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Indikator Rincian Target Waktu 
Checklist Mingguan 

(dd/mm/yyyy) 
Evaluasi 

S S R K J S S  
Membahagiakan 
anak 

1. Pulang kerja tepat waktu 
 

2. Mendongeng/membacakan buku  
 
 
 

3. Berkomunikasi dengan anak 
(mengobrol/bercerita) 

 
4. Bermain dan belajar bersama  

 
 

5. Mengungkapkan bahwa saya mencintainya; 
memeluk, mencium, dan menggendongnya  
 
 

6. Menyapih dengan cinta  
 

Senin-Jum’at pkl. 19.00 
 
Setiap hari 15 menit: 
Hari kerja pkl. 20.00-20.15 
Weekend jam 18.00-18.15 
 
Setiap hari minimal 30 menit 
 
 
Hari kerja jam 20.15-21.00 
Weekend jam 18.15-21.00 
 
Setiap ada kesempatan 
(minimal 2x, pagi dan 
petang) 
 
Mulai 11 Februari 2018 

        

Memelihara 
kesehatan anak 

1. Menyiapkan asupan gizi yang seimbang, sehat, 
halal dan thoyib  

 
2. Berolahraga bersama (berlari, bermain bola, 

berenang, bersepeda, loncat tali, dll); 
 

3. Menjaga pola tidur 
 
 

4. Melengkapi imunisasi  

Sehari 3x makan berat dan 2x 
cemilan 
 
1 minggu 1x (2 jam, setiap 
Ahad jam 8.00-10.00) 
 
Tidur siang 3 jam dan tidur 
malam 8 jam 
 
Sesuai jadwal dari dokter 
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Indikator Rincian Target Waktu 
Checklist Mingguan 

(dd/mm/yyyy) 
Evaluasi 

S S R K J S S  
Menjadi teladan 
yang baik bagi 
anak 

1. Mencontohkan akhlak-akhlak terpuji: 
 
a. Jujur  
b. Sabar dan mudah memaafkan (tidak 

berteriak saat marah, tidak tantrum jika 
keinginannya belum dapat dipenuhi, dll) 

c. Bertanggung jawab (membuang sampah 
pada tempatnya, menyimpan mainan dan 
buku yang sudah selesai digunakan ke 
tempat semula, dll) 

d. Sopan santun (mengucapkan “maaf, tolong, 
dan terima kasih” pada situasi dan kondisi 
yang sesuai; ramah, murah senyum, dll) 

e. Mencintai sesama makhluk ciptaan Alloh 
SWT  

 
2. Memberi batasan/aturan, dan 

konsekuensi/tanggung jawab serta 
mencontohkan penerapannya: 
 
a. Makan dan minum sambil duduk 

 
 

b. Buang air besar dan kecil di toilet (toilet 
training) 
 

c. Mengatur gadget time 
 

Setiap ada kesempatan/ 
waktu yang tepat/sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiap waktu makan dan 
minum 
 
Target lulus Agustus 2018 
 
 
1 hari maksimal 2 jam 
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Indikator Rincian Target Waktu 
Checklist Mingguan 

(dd/mm/yyyy) 
Evaluasi 

S S R K J S S  
Mendidik anak 
dengan cinta 

1. Melatih kecerdasan spiritual (SQ): 
a. Membimbing anak menghapal Al-Qur’an, 

do’a dan dzikir  
b. Mengajarkan aqidah, akhlak, fiqih, kisah 

para nabi dll 
c. Mengajarkan sholat 

 
d. Membiasakan sholat berjamaah   

 
 

e. Memperdengarkan murottal 
 
 

f. Mendoakannya 
 
 

2. Melatih kecerdasan intelektual (IQ): 
a. Mengenal huruf dan angka 
b. Mengenal warna dan bentuk 
c. Mengenal rasa dan bau 
d. Berkreasi (bermain tepung clay dan pasir 

kinetik; balok dan puzzle; menggambar dan 
mewarnai; bernyanyi dan menari; dll). 

