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Setiap anak memerlukan lingkungan kondusif untuk 
bertumbuh dan berkembang. Secara holistic mencakup bio-
psiko-sosio-spiritual. Komunikasi dalam keluarga menjadi 
suatu kebutuhan utama untuk menjembatani terbentuknya 
lingkungan yang kondusif ini. 
 
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
Segmen A 
Berisikan catatan dan pesan untuk orang tua dan anak. 
Pesan yang memandu mereka untuk bertumbuh dan 
berkembang. Bagian awal berisikan pesan untuk anak, 
bagaimana mereka berjuang menjadi anak baik. Anak-anak 
dituntun menjadi baik di tiga lingkungan mereka. Di rumah, di 
sekolah dan di masyarakat.  
Selanjutnya berisikan panduan bagi orang tua. Bagaimana 
mereka harus bersikap lebih bersahabat dengan anak-anak 
mereka. Membangun komunikasi yang positif. 
Segmen B 
Berisikan lembar catatan harian keluarga. Keluarga 
menyiapkan waktu bersama, dan berinteraksi dengan anak-
anak. Melakukan kegiatan bersama, dan mengevaluasi 
perasaan masing-masing setelah kegiatan bersama tersebut. 
 
Beberapa nilai moral yang perlu dimiliki setiap anak-remaja 
yang didapat dan ditumbuhkembangkan di keluarga: 
(1) Kejujuran (2) Keimanan (3) Kerajinan dan Keuletan (4) 
Kepedulian (5) Disiplin dan bertanggung jawab (6) Sopan 
santun (7) Kasih sayang (8) Percaya diri (9) Kebanggaan 
(10) Kreativitas 
 
 
 

SEGMEN A 
MENJADI ANAK YANG BAIK (https://id.wikihow.com) 
Pesan buat anakku. Menjadi anak yang baik adalah 
perjalanan yang membutuhkan sebuah perjuangan. Pada 
prosesnya kalian bertumbuh menjadi anak yang baik. Penting 
bagimu untuk memperlakukan orang tua, anggota keluarga 
lain, guru, dan orang di sekitarmu dengan baik dan hormat. 
Bukanlah harus mengejar kesempurnaan. Tetapi menjadikan 
dirimu lebih baik dibandingkan pada hari kemarin. Dengan 
selalu menunjukkan sayang dan pengertian kepada orang 
lain. 
 
1. Menjadi anak baik di rumah 

a. Mendengarkan orang tua. Hal terbaik yang bisa 
dilakukan untuk menjadi anak baik di rumah adalah 
mendengarkan orang tuamu. Jika mereka memintamu 
melakukan sesuatu, lakukanlah. Selalu ada pesan dan 
maksud yang baik dari setiap permintaan mereka.  

b. Membantu pekerjaan rumah. Saat menjadi anak yang 
baik, maka lakukan  pekerjaan membantu 
membersihkan rumah, bukan mengacaukannya. 
Bersihkan dirimu, cuci bajumu sendiri, dan bantu orang 
tua melakukan pekerjaan harian seperti membuang 
sampah, atau apapun yang bisa meringankan beban 
mereka. Jika diminta melakukan ini, lakukanlah tanpa 
mengeluh dan berikan sesuatu yang lebih dari yang 
diminta. Tidak perlu diminta untuk menolong. Kalian 
harus mengamati sekitar dan lihat apa yang bisa 
dibersihkan atau diperbaiki. Dari meja dapur yang 
masih berantakan, sampai piring kotor berserakan, 
atau apapun yang bisa dikerjakan. 



c. Hormati saudaramu. Cara lain untuk menjadi anak 
yang baik adalah dengan menjadi baik dengan 
saudaramu. Bersaudara bukan saja bermain bersama, 
saat masih anak-anak, tapi bagaimana kalian 
memelihara keterikatan itu sampai kalian dewasa dan 
berkeluarga. Yang lebih tua menjadi panutan buat adik-
adik dan membantu mereka tumbuh dewasa. 
Sedangkan jika lebih muda, maka harus menjadi baik 
pada mereka serta memberikan mereka ruang privasi. 
Jika saudara Anda sedih, bantu mereka menyelesaikan 
masalah sehingga orang tua Anda punya waktu untuk 
diri mereka sendiri. 
Menghindari pertengkaran dengan saudara akan 
membantu Anda menjadi anak yang baik karena ini 
membuat suasana rumah lebih nyaman. 

d. Ikuti aturan. Hal lain yang bisa Anda lakukan untuk 
menjadi anak yang baik adalah menaati aturan yang 
diberikan orang tua Anda. Ini bisa saja soal jam 
bangun tidur, melakukan pekerjaan rumah, atau 
menghabiskan waktu dengan telepon dan komputer. 
Menjadi anak yang baik, maka Anda perlu menaati 
peraturan yang ada di rumah dan hanya 
mempertanyakan ini jika Anda perlu bicara dengan 
orang tua Anda. 
Mengacuhkan aturan orang tua Anda menunjukkan 
kalau Anda tidak peduli atau hormat pada mereka. 
Anda harus menunjukkan kalau Anda menghargai 
mereka dengan menaati aturan mereka. 
Jika Anda punya saudara, sangat penting untuk 
mengikuti aturan orang tua Anda sehingga Anda bisa 
menjadi contoh buat saudara Anda. 

