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Bermain Peran Profesi 

 Masa pandemi COVID-19 seperti ini banyak menimbulkan kecemasan, stress, 

kepanikan di berbagai negara. Lebih dari 209 negara termasuk Indonesia terserang oleh 

virus ini. Bahkan bulan Ramadhan pada tahun ini pun terasa jauh berbeda dari tahun-

tahun sebelumnya. Di kota-kota besar aktivitas masjid dan mushola dihentikan. Tanpa 

kita sadari atau tidak, setiap anak menghadapi situasi ini dengan caranya sendiri 

termasuk buah hati Ayah dan Bunda. Buah hati tidak dapat pergi sekolah, berkegiatan, 

bermain, menjadikan cinta dan dukungan Ayah, Bunda kian penting dalam 

kehidupannya. Sangat baik jika Ayah, Bunda mengisi hari-hari buah hati dengan kegiatan 

yang membuat buah hati aman, nyaman, saat #dirumahaja. Apalagi, kegiatan yang 

diberikan dapat membuat ia bermain sambal belajar. 

 Seperti yang kita tahu, bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, masih banyak 

orang yang bekerja di luar rumah karena tuntunan profesi dan kehidupan. Bagi Ayah, 

Bunda situasi seperti ini dapat dijadikan kesempatan untuk mengenalkan berbagai 

macam profesi pada buah hati. Ayah, Bunda dapat melakukannya dengan metode 

Bermain Peran atau Role Play. Bermain Peran atau Role Play adalah salah satu bentuk 

permainan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku, dan nilai 

dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir orang lain. 

Buah hati diminta untuk memerankan orang, profesi, suatu adegan, kejadian atau lainnya 

yang dapat ia eksplorasi perasaan, sikap, nilai yang ia perankan. 

 Kali ini Ayah, Bunda dapat melakukan permainan bermain peran bersama buah 

hati untuk mengenali profesi-profesi yang sedang berjuang melawan COVID-19. 

Mintalah buah hati untuk memilih profesi berikut ini! 

Hari/Tanggal : 

Tema             : Bermain Peran Profesi 

Pilihan Profesi Checklist 

Dokter  

Perawat  

Relawan  

Masinis  

Pilot  

Nahkoda  

Wartawan  

Tentara  

Polisi  
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Bermain Peran Profesi 

Ayo Perankan Profesimu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mintalah buah hati memerankan profesi yang ia pilih kemudian Ayah, Bunda bisa 

menebak apa yang sedang ia perankan. Ayah, Bunda, dan buah hati bisa secara 

bergantian memerankan dan menebak profesi. 

 

 

 

 