e. Mengenal nama hewan, buah dan sayur, 
bagian tubuh, alat transportasi, dan benda 
sekitar lainnya 

f. Pretend play (mengenal profesi dan aktivitas 
sehari-hari) 

(a-c): 
Hari kerja jam 20.15-20.45 
Weekend jam 19.30-20.30 
 
 
 
 
Setiap hari minimal 2x 
(Shubuh dan Isya)  
 
Setiap hari sebelum tidur 
siang dan tidur malam 

 
Setiap waktu, terutama 
setelah sholat 
 
Hari kerja jam 20.45-21.00 
Weekend jam 20.30-21.00 
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Indikator Rincian Target Waktu 
Checklist Mingguan 

(dd/mm/yyyy) 
Evaluasi 

S S R K J S S  
 3. Melatih keterampilan emosional (EQ): 

a. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif 
(memberikan pujian dan hadiah saat anak 
berhasil melakukan suatu 
kebaikan/prestasi, tetapi memberikan 
peringatan dan “hukuman” yang 
mendidik/logis apabila anak melanggar 
aturan/batasan yang telah disepakati, agar 
anak mengerti konsekuensi atas kesalahan 
yang dilakukannya) 

b. Mengajarkan anak untuk menghadapi 
masalah dan mencari solusi – bukan 
menghindarinya.  

c. Memberikan anak pilihan dan mengajarkan 
anak untuk mengambil 
keputusan/menentukan pilihannya sendiri 
(misalnya, memilih baju yang akan 
dikenakan, menentukan menu makanan 
esok hari, memutuskan akan meminjamkan 
mainan atau tidak, dll) 

d. Memberikan motivasi dan pelatihan 
kemandirian (makan dan minum sendiri, 
mencuci tangan sendiri, memakai baju 
sendiri, dll) 

e. Mengajarkan anak untuk fokus, optimis dan 
pantang menyerah dalam mengerjakan 
apapun yang menjadi minat dan bakatnya. 
 

Setiap ada waktu yang 
tepat/sesuai situasi dan 
kondisinya 
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Indikator Rincian Target Waktu 
Checklist Mingguan 

(dd/mm/yyyy) 
Evaluasi 

S S R K J S S  
Mempelajari 
ilmu parenting 
dan 
mempraktekan-
nya 

1. Mengikuti perkuliahan IIP: 
a. Matrikulasi IIP 

 Menyimak materi dan review 
 
 

 Berpartisipasi dalam diskusi 
 
 

 Mengerjakan NHW 
 

b. Bunda Sayang 
c. Bunda Cekatan 
d. Bunda Produktif 
e. Bunda Shaleha  

 

2. Membaca buku parenting 

 
Lulus April 2018 
1 minggu 2x (2 jam, Senin 
dan Selasa jam 9.00-10.00) 
 

1 minggu 2x (2 jam, Senin 
dan Selasa jam 20.00-21.00) 
 

1 minggu 1x (2 jam, setiap 
Ahad jam 10.00-12.00)  
Lulus Agustus 2018 
Lulus Desember 2018 
Lulus April 2019 
Lulus Agustus 2019 
 

1 minggu 1x (30 menit, setiap 
Sabtu pkl.16.00-16.30) 

        

Mempraktekkan 
home-education 

1. Menyusun project based learning sambil 
melatih motorik kasar dan halus 
(menggunting, menempel, origami, eksperimen 
sains, dll) 

2. Mengatur agenda rutin kegiatan anak dan 
mengevaluasinya bersama suami 

3. Melaksanakan fieldtrip/edutrip (Kebun Raya, 
Museum Zoologi, Taman Safari, Ekowisata Air 
Terjun, Peternakan, Perpustakaan, dll) 

4. Mencatat data tumbuh kembang/milestone 
anak 

1 minggu 2x (1,5 jam, 
weekend pkl. 16.30-17.00 dan 
18.30-19.30) 
  
1 minggu 1x (30 menit, 
weekend pkl. 17.00-17.30) 
 
1 bulan 1x  
 
1 bulan 1x 

        