 

 
e. Minta maaf jika Anda membuat kesalahan.  

Jangan berkata maaf sambil melakukan hal lain. Ambil 
waktu untuk duduk dengan orang tua Anda dan biarkan 
mereka tahu kalau Anda merasa bersalah. 

f. Jika Anda melihat orang tua Anda pulang ke rumah 
dengan muram, cobalah untuk membantu memasak 
makan malam atau membantu membelikan makanan. 
Kebanyakan orang tua kerepotan dengan tugas orang 
tua, dan jika Anda berusaha membuat hidup mereka 
lebih mudah, bukannya menyusahkan, mereka akan 
sangat mensyukuri itu. 

g. Cari hobi untuk membantu Anda meningkatkan diri 
sendiri. Cara lain untuk menjadi anak yang baik 
adalah dengan menjadi orang yang lebih pintar dan 
menarik. Ini bisa berarti menghabiskan waktu lebih 
untuk membaca dan menulis, belajar bahasa baru, 
belajar kemampuan baru seperti olahraga dan musik. 
Meski bermain permainan online atau menonton 
televisi itu menyenangkan, tetapi Anda perlu belajar hal 
baru untuk menjadi lebih dewasa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Menjadi anak baik di sekolah 

a. Mendengarkan guru Anda. Salah satu cara terbaik 
untuk menjadi anak baik di sekolah adalah 
mendengarkan guru Anda. Jika Anda kesusahan untuk 
mendengarkan guru Anda atau Anda pikir kalau guru 
Anda tidak masuk akal, maka Anda harus tetap berlaku 
baik padanya dan bicaralah dengan orang tua Anda 
langkah selanjutnya. 

b. Belajarlah lebih awal untuk menghadapi ujian. Yang 
terpenting adalah Anda tahu pentingnya edukasi dan 
datang ke sekolah tepat waktu serta bahagia untuk 
berada disana. 

c. Ramah pada setiap orang yang ditemui di 
sekolah. Memperlakukan orang lain dengan baik dan 
hormat adalah cara untuk menjadi anak yang baik. 
Jangan merendahkan murid lain yang tidak begitu 
pintar di sekolah. Perlakukanlah orang lain seperti 
Anda ingin diperlakukan. 

d. Berpartisipasi di kelas. Cara lain untuk menjadi anak 
baik adalah dengan berpartisipasi di kelas. Ini 
menunjukkan ke guru Anda kalau Anda mendengarkan 
dan peduli. Ketika guru Anda bertanya, Anda harus 
berusaha untuk menjawab sembari memberi 
kesempatan pada orang lain untuk menjawab juga. 
Jika Anda terlibat di kelas dengan sering, Anda akan 
membuat pembelajaran lebih menyenangkan sambil 
menjadi anak baik di sekolah. 

e. Ikuti peraturan. Entah Anda sedang belajar apapun, 
janganlah menjadi sok tahu, atau Anda hanya akan 
mengesalkan orang di sekitar Anda. Meski penting 
untuk ingin tahu dan bertanya untuk mendapatkan 

jawaban, Anda tidak seharusnya bertindak seakan 
Anda lebih tahu dari orang lainnya. 

f. Jujurlah 
g. Menjadi teratur. Anak baik cenderung untuk teratur di 

sekolah, sehingga mereka bisa fokus di pembelajaran 
mereka. Miliki tas, meja belajar, buku, dan apapun 
yang Anda gunakan di sekolah yang rapi. Pastikan 
untuk merapikan meja Anda, loker, atau tas dengan 
menyisihkan hanya 10-15 menit sehari untuk 
membersihkan itu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Menjadi anak baik di masyarakat 
a. Jadilah penuh hormat.  Anak baik itu penuh hormat, 

terutama ke orang yang lebih tua. Pastikan Anda 
memperlakukan orang yang lebih tua dengan penuh 
hormat, meski Anda kadang tidak setuju dengan 
mereka. Ketika di tempat umum, pastikan Anda tidak 
terlalu berisik.  

