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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur  kami  panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia Nya 

Kami dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Masyarakat. Pangabdian Masyarakat ini 

merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh para  

Dosen   STIMA  IMMI . Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli  2017. Materi 

dipilih berdasarkan kebutuhan siswa  di sekolah dan  orang tua  siswa . 

 Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Ketua  Yayasan   Mitra   Bangsa  Sejahtera  Jakarta yang telah memberikan kemudahan 

dalam   pelaksanan Pengabdian Masyarakat. 

2. Ketua   STIMA  IMMI  Jakarta yang telah memberikan fasilitas dalam kegiatan Pengabdian 

Masyarakat.  

3. LPPM  STIMA  IMMI  yang  telah memberikan  arahan  dan   masukan   dalam  persiapan  

Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  . 

4. Para Dosen  yang  berpartisipasi memberi   Materi yang telah membantu kelancaran  

pelaksanaan kegiatan Pengabdian  Masyarakat. 

5. Ketua  Yayasan   Pendidikan Sa’ Addah  Chilashiyyah , Bp.  H.  Muchlis As ‘ Ad, SE. 

beserta  Staff   yang  telah memberikan kesempatan  kepada   STIMA  IMMI   untuk 

melakukan  Pengabdian  Masyarakat di lingkungan  Yayasan  Pendidikan  Sa’ Addah 

Chilashiyyah  dan membantu   pelaksanaan  kegiatan ini   dapat  berjalan lancar. 

Akhir kata semoga kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas pendidikan siswa  baik  di  lingkungan  sekolah maupun  di lingkungan 

keluarga  ,  sehingga  diharapkan  menjadi   insan  yang   memiliki  Kualitas   dalam   Iman dan 

Taqwa  serta   Unggul  dalam  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi. 

 24 Juli  2017/ LPPM STIMA IMMI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. NAMA  KEGIATAN  

 

“ MEMBANGUN  GENERASI MUDA   YANG BERKUALITAS   DALAM  

IMTAQ  DAN IPTEK “  Kegiatan Pengabdian  Masyarakat  oleh  Dosen  - Dosen  

STIMA  IMMI      yang  dilaksanakan    di  Yayasan Pendidikan   SA’ADDAH  

CHILASHIYYAH Jl. Siaga  Raya   no. 12  A  Pejaten  Barat  Pasar Minggu    Jakarta  

Selatan pada  tanggal  17  Juli  2017. 

 

B. LATAR  BELAKANG  

 

Sekolah merupakan Lembaga    Pendidikan  selain keluarga   dan lingkungan    yang 

menjamin   masyarakat  yang  andil sebagai peserta   pendidikan  tersebut  mendapatkan   

kesempatan  untuk menimba  ilmu   dan   melewati tahapan  perkembangan   jiwa  dan  

fisiknya   dengan baik  dan optimal . 

 

Sekolah  juga memberikan   pembagian  jenjang  yang  sesuai   dengan tahapan 

perkembangan   usia  dan kebutuhan  belajarnya.  Pendidikan  bermakna     usaha  

secara    terencana  dan   sadar  dalam    mengembangkan  potensi peserta didik dalam   

suatu proses   pembelajaran   yang secara aktif   dan interaktif    antara pendidik  dan  

peserta didik. 
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Apabila    terdapat  salah  satu elemen   dan  system   Pendidikan   tidak berjalan  

dengan lancar, maka     akan  terjadi hambatan    dalam pelaksanaan    pembelajaran  di 

Sekolah. 

 

Sebagai   Insan  pendidik  yang  selalu  berpegang  teguh pada TRIDARMA  

PERGURUAN TINGGI , kegiatan   ini menjadi salah  satu  pengaplikasiannya yaitu  

Pengabdian  kepada masyarakat , dimana    Sekolah   sebagai penyelenggara  

Pendidikan   sangat  terbuka   untuk menerima    masukan   atau sumbang  saran dari 

pihak Luar  untuk kemajuan Pendidikan   di lingkungannya.  

 

Yayasan  Sa’ Addah  Chilashiyyah  ini didirikan  pada  tahun 1998, adalah  tanah  

wakaf.  Awal  mula  berdirinya   hanya  untuk  pendirian  TPA dan  kegiatan   Pencak  

Silat  khas  Betawi  dan  Olah  Pernafasan (BEKSI)  ,   dan  mulai  tahun  2004   dibuka   

pendidikan  TK ,  dan  di tahun  2012  mulai merintis     pendidikan  SMPIT. 

 

Pendidikan Islam dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah  proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan 

kepribadiannya melalui pengajaran dan latihan. Pendidikan berarti pula sebagai usaha 

potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. 

 

Pendidikan Islam dapat diartikan pula sebagai usaha pembinaan dan potensi manusia 

secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan  berpedoman kepada syariat Islam yang 

disampaikan oleh Rasulullah agar manusia dapat berperan sebagai pengabdi Allah Swt 
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yang setia dengan segala aktivitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan yang ideal, 

aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan kesejahteraan hidup di dunia 

dan akhirat  Terpadu berarti sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu). 

 

 Menurut Jaringan Sekolah Islam Terpadu Pendidikan Islam Terpadu  (SMPIT) adalah 

Pendidikan yang memadukan sains dan agama secara  berdampingan untuk 

membimbing anak didiknya berkepribadian Islam dan berwawasan global (menguasai 

pengetahuan umum). Sedangkan maksud dari pendidikan Islam Terpadu adalah  

pendidikan yang berusaha membentuk kepribadian Islam secara komprehensif, dengan 

sistem pendidikan yang menyeimbangkan  pendidikan akhlakiyah, fikriyah dan  

jasadiyah. 

  

C. TUJUAN KEGIATAN  

  

Tujuan    kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini    diantaranya : 

 

Kegiatan  ini diikuti  oleh  seluruh orangtua  siswa  karena  bertepatan  dengan  hari 

pertama   Kegiatan Belajar  Mengajar   pada  Tahun  ajaran baru  2017/2018 serta  

memberikan   informasi  tentang  Visi  dan Misi   Yayasan  kepada  para  orangtua  dan  

bertujuan  untuk : 

 

1. Memberikan  informasi   tentang  pentingnya   pembentukan  karakter  bagi siswa  

dan   hal ini  perlu  disampaikan kepada   orang tua siswa sehingga  dapat  memiliki 
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persepsi yang  sama dalam  membentuk karakter dan membimbing  anak  sesuai 

dengan  yang   diharapkan  agar kualitas  karakter  anak  juga  meningkat. 

 

2. Memberikan  pemahaman  tentang    kenakalan  remaja  di kota  kota besar ,  tidak 

terkecuali  Ibukota  Jakarta  dan peran orang  tua   untuk  menghindari   anak  dari 

salah  pergaulan. 

 

3. Memotivasi   ibu  -  ibu  orang  tua  siswa   untuk  dapat  mengembangkan  bakat   

dan  potensinya  melalui   ekonomi kreatif   sehingga  dapat  membantu ekonomi 

keluarga ,  yang  pada  akhirnya  dapat  memberi  contoh  kepada  anak  bagaimana  

pemanfaatan   waktu dengan  baik  dan   terstruktur.  

