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Kata Pengantar

Kado Merdeka untuk Indonesia
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Awalnya, saya tertarik dengan gagasan yang dilontarkan Menteri Anies
Baswedan mengenai gerakan Hari Pertama Sekolah. Ketertarikan yang
membuat saya meminta tim TemanTakita.com untuk memberikan
dukungan pada inisiatif tersebut. Tentu sesuai kemampuan, dukungan
berupa penulisan artikel yang berisi tips bagi orangtua dalam
menyambut hari pertama sekolah.

pun mengerjakan dalam waktu dua minggu hingga tengah malam
peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka
Rancangan awal buku-e ini akan memuat praktik baik orangtua dalam
mengantar anak pada hari pertama sekolah. Tapi keterbatasan waktu
saya membuat ide tersebut belum sempat terealisasikan. Saya tetap
berharap di kemudian hari, praktik baik tersebut dapat ditambahkan
pada buku-e versi berikutnya. Bila pembaca tertarik mewujudkannya,
silahkan baca panduannya di halaman lain dari buku-e ini.

Ada beberapa artikel yang ditulis oleh Dwi Krisdianto. Tulisan awal
tidak banyak mendapat sambutan pembaca. Tapi respon pembaca
berubah pada hari pertama sekolah. Rupanya gerakan Hari Pertama
Sekolah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Orangtua
berbondong-bondong mengantar anaknya pada hari pertama sekolah.

Buku-e Panduan Hari Pertama ini kami luncurkan bertepatan dengan
peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah #KadoMerdeka buat
Indonesia dengan niat berkontribusi terhadap pewujudan cita-cita
kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga kado
sederhana ini bisa bermanfaat.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini orangtua tidak
hanya mengantar anak layaknya tukang antar jemput. Orangtua
mengantar dengan penuh kebanggaan. Bukan hanya mengantar, tapi
hadir di sekolah, berkenalan dengan guru atau kepala sekolah. Sebuah
pernyataan tegas bahwa orangtua ingin berbagi tanggung jawab dalam
mendidik anak.

Merdeka!

Bukik Setiawan

Antusiasme orangtua tersebut ternyata terus berkembang. Tulisan di
TemanTakita.com berjudul "20 pertanyaan keren lainnya untuk
diajukan pada anak sepulang sekolah" mendapat sambutan luar biasa.
Orangtua membaca dan membagikan artikel tersebut. Saya sungguh
terharu menyaksikan semangat belajar yang ditunjukkan para
orangtua.

Kami mengundang pembaca untuk memperkaya buku-e Panduan Hari Pertama
Sekolah ini dengan tulisan mengenai pengalaman mengesankan dalam mengantar anak pada hari pertama sekolah seperti persiapan, perjalanan ke sekolah,
bertemu orang-orang di sekolah dan lainnya.
Tuliskan pengalaman antara 300 - 700 kata ke email info@idcerita.org dengan
dilengkap nama, alamat lengkap dan no hp.

Apakah hanya berhenti pada postingan di TemanTakita.com?
Pertanyaan itu menggelitik hati dan saya pun mengusulkan pada tim
TemanTakita.com untuk mengompilasi dan menambahkan beberapa
tulisan untuk menjadi buku-e (ebook) Hari Pertama Sekolah.
Alhamdulillah, tim TemanTakita.com menyambut usulan saya. Kami

Tulisan paling lambat kami terima pada 7 September 2015. Tulisan terpilih akan
masuk dalam buku-e Panduan Hari Pertama Sekolah versi 2.0 dan 5 penulis paling mengesankan akan mendapat buku Anak Bukan Kertas Kosong.
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MENTERI ANIES BASWEDAN

Menumbuhkan Siswa Pembelajar

Hari ini adalah hari istimewa bagi kita semua. Kita mengawali hari dengan berkumpul bersama di
halaman ini. Kita bersama-sama melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan kita,
menghormat bendera sembari berbaris rapi sebagai satu komunitas sekolah yang sama. Hari ini
istimewa karena inilah hari pertama kita pada tahun ajaran 2015/2016 ini.
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Pada hari pertama sekolah ini pula,
upacara yang sama ini digelar di setiap
sekolah di seluruh penjuru negeri kita
tercinta ini. Pada hari ini kalian berdiri rapi
bersama saudara-saudara sebayamu dari
Sabang sampai Merauke melaksanakan
upacara hari pertama memasuki tahun
ajaran baru. Semua berseragam rapi,
menghormati bendera yang sama, sang
dwi warna, menyanyikan lagu kebangsaan
yang sama, Indonesia Raya.
Hari ini kita bukan sekadar berkumpul di
lapangan. Panjang barisan kalian kalau
bergandeng tangan
sambung-menyambung akan
menghubungkan Kota Sabang di Pulau We
hingga Kota Merauke di Papua, yang
panjangnya 8.514 km, hingga 4 kali.
Berkumpulnya kalian di hari ini adalah
juga mengirim pesan bahwa barisan besar
ini adalah barisan anak bangsa yang
sedang bergerak bersama mendorong
kemajuan dan menyongsong masa depan
gemilang untuk negeri ini.
Bagi para siswa semua yang saya cintai
dan banggakan, di tahun ajaran baru ini,
perbaruilah semangat kalian. Belajarlah
dengan kesungguhan. Tuntaskanlah setiap
pelajaran, terlibatlah dalam kegiatankegiatan di sekolah, berlatihlah untuk bisa
memimpin dan dipimpin.
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Kalian adalah pemilik masa depan
Republik tercinta ini. Kalian tidak hanya
sekedar pewaris, tapi di
tangan kalianlah masa
depan bangsa ini berada.
Masa depan negeri ini
ada di genggaman anda
sekalian! Namun masa
depan gemilang tak
datang dengan
sendirinya, tapi harus
diraih melalui kerja keras
dan perjuangan, dimulai
dari bangku sekolah ini.
Pesan saya adalah
tinggikan mimpimu, citacitamu, lalu kerja
keraslah, berdoa dengan
kesungguhan lalu
targetkan pada dirimu
bukan hanya berusaha
untuk meraih cita-citamu,
tapi kalian harus bisa melampaui
cita-citamu itu.
Bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga
Kependidikan yang saya hormati dan
banggakan, anak-anak didik yang hadir
disini adalah amanah dari orang tua dan
bangsa. Mereka percayakan pada Ibu dan

Bapak untuk mendidik, mencerdaskan dan
mencerahkan mereka.

Bagi sebagian Guru, hari ini adalah hari
pertama bertugas di kelas baru, mata
pelajaran baru atau bertemu dengan
siswa-siswa baru. Demikian juga bagi
Kepala Sekolah, ini adalah hari pertama
menyambut siswa-siswa yang masuk dari
jenjang paling bawah. Jangan biarkan
upacara setiap Senin ini menjadi sekadar
kegiatan seremonial, tapi harus menjadi
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wahana bagi seluruh warga sekolah untuk
berinteraksi secara reguler dan menjadi
wahana bagi Kepala
Sekolah untuk
memberikan paparan dan
arahan bagi seluruh
warga sekolah secara
rutin.
Mari bersama-sama kita
tingkatkan kualitas
pendidikan kita dengan
menyadari bahwa bukan
hanya para siswa, tetapi
kita semua harus bisa dan
harus tetap menjadi
pembelajar. Mari kita
tumbuh kembangkan
anak didik kita bukan
saja untuk meraih
angka-angka tinggi di
tiap mata pelajaran, tapi
mari kita berikan pada mereka
keteladanan dalam berbudi pekerti dan
kita tumbuhkan karakter kepemimpinan
mereka. Mari kita kembangkan budaya
sekolah yang bisa menumbuhkan
kemampuan berpikir kritis,
berkomunikasi efektif, bekerja sama dan
berkreativitas bagi semua anak didik
kita. Mulai hari ini, mari kita kuatkan

jalinan silaturahmi sekolah dengan
keluarga melalui interaksi yang baik dan
rutin antara Kepala Sekolah, Guru, Siswa,
dan Orang Tua/Wali. Mari kita
kembangkan semua itu melalui kegiatan
intra-kurikular, ekstra-kurikuler maupun
kegiatan non-kurikuler. Republik ini
membutuhkan generasi baru yang bisa
menjawab dan memenangkan tantangan di
jamannya nanti.
Karena itu pulalah, hari ini adalah saat
yang tepat untuk memulai babak baru bagi
kita semua. Ini saat bagi kita untuk
membentuk sekolah menjadi taman,
menjadi ekosistem pendidikan yang penuh
tantangan tapi menyenangkan bagi semua
warganya. Siswa senang belajar di sekolah,
guru-guru tulus dan gembira dalam
mendidik serta menginspirasi, Kepala
Sekolah yang bersemangat membangun
budaya baik di sekolahnya serta membina
warganya.
Ini juga kesempatan bagi kita untuk
memulai pembiasaan dalam ekosistem
sekolah ini. Saat kita menumbuhkan
kebiasaan-kebiasaan baik yang akan
menjadi karakter dan budaya warganya.
Mari biasakan lakukan hal baik, mari
kerjakan dengan rutin, karena apa yang