b. Sopan ke tetangga Anda. Sopan berarti 
memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat,  

c. Membantu di komunitas. Jika Anda ingin menjadi 
anak yang baik, maka Anda harus menjadi 
sukarelawan di komunitas Anda. Anda bisa melakukan 
ini bersama orang tua atau sendiri. Anda bisa 
membantu membersihkan taman umum, membantu 
orang belajar membaca di perpustakaan, atau 
membantu memasak di dapur umum. Sisihkan waktu 
Anda beberapa jam sebulan untuk ikut kegiatan 
sukarelawan. 

d. Tersenyumlah lebih sering. Ini akan membuat Anda 
dan orang di sekitar Anda lebih bahagia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENJADI ORANG TUA YANG BAIK 
 
Pengasuhan Efektif terhadap anak : 

1. Dinamis : Orang tua harus mampu menyesuaikan diri 
dengan perubahan jaman dan mampu mengubah cara-
cara berinteraksi dengan anak pada saat yang tepat. 

2. Sesuai kebutuhan dan kemampuan anak : Pada usia 
balita orang tua menerapkan pola asuh yang tuntutan 
dan batasan yang tinggi dalam rangka membentuk 
kebiasaan positif pada anak. Ketika anak sudah lebih 
besar orang tua dapat melonggarkan batasan karena 
anak sudah mampu melakukannya sendiri. 

3. Ayah dan Ibu Konsisten : Ayah Ibu harus memiliki 
kesamaan dalam penerapan nilai-nilai, contoh : jika ibu 
mengajarkan sikap hemat, ayah juga melatih anak 
hemat dan tidak memberi anak uang di luar 
pengetahuan ibu. 

4. Menjadi teladan positif :  Orang tua harus menjadi 
contoh tingkah laku yang ingin dibentuk. 

5. Komunikasi yang baik : Orang tua membangun 
komunikasi yang baik dengan anak. Ciptakan suasana 
nyaman ketika berkomunikasi agar anak berani 
mengungkapkan perasaan dan permasalahan yang 
sedang dihadapinya. 

6. Memberikan Pujian : Berikan pujian atau penghargaan 
kepada anak ketika mereka melakukan suatu hal yang 
baik. 

7. Melibatkan anak : Membuat aturan untuk disepakati 
bersama dengan anak anda tentang kegiatan sehari-
hari 



8. Sabar : Menggunakan kata-kata yang baik ketika 
mengingatkan anak (jangan gampang marah dan 
hindari kata-kata kasar) 

9. Memberi Penjelasan :Perintahkan anak dengan kata-
kata yang jelas 

10. Menjaga Kebersamaan :Buatlah aturan untuk 
disepakati bersama dengan anak anda tentang 
kegiatan sehari-hari. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagaimana membentuk tingkah laku yang positif pada 
Anak : 

1. Keteladanan : dengan keteladanan, orang tua menjadi 
contoh nyata bagi anak dalam berbagai, contoh : 
berkata jujur, senang membaca, berkata yang baik, 
sikap dermawan, menolong orang lain, tingkah laku 
yang baik 

2. Pembiasaan : Tingkah laku yang sudah dicontohkan 
oleh orang tua akan menjadi tingkah laku yang baik 
bila sering diulang-ulang secara terus-menerus. Orang 
tua membuatkan jadwal bagi anak dari pagi hingga 
malam dan mengajarkan etika, moral dan kebiasaan 
yang baik dirumah. Dengan membuatkan jadwal, orang 
tua dapat membiasakan anak untuk mengikuti aturan 
dan anak akan terarah kegiatannya dan terhindar dari 
pengaruh buruk lingkungan 

3. Pemberian penghargaan dan Konsekuensi : 
Pemberian penghargaan dilakukan sebagai 
konsekuensi atas tingkah laku anak. Jika orang tua 
ingin tingkah laku yang baik menjadi kebiasaan anak, 
orang tua harus memberikan penghargaan dalam 
bentuk hadiah. Contoh : diusap kepalanya, diberi 
pujian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGMEN B 
 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 



 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 



 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 
CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 

CATATAN HARIAN tanggal......................................... 
 
BAGIAN A 
Kegiatan bersama keluarga, melibatkan orang tua dan 
anak 

 Makan bersama 

 Belajar  

 Ngobrol/diskusi 

 Mengerjakan pekerjaan rumah 

 Membuat sesajen, alat upacara 

 ......................................... 
BAGIAN B 
Perasaan yang anda alami saat kegiatan bersama (pilih 
salah satu) 
 

 Orang tua 

  gembira  

  biasa 

  marah/sedih 

 
 

 Anak 
 Senang 
 Biasa saja 
 Sedih /marah 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayah...ibu.... 

Tuntunlah aku selalu dalam langkahku.... 

karena bersamamu...aku menjadi kuat 
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