 

4. Memberikan  informasi tentang  pengaruh  sosial   terhadap kehidupan  anak  

remaja  utama  di kota Besar seperti  DKI, pengaruh  media  sosial  terhadap cara 

berfikir  dan tingkah  laku anak  yang  juga  wajib di cermati   bukan  saja   oleh 

anak,   tapi  juga  lebih  ditekankan  pada  peran  orangtua  dalam   turut  serta   

mengawasi dan  membimbing  anak-anaknya.  

 

5. Memberikan    pemahaman  kepada   siswa  dan  siswi   tentang   pentingnya  Iman    

dan  Taqwa  dan  meningkatkan   ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dalam   mengisi   

kegiatan   sebagai seorang  anak  dan  pelajar . 

 

 

 



 

LPPM STIMA  IMMI/7/2017 Page 8 
 

D. PENUTUP 

 

Puji Syukur  Ke  Hadirat  Allah  SWT ,  berkat    Karunia  dan  Rahmatnya  ,  kegiatan   

Pengabdian  Masyarakat  yang  dilakukan  di  Yayasan  Sa’ Addah  Chilashiyyah  pada  

tanggal  17 Juli  2017   berjalan   dengan  baik  dan  sukses.  

 

Semoga  Pengabdian   Masyarakat   yang dilakukan  oleh  Dosen – Dosen  STIMA  

IMMI    melalui  penyuluhan  dalam  bentuk materi ,   dapat  bermanfaat   dan  

diaplikasikan  pada kehidupan  sehari-hari   dalam   mendidik  anak  agar dapat 

berprestasi  dalam  Ilmu Pengetahuan  dan  memiliki  Iman  dan  Taqwa yang  kuat.  
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 BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan   : di  Yayasan  Sa’ Addah  Chilashiyyah .   

 

2. Alamat  Kegiatan    :  Jl. Siaga  Raya  No.   12  A   

     Pejaten  Barat    Pasar  Minggu  

     Jakarta  Selatan 

3. Waktu  Kegiatan :   Tanggal  17  Juli  2017 

 

4. Jam Kegiatan :   Pkl. 08.00  s/ d  12.00 

 

5. Susunan  Acara  :  08.00 – 08.30  :  Peserta  hadir  dan  mengisi  absensi 

 

    08.30 – 09.00  : Sambutan  - Sambutan 

 

    09.00 – 11.30  : Pemberian  Materi  

 

    11.30 – 12.00  : Tanya  Jawab 

 

    12.00 – 13.00  : Ramah  Tamah dan Makan  siang  bersama 

   

6. Kelompok  Sasaran  :   Orang  Tua  Siswa  dan   Siswa  

 

7. Jumlah Partisipan   :   52 Peserta   (Daftar  Hadir  terlampir) 

 

8. Materi  Penyuluhan   ;  (TERLAMPIR)  
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BAB  III 
 

PERTANGGUNGJAWABAN  KEUANGAN 

 

 

1. PEMBUATAN  SPANDUK    :  105.000 

2. ATK  (SOUVENIR)   :    98.000 

3. ALAT  TULIS (SOUVENIR)              :           129.500 

4. KONSUMSI  SNACK  50  PACK  @ 8.000 :           400.000 

    ------------- 

 

            TOTAL :           735.500  

                              (Tujuh  ratus  tiga puluh  lima   ribu  lima  ratus  rupiah) 

 (bukti  kuitansi  terlampir) 
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BAB IV  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

A.  SURAT  TUGAS  

A.1. Indri  Astuti, SPd, MM, MPd.      

A.2. Dra. Nurwulan  Kusuma  Devi, MM .     

A.3. Putri Sarirati, SE. MM.         

A.4. Deni Indra  Purnama, SIP, MM.      

A.4. Muhammad Anno Zuhrias,  SH. MM  

B. SURAT   UCAPAN  TERIMA  KASIH  DARI YAYASAN  SA’ADDAH  

CHILASHIYYAH  

C. DAFTAR HADIR  PARTISIPAN 

D. MATERI  PENYULUHAN         

1. MATERI   PENYAJI: 

1.1.Indri  Astuti, SPd. MM. MPd. 

1.2.Dra. Nurwulan  Kusuma  Devi , MM 

1.3.Putri  Sarirati, SE. MM. 

1.4.Deni Indra  Purnama, SIP. MM. 

1.5.Muhammad  Anno  Zuhrias, SH. MM. 

2. FOTO -  FOTO KEGIATAN 

 

 

 



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat : JL Raya Tanjung Barat N0.11 Jakarta Selatan

Telp. (021)7817823,781 5142,7829628 Fax.: (021)781 5144
E-mail : stieimmi@cbn.net.id Website : www.stimaimmi.ac.id

Yang bertanda

kepada:
NAMA
Jabatan

Alamat

Untuk melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Chilashiyyah yang akan dilaksanakan pada :

SURAT TUGAS
No. 0U Tgs. tPPM/Vta I 2Ot7

tangan di bawah ini Ketua LPPM STIMA IMMI, dengan ini menugaskan

: Indri Astuti, SPd., MM, MPd
: Dosen

: STIMA IMMI
JL. Raya m Tanjung Barat no. 11 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Hari lTanggal
Waktu
Alamat

di Yayasan Assa' adah

: Senin, 17 JrlJriz0l7
: 09.00 s/ d selesai

: Jl. Siaga Raya no 12 APejaten Barat Pasar Minggu

Demikian Surat Tugas ini kami berikan kepada yang bersangkutan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat : Jl. Raya Tanjung Barat N0.11 Jakarta Selatan

Telp. (021)7817823,781 5142,7829628 Fax.: (021)781 5144
E-mail : stieimmi@cbn.net.id Website : www.stimaimmi.ac.id

SURAT TUGAS
No. 02lTss. LPPM/VI| l2ot7

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua LPPM STIMA IMMI, dengan ini menugaskan
kepada:
NAMA
Jabatan

Alamat

Hari / Tanggal

Waktu
Alamat

: Senin, 17 Jrtlli2017

: 09.00 s/ d selesai

: Jl. Siaga Raya no 12 APejaten Barat Pasar Mrnggu

: Dra. Nurwulan Kusuma Devi, MM
: Dosen

: STIMA IMMI
JL. Raya m Tar{ung Barat no. 11 Pasar Minggu
Jakafia Selatan

Untuk melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Yayasan Assa' adatr
Chilashiyyah yang akan dilaksanakan pada :

Demikian Surat Tugas ini kami berikan kepada yang bersangkutan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juli 2017



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat : Jl. Raya Tanjung Barat No.11 Jakarta Selatan

Telp. (021 ) 781 7823,781 5142,782 9628 Fax.: (021 ) 781 5144
E-mail : stieimmi@cbn.net.id Website : www.stimaimmi.ac.id

