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 Kondisi pandemi saat ini merupakan tantangan tersendiri bagi unit keluarga. 

Bagaimana tidak, ketahanan keluarga menjadi pondasi utama perlindungan bagi buah 

hati. Peran, tanggung jawab, dan cinta yang lebih besar dari Ayah dan Bunda dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan si buah hati. Tidak hanya pemenuhan aspek biologisnya, 

tentu buah hati kita membutuhkan rasa aman dan nyaman sebagai pemenuhan 

kebutuhan psikologisnya. Selama berkegiatan #dirumahaja Ayah, Bunda akan menjadi 

contoh 24 jam yang akan ditiru oleh buah hati entah itu baik atau pun buruk. Itulah 

mengapa, di saat seperti ini orangtua memiliki peran lebih besar untuk buah hatinya 

dalam menghadapi COVID-19. 

 Ayah, Bunda, membentuk karakter pada buah hati tidak bisa instan tanpa adanya 

pembiasaan sejak dini. Di masa depan, buah hati akan tumbuh menjadi manusia dewasa 

dengan segala tanggung jawab dan kewajibannya. Di masa depannya nanti, ia akan 

tumbuh menjadi pribadi yang sukses atau justru tidak sukses adalah representasi dari 

kehidupannya saat ini. Tetapi untuk mencapai puncak kesuksesannya, buah hati harus 

mempunyai pondasi terlebih dahulu. Tiga sifat dasar yang perlu diajarkan kepada buah 

hati sejak dini adalah Kejujuran, Disiplin, dan Peduli. Ini adalah tiga pilar ajaib, yang jika 

seseorang memilikinya maka akan melahirkan nilai positif lainnya. 

Kejujuran merupakan salah satu nilai kehidupan yang penting untuk ditanamkan 

pada buah hati sejak dini. Menanamkan kejujuran pada buah hati tidak dapat hanya 

melalui perkataan saja melainkan harus dicontohkan Ayah, Bunda dalam bentuk prilaku 

dan sikap saat bersama buah hati. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, kejujuran 

adalah mata uang yang berlaku di mana pun. 

Karakter yang harus ditanamkan selanjutnya yakni Disiplin. Manfaat disiplin bagi 

buah hati bukan hanya untuk saat ini, namun kedisiplinan tersebut akan menjadi karakter 

positif hingga dewasa. Karakter disipilin ini tidak semata-mata menjadi kebiasaan tanpa 

pembiasaan sebelumnya. Ayah, Bunda dapat menerapkan kedisiplinan pada buah hati 

mulai dari membuat jadwal kesehariannya dari bangun tidur hingga tidur kembali. Jika 

ia telah terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam kehidupan 

berkelompok pun ia akan terbiasa disiplin. 

Peduli, sikap peduli seharusnya menjadi karakter utama manusia karena pada 

dasarnya ia adalah makhuk sosial. Dengan membangun kepedulian, buah hati dapat 
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memiliki kemampuan untuk berempati kepada orang lain dan menjalani hidup 

berdasarkan rasa kasih saying, cinta kasih, dan belas kasih kepada orang di sekitarnya. 

Jika tiga pilar ajaib tersebut sudah dimiliki oleh buah hati kita sejak dini, maka ia 

akan jujur dalam segala Tindakan, disiplin terhadap peraturan, serta peduli terhadap 

orang dan lingkungan sekitar. Ayah, Bunda tidak perlu khawatir, saat ia memiliki 

keinginan pasti akan mewujudkannya dengan penuh kegigihan. 

Ayo Ayah, Bunda menyusun jadwal harian bersama buah hati! 

JADWAL HARIANKU 
Nama:  

 

NO. JAM KEGIATAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Dengan memiliki jadwal harian sendiri, buah hati akan belajar untuk jujur, disiplin, 

dan peduli untuk mempertanggungjawabkan dan kewajiban hariannya. 