kita biasakan akan membentuk budi
pekerti kita.
Perlu diingat bahwa budi pekerti ini bukan
hanya tentang siswa, tapi juga budi pekerti
dari kita semua di dunia pendidikan;
termasuk budi pekerti dari seluruh warga
sekolah, dari Siswa, Guru, Kepala Sekolah
dan Tenaga Kependidikan lainnya.
Dalam usaha penumbuhan budi pekerti
ini, mari kita libatkan orangtua secara
dekat, karena Orangtua dan Guru adalah
mitra yang perlu bergandengan tangan
saat menuntun tumbuh kembang siswa.
Jangan lupakan pula pelibatan masyarakat
dalam proses pendidikan di sekolah.
Jangan jadikan sekolah sebagai ruang
tertutup, namun bukalah satu dindingnya
kepada luasnya kenyataan yang ada di
masyarakat. Ajak berbagai elemen
masyarakat untuk ikut berbagi kepada
siswa di sekolah dan ajak siswa terlibat
aktif dalam kehidupan masyarakat di
sekitar sekolah.
Mari kita niatkan ikhtiar ini sebagai
langkah awal untuk menumbuhkan siswa
kita menjadi anak-anak pembelajar.
Langkah pertama di tahun ajaran ini bagi
Kepala Sekolah dan Guru untuk menjadi
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teladan sepanjang tahun. Dan bila kita
terus bekerja dengan semangat yang sama
di sepanjang tahun dan diikuti
tahun-tahun berikutnya, maka kita semua
sedang bergerak cepat membentuk bangsa
kokoh.
Para siswa yang sedang berdiri di
lapangan ini adalah putra-putri bangsa
yang akan memimpin Indonesia saat kita
merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka.
Izinkan anak-anak kita tumbuh semua
potensinya, menjadi yang terbaik dari
dirinya, dan kelak mereka bisa
bersama-sama menjadi generasi baru,
pembuat Indonesia jadi negeri maju,
sejahtera yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyatnya.
Selamat berjuang sepanjang satu tahun ke
depan!
Salam hangat dan hormat dari seluruh
jajaran Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Anies Baswedan
Catatan: Tulisan ini adalah Sambutan Mendikbud
pada Upacara Bendera Hari Pertama Sekolah Tahun
Pelajaran 2015/2016

TAHUN AJARAN BARU,

Mulai dengan Apresiasi Kekuatan Anak

Sudahkah anak siap memulai sekolah dan kelas barunya? Mungkin memang pertanyaan klise,
namun tak dapat disangkal, pertanyaan ini selalu mengganjal hati setiap orangtua. Seusai kenaikan
kelas maupun kelulusan, anak mengalami jeda yang banyak disukai, yakni liburan. Dua sampai tiga
pekan dihabiskan anak di rumah, atau bepergian bersama keluarga. Namun, saat tahun ajaran baru
dimulai, seringkali para orangtua lebih khawatir ketimbang yang sekolah.
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Selain urusan peralatan sekolah, buku, dan
seragam, kekhawatiran orangtua biasanya
berpijak pada hasil belajar anak semester
lalu. Kalau sudah khawatir, kata yang
paling sering dilontarkan orangtua pada
anak jelang tahun ajaran baru adalah
“jangan”. “Jangan banyak main, sudah
kelas 3. Nanti kalau nggak lulus gimana?”
“Jangan malas-malasan. Lihat nilai
matematikamu kemarin, bikin malu.”
Kalau kata “jangan” sudah keluar,
biasanya diiringi dengan ancamanancaman yang bisa jadi justru membuat
semangat belajar anak semakin ciut.
Memang, kita sebagai orangtua mungkin
lebih sering fokus pada kekurangan atau
kelemahan anak. Saat menerima rapor dari
guru, kita justru melihat bagian-bagian
dari hasil belajar anak yang kurang, yang
mendekati atau justru di bawah rata-rata
kelas. Orangtua sibuk melihat ‘lubang
galian’ yang sebisa mungkin ditutup anak
di semester mendatang. Bahkan, tanpa
bertanya atau menelusuri mengapa anak
memperoleh hasil belajar yang demikian,
beberapa orangtua langsung mengambil
keputusan sepihak agar nilai tersebut
meningkat di kelas yang baru.
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“Mulai bulan ini kamu harus ikut les.
Nggak boleh nolak.”
Namun saya mendapatkan sebuah cerita
menarik, di mana seorang guru justru
memberikan apresiasi kepada para siswa
di tahun ajaran baru dengan memberikan
sebuah nilai A. Dia adalah Benjamin
Zander, seorang guru musik sekaligus
konduktor di Boston Philharmonic.
Mengapa dan bagaimana seorang guru
bisa memberikan nilai semudah itu?

Bagi Benjamin, sangatlah menarik untuk
melihat bagaimana anak dapat
memandang dan menghargai diri sendiri –
usaha-usaha mereka – dan hal tersebut
tercermin dari surat-surat yang para
siswanya tuliskan di hari pertama tahun
ajaran baru. Dengan melihat kekuatan
anak, dan mengantarkan setiap anak
untuk sadar bahwa setiap mereka adalah
istimewa, Benjamin Zander percaya bahwa
anak akan memiliki sikap optimis dalam
belajar setahun mendatang.

Pada hari pertama tahun
ajaran baru di sekolahnya,
Benjamin akan
mengumumkan pada
siswa di kelasnya bahwa
setiap anak akan menerima
sebuah nilai A. Yang harus
para siswa lakukan
sederhana saja: menulis
sebuah surat kepada sang
guru. Anak diminta
melakukan kilas balik,
melihat proses dan hasil
belajar mereka selama
setahun sebelumnya, dan
menceritakan pencapaian
terbaik mereka.

Kekhawatiran para orangtua dan dengan
mudahnya Benjamin Zander memberikan
nilai A adalah dua hal yang, bahkan bisa
dikatakan bertolak belakang. Saat sebagian
orangtua lebih sibuk membantu, bahkan
memaksa anak memperbaiki kekurangankekurangan mereka, Benjamin Zander bisa
melihat bahwa mengakui dan
mengapresiasi kekuatan anak dapat
menjadi bekal anak untuk belajar optimal.
Nilai bukan perkara yang penting,
sepenting saat anak sadar bahwa mereka
telah melakukan usaha
terbaik mereka di tahun
sebelumnya. Kesadaran ini
dapat mendorong dan
memotivasi anak untuk
terus belajar, berlatih, dan
berkarya di tahun ajaran
baru – termasuk di bidangbidang yang kurang
mereka kuasai.
Bagaimana Ayah Ibu
menyemangati anak
dalam menghadapi tahun
ajaran barunya?
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MENJELANG TAHUN AJARAN BARU

3 Pertanyaan untuk Orangtua

Apa kekuatan atau bakat menonjol yang Ayah Ibu amati dari anak? Pertanyaan ini merupakan salah
satu dari tiga pertanyaan yang dapat Ayah Ibu refleksikan pada diri sendiri menjelang tahun ajaran
baru. Tahun ajaran baru berhari awal baru bagi anak untuk kembali belajar di sekolah, meskipun di
luar sekolah saya percaya anak senantiasa belajar. Tahun ajaran baru juga berarti kesempatan bagi
anak untuk memasuki sekolah baru, jurusan baru, guru dan teman-teman baru, dan topik-topik
terbaru untuk dipelajari.
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Saya sendiri telah menuliskan bahwa
mengapa orangtua perlu mengapresiasi
kekuatan anak menjelang kegiatan
belajarnya secara formal setahun ke depan.
Tiga pertanyaan berikut dapat membantu
Ayah Ibu untuk mengenal kekuatan anak,
harapan Ayah Ibu sebagai orangtua
mereka, serta bagaimana Ayah Ibu dapat
menghubungkan keduanya. Simak, yuk!
Pertanyaan pertama, tanyakan pada diri
Anda sendiri, apa kekuatan atau bakat
menonjol yang Ayah Ibu amati dari anak?
Anak punya dorongan secara alami untuk
belajar, yang diekspresikan oleh minatnya
terhadap suatu topik. Menggeluti topik
tersebut berarti melatih sebagian dari
delapan kecerdasan majemuk terkait, yang
telah Tuhan anugerahkan pada anak-anak
kita. Komposisinya tentu unik, yang
menjadikan setiap anak istimewa. Itulah
sebabnya, mengenali kekuatan dan bakat
anak yang menonjol menjadi kunci bagi
Ayah Ibu untuk mengenali cara belajar
anak yang unik.
Kita sudah belajar dari Ishaan bagaimana
kecerdasan imajinya dapat membantu ia
yang memiliki disleksia cepat belajar
literasi. Dengan mengenali bagaimana
anak belajar, orangtua dapat memfasilitasi
proses belajar anak dengan optimal di
tahun ajaran baru ini, dari memilih sumber
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belajar yang lebih menarik buat anak,
sampai mengenalkan anak pada media
belajar sesuai dengan kecerdasan
majemuknya yang menonjol.
Pertanyaan kedua, bayangkan anak telah
menempuh proses belajar selama setahun
di tahun ajaran baru ini. Apa cerita yang
Ayah Ibu ingin dengarkan dari anak
tentang pengalamannya belajar?
Sebagai orangtua, kita pasti punya
harapan yang kita gantungkan pada anak,
baik selama sekolah, bahkan saat mereka
menempuh jenjang perkuliahan. Namun,
harapan orangtua manakah yang juga
berarti bagi anak? Mungkin, saat
penerimaan rapor, orangtua lebih sibuk
membicarakan nilai dan rata-rata kelas –
kalau dulu, peringkat.
Ada dua hal yang belum tentu tepat saat
kita menilai anak dari angka-angka yang
tertera di buku rapornya. Pertama, angka
tidak selalu menggambarkan pengalaman
belajar anak, apalagi saat evaluasi belajar
anak hanya mencerminkan
ketidakmampuan mereka, alih-alih
memberi tahu kita tentang hal apa yang
paling anak kuasai. Kedua, membandingbandingkan anak dengan anak lain –
termasuk melalui nilai – berarti tidak
mengakui bahwa setiap anak istimewa.
Lebih baik membandingkan hasil belajar

anak saat ini dengan hasil belajar
sebelumnya – dan itu tidak cukup dengan
sekadar membandingkan dua angka.

orangtua pun juga istimewa, dan pernah
menjalani masa-masa belajar sebagai
seorang anak.