SURAT TUGAS
No. 03/ Tgs. tPPM/Vttlzot7

Yang bertanda tangan di bawatr ini Ketua LPPM STIMA IMMI, dengan ini menugaskan
kepada:
NAIW{
Jabatarr

Alamat

Han /Tanggal
Waktu
Alamat

: Senin, 17 Jluli2}fi
: 09.00 s/ d selesai

: Jl. Siaga Raya no 12 APejaten Barat Pasar Minggu

: Putri Sarirati, SE, MM.
: Dosen

: STIMA IMMI
JL. Raya Tanjung Barat no.l1 Pasar Minggu
Iakaxta, Selatan

Untuk melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Yayasan Assa' adah
Chilashiyyah yang akan dilaksanakan pada :

Demikian Surat Tugas ini kami berikan kepada yang bersangkutan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakart4 13 Juli20l7
Hormat kami, Mengetahui,

STIMA IMMI

Ketua



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat : Jl. Raya Tanjung Barat No.11 Jakarta Selatan

Telp. (021)7817823,781 5142,7829628 Fax.: (021)781 5144
E-mail : stieimmi@cbn.net.id Website : www.stimaimmi.ac.id

Yang bertanda

kepada:
NAMA
Jabatan

Alamat

Untuk mekilcukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Chilashiyyah yang akan dilaksanakan pada :

SURAT TUGAS
No. 04/ Tgs. LPPM/VIL I 2Ot7

tangan di bawah ini Ketua LPPM STIMA IMMI, dengan ini menugaskan

: Deni Indra Purnam4 K. , SIP, MM.
: Dosen

: STIMA IMMI
JL. Raya m Tanjung Barat no. l l Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Harr lTanggal
Waktu
Alamat

di Yayasan Assa' adah

: Senin, 17 Juli20l7
: 09.00 sl d selesai

: Jl. Siaga Raya no 12 APejaten Barat Pasar Minggu

Demikian Swat Tugas ini kami berikan kepada yang bersangkutan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 13 Juli 2017

Mengetahui,



Yang bertanda

kepada:
NAMA
Jabatan

Alamat

Untuk mengikuti Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Yayasan Assa' adah

Chilashiyyah yang akan dilaksanakan pada :

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IMMI
Kampus & Sekretariat : Jl. Raya Tanjung Barat No.1'l Jakarta Selatan

Telp. (02 1 ) 7 81 7 823, 7 81 51 42, 7 82 9628 Fax. : (021 ) 7 81 51 44

E-mail : stieimmi@cbn.net.id Website : www.stimaimmi.ac.id

SURAT TUGAS
No. o5 I Tgs. LPPMlvtalzOt,T

tangan di bawah ini Ketua LPPM STIMA IMMI, dengan ini menugaskan

: Muhammad Ano Zraluiyat, SH, MM.
: Dosen

: STIMA IMMI
JL. Raya m Tanjung Barat no. 11 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Hart lTanggal
Waktu
Alamat

: Senin, 17 Juli2}fi
: 09.00 sl d selesai

: Jl. Siaga Raya no L2 APejaten Barat Pasar Minggu

Demikian Surat Tugas ini kami berikan kepada yang bersangkutan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakartq 13 Juli2017
Mengetahui,



YAYASAN PE,NDIDIKAN ISLAM
AS SA'ADAH AL C HI LASHI\ryAH
MIiNKU|VII1AM NO Atlt-i.l7i.All.0l 0-t AKiL. NOIARIS lrauzi Agus.SH.NOMOR.23.t'H 2012
Jl._$pgilRara no. !2! RtOl2/()l_pcjatelpsgtpasar tvfinegu Jakarta Sclati!1!rcl.02t. 79ltt+tJ27

No

Perihal

: 0\0 /sl,\P^s / SMNR /\tr /20\r

: Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Jakarta, lSJuli 2017

lGpada Yth. Plmplnan Sekolah Tinggi Manajemen lMMt
Jl. Raya Taniung Barat no.11
Jakarta Selatan

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan Kunjungan dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh para Dosen STIMA lMMl
di Yayasan Assa' Adah Chilashiyyah yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 dan berjalan
dengan sangat sukses;

Kami mengucapkan Penghargaan dan Ucapan Terima kepada para Dosen STIMA lMMl sebagai
berikut:

1. lndriAstuti SPd, MM, Mpd.
2. Dra. Nurwulan Kusuma Devi, MM.
3. Putri Sarirati, SE, MM.
4. Deni lndra Purnama, Slp. MM.
5. Muhammad AnnoZuhrias,SH. MM.

yang telah memberikan materi kepada Para Orang Tua dan Peserta Didik kami, semoga Allah SWT
membalas amal kebaikan Bapak lbu sekalian dan Semoga STIMA lMMl semakin sukses turut
andil Meningkatkan Pendidikan dalam masyarakat.

Atas Perhatian dan Sumbangsihnya kepada Yayasan kami, diucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.



DAFTAR HADIR

SEMINAR PENGABDIAN MASYARAKAT
STIMA IMMI & YAYASAN AS SA' ADAH AT EHITASHI\^rAH

JL" SIAGA RAYA NO, 12 A PEJATEN BARAT PASAR MINGGU
JAKARTA SETATAN
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TAPORAN KEGIATAN MASYARAKAT

SEKOTAH TINGGI MANAJEMEN IMMI BEKERJA SAMA DENGAN

YAYASAN SffADDAH CHIIASHIYYAH

MATERI I

PERAN ORANG TUA DALAM

MENGHADAPI KENAKALAN REMAJA

OLEH:

lndri Astuti, SPd. MM. MPd.
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Remaja adatah masa di mana manusia berkembang
antara usia anak - anak dan dewasa di masa ini
remaja mengalami pertumbuhan emosiona[ yang
tinggi , jadi remaja akan mudah terjerumus datam
permasatahan - permasatahan sosial yang ada di
masyarakat maka dari itu orang tua berperan
penting da[am menangani masalah kenakatan remaja

Kenakalan remaja juga di picu karena pergautan yang
bebas , pada pergaulan tersebut mereka seringkati
tidak dapat mengendalikan emisional karena mereka
cenderung sering me[akukan kehakiman sendiri ,
penyelesaian sesuka hati tanpa pemikiran yang
panjang dan tidak mengungkit penyebab masalah
tersebut dengan jetas.



Penyebab kenakalan remaja bisa di picu karena :

o Pergautan bebas

o Menganggap dirinya sudah besar jadi metarang orang
tua ikut campur datam urusannya

o Setalu berfikir bahwa dirinya itu sudah besar sehi
berbuat sesukanya

o Adanya konftik
o Akibat tertatu dalam berpacaran
o Kurangnya motivasi hidup dari orang di sekitarnya
o Kurangnya perhatian dari orang tua

Contoh masalah - masalah yang ada datam kenakatan
remaja :

o Seks bebas
o Minum - minuman keras.
o Kekerasan diantara remaja
o Peritaku kriminatitas contoh : mencuri, memajak

Akibat dalam kenakalan remaja :

o Prestasi betajar menurun
o Terganggunya masyarakat sekitar akibat ulah mereka
o Tercemarnya nama baik orang tua
o Terkadang mulai di kucitkan oteh teman atau

masyarakat sekitar



o Setelah di ketahui tentang kenakatan remaja . dapat di
ketahui bahwa peran penting datam mengatasi adatah
orang tua.

