Teknik Terbaik Mendidik
Anak Patuh Kepada
Ibu bapa
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Perasan tak, satu perkara yang anak kecil suka
lakukan apabila kita pulang ke rumah ialah
mereka akan berlari menuju ke pintu dengan
penuh teruja.
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Saat saya menulis ini, terbayang wajah Aqif
tersengih-sengih menunggu saya masuk ke
rumah sambil bertanya “Mama ada something?”
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Haha, ‘something‟ saja yang adik nak.
Kakak yaya pula dengan gaya berbeza. Dia
akan menjerit keriangan “Mamaaaaa”. Gayanya
itu seperti sudah tidak berjumpa mama selama
sebulan.
Bila kita masuk saja rumah, anak-anak serbu
dan peluk kita. MashaAllah, bahagia sangat
perasaan itu, kan?
Saya yakin tuan-puan
kebahagiaan yang sama.

juga

menikmati

Love Parenting
Tapi, cerita seorang sahabat buat saya mengerti bahawa
sebenarnya bukan semua orang disambut seperti itu oleh anakanak ketika sampai di rumah.
Waktu itu, beliau mengikut saya pulang ke rumah kerana ingin
tumpang bersiap. Malam itu kami ada program di tempat kerja dan
oleh kerana rumah beliau agak jauh, saya mengajaknya bersiap di
rumah saya saja.
Malam itu, sewaktu di dalam program, kami sempat berborak
memandangkan saya duduk di sebelahnya. Tapi ada satu ayat
beliau mengejutkan saya. Katanya lebih kurang begini:
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“Seronok tengok anak Ujila. Balik
je dah manja, dah berebut-rebut
kat Ujila”

“

Seronok tengok anak
Ujila. Balik je dah manja,
dah berebut-rebut kat
Ujila
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Wajahnya yang tadi ceria
bercerita tentang banyak perkara,
tiba-tiba berubah menjadi sedikit
sugul. Nadanya juga tidak seceria
tadi. Ada berbaur rasa cemburu.

Entah kenapa, saya jadi tidak
tahu bagaimana untuk respond.
Mungkin kerana agak terkejut dengan kata-katanya. Mungkin juga
bimbang ayat saya akan mengguris hatinya yang seperti sudah
pilu.
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Supaya tidak rasa janggal, saya acah-acah seperti tiada apa yang
berlaku. Tiada yang pelik, tiada yang lebih dan kurang. Like it‟s
normal.
“Budak kak, macam tu la perangainya” Kata saya, dengan harapan
saya tidak ‘salah cakap’.
Sebenarnya saya sudah bersedia untuk buka topik lain, namun
tiba-tiba beliau berkata:
“Tapi anak akak tak macam tu” katanya perlahan, sambil matanya
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memandang jauh. Saya memilih untuk diam, beranggapan mungkin
beliau ingin terus bercerita.
Memang telahan saya benar. Tanpa saya bertanya, beliau
menyambung cerita,
“Kalau akak balik, tak pernah nak sambut akak dekat pintu.
Masing-masing sibuk main la tengok TV la. Tak macam anak Ujila
tadi” Matanya masih memandang jauh, namun saya lihat ia mula
bergenang.
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Sayu hati saya mendengarnya. Saya letak tangan di bahu beliau,
cuba untuk menenangkan pilu hatinya. Namun tiada kata mampu
saya ucapkan, bimbang memburukkan lagi keadaan. Sehinggalah
apabila beliau bertanya,

.
a
t

n
i
c

“Macamana akak nak buat ek?” Beliau menoleh ke arah saya. Wajah
sugulnya yang mula basah, walaupun kelihatan „frust‟ tapi saya
melihat ia masih mengharap. Mengharap berlakunya perubahan.
Mengharap anak-anak beliau akan teruja menyambutnya pulang
bekerja.
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Ya kak, harapan itu sentiasa ada. Jangan pernah kita berputus asa
dalam meraih kasih sayang anak-anak.
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Saya ingin membantu, namun dalam masa yang sama saya cuba
berhati-hati dalam berbicara.