Oleh sebab itu, bayangkan sebuah cerita
menarik yang akan diceritakan anak saat
kenaikan kelas. Bukan karena ia banyak
memperoleh nilai sembilan, atau karena ia
meraih juara umum, tetapi tentang
pengalaman belajar selama setahun. Topik
apa yang paling menantang dan membuat
anak berusaha keras untuk
mempelajarinya? Hal apa yang
membuatnya mengerjakan suatu proyek
dengan serius? Cerita tentang ini lebih
penting dan lebih emosional buat anak,
ketimbang sekadar membahas angkaangka.

Ingat saat-saat Ayah Ibu harus memilih
SMA atau SMK, jurusan IPA, IPS, atau
Bahasa, dan bidang studi yang dipilih saat
kuliah. Apakah pilihan tersebut sesuai
dengan minat, kekuatan, dan bakat
menonjol Ayah Ibu? Ataukah saat itu Ayah
Ibu merasa ditekan, dan terpaksa
menghabiskan tahun-tahun belajar hal
yang tidak menarik bagi Ayah Ibu? Ketika
kita menyadari betapa kita butuh
kebebasan dan kendali atas proses belajar
kita, anak juga berhak belajar mandiri
dengan memiliki kebebasan tersebut.

Pertanyaan ketiga jelang tahun ajaran baru
untuk Ayah Ibu adalah, ingat kembali
pengalaman Anda belajar selama
bersekolah dan kuliah. Apa pengalaman
belajar paling berkesan yang dapat Ayah
Ibu bagikan kepada anak sebagai
inspirasi?
Pembelajaran formal pun dapat
menyediakan batu loncatan untuk
mensinergikan kekuatan anak dan harapan
orangtua. Terutama, saat anak memilih
sekolah, jurusan, bahkan fokus belajarnya
saat kuliah. Saat kita menyadari bahwa
setiap anak itu istimewa, kita sebagai
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Ingat dan obrolkan dengan anak
bagaimana pengalaman belajar Ayah Ibu
berkaitan dengan karier saat ini, dan
pengalaman belajar manakah yang
berkontribusi besar pada arah karier yang
ditempuh Ayah Ibu saat ini. Dengan ini,
anak dapat belajar bahwa suatu karier
dapat dijalani dengan memilih terlibat
dalam pengalaman belajar spesifik. Entah
dengan mengikuti pembelajaran formal,
memilih tempat magang, memutuskan
untuk kursus, maupun mencari sendiri
sumber-sumber belajar yang memudahkan
anak fokus menekuni dan
mengembangkan bakatnya.

HARI PERTAMA SEKOLAH

Tiga Tips untuk Orangtua

Apa arti hari pertama masuk sekolah? Semester ganjil yang segera tiba, tentu saja bisa memiliki
berbagai makna. Sekolah baru, kelas baru, guru dan teman-teman baru, maupun topik baru untuk
dipelajari anak. Seperti belantara yang baru akan dijelajahi untuk pertama kalinya, sebagian orangtua
masih merasa was-was dengan apa yang akan ditemui anak di hari pertama masuk sekolahnya.
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Memang benar: setiap hari pertama masuk
sekolah – dalam hal ini, tahun ajaran baru
– selalu ada yang baru dari kegiatan
belajar dan mengajar. Yang saya
maksudkan bukan semata kegiatan di
ruang kelas semata, namun juga
bagaimana anak membangun relasi
dengan elemen-elemen baru yang ia temui
di sekolah. Pak Satpam, ibu penjual di
kantin, teman sebangku baru, dan masih
banyak lagi. Justru, hal-hal di luar
pembelajaran di kelaslah yang seringkali
membuat anak bahagia bersekolah (kecuali
dalam beberapa kasus, seperti perisakan
atau bullying).
Namun tidak semua anak berani
menghadapi hari pertama masuk sekolah.
Termasuk anak-anak yang lebih besar.
Setidaknya, bagi saya pribadi, tiap
pertama kali masuk ke gedung sekolah
baru – menandakan saya naik jenjang
pendidikan – ada kecemasan di sana.
Apakah ada guru killer? Adakah mata
pelajaran baru yang lebih sulit ketimbang
matematika? Kecemasan yang berbeda
dialami anak yang berbeda, tergantung
usia dan pengalaman mereka, baik
bersekolah di jenjang sebelumnya maupun
berinteraksi di luar rumah (jika anak baru
pertama kali sekolah).
Apakah rasa cemas tersebut harus
dihilangkan? Tidak, ini adalah perasaan
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yang wajar dialami saat anak bersiap
belajar hal baru di tempat yang baru.
Bukik Setiawan menulis dalam buku Anak
Bukan Kertas Kosong, bahwa belajar
adalah petualangan yang berbahaya. Anak
yang bersedia belajar berarti mau
meninggalkan zona nyamannya untuk
memasuki wilayah ketidaktahuan.
Ibarat memasuki rimba untuk pertama
kalinya, anak akan merasa cemas,
sekaligus tertantang. Dalam konteks hari
pertama sekolah, anak tertantang untuk
masuk, mengenal orang-orang baru,
menjalin persahabatan, dan menyiapkan
diri untuk belajar banyak hal. Dengan
banyak manfaat positif yang bisa dialami
anak dengan memulai hari pertama
bersekolah, Ayah Ibu sebagai orangtua
dapat mendukung anak agar tidak takut
melangkahkan kaki memasuki gerbang
sekolah.
Tiga tips berikut dapat dimanfaatkan
untuk memandu anak menyelesaikan
petualangan hari pertama untuk
dilanjutkan di hari-hari berikutnya.
Hari pertama berarti petualangan baru
Tugas pertama orangtua adalah
meyakinkan anak bahwa hari pertama
masuk sekolah bisa menjadi petualangan
baru baginya. Ayah Ibu bisa mengajak
anak mengingat pengalamannya dahulu

saat pertama kali masuk sekolah. Jika anak
belum pernah bersekolah, sempatkan
untuk mengajak anak untuk mengintip
suasana sekolah di usia anak yang dekat
dengan rumah Ayah Ibu.

dengan sesama petualang yang
membutuhkan.

Satu-dua permainan dapat menjadi
tantangan bagi anak untuk menjalani
petualangan barunya di sekolah. Anak
yang lebih muda dapat ditantang untuk
mengenal satu-dua teman barunya, atau
mengingat suasana kelas di mana ia akan
belajar selama setahun.

Saat kedua hal di atas telah diceritakan
dan disiapkan, jangan lupa untuk
menyambut dan mengobrol dengan anak
sekembalinya ia ke rumah. Hari pertama
bersekolah bisa menjadi semakin
mencemaskan atau menantang, tergantung
kesan pertama yang ditangkap oleh anak.

Siapkan peralatan berpetualang

Pertama kali, tanyakan keseruan yang
didapat di hari pertama anak bersekolah,
lalu dapat dilanjutkan dengan
mendiskusikan hal-hal yang mungkin
kurang menyenangkan baginya. Selain
agar Ayah Ibu memahami situasi yang
dialami anak di kelas barunya,
mendengarkan cerita anak memberi kita
kesempatan untuk memberi dukungan
yang tepat – karena kita mengerti apa
tantangan yang sedang dan akan
diselesaikan anak di sekolah nantinya.

Seorang petualang yang sigap, tentu
memiliki peralatan dan bekal yang
memadai untuk memulai petualangannya.
Sayangnya, dalam konteks hari pertama
bersekolah, beberapa orangtua lebih sering
merasa parno apabila anak kelupaan
membawa barang ini-dan-itu, sehingga
memilih untuk menyiapkan peralatan
sekolah anaknya.
Terutama untuk anak-anak yang lebih
muda, akan lebih menyenangkan apabila
anak diajak untuk menyiapkan peralatan
bersekolah tersebut bersama Ayah Ibu.
Ajak anak mengenal apa saja hal-hal yang
diperlukan untuk ‘berpetualang’ di
sekolah, dan seiring waktu, anak dapat
pula belajar untuk merawat, menjaga, serta
berbagi ‘peralatan berpetualangnya’
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Tanyakan keseruan berpetualang yang
dialami anak

Sudahkah Ayah Ibu siap memandu anak
untuk menjalani hari pertamanya di
sekolah?

HARI PERTAMA SEKOLAH

Mengapa Tak Boleh Dilewatkan?

Setiap kegiatan biasanya dimulai dengan langkah yang pasti, sebagai bentuk ucapan syukur dan
antusiasme kita dalam melakukannya. Banyak cara yang kemudian orang lakukan untuk membuat
langkah pertama dengan mantap: berdoa, mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan, termasuk
mempersiapkan diri. Lalu bagaimana dengan hari pertama sekolah anak? Sepenting apa hari pertama
sekolah dalam mengawali petualangan belajar anak?
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Apapun momennya, hari pertama
biasanya mendapatkan sorotan. Misalnya
saja, hari pertama presiden bekerja. Nah,
apalagi hari pertama anak kita bersekolah,
seharusnya kita sebagai orang terdekat
anak bisa memusatkan perhatian, baik saat
mempersiapkan anak menghadapi hari
pertama sekolah – entah kembali atau
untuk pertama kalinya bersekolah – pula
mengamati berbagai hal sepanjang hari itu.
Lantas, mengapa hari pertama sekolah tak
boleh dilewatkan oleh siapapun yang
terlibat di dalamnya?
Meskipun biasanya hari pertama anak
terkesan seremonial atau bahkan
superfisial, namun justru hal-hal yang
mungkin orang dewasa anggap sepele
sangat berarti bagi anak. Misalnya saja,
kesempatan memilih tempat duduk. Ayah
Ibu tentu tahu kan rasanya telat datang
seminar dan mendapat sisa bangku yang
mungkin tidak disukai? Nah, hal-hal
semacam ini ternyata punya pengaruh
dalam proses belajar anak di kelas di
kemudian hari.
Oleh karena itu, terdapat tiga alasan utama
mengapa kita tidak boleh melewatkan hari
pertama sekolah anak. Alasan yang
dimaksud mencakup tiga aspek yang
berperan penting dalam mengawali proses
belajar anak selama setahun mendatang,
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yakni anak, orangtua, dan guru sebagai
perwakilan sekolah yang paling banyak
berinteraksi dengan anak dan berpengaruh
dalam kegiatan belajar anak di kelas.

berpasangan atau berkelompok. Oleh
karena itu, berikan semangat pada anak
untuk (kembali) menjalani hari
pertamanya di sekolah.