Peran orang tua dalam mengatasi kenakalan remaja
o Sejalan dengan sedikit uraian tentang kenakatan

kenakalan remaja di atas , kita bisa mencegahnya dan
mengatasinya .

o Remaja sebenarnya butuh seorang pendamping dalam
mengatasi masalahnya sehingga tidak sampai terjadi
kenakatan remaja Dan orang yang pating berperan
sebagai pendamping mereka adalah "orang tua" . Tetapi
sekarang ini banyak orang tua yang kurang

o memperhatikan anak mereka karena mereka sibuk
memikirkan urusan ekonomi mereka Dan juga akibat
dari anak remaja yang jarang berhubungan pttang ke
rumah . Dengan sebab- ini sehlngga mereka su[it datam
mencegah kenakalan remaja .
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o Orang tua berperan sebagai teman
o Orang tua harus bisa berperan sebagai Pendidik
o Orang Tua sebagai pantauan .

o Orang tua sebagai pengawas
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2.

Kurangnya sosiatisasi dari orang tua ke anak
mengenai nilai- nitai moral dan social
Contoh perilaku vanq ditampitkan oranstua
(modetiir.g) diruniah Terhaddp peritaku dan nitai-
niLai anti social
Kurangnya pengawasan terhadap anak (baik
aktivitas, pertemananan di sekotah atopun
dituar rumah dan lainnya
Kurangnya. disiplin yang diterapkan orang tua
pada anak
Rendahnya kuatiataas hubungan orangtua dan
anak

3.

4.

5
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Tingginya konftik dan peritaku agrasif yang

terjadi datam [ingkungan ketuarga

Kemiskinan dan kekerasan datam lingkungan
kerja
Anak tinggat jauh dari orang tua dan tidak
ada pengawasan dari figure otoritas lain

Perbedaan budya tempat tinggat anak,
misalnya pindah ke kota lain atau
lingkungan baru

Adanya saudara kandung atau tiri yang

menggunakan obat-obat terlarang atau
melakukan kenakalan remaja

'11,
.. ,.-. 
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oFaktor lnternal

* Krisis identitas
* Perubahan biotogis dan sosiotogis pada diri remaja

memungkinkan terjadi dua bentuk intergrasi
Pertama, terbentukanya perasaan akan konsistensi
dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas
peran. Kenakalan remaja gagal mencapai masa

integrasi kedua

I iir.. , i,.,,i:. i
;-il-r--.r 'i .- I
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Kontrol diri yang [emah

* Remaja yang tidak bisa mempetajari dan
membedakan tingkah laku yang dapat
diterima akan terseret pada perilaku 'Nakat"
begitupun bagi mereka yang tetah
mengetahui perbedaban dua tingkah laku
tersebut, namun tidak bisa mengembangkan
control diri untuk bertingkah laku sesuai
dengan pengetahuaanya

o Faktor Eksternal

o Ketuarga dan perceraian orang tua tidak adanya
komunikasi antar anggota keluarga bisa memicu
peritaku negatif pada remaja. Pendidiakn yang
satah datam ketuarga pun seperti tertatu
memanjakan anak, tidak memberikan
pendidiakan agama atau penotakan terhadap
eksistensi anak bisa menjadi penyebab
terjadinya kenakalan remaja.

o Teman sebaya yang kurang baik

o komunitas lingkungan tempat ringga[ yang
kurang baik



I.APORAN KEGIATAN MASVARAKAT

SEKOLAH TITIGGI MANAJEMEN IMMI BEKERJA SAMA DENGAN

YAYASAN SA'ADDAH CHII"ASHIYYAH

MATERI II

MEMBANGUN KARAKTER ANAK

OLEH:

Dra. Nurwulan Kusuma Devi, MM



Karakter adalah sifat kej iwaoh,
akhlak atau budi pekerti yang

, menjadi ciri khas seseorang atau
, sekelompok orang.
,Definisi kepribadian
menurut "English Dictionary"
adalah seluruh karakter dan sifat
alami yang dimiliki oleh
seseorang.

(personality)

,o-+++ryry'



l.Setiap anak dicipta secara
unik dan berbeda dari yang
lainnya.

2.Setiap anak memiliki
kelebihan dan kekurangan yang
disebabkan oleh gen.

3.Setiap anak dipengaruhi
oleh lingkungannya (keluarga,
sekolah, masyarakat).

4.Setiap anak memiliki
keunikan pribadi yang
membedakan dirinya dengan
anak lain.
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Orangtua tidak cukup hanya
dengan menerima sebagaimana
adanya anak itu.

Tetapi orangtua juga
bertanggung jawab untuk
menumbuhkan dan membentuk
karakter yang baik di dalam anak.

Beberapa prinsip yang perlu
diketahui dalam
mengembangkan anak adalah:

l.Orangtua harus boleh
mengembangkan apa yang ada
dalam diri anak (potensi), tetapi
tidak memaksakan apa yang

i tidak ada padanya (kelemahan).
I

I'
I

I
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3.Setiap anak memerlukan
keyakinan diri (semangat) untuk
berkembang.

 .Peran Tuhan dan Agama
memungkinkan anak untuk
memiliki karakter yang baik,
bertumbuh dan berkembang.



Orangtua, Karakter dan
Anak

Psikologi

1 .Orangtua mempunyai tanggung
jawab mendidik dan mengalar
anak sejak kecil sehingga
terbentuk)

z.Masa kritis kecerdasan anak
adalah sejak dikandung sampai
ia berusia 2 Tahun (otak anak
sudah terbentuk B0% pada usia
2 Tahun.



:

3.Masa kritis pembentukan
ibadian seorang anak mulai
0 Tahun sampai 12 Tahun
Tahun sudah terbentuk
,5+r1?Tahun1S%)

kepr
dari
(0-5
B5%

 .Gtzi Utama untuk KARAKTER '

yang BAIK:
a.Cinta kasih tanpa syarat
b.Perhatian
c.Komunikasi



t s.Anak adalah Cermin, bukan
Sumber:
Anak hanya memancarkan
apa yang dia terima apakah
cinta kasih atau amarah dan
pukulan

: 6.Anak seperti Tangki :

' Perlu diisi dengan cinta kasih
tanpa syarat.Tambah sering
tangkinya diisi dan
penuh,karakter dan

i kepribadiannya tambah sehat. i

:,



Bila tidak

lkosong:
Karakter dan kepribadian yang,. --- l--- J

; sakit (bermasalah), minder,
mudah marah, cemas, hilang
kreativitas, memberontak, nakal
yang negatif, pemalu, depresi,

,. dll.

