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Kenalkan Konsep Terima Kemenangan Dan Kekalahan 
 
Luh Putu Shanti Kusumaningsih S.Psi, M.Psi 
Dosen Fakultas Psikologi Unissula 
 
Membangun semangat berkompetisi pada anak tentu baik. Selama sifat dan orientasinya 
ke arah positif. Di sini, orangtua berperan sebagai kontrol pada anak untuk mengarahkan 
semangat berkompetisi pada anak. Orangtua harus bisa memilih situasi dan memberikan 
pemahaman pada anak, dalam situasi apa saja semangat bersaing perlu ditumbuhkan. 
Hal itu dilakukan supaya anak tidak salah kaprah dalam menerapkan semangat tersebut. 
 
Semangat berkompetisi harus diarahkan pada konsep munculnya usaha untuk tidak 
mudah menyerah dan berupaya melakukan segala sesuatu sebaik mungkin sesuai 
dengan kemampuan anak. Bukan pada konsep munculnya persaingan yang arahnya 
lebih ke iri hati ataupun dengki. Semangat berkompetisi ini bisa sedini mungkin diajarkan 
pada anak. Tak perlu dimulai dengan hal berat-berat. Misalnya, pada saat mendampingi 
anak bermain, orangtua bisa memberikan permainan yang sifatnya edukatif. 
 
Kita selaku orangtua harus membantu anak untuk bisa menyelesaikan tugasnya ketika 
si kecil mulai menyerah. Berikan semangat dengan kalimat-kalimat sederhana. Nah 
tentunya dalam memberikan semangat akan berbeda-beda, sesuai dengan usianya. 
Cara sederhana menumbuhkan semangat bersaing ini ternyata bisa dimulai dari 
kehidupan sehari-hari di rumah. Misalnya, dengan memberikan pujian ketika anak bisa 
melakukan sesuatu dengan hasil yang baik dan sempurna. Jika mulai enggan dan 
menyerah dalam melakukan sesuatu, kita harus memberikan masukan dan semangat 
supaya si kecil dapat menyelesaikannya. 
 
Menanamkan jiwa bersaing sangat bermanfaat bagi para anak-anak. Sebab, nanti anak 
akan tumbuh menjadi pribadi yang pemberani, tidak takut tantangan, dan persaingan. 
Dengan begitu, anak akan menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan selalu 
berusaha memberikan hasil terbaik pada setiap apa yang dikerjakan.  
 
Konsep ini harus diarahkan dengan tepat dan benar ke arah yang positif. Sebab, jika 
tidak dikontrol, sang anak dikhawatirkan justru akan tumbuh menjadi pribadi yang 
ambisius. Jadi, selain memperkenalkan konsep semangat berkompetisi, anak juga 
sebaiknya diajarkan untuk terbiasa dan tidak takut menerima kemenangan sekaligus 
kekalahan. Karena dari situ, anak jadi belajar bagaimana memperbaiki diri dari apa yang 
sudah dilakukan. 
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