Pertama, bagi anak, hari pertama sekolah
adalah garis awal yang berdampak besar.
Seperti yang telah saya singgung di atas,
hal-hal yang bagi orang dewasa
tampaknya sepele di hari pertama anak
sekolah, justru sangat berpengaruh bagi
anak. Perlu diingat bahwa sekolah bukan
cuma ‘laboratorium belajar’ anak, namun
sekaligus komunitas belajar. Proses belajar
anak tidak hanya tercermin dari relasi
siswa-guru saja, melainkan juga
antarsiswa.

Kedua, bagi orangtua, hari pertama
sekolah adalah momentum mengenal
komunitas belajar anak. Ki Hajar
Dewantara telah lama menyinggung
bahwa keluarga adalah pendidik anak
yang pertama dan utama. Ini berarti,
sebagai orangtua kita tidak bisa
menyerahkan begitu saja tanggung jawab
pendidikan dan pengasuhan anak ke
sekolah. Sekolah adalah partner Ayah Ibu
dalam mendidik anak, dan sewajarnya kita
mengenal sekolah sebagai komunitas
belajar anak.

Anak belajar mengenal dan berteman
dengan orang-orang baru di hari
pertamanya – baik anak yang pertama kali
menikmati bangku kelas, naik kelas,
maupun naik ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, melewatkan
hari pertama sekolah adalah hal yang
sangat disayangkan. Padahal, dari hasil
PISA tahun 2012 lalu saja, kebahagiaan
anak Indonesia tidak tercermin dari
prestasi akademiknya, namun justru
terlihat dari bagaimana mereka berteman
dan menjalin persahabatan. Jangan sampai
anak ketinggalan dalam hal berteman – ini
akan sangat berpengaruh dalam proses
belajar di kelas, misalnya saja, saat belajar

Nah, bagaimana kita mau mengenal
sekolah kalau sebagai orangtua kita tidak
aktif di hari pertama sekolah anak? Hari
pertama itulah momentum untuk bertegur
sapa dengan kepala sekolah dan guru
anak, dan memulai menjalin relasi positif
dengan mereka. Mengantar anak ke
sekolah di hari pertamanya juga menjadi
waktu yang tepat untuk melihat
bagaimana anak disambut dan diantar
untuk mengalami petualangan belajar
selama setahun ke depan.
Ketiga, bagi guru, hari pertama sekolah
adalah kesempatan menyajikan kesan
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belajar pertama yang memikat anak.
Seperti halnya anak, buat guru hanya ada
satu hari yang berfungsi sebagai hari
pertama sekolah dalam setahun. Bedanya,
guru sebagai pendidik dan teman belajar
anak di kelas punya tugas untuk
menyiapkan petualangan belajar yang seru
buat anak.
Setelah menjalani masa liburan, anak tentu
harus membiasakan diri dengan ritme
belajar formal yang akan dihadapinya
selama setahun ke depan. Untuk itu, di
hari pertama sekolah seorang guru harus
menyajikan kesan belajar pertama yang
positif, yang memikat anak. Tidak harus
langsung menyinggung materi belajar;
saya pernah membahas bagaimana
seorang guru musik, Benjamin Zander,
membuka hari pertama sekolah di
kelasnya dengan mengapresiasi kekuatan
murid-muridnya.
Sebagai orangtua, yang perlu kita lakukan
adalah membantu anak mengafirmasi
kesan positif yang didapatnya di hari
pertama sekolah, termasuk kesan belajar
pertama yang memikat di kelas. Caranya,
Ayah Ibu bisa menanyakan berbagai
pertanyaan keren sepulang anak sekolah.
Apa arti hari pertama sekolah bagi Ayah
Ibu?

HARI PERTAMA SEKOLAH

5 Hal yang Perlu Dilakukan

Apa persiapan Ayah Ibu di hari pertama sekolah anak? Meskipun kita mengalaminya setiap tahun,
hari pertama sekolah anak akan selalu menjadi momen yang mendebarkan. Bahkan, hal tersebut bisa
berlangsung selama seminggu. Orangtua akan antusias karena anak akan mengalami petualangan
baru di sekolah dan kelas barunya, bersama-sama dengan teman-teman dan guru yang baru.
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Namun antusiasme tersebut seringkali
bersimpangan dengan beragam
kekhawatiran. Kita pasti memilih sekolah
yang kira-kira cocok untuk anak, namun
sebagaimana sebuah lingkungan baru, anak
tentu akan belajar beradaptasi, seperti
halnya seorang petualang yang menjelajahi
belantara baru. Anak akan melihat banyak
hal yang mungkin membuatnya takjub
sekaligus terkejut di hari pertama sekolah.
Anak yang lebih kecil belajar menyesuaikan
diri dengan berada di luar rumah, atau jam
sekolah yang lebih lama. Sedangkan anak
yang lebih besar mungkin merindukan
sahabat di kelasnya terdahulu, yang
ternyata sekadang berbeda kelas
dengannya. Sebagian kecil – mungkin
termasuk anak Anda – mengalami apa yang
namanya pindah sekolah. Nah, apa yang
kira-kira dapat Ayah Ibu lakukan agar anak
dapat menghadapi hari pertama ia sekolah
dengan antusias?
Lima hal ini dapat Ayah Ibu lakukan di hari
pertama sekolah anak, atau bahkan dapat
dilakukan di minggu-minggu pertama
tahun ajaran baru, jika kita belum sempat
melakukan semuanya.
1. Bangun lebih pagi
Kita mungkin bangun cukup pagi untuk
berangkat kerja, namun mungkin kita
belum membiasakan anak bangun cukup
pagi untuk bersiap-siap ke sekolah. Atau
saat usai tersihir oleh atmosfer liburan,
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bangun pagi dan bersemangat melakukan
segala sesuatu perlu “dihidupkan kembali”
di dalam keluarga. Terutama untuk anak
yang baru pertama kali mengenal sekolah,
Ayah Ibu mungkin akan sedikit direpotkan
dengan berbagai pertanyaan dan
kekhawatiran anak. “Aku nanti sama siapa
di sana?” “Ayah Ibu temani aku, kan?”
“Aku mau di rumah saja nonton TV!”
Bangun lebih pagi akan sangat membantu
Ayah Ibu membantu anak bersiap-siap –
termasuk menghadapi kekhawatiran anak –
ke sekolah di hari pertamanya. Bahkan
hal-hal kecil seperti menyempatkan
sarapan, akan membuat hari pertama anak
di sekolah menjadi lebih menyenangkan
dan penuh energi. Anak bisa datang tepat
waktu, dan Ayah Ibu tak perlu terlambat
bekerja.
2. Antar anak ke sekolah, dong!
Hari pertama anak adalah momen spesial,
bahkan tahun ini terdapat gerakan dan
anjuran untuk mengantar anak di hari
pertama sekolah mereka. Tindakan ini
memiliki berbagai manfaat; selain Ayah Ibu
dapat melakukan dua poin berikutnya di
bawah ini, mengantar anak ke sekolah di
hari pertamanya berarti turut antusias
mengantarkan anak dalam petualangan
belajar yang baru.
Sepanjang perjalanan, tunjukkan bahwa
Ayah Ibu juga antusias menyambut

kesempatan anak untuk belajar hal-hal baru
selama setahun ke depan. Jangan
menambah kekhawatiran anak dengan
menunjukkan kekhawatiran Anda, karena
bisa jadi – terutama untuk anak yang lebih
kecil – anak bisa jadi urung ke sekolah.
3. Berkelilinglah seputar sekolah
Di hari pertama sekolah anak, Ayah Ibu
akan menghadapi salah satu dari dua
kejadian berikut. Pertama, anak masuk di
sekolah baru yang asing baginya. Saat Anda
melihat kecemasan dan kekhawatiran di
mata ataupun ekspresi anak, ambil
kesempatan tersebut untuk mengajak anak
berkeliling sekolah sebelum bel pertama
masuk berbunyi. Tunjukkan pada anak
halaman sekolah, tempat bermain jika ada,
kamar mandi, kelas anak, dan Ayah Ibu bisa
membuat janji anak di titik mana Anda
menunggu anak pulang, agar anak tidak
kebingungan menghampiri Anda.
Kedua, kalau sekolah tempat anak belajar
sudah dikenalnya (asumsinya adalah anak
naik kelas), sebaliknya Ayah Ibu mungkin
mau meminta anak diantar keliling sekolah.
Biarkan anak menunjukkan dan
menceritakan kepada Anda tempat-tempat
kesukaannya, yang akan semakin
mengafirmasi semangat dan hal-hal positif
yang dilakukannya di sekolah.
4. Temui mitra pendidik anak: guru dan
orangtua
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Tidak hanya Anda yang bersemangat
mengantar anak ke sekolah di hari pertama
mereka. Ayah Ibu akan menjumpai banyak
orangtua lain dan guru-guru yang sudah
menyiapkan sesuatu yang spesial di hari
pertama sekolah anak. Ingat bahwa
keberhasilan akademik anak di sekolah,
tidak hanya bergantung pada guru saja,
melainkan kekompakan dan kerjasama
antara pihak guru dan orangtua, maupun
sesama orangtua. Guru dan orangtua yang
lain adalah mitra pendidik anak, yang
sama-sama menginginkan anak bahagia
dengan belajar di sekolah. Temui dan kenali
mereka, dan bangun relasi positif bersama.
5. Ajak anak bercerita sepulang sekolah
Ada banyak sekali pertanyaan keren yang
bisa Ayah Ibu ajukan kepada anak selepas
hari pertama sekolah mereka beserta
manfaatnya. Sebaiknya, fokus untuk
menggali kesan positif yang didapat anak
di sekolah atau kelas barunya – oleh karena
itu, kita perlu belajar cara mengajukan
pertanyaan dengan tepat pula. Mengapa
kesan positif? Kesan positif (ataupun
negatif) menjadi pengalaman yang biasanya
melekat di benak anak saat berjumpa atau
belajar hal baru, yang berbuah menjadi
semangat atau keengganan belajar.
Apa tips Ayah Ibu agar anak dapat
memulai tahun ajaran baru dengan
antusias?