diisi,tangki

a

T.Mengisi Tangki dengan Cinta
'_,,i

Kasih:
a.Kontak mata
b.Kontak tubuh
c.Perhatian Terpusat



g.Puisi Dorothy Lawa Nalte:
Jika anak hidup dengan kritik,
belalar menghina

Jika anak hidup dengan
kebencian, dia belajar
berkelahi

Jika anak hidup dalam
dia belajar curiga

ketakutan,



-l
I

I

L-

Jika anak hidup dikasihi, dia
belaj ar mengasihi dirinya
Jika anak hidup dengan
cemburu dan iri hati, dia belaj ar
rasa bersalah
Jika anak hidup dengan diejek
dan dipermalukan, dia pematu
dan belaj ar malu pada dirinya

Jika anak hidup dicintai atau
dikasihi, dia belaj ar
mengasihi atau mencintai
dirinya

Jika anak hidup toleransi, dia
belaj ar sabar
Jika anak hidup dengan
dukungan, dia belaj ar yakin

l

I



denganJika anak hidup
pujian, dia belaj ar

menghargai diri dan orang
lain

Jika anak hidup penerimaan,
dia belaj ar mengasihi
Jika anak hidup dengan
dihargai, dia akan

mempunyai tujuan

Anak adalah Subyek

Orangtua diberi tugas mulia
mendidik anak untuk memiliki

, KErakter yang BAIK.



LAPORAN KEGIATAN MASYARAKAT

SEKOIAH TINGGI MANAJEMEN IMMI BEKER'A SAMA DENGAN

YAYASAN SA'ADDAH CHILASHIYYAH

MATERI III

MANAJEMEN USAHA UNTUK MENINGKATKAN

PENDAPATAN RUMAH TANGGA

OLEH:

Putri Sarirati , SE. MM.
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MANAJEMEN USAHA UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN

RUMAH TANGGA
Putri Sarirati

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN IMMI

Pendahuluan
> Penyuluhan ini dilaksanakan dalam
usaha ikut membantu pemerintah
dalam usaha memperbaiki manajemen
sederhana bagi ibu-ibu dalam
kelompok PKK dengan maksud di
kemudian hari terjadi perkembangan
kemajuan dalam mengelola keuangan
keluarga.
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Dari waktu yang Iuang, ibu-ibu ini dapat
memanfaatkan dengan mengikuti
pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan
hasilnya dapat digunakan dalam usaha
yang lebih produktif. dan memberikan
keuntungan.
Usaha -usaha tersebut dapat dilakukan
antara lain sebagai berikut :

r.Membuka usaha baru
z.Memiliki hobi yang dapat dimanfaatkan

untuk usaha.
r. Membantu ekonomi keluarga
+. Meneruskan usaha orangtua

Membuka Usaha Baru.

Dalam membuka usaha baru, harus dilihat
beberapa hal yaitu : Peluang usaha, misalnya:
trl Usaha makanan, maka harus dilihat secara

fisik dan tujuan dalam bentuk usaha,
misal: warunq. depot. caterinq. dan
dititipkan ke toT<o-tokb kire/ makanin ;

rzt Usaha Minuman. vaitu denqan
memproduksi minu'man'sendiri misal-nya
membuat iuice buah-buahan dari berbaqai
ienis buah-buahan. susu seqar dalSm
kemasan yang di jual kerumih tanggadalam iuanq - linqkuo ianqkailin
pemasaran yang.tgiil atari keruafig l-ingkup
pemasaran yang teDtn luas;
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(3) tlsaha Camilan, yaitu dapat memanfaatkan
bahan-bahan baku vanq tersedia
dilinqkunqannva mudah didaoaf dan tersedia
cuku-p bafryak'sepanjang waktu dengan hasil
oroduksi deniran- " berbaoai - macam
iasa contohnva IKerioik sinok-onq dan ketela
rambat, keripik kentang, "wort6l berbagai
macam rasa, Keripik nangka, apel, nanas,
marning jagung penyet berbagai macam rasa

Semuanva dapat diproduksi secara
berkesiriambunqdn kareha bahan-bahan
dasarnya cukup-tersedia sepanjang waktu dan
diusahakan secara berqintiin terqantunq
musimnva dan bahan van6 tersedia. s-ehinooi
dengan 'demikian usaha -dapat berlangsiltg
terus.

Memiliki Hobi yang dapat
dimanfaatkan untuk Usaha

Bagi yang memiliki hobi misalnya hobi
memasak dapat membuka usaha makanan
seperi warung, depotlrumah makan. Bagi
yang hobi membuat kue kering/basah
dapat me m prod u ks i dalam be ntu k
kemasan/tidak sesuai dengan
permintaan/pesanan dan jangkauan
pemasarannya (Pemasaran dalam sekala
kecil dapat dipasarkan sendiri atau
dititi pkan ketoko-toko kue).
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Untuk produksi makanan dan minuman yang
memerlukan jangka waklu pemasaran yang
panianq baik sekala kecil maupun menengah
harus clidaftarkan ke BPOM (Badan pengawas
obat-obatan dan minuman).

Produksi makanan dan minuman dalam
kemasan harus lolos uii kesehatan, kebersihan
dan tidak berbahaya dan jangka waktu expite
nya.

Sedanokan baoi minuman dan kue basah tidak
perlu "Uin yan-g penting. adalah, bersih, sehat
dan tidak menggjanggu kesehatan/beracun.

Membantu Ekonomi Keluarga

> Dengan memanfaatkan waktu luang dan
tersedia untuk melakukan suatu kegiatan
usaha maka waktu terluang tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai usaha untuk
memperoleh pendapatan atau penghasilan.
Sehingga dengan demikian dapat
berlebihan kalau digunakan sebagai
kebutuhan keluarga dengan demikian hasil
pendapatan yang lebih tersebut dapat
ditabung untuk menambah modal usaha
yang lebih besar lagi.
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Meneruskan Usaha Orang tua

> Jika ibu-ibu sebelumnya mempunyai orang
tua vanq sudah memiliki usaha. maka usaha
tersebu[ daoat diteruskan atau dilaniutkan
dengan mbmbenahi apa yang liurang
misilnya kualitas 'produk,- mutu,
ianokauan keluasan oasar. oromosi
iehTnooa daoat dikembanokan 'lebih 

maiu
walau6"un usaha vano diter[skan tersebut -di

rumali sendiri athu frrempunyai lahan baru
yanq strategis untuk usaha lanjutan yang
[ebi6 maju.- Tetapi keberhasila"n ters'ebu1
tergantun-g dari 'kegigihan, inovasi dan
kreativitai orang yang bersangkutan.

I.

2.

Sedangkan untuk menentukani memilih usaha apa yang
akan di,lalankan harus diperha{ikan :

Tentukan produk apa vanq akan diiual. Hasil
produk yahg dihasilkah d6enangi dan
sesuai dengan permintaan pasar/konsumen.
Harus ada penentuan beberapa produk yang akan
diproduksiTdUual.

