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ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat di wilayah Mitra PKK Kelurahan Meruya Selatan,
Kembangan - Jakarta Barat, dengan mengambil tema Karakter Building untuk para Orang
Tua, keluarga dan Keluarga sekitar anak anak. Jakarta barat dengan tingkat kepadatan
penduduk yang sangat penuh di DKI Jakarta, memiliki bobot potensi permasalahan
dengan lingkungannya. Kami mencoba memetakan dengan upaya berkelanjutan dengan
penguatan pendidikan Karakter, dengan memberikan pendidikan sejak usia dini kepada
anak – anak berusia balita adalah salah satu cara untuk membentuk karakter dan
kepribadian anak untuk masa yang akan datang. Anak – anak yang memiliki kecerdasan
yang baik biasanya akan memiliki karakter yang baik pula. Setiap orang tua pasti ingin
anaknya kelak dapat berguna dan memiliki masa depan yang baik. Masa depan yang baik
akan bisa tercapai jika anak diberikan pembelajaran tata krama dan juga kemandirian
yang tepat. Kebiasaan – kebiasaan yang baik akan membantu anak – anak untuk bisa
hidup dengan baik dan sehat. Berbagai macam cara akan dilakukan oleh orang tua untuk
bisa membimbing anaknya ke arah yang baik.salah satunya dengan memasukkan anaknya
ke sekolah atau lembaga pendidikan dini lain menjadi salah satu cara para orang tua untuk
membentuk karakter anaknya termasuk Instansi pendidikan TK yang menjadi tujuan
para orang tua. Karena kelompok anak usia dini merupakan kelompok yang sangat
strategis dan efektif dalam pembinaan karakter, hal ini harus menjadi kesadaran kolektif
dari seluruh elemen bangsa ini. Karena masalah pendidikan anak usia dini sampai saat ini
masih banyak menyisakan persoalan. Pertama, masih banyaknya kelompok anak usia dini
yang belum dapat mengakses pendidikan . Kedua, kurangnya pemahaman para guru akan
hakikat tujuan pendidikan nasional untuk membangun peserta didik menjadi manusia
holistik yang berkarakter. Sehingga dalam proses pembelajaran terlalu menitikberatkan
pada aspek kognitif. 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.


	ABSTRAK