TIPS UNTUK ORANGTUA

Relasi Positif dengan Guru

Apa yang membuat anak Ayah Ibu sukses di sekolah? Anda mungkin memikirkan beberapa faktor.
Misalnya, kualitas sekolah, guru yang oke, atmosfer belajar dan teman-teman yang baik, dan
sebagainya. Namun pernahkah tercetus dalam pikiran Ayah Ibu bahwa kita, para orangtua, punya
peran penting dalam mengantarkan anak pada prestasi akademik di sekolah?
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Bagaimana orangtua bisa menjadi faktor
penting dalam keberhasilan anak di
sekolah, saat kita tidak ikut bersekolah?
Tentu saja, ada berbagai bentuk
keterlibatan orangtua dalam pendidikan
formal anak. Semisal, dari yang seteknis
melengkapi peralatan sekolah anak,
bertanya mengenai kegiatan dan
perkembangan anak di sekolah, sampai
memberikan aspirasi dalam komite
sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh Southwest
Educational Development Laboratory
memperlihatkan bahwa apapun latar
belakang dan tingkat ekonomi orangtua,
mereka yang peduli dan mau melibatkan
diri dalam mengawal proses belajar anak
di sekolah, memiliki kemungkinan lebih
besar melihat anaknya (1) memperoleh
hasil belajar yang bagus, (2) berhasil di
berbagai mata pelajaran, (3) menghadiri
berbagai kegiatan di sekolah secara teratur
(dan tidak membolos), (4) memiliki
kecakapan sosial dan perilaku yang lebih
baik, serta dengan mudah beradaptasi
dengan sekolah, dan (5) lulus dan mampu
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.
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Mungkin Ayah Ibu bertanya-tanya,
bagaimana kita bisa secara optimal terlibat
dalam pendidikan formal anak di sekolah.
Namun, sebenarnya kita sudah tahu
jawabannya: mengenal ‘orangtua kedua’
anak di sekolah, yakni guru-guru mereka.
Jika Ayah Ibu mengantar anak di hari
pertama sekolah mereka, Ayah Ibu
berkesempatan untuk bertegur sapa
dengan guru anak untuk pertama kalinya.
Sebagai partner pendidik kita, guru
melihat, mencatat, dan mengevaluasi
proses belajar anak di sekolah selama
setahun ke depan. Salah satu cara terbaik
untuk terlibat dalam pendidikan formal
anak, adalah dengan membangun relasi
positif dengan partner Ayah Ibu: para
guru! Setidaknya, ada empat hal yang
harus kita renungkan untuk memulai relasi
yang positif dengan guru anak. Apa saja?
Pertama, hargai guru sebagai partner kita
dalam mendidik anak. Ayah Ibu memang
pendidik anak yang utama, namun guru
anak juga memiliki pengetahuan dan
wawasan tentang anak kita. Pengetahuan
dan wawasan yang mungkin luput dari
perhatian kita – karena bisa jadi perilaku
anak di sekolah berbeda dengan perilaku
anak di rumah. Hargai guru sebagai

partner pendidik, dan saat Ayah Ibu
mengetahui bahwa anak memiliki masalah
di sekolah, jangan langsung menyemprot
guru. Relasi positif dengan guru berarti
bekerja sama dalam membantu anak
menyelesaikan masalah-masalahnya
dalam belajar.
Kedua,hargai hubungan anak yang unik
dengan gurunya. Sebagai partner belajar
anak, guru adalah orangtua kedua yang
bisa jadi merupakan orang dewasa yang
akan dikenal baik (atau buruk) oleh anak
di luar keluarganya. Seperti anak yang
punya caranya sendiri untuk mengobrol,
mengutarakan sesuatu, bahkan bersenda
gurau dengan orangtuanya, mereka akan
mengembangkan cara sendiri untuk
membangun hubungan yang positif
dengan guru mereka. Hargai cara anak.
Ketiga, jangan meninggikan anak. Ayah
Ibu tentu punya uneg-uneg sendiri tentang
anak yang ingin disampaikan pada sang
guru, termasuk kekuatan dan bakat anak.
Informasi ini sebenarnya berguna sebagai
catatan guru saat mengajar dan mendidik
anak di kelas, namun utarakanlah dengan
wajar. Saat Ayah Ibu terlalu meninggikan
anak di hadapan guru, kita bisa
mengesankan bahwa guru kurang mampu
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mengajar anak seberbakat anak kita.
Percayalah bahwa guru, sebagai partner
kita dalam mendidik anak, juga tahu apa
yang terbaik untuk anak.
Terakhir, ingat kembali persepsi kita
tentang sosok guru. Tentu, sebagai seorang
yang pernah sekolah, kita pasti ingat betul
siapa guru favorit dan siapa guru yang
paling menyebalkan – mereka adalah yang
paling diingat, seperti halnya guru
mengingat murid yang cemerlang dan
murid yang nakal. Persepsi kita mengenai
sosok guru bisa mempengaruhi cara kita
memandang dan menjalin hubungan
dengan guru anak – dan jika Ayah Ibu
punya pengalaman buruk dengan guru,
jangan sampai hal tersebut terbawa pada
guru anak saat ini.
Apa rencana kerja sama Ayah Ibu dengan
guru dalam mendukung proses belajar
anak di sekolah?

SETELAH PULANG SEKOLAH

Tiga Pertanyaan untuk Anak

Hari pertama anak bersekolah membentuk kesan anak tentang belajar di sekolah. Kebanyakan
orangtua hanya mengajukan pertanyaan standar seperti “Bagaimana sekolahnya hari ini?”.
Pertanyaan standar yang tidak membuat anak bercerita, hanya memberikan jawaban pendek. Apa
tiga pertanyaan yang penting diajukan pada anak setelah pulang sekolah?
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Hari ini adalah hari pertama sebagian
besar anak Indonesia kembali bersekolah.
Liburan panjang, bulan puasa, serta
lebaran telah dilalui. Kini saatnya mereka
kembali menempuh pembelajaran secara
formal selama setahun.
Banyak hal yang dihadapi anak di hari
pertama ia kembali bersekolah. Untuk
mereka yang naik jenjang, hal terbesar
yang menyambut mereka adalah sekolah
baru. Yang lain akan berjumpa dengan
kelas baru, teman-teman baru, guru baru,
bahkan mata pelajaran baru. Ini bisa
menjadi kecemasan tersendiri bagi anak,
seperti halnya kecemasan yang kita alami
saat hari pertama bekerja di sebuah
perusahaan.
Namun ada yang berbeda di awal tahun
ajaran 2015/2016 ini. Muncul sebuah
gerakan para orangtua untuk mengantar
anak-anaknya di hari pertama mereka
kembali bersekolah. Selain menjadi
penyemangat agar anak tidak terlalu
cemas, orangtua juga dapat melihat sendiri
suasana sekolah di mana anak akan belajar
secara formal. Lebih baik lagi kalau bisa
berinteraksi dengan pihak sekolah,
terutama guru yang mengajar anak.
Karena, sekali lagi, orangtua tidak
menimpakan tanggung jawab pendidikan

29

anak, melainkan mendelegasikan dan
bekerja sama dengan sekolah.
Kalau sudah diantar, lalu apa?
Hari pertama anak bersekolah tentu
membentuk kesan anak tentang belajar di
sekolah. Ini cuma satu dari 365 hari, di
mana petualangan belajar anak bersama
teman-temannya dimulai pada hari
tersebut. Sayangnya, kita sebagai orangtua
belum terlalu tanggap dengan apa yang
anak alami di hari pertama ia bersekolah.
Seperti hari-hari lainnya, kebanyakan
orangtua hanya sebatas bertanya,
“Bagaimana sekolahnya hari ini?”
Seorang guru PAUD, Julie Pelligrino dari
Reading Row, yang juga seorang pakar
kegiatan membaca bagi anak, menegaskan
bahwa pertanyaan standar seperti
“Gimana sekolahnya hari ini?” tidak akan
mendapatkan banyak cerita dari anak.
Paling-paling, jawabannya adalah, “Baik.”
Atau sekadar bertanya seputar nilai,
semisal, “Gimana ulangannya hari ini?
Dapat nilai berapa?” Padahal, kita sebagai
orangtua perlu memahami apa saja yang
dialami anak selama hari pertama
bersekolah, yang bisa jadi berdampak pada
proses pembelajaran di kelas selanjutnya.
Irving Sigel, seorang profesor psikologi
perkembangan anak, juga
mengungkapkan pentingnya bertanya
kepada anak. Otak anak akan merespon

