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BAB 1  PENDAHULUAN 

Keberhasilan mencapai masa depan yang baik bagi anak-anak adalah 
dambaan bagi setiap orangtua. Mereka sebagai anak-anak mampu 
menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di perguruan tinggi. Dengan bekal 
Pendidikan tinggi, mereka mampu memperbaiki kehidupan sosial ekonomi dalam 
kehidupan mereka. Orangtua merasa sedih, kecewa atau menyesal, jika anak-
anak gagal dalam menyelesaikan Pendidikan mereka. Karena itu, demi 
persiapan masa depan, maka orangtua sangat berharap agar anak-anak 
menekuni Pendidikan mereka sebaik-baiknya.  

Dengan adanya kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan 
masyarakat ini, maka ketua RT (SHd) mengharapkan bantuan dari ahli untuk 
memberikan penyuluhan bagi orangtua. Tujuannya mengantisipasi agar 
orangtua dapat mempersiapkan bagi anak-anaknya dengan baik. Orangtua perlu 
mendapatkan Pendidikan praktis bagaimana mengarahkan anak-anaknya demi 
pencapaian masa depan mereka.  

 
BAB 2 METODE PELAKSANAAN 
 Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan orangtua yang memiliki anak-
anak yang masih duduk di SD, SMP maupun SMA/SMK. Para peserta berjumlah 
22 orangtua. Dilaksanakan di Aula Musholla dan dilaksanakan pada hari Sabtu, 
19 September 2020, pukul 19.45 – 21.00 WIB. Kegiatan dengan teknik ceramah, 
tanya-jawab.  
 
BAB 3 HASIL PKM 

Orangtua menyadari bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan bagi 
masa depan anak-anaknya. Orangtua tak akan lagi campur tangan bagi 
kehidupan anak-anak, jika anak-anak sudah dewasa dan berkeluarga. Namun 
sebelum mereka dewasa dan belum berkeluarga, maka orangtua masih memiliki 
tanggung-jawab untuk mempersiapkan Pendidikan sejak awal. Karena itu, sejak 
awal, seluruh potensi anak dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak 
diberi kesempatan untuk belajar meraih pendidikan sampai menjadi seorang 
sarjana (Dariyo, 2013).   

 
BAB 4 SIMPULAN 

Orangtua memahami dan menyadari betapa pentingnya bagi anak-anak 
untuk megembangkan segenap potensinya demi persiapan masa depan mereka. 
Minimal mereka dapat menyelesaikan Pendidikan tinggi yaitu meraih gelar 
sarjana (S1).  
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