
ABSTRAK

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai karakter
building untuk para Orang Tua, Keluarga dan sekitar anak anak dengan
membimbing anak-anaknya dalam Pengenalan Pengelolaan Keuangan
Sejak Anak-anak di wilayah Mitra PKK RW 6 Kelurahan Meruya Selatan,
Kembangan - Jakarta Barat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
mencoba memetakan dengan upaya berkelanjutan yaitu penguatan pendidikan
karakter, sejak usia dini kepada anak-anak menjadi salah satu cara untuk
membentuk karakter dan kepribadian anak untuk masa yang akan datang.
Masalah pendidikan anak usia dini sampai saat ini masih banyak menyisakan
persoalan, seperti: masih banyaknya kelompok anak usia dini yang belum
dapat mengakses pendidikan, kurangnya pemahaman para guru akan hakikat
tujuan pendidikan nasional untuk membangun peserta didik menjadi
manusia holistik yang berkarakter. Pola pembelajaran dengan kelompok
Mitra yaitu dengan model penguatan dalam bentuk pendampingan, melalui
kampanye metode sosialisasi, metode simulasi, dan metode evaluasi, dengan
harapan para Orangtua atau keluarga sangat percaya diri dalam menghadapi
perubahan lingkungan dengan bekal pendidikan karakter kepada anak-anaknya.
Peralatan yang digunakan pada kegiatan pelatihan ini adalah komputer yang
terpasang program excel, file program PPT, Infocus untuk dan Kamera untuk
meliput dan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan. Perhatian
peserta terhadap materi yang dsampaikan sangat baik karena membahas
bagaimana hubungan orang tua dalam membimbing anak-anak sejak usia dini
dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik dimasa masa yang akan
datang, terutama dalam mengelola keuangan. Para orangtua dapat
membimbing anak-anak dalam pengenalan pengelolaan keuangan sejak anak-
anak dimulai dari cara mengenalkan apa itu uang, bagaimana cara
menggunakan, dan tentunya pembentukan dasar kepribadian yang baik,
seperti larangan mencuri dan mengambil tanpa izin. Salah satu kemampuan
yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah membedakan mana kebutuhan
dan mana yang hanya sekedar keinginan. Permintaan Lurah Meruya Selatan
dan sebagian besar peserta supaya kegiatan Tim Pengabdian Masyarakat
Universitas Mercu Buana ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan
tema yang sama atau tema menarik lainnya dan dapat dijadikan agenda
kegiatan rutin masyarakat kelurahan Meruya Selatan dimasa datang.
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