sebuah pertanyaan sebagai tantangan
untuk belajar dan mengembangkan
kemampuan kognitif, emosional, dan
sosialnya. Sehingga, kita butuh bertanya
dengan tepat; karena saat anak mampu
bercerita lebih banyak, ia juga belajar –
baik dari mengingat, membentuk opini,
maupun merefleksikan apa yang
dialaminya.
Kalau begitu, apa alternatif pertanyaan
yang Ayah Ibu bisa ajukan ke anak
sepulang hari pertama ia bersekolah? Ayah
Ibu bisa mengajukan tiga pertanyaan
spesifik berikut agar mendapatkan
gambaran yang lebih lengkap tentang apa
saja yang dialami anak di hari pertamanya
masuk sekolah.
Apa yang seru di sekolah hari ini?
Pertanyaan ini ditujukan untuk
mengungkapkan bagaimana sekolah dan
guru menjadikan hari pertama bersekolah
titik awal yang menantang (atau tidak)
buat anak untuk belajar. Anak bisa jadi
ogah-ogahan belajar di sekolah atau kelas
barunya, karena kegiatan belajar tidak
dimulai dengan sesuatu yang seru.
Padahal, keseruan belajar di sekolah
mencerminkan keterlibatan (engagement)
anak dalam belajar formal, yang mana
berdampak besar pada prestasi
akademiknya di sekolah. Dalam laporan
OECD yang ditulis Jon Douglas Willms,
lingkungan sekolah termasuk salah satu
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faktor yang mempengaruhi keterlibatan
anak dalam belajar.
Siapa temanmu yang asyik hari ini?
Teman dan persahabatan merupakan
elemen yang tak dapat dipisahkan dari
belajar di sekolah. Oleh karena itu, hari
pertama anak di sekolah bisa menjadi
kesempatan untuk berkenalan, bahkan
menjalin pertemanan dengan orang baru.
Ini mengingat bahwa meskipun Indonesia
terpuruk di peringkat 2 terbawah dari 65
peserta PISA 2012 (yang merupakan
penilaian internasional di bidang
matematika, membaca, dan sains), anak
Indonesia adalah yang paling bahagia dan
paling bisa bersahabat di sekolah.
Apa pelajaran yang kamu sukai hari ini?
Anak bisa jadi sudah belajar di kelas di
hari pertamanya kembali bersekolah.
Pertanyaan ini dapat Ayah Ibu ajukan
untuk menggali dua hal: pertama, topik
apa yang menarik minat anak, dan kedua,
bisa jadi, sebuah kegiatan belajar disukai
anak karena metode belajar yang
ditawarkan oleh guru menggugah
semangat belajar anak.
Apa pertanyaan spesifik yang Ayah Ibu
ajukan ke anak sepulang hari pertama
bersekolah?

SETELAH PULANG SEKOLAH

20 Pertanyaan Keren Lainnya

Membangun percakapan yang bermakna dengan anak tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi saat
hal tersebut belum menjadi kebiasaan dalam keluarga Ayah Ibu. Namun saya percaya setiap anggota
keluarga memiliki hal untuk diceritakan kepada anggota keluarga yang lain; seperti Ayah Ibu
berharap anak bercerita tentang banyak hal yang dialaminya.
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Artikel yang telah saya ulas kemarin
menjelaskan bagaimana membangun
percakapan yang bermakna dapat dimulai
dengan bertanya tentang kegiatan anak di
sekolah. Hal yang terlihat sepele, namun
bisa mengungkapkan berbagai hal tentang
anak di sekolah – dari performa akademik,
persahabatan dengan teman-temannya,
sampai kebutuhan anak untuk
berkembang di bidang tertentu. Kita tidak
bisa menemui guru anak setiap waktu, jadi
mengapa tidak langsung bertanya kepada
anak?
Namun belajar bertanya pada anak tentang
kegiatan di sekolah mungkin tidak
semudah yang dibayangkan. Seorang ayah
mengisahkan bagaimana pertanyaan yang
biasa dilontarkan banyak orangtua
ternyata kurang efektif untuk menggali
bagaimana anak berperilaku di kelas.
Seperti beberapa orangtua yang lain, sang
ayah bertanya, “Gimana sekolahnya hari
ini?” dan menemukan jawaban yang sama
dari sang anak yang duduk di bangku
SMP, “Baik, Yah.”
Namun saat mengecek rapor daring
(online) atau hadir dalam pertemuan
dengan guru di sekolah, sang ayah
mendapatkan gambaran yang jauh
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berbeda dari jawaban “baik” dari si anak.
Meskipun secara umum nilai ulangannya
bagus, ia sering luput mengumpulkan
tugas tepat waktu, dan hal tersebut
membuat prestasi akademiknya menurun.

mencuplik 20 pertanyaan paling keren
yang bisa Ayah Ibu tanyakan kepada anak
sepulang sekolah.

12.Adakah temanmu yang absen hari ini?
Apakah suasana kelas berubah tanpa
dia?

1. Siapa/apa yang membuatmu tertawa di
sekolah hari ini?

13.Jika besok kamu bisa belajar satu hal
saja di kelas, apa pelajaran yang kamu
pilih?

Sang ayah menemukan hal lain yang
didengarnya dari para guru. Meskipun
sang anak punya banyak ‘pe-er’ terkait
tugas-tugas yang kerap tak
diselesaikannya, ternyata dia adalah ‘siswa
populer’ yang sering membuat seisi kelas
tertawa, sampai sang guru tak bisa
memarahinya. Ternyata, jawaban “baik”
dari si anak sebenarnya menyimpan
banyak cerita yang bisa Ayah Ibu dengar –
entah benar-benar baik atau ada hal yang
sedang disembunyikan sang anak.

2. Siapa temanmu yang paling konyol di
kelas? Mengapa ia konyol sekali?

Agar tidak kehabisan ide dalam bertanya
seputar kegiatan anak di sekolah – dan
tidak melulu menanyakan hal yang sama
setiap hari – saya memutuskan untuk
mencari berbagai pertanyaan keren yang
digunakan para pendidik sekaligus
orangtua sepulang anak sekolah. Liz
Evans, seorang mantan guru, blogger,
sekaligus ibu dari tiga anak menuliskan
dua artikel berisi puluhan pertanyaan
keren yang Ayah Ibu bisa baca di sini dan
di sini. Saya sendiri akan mencoba

3. Apa tempat yang paling kamu sukai di
sekolah?
4. Di mana kamu paling sering
menghabiskan waktu saat jam istirahat?
5. Dengan siapa kamu
bermain/beraktivitas di jam istirahat?
6. Apa kata/cerita aneh yang kamu dengar
hari ini?
7. Apa topik yang sedang hangat
dibicarakan oleh teman-temanmu?
8. Siapa yang kamu bantu hari ini? Apa
yang kamu lakukan untuk
membantunya?
9. Siapa yang membantumu hari ini? Apa
yang dia lakukan untuk membantumu?
10.Kalau bisa memilih, kamu ingin duduk
sebangku dengan siapa?
11.Kalau ada murid baru datang untuk
bertukar tempat dengan salah satu
temanmu di kelas, siapa teman yang
kamu pilih untuk bertukar tempat
dengan murid baru tersebut? Mengapa?
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14.Jika besok kamu bisa menjadi guru,
topik/pelajaran apa yang ingin kamu
ajarkan?
15.Apa hal yang kamu tanyakan hari ini di
kelas? Mengapa kamu menanyakannya?
16.Jika kamu bisa mengubah hari ini ke
dalam sebuah lagu, seperti apa kira-kira
nadanya? Bernada gembira? Sedih?
Datar-datar saja? Santai?
17.Hal apa yang paling kamu nantikan
hari ini di sekolah? Apakah hal tersebut
terjadi/tidak? Bagaimana perasaanmu?
18.Hal apa yang bisa lebih sering kamu
lakukan di sekolah?
19.Kegiatan apa yang mungkin tidak perlu
kamu ulangi di sekolah?
20.Kalau nanti gurumu datang ke rumah,
kira-kira apa yang beliau ceritakan pada
Ayah Ibu?
Apa pertanyaan keren versi Ayah Ibu yang
terakhir kali diajukan ke anak sepulang
sekolah?

SEPULANG SEKOLAH

7 Tips Mengajukan Pertanyaan

Untuk menumbuhkan percakapan yang bermakna seputar kehidupan anak di sekolah, Ayah Ibu
tidak hanya membutuhkan pertanyaan yang keren, namun juga waktu dan kesempatan yang tepat
untuk menanyakannya. Amanda Morin, yang telah menjadi guru SD dan pendidik para orangtua
selama lebih dari 10 tahun, berbagi tips mengajukan pertanyaan keren pada anak sekembalinya
mereka dari sekolah. Apa saja?
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Mengajukan pertanyaan yang tepat – dan
keren – kepada anak adalah hal penting untuk
disadari para orangtua, yang tentunya ingin
mengetahui kondisi anak di sekolah. Entah
itu dari sisi akademis, sosial, kesehatan, dan
aspek-aspek lainnya. Kita tentu banyak
mendengar anak-anak yang mengalami
berbagai insiden karena tidak biasa bercerita
kepada orangtuanya. Bagaimana agar anak
mudah bercerita? Dengan membangun
percakapan yang bermakna, dimulai dari
mengajukan pertanyaan yang keren, yang
menantang anak untuk menjawabnya.
Jika Ayah Ibu sudah mulai belajar
mengajukan pertanyaan yang keren pada
anak sepulang sekolah untuk membangun
percakapan yang bermakna, Ayah Ibu
mungkin menyadari bahwa ada kalanya anak
malas atau enggan menjawab pertanyaan
Ayah Ibu. Memang, tidak semua pertanyaan
keren mudah dijawab, dan seringkali
membuat anak mengingat-ingat dan
merasakan kembali apa yang telah
dialaminya di sekolah – baik atau buruk.
Untuk menumbuhkan percakapan yang
bermakna seputar kehidupan anak di sekolah,
Ayah Ibu tidak hanya membutuhkan
pertanyaan yang keren, namun juga waktu
dan kesempatan yang tepat untuk
menanyakannya. Amanda Morin, yang telah
menjadi guru SD dan pendidik para orangtua
selama lebih dari 10 tahun, berbagi tips
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mengajukan pertanyaan keren pada anak
sekembalinya mereka dari sekolah. Apa saja?
Anak pun Butuh Waktu
Pernahkah Ayah Ibu pulang kerja dengan rasa
suntuk, dan ketika sampai rumah ingin
beristirahat saja tanpa diganggu dengan
berbagai pertanyaan dari anak? Hal tersebut
juga berlaku untuk anak kita. Anak butuh
waktu untuk mengolah seluruh kejadian –
terutama hal-hal yang kurang menyenangkan
– yang dialami di sekolah. Oleh karena itu,
Ayah Ibu harus peka: jangan keburu bertanya
sesaat setelah ia nongol di pintu pagar. Lebih
baik jika Ayah Ibu punya waktu khusus untuk
mengobrol dengan anak, misalnya usai
makan siang.
Biarkan Perutnya Terisi
Saya rasa hampir semua orang pernah
mengalaminya: kesulitan menjawab
pertanyaan saat sedang lapar. Rasa lapar
membuat orang dewasa maupun anak-anak
sama-sama tidak fokus, sehingga Ayah Ibu
dapat menunda pertanyaan-pertanyaan keren
yang ingin ditanyakan sampai saat anak tidak
lagi merasa lapar. Jadi, biarkan perutnya terisi
terlebih dahulu.
Jangan Tanyakan Hal yang Sama
Ini salah satu hal paling penting yang perlu
disimak para orangtua. Dengan 20 pertanyaan

