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Peliharaanku  

Hallo... Ayah, Bunda...  

Bagaimana aktifitas selama 

hampir empat pekan 

#dirumahaja? Mempunyai 

peran dan tugas ganda bagi 

buah hati? Karena selain menjadi orangtua 

mereka, Ayah, Bunda juga harus berbagi peran menjadi guru bagi buah 

hati, menyelesaikan pekerjaan kantor, bahkan menyelesaikan tugas rumah. Tentunya 

selama pandemi COVID-19 akan banyak kolaborasi yang Ayah dan Bunda lakukan, baik 

dengan si buah hati mau pun dengan guru di sekolahnya. 

Kekhawatiran Ayah, Bunda terhadap pandemi COVID-19 tentu tidak dapat 

dihindari. Ayah, Bunda harus memastikan buah hati tetap sehat dan terhindar dari virus 

ini. Jangan sampai rasa khawatir ini menjadi kepanikan yang berlebih dan menularkannya 

pada buah hati. Oleh karena itu Ayah, Bunda, sebagai orangtua harus pandai-pandai 

dalam mengolah situasi saat ini.  

Apakah Ayah, Bunda memiliki hewan peliharaan di rumah saat ini? Seperti kucing, 

ikan, burung atau hewan peliharaan lainnya? Jika tidak, Ayah, Bunda dapat membeli ikan 

cupang atau ikan hiasan yang mudah untuk dipelihara oleh buah hati. Loh, apa 

hubungannya kondisi saat ini dengan hewan peliharaan? Ayah, Bunda tentu tahu di 

tengah kondisi pandemi COVID-19 ini banyak hal yang tidak dapat dilakukan buah hati 

ketika harus #dirumahaja. Nah memelihara hewan peliharaan dapat menjadi salah satu 

pilihan bagi buah hati selama #dirumahaja. 

Bagi sebagian orangtua, memelihara hewan peliharaan akan terasa merepotkan, 

karena harus memberinya makan, menjaga kebersihan kandang dan sebagainya. 

Tahukan Ayah, Bunda dibalik itu semua memelihara hewan peliharaan memiliki banyak 

manfaat bagi buah hati lohhh. Keluarga yang memiliki hewan peliharaan di rumah dan 

hidup berdampingan dengan buah hati, maka di saat yang sama  juga melatih 

kecerdasan emosional buah hati. Seperti yang dikutip dari https://www.halodoc.com/ 

beberapa manfaat memiliki hewan peliharaan bagi buah hati adalah sebagai berikut: 

 

 

https://www.halodoc.com/
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1. Belajar tanggung jawab 

Cobalah biarkan buah hati untuk memberikan makan dan minum hingga menjaga 

kebersihan hewan peliharaannya. Seperti memandikan kucing, membersihkan kandang 

burung atau aquarium ikan, bisa memberikan anak rasa tanggung jawab terhadap buah 

hati. 

2. Mengajarkan empati 

Ayah, Bunda perlu memberi tahu buah hati kalau hewan peliharaan 

membutuhkan kasih sayang dan perhatian sepanjang waktu. Sebab, mereka bergantung 

pada manusia untuk bermain, makan, dan dihibur. Nah, dengan begitu buah hati akan 

belajar mengetahui kondisi dan kebutuhan hewan peliharaan. Misalnya, 

apakah hewan itu lapar? Apa perlu diajak pergi ke luar atau dihibur? 

Atau apakah hewan itu memiliki ketakutan pada sesuatu 

misalnya angin atau hujan?  

Para ahli pernah melakukan penelitian mengenai 

hubungan hewan peliharaan dengan empati anak. Studi di 

Universitas Kansas State pada anak-anak usia prasekolah 

mengatakan, anak yang memiliki kucing atau anjing menunjukkan 

rasa empati lebih besar dibandingkan dengan anak-anak 

prasekolah yang tidak memiliki hewan peliharaan. Menarik, bukan? 

3. Buah hati lebih aktif 

Memiliki hewan peliharaan bisa menjadi salah satu cara 

untuk mengurangi waktu anak menonton televisi atau 

bermain game dan mengurangi rasa bosan buah hati saat 

#dirumahaja. Studi dari University of London mengatakan, tingkat 

aktivitas fisik anak dengan hewan peliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka 

yang tidak memiliki hewan peliharaan. Ketika buah memiliki hewan peliharaan, umumnya 

mereka akan lebih banyak bergerak untuk mengajak hewannya bermain. 

4. Menurunkan risiko alergi 

Seperti dilansir BBC, penelitian dari University of Warwick bersama perusahaan 

obat Novartis Animal Health menunjukkan, anak yang tumbuh di rumah dengan hewan 

peliharaan cenderung memiliki sistem imum yang lebih baik. Tidak hanya itu, 

kemungkinannya terhadap perkembangan alergi dan asma pun kian menurun. 

Menariknya lagi anak yang memiliki peliharaan lebih mampu menangkal infeksi seperti 

pilek dan flu, dibandingkan dengan anak-anak tanpa hewan peliharaan. 
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5. Memberi rasa nyaman 

Tidak hanya anggota keluarga atau teman buah hati saja yang bisa menawarkan 

rasa nyaman dan persahabatan. Buah hati juga bisa menemukan rasa dukungan, 

nyaman, persahabatan, dan rasa aman dari hewan pendamping mereka. Menurut 

sebuah studi, anak-anak dengan hewan peliharaan memiliki tingkat 

stres yang lebih rendah ketimbang mereka yang tidak memilikinya.  

6. Kecerdasan emosional 

Dengan mengurus hewan peliharaan, buah hati juga bisa 

belajar mengenai kecerdasan emosional. Cara itu didapat ketika 

buah hati menghabiskan waktu bermain bersama hewan, 

mengajaknya bicara, atau bahkan tidur bersamanya. Nah, kegiatan 

itu bisa memberi buah hati pelajaran tentang cara bersosialisasi 

ketika dewasa. 

Nah, Ayah, Bunda memberikan buah hati hewan peliharaan 

memiliki banyak manfaatnya bukan? Ayah, Bunda juga bisa 

memelihara hewan tersebut secara bersama-sama lohhh. Tunggu 

apa lagi, yukkk berikan buah hati hadiah hewan peliharaan! Dan 

lakukan kegiatan berikut ini dengan buah hati! 

 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Peliharaanku 

Aktifitas Bintangku 

Memberi makan peliharaanku  

Membersihkan kandang/aquarium peliharaanku  

Membersihkan tempat makan peliharaanku  

Bermain bersama peliharaanku  

Memandikan peliharaanku  

Memberikan waktu istirahat untuk peliharaabku  
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Ajaklah buah hati untuk mengenali anggota tubuh hewan kesayangannya seperti 

pada gambar berikut ini! 

Nama Hewan :  

 

 

Share yukkk moment buah hati bersama hewan peliharaanya!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload moment buah hati bersama hewan peliharaannya 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati 

Menjaga Mimpi 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

 