3. Harus tahu siapa konsumennya yang akan membeli
hasil produk tersebut.

4. Harus juga menguasai proses produksinya dan
bagaimana sistim/cara pemasarannya.

s. Besarnva modal usaha vano dimiliki sanoat
menentukan kapasitas kuaTitas produk y"ang akan
dihasilkan.

Selaniutnva usaha aoa vano akan diialankan sebaiknva
diseslaikan denoan'bidand vano dikuasai. dana vano
tersedia, harus t6kun dan ill6t dan punya kemauan -
yang keias untuk berhasil.



25107/20t7



LAPORAN KEGIATAN MASYARAKAT

SEKOI.AH TINGGI MANAJEMEN IMMI BEKERJA SAMA DENGAN

YAYASAN SA,ADDAH CHII.ASHIYYAH

MATERI IV

MENDIDIK & MEMBIMBING ANAK UNTUK MENINGKATKAN

IMAN DAN TAQWA

DAN BERWAWASAN LUAS DAIAM ILMU PENGETAHUAN

DAN TEKNOLOGI

OLEH:

Deni Indra Purnama, SlP. MM
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L.
Definisi IMTAQ dan IPTEK
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IMTAQ
o Kata iman juga berasal dari kata keria amina-yr'manu -

amanan yang bgryftlpersayg. Oleh karena it-o j*"1 berarti
percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati.

o Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin, keimanan
be_rarti kepercayaqq atau keyakinin. Deirgan'demikian,berarti keperca,raan atau kevakinhn. Deirsan
rukun imin adalah dasar. inti. atau nololrukun iman

l arau KeyarKnan. uengan oemlKlan,
t, dasar,. i+t!, aqu- polok pobok

kepercayaan yang harus diyakini oleh ^setiap peineluk
agama Islam.

. Secara sempurna pengertiannya adalah membenarkan
(mempercavai) Allah f,an sesala aDa yans datane dari
pada-Nya s'ebaeai wahw melalui risuf-raiul-Nva &nsan
kalbu, -mengilEarkan - 

dengan lisan dan m6ngerjaEan
dengan perbuatan.

o Taqwa berasal dari kata waqa, yaqi , wiqayah, yang
berarti takut, meniaga, memelihara dan
melindungi.Sesuai dengan makna etimologis tersebut,
maka taqwa dapat diartikan sikap memelihara
keimanan yang diwuiudkan dalam pengamalan aiaran
agama Islam secara utuh dan konsisten ( istiqomah ).
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IPTEK
. Ilmu berasal dari bahasa arab, 'ilm yalg berarti

pengetahuan. Ilmu iuga di artikan pengetahuan yang
sudih diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan
diinterpretasi, menghasilka--n kebenaran obiektif sudah di
uji kebEnarannya, dEn dapat di uii ulang seclra ilmiah.

o Pensetahuan adalah aDa vans diketahui oleh manusia atau
hasiT pekeriaan manulsii mEnjadi tahu. Pengetahuan itu
meruiakanmilik atau isi pikirdn manusia yang merupakan
hasil tari proses usaha mainusia untuk tahti

o Teknolosi adalah keseluruhan sarana untuk menvediakan
barang-5'arang.yang diperlukan blgi keSlgzunlggn dan
I(envamanan nlduD manusn. uan leKnologl luga
mertrpakan salah sa^tu budaya dari hasil penerapat prikt"is
ilmu pengetahuan.

o Setiap ilmu (sains) adalah pengetahuan (knowledge),
tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Ilmu
adalah semacam pengetahuan yang telah disusun
secara sistematis.

Dlldh[

fuur Allri yogoagJor iodrb :cg& mru
ihu yag Lrt brgi ruuir

du
)Vr

IlluhfsirAlqm

Srbs

lturlae eu IPA &
Tcloolod

SiiE

solid Eulaii iao
IPS & SBi
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2.
Prinsip IMTAQ dan IPTEK

Prinsip IMTAQ
o Prinsip dasar yang ada dalam imtaq yaitu unsur-unsur dasar

,r"ns 'daoat di'eun"akan sebasai ped<inian penyusunan target
iasa"ran'hasil lentukan peiilaltu vang diiniliki oleh dunia
oendidikan. Unsur-unsur'dasar tertebirt menurut Durkheim
[eiairi dari: disiplin. kebutuhan untuk mampu mengontrol,
mengendalikan, mengekang diri terhadap kein-ginan-keinginan
vans melampaui batas. ketenkatan dengan kelompoK
ina#arakat vahs ada dalam suatu komunitas kehidupan, tlan
otoriomi dal'am"makna menyangkut keputlrsan pribadi pengaS
mensetahui dan memahami sepenuhnya konsekuensi-
kons"ekuensi dari tindakan atau perilaliu yang iliperbuat.

o lmtao merupakan wahana vang akan mengarahkan dunia
pendidikan inenuiu target Vand dituiu, yakii -menciptakan
Lenerasi beriman' dan Eerilinu Yang' mainpu bersaing dan
Eeriman kepada Allah SWT. Imtaq/ $piritual-Intelligence (SQ)
akan menia'di peneguh karakter p6nerus bangsa guna meniaga
nilai moral bangsa fi tengah era globalisasi.

4
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Prinsip IPTEK
. Sedanskan orinsio iotek itu sendiri vakni: konseo dasar sains. dan konsep

dasar "tekno'looi. kohser dasar sains' mencakuo'unsur-unsur 
- 
fundamentildasar tekno-loei. Xohsep dasar sains mencakup unsur-unsur lirndamental

minimal: tarff dan f<eadaan ilmu pengetahuan yang sekarang dan
oerkembanpannva. aktivitas dinamis vaire Serlandaskdn [onsen heitristic'
berkono_tasi"kepidi upaya peng*glod" a"tau penemuan diri, dari fung-$iilmu
oerkembanpannva. aktivitas dinamis vaire berlandaskdn Fonsen heuristic"
berkonotasi"kepidi.rpaya pengungkap;n a"tau penemuan diri, dari fungsi ilmu
nenpetahuan. f(onseo dasai teT<noTosi mencalruo unsur-unsur dasar minimal:
inaffira _ teknologi, 'taraf keadaani ienis-jeni{ tekno[ogr- yang ad.a dannuilma tel(nologr, tarar Keaoaan, ,ems-reru8 teKnorogr yang a
Demanfaatanilra-oada saat ini. dan a,kivitas dinamis berlandaskan
atrlamiJ acieaiiifi" se"a.i konrtrit me,nciptakan atau memodifikasi tr
Demanfaatanilra-oada saat ini. dan iktiviias dinamis berlaridaikan konsep
ai"amiJ acieaiiifi" se"a.i konrtrit menciptakan atau memodifikasi teknolofi
sederhanayang dipat ditemukan dan diteiapkan dalam kehidupan sehari-hari.