keren maupun inspirasi lain yang bisa Ayah
Ibu kembangkan, tidak ada alasan bagi kita
untuk menanyakan hal yang sama setiap anak
pulang sekolah. Apalagi
pertanyaan-pertanyaan template seputar
tugas, nilai, dan ulangan. Boleh-boleh saja
menyinggungnya, tetapi dunia sekolah anak
tak hanya berisi angka-angka. Pertanyaan
yang sama membuat anak merasa jengah,
karena bukan lagi rasa ingin tahu orangtua
yang tercitra, namun rutinitas. Anak pun
akhirnya menggunakan jawaban template.
Jangan Lupa Berbagi Cerita
Jangan hanya menuntut anak bercerita, tanpa
membagikan juga cerita keseharian Ayah Ibu
kepada anak. Ingat, percakapan yang
bermakna bersifat dua arah, dan saat anak
berkesempatan mendengar cerita
orangtuanya, mereka bisa belajar memahami
masalah orang dewasa, selagi belajar
bertanya. Jika perlu, mulailah bercerita
tentang hari Ayah Ibu sebelum bertanya
tentang keseharian anak di sekolah.
Mari tidak Mengetes
Saat Ayah Ibu sudah mengetahui jawaban
atas pertanyaan yang ingin diajukan kepada
anak, kita tidak perlu lagi menanyakannya.
Anak justru akan mengira bahwa ada maksud
tersembunyi selain rasa ingin tahu orangtua
tentang apa yang dialami dan dikerjakan anak
selama seharian di sekolah – seperti mengetes.
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Ajukan Pertanyaan Terbuka
Pertanyaan keren tidak hanya tentang konten,
namun juga tentang cara kita bertanya kepada
anak. Sebisa mungkin, Ayah Ibu
menggunakan pertanyaan terbuka –
meskipun tidak menuntut kemungkinan kita
menggunakan pertanyaan tertutup.
Pertanyaan terbuka tidak dengan mudah
dijawab dengan kata “ya” atau “tidak”,
“sudah” atau “belum”, atau seperti contoh
yang saya berikan di paragraf pertama, “Ya
gitu.” Jika Ayah Ibu memang harus
menggunakan pertanyaan tertutup, jadikan
pertanyaan tersebut pertanyaan awal sebelum
berlanjut ke pertanyaan yang lebih dalam.
Tanyakan Apakah Anak Butuh Saran
Saat anak akhirnya menceritakan kejadian
kurang menyenangkan atau masalah yang
menimpanya maupun orang lain di sekolah,
sebagai orangtua kita pasti ingin membantu
anak menyelesaikan masalahnya. Namun,
jangan keburu menawarkan solusi: bisa jadi
anak hanya ingin melegakan perasaannya
saat itu, karena ia sebenarnya sudah memiliki
cara untuk menyelesaikannya. Saat anak
memang butuh saran, jangan langsung
melemparkan jawaban, namun ajak anak
berpikir untuk melatih kemampuan
menyelesaikan masalah.
Apa percakapan terkeren Ayah Ibu dengan
anak seputar sekolahnya?

MINGGU PERTAMA SEKOLAH

Memikat Anak Kembali Belajar

Saat musim sekolah kembali dimulai, anak kembali menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar.
Kegiatan utama seorang pelajar tentu adalah pelajar, dan tahun ajaran baru berarti petualangan
belajar baru bagi anak. Namun, tak jarang kegiatan belajar di kelas dalam minggu-minggu pertama
sekolah justru tidak memancing anak untuk kembali terpikat belajar.
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Tak dapat dipungkiri, liburan menjadi
penyebab anak punya keengganannya
sendiri untuk mengalir dalam ritme belajar
yang ditentukan guru di sekolah. Bukan
berarti anak sama sekali tidak belajar saat
liburan lho, Ayah Ibu. Saat liburan, anak
punya cara dan mengendalikan proses
belajarnya sendiri. Kondisi ini tentu
berbeda dengan sekolah yang memiliki
ritme belajar khusus yang telah disusun
dalam kurikulum.
Hanya saja, seperti yang telah saya
singgung, tidak semua guru dapat
membuka minggu-minggu pertama
sekolah dengan cara yang membuat anak
terpikat untuk melangkah, mengikuti
ritme belajar bersama-sama. Kalau hal
tersebut terjadi, ketertarikan anak untuk
belajar hal baru akan menurun, sama
seperti kita akan malas meneruskan
menonton film saat adegan pembukanya
tak memancing rasa ingin tahu.
Apa salah satu hal yang membuat anak
tidak terpikat belajar di kelas? Dalam buku
“Drive: The Surprising Truth about What
Motivates Us” yang ditulis Daniel Pink,
salah satu alasannya adalah saat hal baru
yang dipelajari terasa asing dan tidak
memiliki keterkaitan dengan dunia anak
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saat ini. Apa gunanya belajar trigonometri,
misalnya. Hal ini membuat anak hanya
punya alasan eksternal untuk belajar: ya
karena itu materinya, atau karena disuruh.
Bak seorang petualang yang kebingungan
mengapa harus membawa pisau saat
menjelajah rimba.
Sebagai orangtua, kita tentu ingin tidak
ingin melihat anak belajar hanya karena
disuruh, namun belajar karena kemauan
dan ketertarikannya sendiri. Apa yang
kemudian bisa kita lakukan sebagai
orangtua agar anak terpikat belajar saat
kembali bersekolah? John McCarthy,
seorang konsultan pendidikan, berbagi
tiga tips yang bisa Ayah Ibu manfaatkan
dalam mendampingi anak belajar.
Pertama, pancing anak mengaitkan materi
pelajaran dengan minatnya. Lebih dari
sekadar menemani anak mengerjakan
PRnya, diskusikan bagaimana materi yang
sedang dipelajarinya saat itu terjadi di
sekitar anak – semakin mudah saat
dikaitkan dengan minat dan kebutuhan
anak. Sama seperti bagaimana anak yang
tidak pernah sekolah pun lihai
menghitung uang, tanpa perlu ikut bimbel
atau kursus aritmatika. Misalnya, saat
anak Anda yang suka es krim belajar

tentang perubahan zat, tanyakan padanya
mengapa es krim perlu disimpan dalam
lemari pendingin.
Kedua, ajak anak bertemu langsung atau
mendengarkan pendapat pakar. Pakar
tidak selalu seorang ilmuwan yang bekerja
di NASA – bisa jadi pakar yang anak
butuhkan adalah abang penjual sate yang
setiap malam melewati depan rumah kita.
Guru di kelas mungkin bisa bercerita
tentang teori A dan B, namun orang-orang
yang memang terjun di bidangnya, akan
lebih terdengar meyakinkan saat bercerita
tentang hal yang sama kepada anak. Ajak
anak untuk bertanya apapun yang ingin
dia ketahui, seperti mengapa abang
penjual sate membutuhkan kipas untuk
menjaga agar arang tetap membara. Kalau
ditelusuri, anak ternyata belajar tentang
sains!
Ketiga, pandu anak menerapkan konsep
yang dipelajari untuk menyelesaikan
tantangan. Kegiatan ini penting agar anak
dapat melihat sendiri konsep yang
dipelajarinya benar-benar terjadi dalam
kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang
sebenarnya terjadi dalam keseharian anak
mungkin luput dari perhatiannya,
sehingga anak butuh mengalami langsung
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dan merefleksikan apa yang baru saja ia
saksikan.
Ayah Ibu misalnya, dapat menantang anak
untuk menjawab berapa waktu minimal
untuk mengubah telur mentah menjadi
telur rebus dengan kuning telur yang
benar-benar padat. Saat anak kemudian
bereksperimen dan menemukan hasilnya,
Anda dapat melihat sendiri ketakjuban
anak tentang apa yang baru saja
dipelajarinya.
Apa ide Ayah Ibu dalam membantu anak
kembali terpikat untuk belajar?

