
 

 
 
 

SURAT TUGAS 

No. : 898.A/D.1/Psi-SA/IX/2020 

 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang  

menugaskan kepada  

Nama : Luh Putu Shanti K., S.Psi, M.Psi 

Keperluan : Menulis artikel di Harian Tribun Jateng dengan judul 

"Cukup Berikan Contoh Secara Konsisten" 

Pelaksanaan : 13 September 2020  

Tempat : News Analysis Harian Tribun Jateng 

Demikian harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan laporan 

setelah selesai. 

 

Semarang, 10 September 2020 

Dekan  

 

 

 

       Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A. 
NIK. 210700010 





Cukup Berikan Contoh Secara Konsisten 
 
Luh Putu Shanti Kusumaningsih S.Psi, M.Psi 
Dosen Fakultas Psikologi Unissula 
 
Prinsipnya, mengajarkan sesuatu pada anak sedini mungkin lebih bagus. Artinya, tidak 
ada patokan pasti kapan orangtua mengajarkan sesuatu kepada anak. Namun yang perlu 
diketahui, tiap anak memiliki tahapan tumbuh kembangnya masing-masing. Maka, 
apabila ingin mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai apapun pada anak, sebaiknya 
dimulai pada saat anak mulai dapat memahami isi pesan dari orangtuanya atau 
terjalinnya komunikasi dua arah. 
 
Sebaiknya orangtua tidak memaksa saat ingin mengajarkan sesuatu pada anak. Sebab, 
anak-anak masih berada di dunianya sendiri. Seandainyapun dipaksa, kondisi tersebut 
tidak menjamin sang anak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya. 
Bahkan diprediksikan efek kedepannya justru akan lebih mengkhawatirkan. Anak mudah 
menyerap berbagai hal ketika mengamati sesuatu. Oleh karena itu, apabila ingin 
mengajarkan sesuatu pada anak, cukup lakukan beberapa perilaku yang dikehendaki 
sehingga dapat ditiru oleh mereka. Dengan kata lain, beri mereka contoh-contoh yang 
baik secara terus menerus. 
 
Kelak, anak akan sampai pada fase, dimana rasa ingin tahunya muncul saat melihat 
tingkah atau kebiasaan orangtuanya. Maka, jauhilah cara memaksa. Yang terpenting, 
orangtua tidak boleh berhenti mengajarkan hal-hal baik melalui contoh perilaku dan 
kebiasaan, misalnya kebiasaan memakai masker. Sehingga dengan sendirinya, 
kebiasaan pentingnya menerapkan protokol kesehatan akan terserap secara otomatis 
oleh si kecil. 
 
Maka dari itu, mengajarkan anak tentang cara-cara menerapkan protokol kesehatan bisa 
dilakukan sedini mungkin. Tak ada batasan usia yang pasti. Namun, ketika si kecil mulai 
bisa diajak berkomunikasi dan memahami maksud, maka orangtua dapat mengajarkan 
sang anak pelan-pelan kebiasaan dan cara memakai masker. Lalu dilanjut dengan 
seringnya anak diajak mencuci tangan sehabis keluar dari rumah. Ini berlaku bagi para 
anak-anak usia di bawah maupun atas 5 tahun 
 
Namun jika untuk anak di bawah 5 tahun, hal yang perlu diingat adalah jangan terlalu 
serius mengajari anak tentang bahaya virus Covid-19. Sebisa mungkin orangtua tidak 
perlu membebani anak dengan berbagai macam informasi supaya terhindar dari virus 
corona. Tugas orangtua untuk memberikan pengawasan terhadap anak sehingga tak 
perlu memaksakan supaya anak lekas paham tentang virus corona dan mandiri dalam 
mematuhi protokol kesehatan. Karena kemana pun mereka pergi, anak di bawah 5 tahun 
sebaiknya masih dalam pengawasan orangtua. Jadi, bukan sang anak yang harus ribet 
memahami protokol kesehatan secara mandiri, tetapi peran orangtuanya lah yang harus 
menjaga anak dengan menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, memakaikan masker 
dan mengajak anak untuk cuci tangan sehabis keluar rumah.  
 



Setiap orangtua saat ini dipastikan khawatir dan cemas jika anaknya tertular virus. Meski 
demikian, orangtua tak perlu terlalu membatasi ruang bermain anak secara berlebihan. 
Membatasi perlu namun jangan terlalu "saklek". Situasi ini mau tidak mau menuntut 
orangtua untuk berperan lebih dari biasanya. Misalnya, jika tidak membiarkan anak sering 
keluar rumah, maka orangtua perlu memberikan dan menyediakan banyak mainan 
edukatif supaya anak tidak cepat bosan di rumah. Kemudian, orangtua juga perlu lebih 
banyak meluangkan waktu dari biasanya untuk bercanda kepada anak.  
 
Hal ini berlaku juga dalam memberi jajanan kepada anak. Bukan berarti mereka harus 
dibatasi tidak boleh jajan di luar, melainkan lagi-lagi harus ada keterlibatan orangtua di 
dalamnya. Misalkan, mereka ditemani orangtuanya saat jajan keluar sehingga jelas yang 
mau dibeli. Dibatasi memang perlu, namun lagi-lagi tergantung bagaimana cara orangtua 
mengawasi anaknya. Ini mungkin agak subyektif. Namun pasti banyak orangtua mulai 
membatasi dan mengatur pola jajan anaknya karena mempertimbangkan adanya wabah 
virus. Jadi, sah-sah saja membatasi jajanan anak supaya terhindar dari pandemi. 
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