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Belajar Budaya Rapi 

5 R atau 5 S adalah salah satu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja 

secara efektif yang berasal dari Jepang yang digunakan oleh manajemen dalam usaha 

memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin. 5 R ini terdiri dari Ringkas, Rapi, Resik, 

Rawat, Rajin, tetapi yang akan kita bahas hanya point Rapi untuk membudayakan Rapi 

saat berada #dirumahaja. 

Adanya wabah COVID-19 yang menghentikan aktivitas di luar rumah dapat 

dimanfaatkan Ayah, Bunda untuk membudayakan kebiasaan baik pada buah hati seperti 

Budaya Rapi. Menurut Wikipedia Indonesia budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Budaya yang akan kita bahas adalah ciri khas yang akan menjadi 

identitas si buah hati. Di mana yang dimaksud dengan membudayakan rapi adalah, buah 

hati menjadikan kerapihan sebagai ciri khas dan identitas dalam kehidupannya. 

Ayah, Bunda dapat melakukan budaya rapi ini secara bersama-sama dengan 

buah hati. Satu hari penuh buah hati diajakrkan bagaimana merapikan barang-barang 

milik pribadi dan barang yang telah digunakannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan Ayah, Bunda bersama buah hati adalah sebagai berikut: 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Budaya Rapi 

Aktivitas Bintangku 

Merapikan tempat tidur  

Merapikan tempat belajar  

Merapikan pakaian dalam lemari  

Merapikan buku setelah belajar  

Merapikan piring setelah digunakan  

Merapikan barang yang telah digunakan  

Merapikan maianan setelah digunakan  

 

 Nah Ayah, Bunda agar barang-barang milik buah hati tertata dengan rapi, Ayah, 

Bunda dapat menyediakan ruangan khusus menyimpan barang atau mainan miliknya. 

Bisa menggunakan sudut-sudut kamarnya yang kosong atau secara khusus 

menyediakan storage untuk menyimpan barang milik buah hati. Hal ini dilakukan agar 

buah hati bertanggung jawab atas barang-barang miliknya. Bantulah buah hati melabeli 

setiap storage miliknya sesuai dengan kebutuhannya. 
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Jika buah hati telah melakukan aktifitasnya dengan benar, jangan lupa 

memberinya apresiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