MINGGU PERTAMA SEKOLAH

Membuat Belajar Jadi Bermakna

Seperti yang telah Daniel Pink katakan, anak butuh alasan mengapa mereka butuh belajar suatu hal.
Sebuah alasan yang lebih dari sekadar naik kelas dan lulus sekolah, atau bahkan hanya mendapat
nilai bagus, apalagi belajar karena disuruh.
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Dalam artikel sebelumnya, saya telah
menyinggung beberapa cara yang dapat
Ayah Ibu lakukan agar anak lebih mudah
terpikat belajar. Seperti yang telah Daniel
Pink katakan, anak butuh alasan mengapa
mereka butuh belajar suatu hal. Sebuah
alasan yang lebih dari sekadar naik kelas
dan lulus sekolah, atau bahkan hanya
mendapat nilai bagus, apalagi belajar
karena disuruh.
Anak butuh hal yang relevan. Belajar
menebar jala jelas relevan bagi seorang
anak nelayan, karena itu adalah bagian
dari kehidupan dan kesehariannya. Belajar
memilih mana jamur beracun dan yang
bisa dimakan, jelas relevan bagi anak yang
tinggal di gunung, yang mengandalkan
hidupnya dari alam. Saat sebuah topik
relevan dengan kehidupan anak – atau
anak bisa membayangkan, bahkan
mengalami relevansinya – belajar jadi
bermakna.
Di satu titik anak akan berbahagia karena
menguasai kemampuan tertentu, dan di
titik yang lain anak berbahagia karena
dapat menggunakan kemampuan yang
dipelajarinya untuk membantu orang di
sekitarnya. Pertanyaannya adalah,
bagaimana kita sebagai orangtua
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membantu anak menemukan alasan
mengapa ia harus belajar suatu hal?
Steven Levy mendiskusikan hal ini dalam
tulisan berjudul “The Power of Audience”,
yang dimuat dalam jurnal Educational
Leadership tahun 2008. Steven
menganalogikan belajar yang bermakna
dengan sebuah tim paduan suara yang
berlatih berminggu-minggu. Mengapa
mereka belajar sedemikian keras? Karena
mereka tahu bahwa banyak orang yang
akan datang ke konser, untuk menikmati
lagu yang mereka persembahkan.
Sayangnya, belajar di sekolah seringkali
tidak demikian. Pembelajaran yang
seringkali dilakukan anak di sekolah bak
memandang lukisan abstrak. Belajar suatu
hal yang penuh dengan simbol dan tanda
yang tidak mereka tahu gunanya, selain
untuk mengerjakan tugas dan ujian. Tidak
pernah lebih dari itu.
Bagi Steven Levy, salah satu cara yang
efektif untuk membuat belajar menjadi
bermakna adalah dengan menghadirkan
orang-orang yang membutuhkan dan
menghargai usaha anak. Misalnya, dengan
belajar menulis runtut dan logis anak bisa
membuat esai argumentatif mengapa

sekolahnya perlu memiliki kebun sendiri.
Terdapat konteks, relevansi belajar yang
bermakna buat anak.
Dalam konteks pengembangan bakat anak,
Bukik Setiawan menggunakan istilah
ekosistem bakat: faktor dan aktor yang
mempengaruhi bagaimana sebuah bakat
bermanfaat sekaligus dihargai. Misalnya,
ternyata, belajar bermain piano bisa
bermanfaat untuk menemani keluarga
pasien yang sedang mengantri untuk
mengambil obat di lobi rumah sakit. Saat
anak mengetahui bahwa dengan menekuni
suatu bakat ia bisa melakukan sesuatu
buat orang lain, proses belajar anak akan
menjadi bermakna.
John McCarthy menyebutkan setidaknya
empat cara menghadirkan orang-orang
yang dapat menghargai usaha anak dalam
belajar, yang disebutnya sebagai audiens
yang otentik. Pertama, belajar lebih
bermakna saat anak tahu ia bisa
membantu menyelesaikan masalah.
Misalnya, belajar tentang pengolahan
limbah akan lebih berarti saat anak diajak
mengolah dan memanfaatkan, setidaknya
sampah yang diproduksi di rumahnya
sendiri. Kedua, belajar lebih bermakna saat
anak tahu ia bisa menyuarakan
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pendapatnya. Bayangkan seorang anak
yang menggunakan kemampuan
menulisnya untuk menyurati sang kepala
sekolah, agar meringankan beban teman
sekelasnya karena keluarganya baru saja
tertimpa musibah.
Ketiga, belajar lebih bermakna saat anak
tahu ia bisa berbagi pengetahuan dengan
orang lain. Entah sesederhana mengajari
saudaranya memainkan alat musik,
sampai berbagi informasi mengapa
styrofoam tidak layak dipakai sebagai
kemasan makanan, belajar jauh lebih
menyenangkan saat ilmunya tidak
disimpan seorang diri. Keempat, belajar
lebih bermakna saat anak tahu ia bisa
menampilkan hasil belajarnya. Dengan
mengunggah video permainan pianonya
di blog, Damai, putri Bukik Setiawan, bisa
menerima masukan dari orang lain untuk
meningkatkan kemampuannya, selain
menghibur banyak penonton seperti saya.
Bagaimana cara ayah ibu membuat anak
belajar lebih bermakna?

MINGGU PERTAMA SEKOLAH

Membuat Target Belajar

Saat Ayah Ibu memiliki harapan agar anak semakin berkembang menjadi individu yang lebih baik,
sudahkah anak memiliki harapannya sendiri? Apakah anak memiliki target belajarnya sendiri saat
kembali ke sekolah?
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Setelah liburan berlalu dan anak kembali
bersekolah, tentu ada kebiasaan-kebiasaan
yang berubah, baik yang dilakukan anak
maupun Ayah Ibu. Kembali ke sekolah
berarti awal yang baru baik bagi anak
maupun orangtua. Nah, saat Ayah Ibu
memiliki harapan agar anak semakin
berkembang menjadi individu yang lebih
baik, sudahkah anak memiliki harapannya
sendiri?
Tentu, meskipun anak berumur 4 tahun
sudah mengenal apa itu cita-cita,
seringkali pertanyaan tentang cita-cita
mereka berujung pada pertanyaan
basa-basi belaka. Mengapa? Karena selama
beranjak dewasa, anak tidak pernah diajak
untuk mewujudkan keinginan dan
harapannya. Kalaupun keinginan anak
kemudian berubah – biasanya karena anak
kemudian mengenal lebih banyak hal
maupun bidang bakat – keinginan tersebut
berhenti di tahap bermimpi. Ini semacam
resolusi awal tahun yang tidak pernah
tercapai, hehehe.
Atau sebaliknya, di tahun ajaran baru,
biasanya banyak orangtua yang kemudian
menitipkan pesan ke anak. “Ingat, nilai
matematikamu tahun lalu turun. Jangan
sampai turun lagi.” Ada wanti-wanti, yang
biasanya diikuti dengan iming-iming
hadiah atau ancaman hukuman. Ini
biasanya yang sering menjadi masalah:
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dalam contoh yang baru saya berikan,
alih-alih anak fokus untuk meningkatkan
kecakapannya di bidang matematika, anak
akan memikirkan cara bagaimana ia bisa
terhindar dari hukuman atau
mendapatkan hadiah.
Nah, bagaimana agar hal di atas bisa kita
hindari? Ajak anak menentukan targetnya
sendiri.
Jika Ayah Ibu adalah seorang guru, tentu
Anda tahu apa yang disebut sebagai
desain pembelajaran. Desain pembelajaran
biasanya mengandung 2 aspek utama:
objektif atau tujuan yang akan dicapai,
beserta tahap-tahap untuk mencapai
tujuan tersebut. Ayah Ibu yang tidak
berkecimpung di dunia pendidikan
mungkin bisa melihat contoh desain
pembelajaran di buku pelajaran anak.
Mengajak anak membuat target di awal
sekolah adalah sama seperti membuat
sebuah desain pembelajaran. Target atau
harapan yang akan dicapai anak nantinya,
tentu saja harus berasal dari keinginan
anak. Ayah Ibu tentu dapat
mengomunikasikan harapan Anda kepada
anak – tentu saja dengan menyampaikan
mengapa anak sebaiknya memiliki target
tertentu.
Namun, Dara Feldman, seorang pendidik
sekaligus penulis buku The Heart of

Education, mengingatkan kita bahwa
target yang paling baik adalah saat
tercapainya target tersebut membuat anak
bahagia. Cara termudah untuk
memastikannya adalah memberi
kesempatan anak untuk menentukan
target, yang bukan merupakan paksaan
dari orangtua.

dari sosok guru yang anak kagumi? Saat
anak misalnya bercerita bahwa guru yang
dikaguminya murah senyum, hal tersebut
bisa menjadi target yang akan anak
pelajari. Diskusikan dengan anak mengapa
seseorang bisa menjadi murah senyum:
banyak bersyukur, berpikir positif, dan
masih banyak lagi.

Anak mungkin punya bayangan besar
akan dirinya sendiri di masa depan,
namun Ayah Ibu bisa membimbing anak
untuk menentukan target yang dapat
dicapai anak dalam jangka waktu yang
lebih pendek. Bayangkan sebuah
percakapan saat anak mengungkapkan
cita-citanya sebagai guru. Tentu, anak
tidak bisa seketika menjadi guru saat
masih sekolah, namun Ayah Ibu bisa
mengarahkan anak untuk belajar hal-hal
baik dari seorang guru.

Tentu, target atau harapan yang
diinginkan anak bisa berupa apa saja:
kemampuan dalam bidang bakat tertentu,
sikap dan perilaku positif, maupun
kebiasaan-kebiasaan baik. Anak yang telah
memiliki target di awal sekolah
menciptakan tujuan belajar yang lahir dari
dirinya sendiri. Anak tidak hanya
diarahkan untuk belajar apa yang sudah
disediakan oleh sekolah, namun belajar
menjadi nahkoda atas target-target yang
ingin dicapainya. Belajar menjadi orang
bahagia.

Ayah Ibu misalnya, dapat menanyakan
kepada anak: Siapa sosok guru yang
membuat anak kagum? Pertanyaan ini
akan membuat anak membayangkan
kualitas seorang guru yang ingin
dicapainya di masa depan, dengan
mengasosiasikannya dengan sosok guru di
sekolah, maupun tokoh fiksi yang
berperan sebagai seorang guru.
Ayah Ibu kemudian bisa menanyakakan
kepada anak: Apa hal yang ingin anak tiru
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Bagaimana cara Ayah Ibu mengajak anak
menentukan target belajarnya sendiri di
awal sekolah?

Penutup
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