. Iptek didukung oleh dua faktor dari pelaku iptek tersebut, yakni IQ dan EQ.
. IQ (lntellectual Intelligeqrce) adalah tingkat kecerdasan dalam menangkap

sesuatu ilmu atau pengetahuan.
. EQ (Emotional intellegence) adalah kemampuan merasakan, memahami, dan

seiaia selektif meneralkan'daya dan kepekaan emosi sebafai sumber energi
dan pengaruh yang manusiawi.

o Gambar Pembagian Mode Kerfa Otak

sQ
*rrEnl

inlhmttllrrt#t*
rQ

hH
*t.rrr

rfll*lr*kr

EQ
lrfua
f|racr

;*t;ffi
{i.b.*
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Keutamaan
3.

IMTAQ dan IPTEK

Keutamaan IMTAQ
o Iman dan Taqwa tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena iika

""t*t"ns tefah mempuirvai kekuatan iman yang kt'lt maka
Ei;q;:f""y"--pu"- iugd ato1n ,t"rgrQtitya..- Atl+ . telah
*iilp"ii"Ed*a"'manusialsebagaimana firrianNya sebagai berikut :

"Kebaiikan itu bukanlah menghadapkan waiahmu ketimur dan kebarat,
;;;;;{ ifi;iik"i iti ia[ah ke(aiikai) orans"orans vang beriman kepa.da

Alldh, hari akhin ms.laikat-n[alaikat, kiiab-kitab dan nabi-nabi' dan-iimbertkan 
harta yans dicintainya kepada kerabat, anakyatim, orang-

oiiiq miskin, oraig-irang yqng'/aliry perialnan (musafir), peminta'
it"|" di"-i:tit ,ie*"rdelisksh hambd sihaya, yang inglgks.anaksn'iii{it iii iii""i{t i" iakat, orang-orung yahg menZpati ianii ketika
beiiaiii. dan oranq-oranq yanq sabdr dalani kefnelara{an, penderitaan

Xiruiinr,:,-"y:!kf ;"r#u:,11l:!ulltii,;;i1;?rt"Wlrryal-m
[z]: ryil

6



7126120fi

Oleh karenanya orang-orang bertaqwa memiliki
kedudukan dan keutamaan tersendiri, meraih deraiat
yang tinggi dihadapanAllah swt. Berikut ini beberapa
keutamaan dan kedudukan orang bertaqwa :

o Yang bertaqwa adalah yang termulia di sisi Allah swt
o Orang-orang bertaqwa adalah para wali dan kekasih

Allah swt
o Meraih Ma'iyyatullah
o Dimudahkan urusannya
o Dilapangkan Rizkinya
o Tergapainya Syurga dan Kenikmatan Akherat
o Mendapat Pengaiaran dari Allah swt

Keutamaan IPTEK

1. BaBllh! Deng.n nama TuhBnmu

yang tclah mercipta,

2, Mcnciptakin manusi3 dlri
segumpal darah.

3. BacBlah! D.n Tuhan 
"ngksu 

ihJ

.dakh m.ha Mulia.

4. Di! yanE mengajarkan dengan

qalam.

5, Mangajari mEnusir apr-rF! yrng
tidak tshu.

7
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Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman
sekaligus, aiungkapt a"futatr ilaldm iyat-ayat berikut:

"Katakanlah: Adakah sama orang-oralg yang berilmu dengan

ffi,,il*hliil-,*#r;,r'#ffi 
i'HJ"otffi li"f i'"rc"':gq

"Allah berikan al-Hikmah (llmu pengetahrran,. hl'l*+, filsafat
a;" 

-k *if""t lupaaa siaia saii vang Dla keh-endaki' Dan
ffi;";;il;"s-{ii""ei"lii al-riikiahitu, benar-benar ia telah
dianuEralii kar[nia ying banyak D34 hany.a o.r?lg:offi{
berakiilah vans dapat mengambil peFi-aran (berclzlrury
fi rman-firmin Allahl' (QS. Al:Baqoro-h [al z z69).

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antarainu dan orang-orang yang diberi llmu PengeElnuan
beberapa deraiat.Dan"Allah-Maha-Mengetahui apa yang kamu
kerjakah". (QSMuiaadilah [58] :u)

4.
Peran IMTAQ dalam perkembangan IPTEK

di ERA Modern



71?:612017

ffrasalahan dalffi
era modern

Permasalahan di kehidupan dapat dikategorikan meniadi beberapa ienis
fakoa yakni diantaranya yaitri:Faktoi Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran,

Faktor Ekonomi : Fakor ini merupakan faktor terbesar teriadinya masalah
sosial. Aoalasi setelah teriadinva Erisis elobal PHK mulai teriadi di mana-
mana d# bfsa memicu tindal{ kriminal-karena orang sudah sulit mencari
pekerjaan. Inilah yang menimbulkan masalah keputusasaan.

Faktor Buda'ra : Perceraian, kenakalan remala, dll.
x"""k lan re*ii" meniadi masalah sosial vang sampai saaf ini sulit
dihilanekan karrSna reriaia sekarang suka rirenioba hal-hal baru yang
berdam"pak negatif seperti akibat darl teknologi seperti ponsel yang dapat
merekair vide6 yane berbau negatif sehingga menyebabkan terseretnya
para remaja kedalam perzinaan akibat lemahnya iman.

Faktor Psikologis : Penyakitsyara{, aliran sesat, dll.
teriadi di Indonesia dan meresahkan
rn ilan kebimbansanilradi iiwa mereka.

AQ dalam menjawa
di kehidupan modern yang diikuti dengan perkembangan

IPTEK

o Iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan
benda

o Iman menanamkan semangat berani menghadapi
maut

o Iman menanamkan sikap self help dalam kehidupan
o Iman memberikan kententraman iiwa
o Iman mewuiudkan kehidupanyang baik (hayatan

tayyibah)
o Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen
o Iman rnemberikan keberuntungan
o Iman mencegah penyakit
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5.

Kesimpulan

ru

I- _,, f_gjrya islam .brt+rltu! ha mbatan urtu-k- pilkembanr

Egf;;p."'#'i,Fii'ilItiiiilli:ff#tHhfll:f ffiE,H"'f,[rptek *u. Dan dengan, adanya ig"-"---irl"**;#ffiffiil
EliTitri*fl ,Iffi,,:iEffi *;r$$"gtsap*rtffi u#i;ii,t"r.i,ii
dil ?;;;;*i;;;fi i'a;ffit%fiiil:rPlxl:::ffiiH -BUil
kemaiuan iptert tidak *;*bdiffi d;;a;GbrJilaJiii,l manusra.

*oo"?,i,tgi' *,*$+
pemahaman orans

fl:Hf#f"?ffl,#

fiffiffi*ffiffiffi,{ru+m;a;i;h;"'iltifi'i,o;;Airililb]ti,ri3fi i.titl?fr .l"i?liil,ffii
sebagai .sqbua[ sist6m--[i'"J" fliii,L]i"' ii?iiLilii" f,lmemproduk manus

Ii}#tffi Td*{H.*1H$iJffi,"ilffii-ffi {H$
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TtUrnkYou So ilpeh-
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I3PORAN KEGIATAN MASYARAKAT

SEKOIAH TINGGI MANAJEMEN IMMI BEKERJA SAMA DENGAN

YAYASAN SA'ADDAH CHILASHIYYAH

MATERI V

PENGARUH SOSIAL DAN LINGKUNGAN TERHADAP

PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN ANAK

OLEH:

Anno Zuhrias, SH.MM.



Pengaruh Sosial

Mohammad Anno Zuhrias, M.M,

tu: Mt prulis, dl lapngm eng faduig ba t@ltnanAn Tmrdan ttu g t@\g.

Salan oc/ahon qtul kra @toeuo,

Tooatm hril dut bhf,a,n* dan

ulat*ul*8aiai?6a fudaa
ga/41 ?da%alrTtcaid fa,ola lad
(rtl. . .. .



Pengaruh Sqsial

Mengubah Tingkah La $/
-v\ -_*

.. !.:'w

mengubah sikap, belief, persepsi atau tingkah laku orang
lain.

Ada 3 aspek penting dalam pengaruh sosial, yaitu:
ko nfo rm ita s (co nfo rmify), kese pa kata n (co m p I i a n ce'5,



suatu jenis pengaruh social di mana individu mengubah sikap dan tingkah

Tekanan untuk melakukan konformitas berakar dari adanya kenyataan

bahwa di berbahai konteks ada aturan-aturan yang mengindikasikan

bagaimana seharusnya atau sebaiknya kita bertingkah laku, yang disebut

Norma social (social norms).

Norma bisa saja dinyatakan secara eksplisit (tertulis), contohnya: 
.

larangan parfii Oijaian tol, larangan merokok di tempat umum, perintah

untuk tidak menginjak rumput di taman'

Perlu Kita Ketahui.....
Terkadang kita tidak menyetujui konformitas
ini karena konformitas membatasi kebebasan
pribadi. Namun, ada dasar Yang kuat
berkenaan dengan konformitas: tanpa
konformitas, kita segera menyadari kita

rhadapan dengan kekacauan sosial. Jadi,
pada berbagai situasi, konformitas memiliki
fungsi yang sangat berguna.



. yaitu bila didepan umum seseorang menampilkan
perilaku yang sama tapi belum tentu orang tersebut
nyaman dengan perilakunya tersebut atau dengan
kata lain ,melakukan atau mengatakan apa yang
orang lain di sekitar kita katakana atau lakukan

bila seseorang menampilkan perilaku sesuai
dengan penerimaan pribadinya sendiri yang
membuatnya nyaman dengan perilaku tersebut dan
benar-benar merasakan atau berpiki seperti orang
lain

Norma deskriptif berupa saran atau himbauan untuk melakukan sesuatu

situasi tertentu.
Contoh: ketika dijalan tolada himbauan bagi kendaraan yang berjalan lambat
untuk berjalan di bahu kiri dan bagi kendaraan yang ingin mendahuluidan
melaju cepat untuk berjalan di lajur kanan.
Norma deskriptif belum tentu dipatuhi, seperti misalnya belum tentu
kendaraan di laju kanan semua melaju cepat, fakta dilapangan banyak
kendaraan yang melaju lambat-lambat dijalur kanan, tapi tidak dikenai
sanksi.
Norma injungtif adalah berupa perintah atau larangan yang mengharuskan
orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu norma yang
menentukan apa yang harus dilakukan tingkah laku apa yang diterima dan

diterima pada situasi tertentu.
Contoh: perintah membayar pajak untuk para wajib pajak, bagiyang tidak
mematuhi akan dikenai sanksi.



(baron & byrne)
apa yang sudah seharusnya dilakukan..
KTP SIM WAJIB
Lampu merah berhenti
Matikan HP
Belajar
-Descriptive norms, implisit tidak dinyatakan secara
tegas/tertulis.., contoh menghormati tuan rumah, ada

Rambu "HORMATI TUAN RUMAH" ???
Pastinya tidak ada.. Maka kita dituntut untuk mempunyai
kepekaan social norms yang baik

i-
permintaan langsung dari seseorang kepada
orang lain, yaitu usaha-usaha untuk membuat
orang lain berkata "YA" terhadap berbagai
macam permintaan.



Ada 6 prinsip dasar compliance (Cialdini, '1994):

{} Pertemananlrasa suka : kita lebih bersedia unhtk memenuhi
permintaan dari teman atau orang-orang yang kita sukai daripada
permintaan dariorang asing atau orang yang tidak kita sukai.

2) Komitmen/konsistensi : sekalikita berkomitmen pada suatu
tindakan, kita akan lebih bersedia untuk memenuhi permintaan

mengenaitingkah laku yang konsisten dengan tindakan tersebut
daripada permintaan yang tidak konsisten dengan tindakan tersebut.

3) Kelangkaan : kita lebih mungkin untuk memenuhi permintaan yang

berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan yang sama

sekali tidak terkait dengan isu tersebut.
4) Timbalbalik/resiprositas : kita lebih bersedia untuk memenuhi

permintaan dariorang yang sebelumnya telah memberikan bantuan
atau kemudahan bagi kita

5) Validasisocial : kita lebih bersedia memenuhi permintaan untuk
melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten
dengan apa yang kita percaya dilakukan oleh orang lain yang mirip
dengan kita.

6) Kekuasaan/Otoritas : kita lebih bersedia memenuhi permintaan dari
seseorang yang memilikikekuasaan yang sah.

tsiydngr
berkuasa cukup mengatakan atau
memerintahkan orang lain untuk melakukan
sesuatu dan mereka melakukannya, Kepatuhan
lebih jarang terjadi dari conformitas ataupun
kesepakatan, karena bahkan orang-orang yang
memiliki kekuasaan dan dapat menggunakannya
seringkali lebih memilih menggunakan

ruhnya melalui permintaan dan bukannya
perintah langsung.



Case: Interpersonal

Tingkat KATEGORI CONTOH

STRONG LIKING Teman (Friend) Menghabiskan waktu bersama, meetup

MILD LICKING Teman dekat Menikmati interaksi waktu bertemu

NEUTRAT Teman biasa Saling menlapa

DISLIKE Pengganggu Menghindari interaksi (misal:

custom/acquatainces)

SIRONG DISLIKE Tidak dlinginkan Menghindari kontak sec aktif (misal:

DETCONI

ffi: Olet Etillb, d Tan an rlasM turno Tetwd *n au

Persepsi Sosial mengerti dan mengenal orang lain..
(dalam buku Psikologi Sosial Sarlito Wirawan )

Lebih khusus, dengan persepsi sosial kita berusaha:

1. MENGATAHUI apa yang dipikirkan, dipercaya,
dirasakan, diniatkan, dikehendaki orang lain

2. MEMBACA apa yang ada dalam diri orang lain,
berdasar ekspresiwajah, tekanan suara, gerak gerik,
tingkah laku

3. M E N Y E S U A I KA N tindakan sendiridengan
keberadaan orang lain berdasar pengetahuan.



rTerima Kasih.... e
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