w

“Sebenarnya kak, saya pun tak pandai”. Saya ingin beliau tahu
yang situasi beliau itu adalah normal. Its normal when we have
flaws dalam membesarkan anak-anak. Mungkin beliau melihat
anak-anak saya okay dalam ‘bab’ itu, tapi pasti ada saja bab lain
yang anak saya ‘kureng’.

w

Dengan penuh berhati-hati, saya berkongsi cerita dengan beliau
tentang bagaimana saya belajar dari kisah Rasul yang pernah saya
baca. Rasul kita sebenarnya memang sangat penyayang orangnya
dan beliau adalah insan terbaik yang menunjukkan kepada kita
teladan bagaimana menyayangi anak-anak.
Apa yang Rasul buat pun sebenarnya very simple. Sebab itu kita
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baca hadis itu sekali, kita boleh terus apply everyday dengan anakanak. Tak perlu hafal hadis pun takpe, yang penting kita lakukan
pada anak-anak. Dapat pahala sayang anak, dan dapat pahala
amalkan sunnah Baginda. 2 in 1, best kan?
Kali ini saya kongsikannya di sini, kerana mungkin ada ibu ayah
lain yang juga memerlukan tips dari Rasul ini seperti kakak sahabat
saya ini.
Sebenarnya sangat menarik apabila saya jumpa hadis ini. Kerana
ia mengajar kita, macamana nak buat kat anak apabila kita pulang
ke rumah untuk tunjukkan yang kita sayangkan mereka. Inilah
hadis tersebut:
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Abdillah bin Ja‟far r.a. berkata,
“Ketika Rasulullah saw. datang
dari suatu perjalanan,
beliau menemui dua orang anak dari keluarganya.
Saya berlomba untuk menghampirinya
kemudian beliau menggendongku.
Setelah itu, beiau mengajak salah satu putra Fathimah,
yaitu Hasan atau Husain r.a.
dan memboncengkan di belakangnya,
sehingga kami bertiga memasuki kota Madinah
dengan menaiki kendaraan.”
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(H.r. Ibnu Asakir,Ahmad, Muslim, dan Abu Daud)

Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah yang baru pulang dan
menemui anak-anaknya. Jumpa saja mereka, Baginda terus dukung
dan ajak naik kenderaan sama. Begitulah bahasa mudahnya.
Bila saya baca hadis ini, saya amat tertarik dengan perkataan
‘menggendongku’ itu. Saya terbayang anak-anak kecil yang
berlari menuju ke baginda, dan baginda terus menyambutnya
dan mendukungnya. Saya tidak nampak situasi sebenar tapi saya
terbayang wajah gembira, teruja, terhibur dan ‘puas hati’ seorang
anak yang diperlakukan begitu.
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Puas hatinya bila menjadi orang pertama disambut, didukung,
setelah ditinggalkan sebelumnya.
“Bila saya buat macam tu kan kak, balik rumah first thing saya buat
ialah pergi kat anak dan peluk cium dukung anak, lama-lama saya
tengok anak saya akan excited bila saya balik” Cerita saya kepada
kakak tersebut. Beliau mendengar penuh khusyuk.
Saya juga kongsikan initsari dari sebuah lagi hadis:
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Aku mengerjakan shalat Zuhur
bersama Rasulullah
Shalallahu „alayhi wa Sallam.
Kemudian, beliau pulang.
Aku menyusul di belakang beliau.
Beliau bertemu dengan anak-anak
lalu mengusap kedua pipi mereka satu per satu.
Ketika beliau mengusap kedua pipiku,
aku rasakan tangan beliau dingin dan berbau harum,
seakan-akan baru dikeluarkan
dari botol parfum.
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(HR Muslim)

w
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Yup, usap pipi anak. Itulah kata kuncinya.
Alahai, senang sangat nak buat kan? Just usap pipi anak, tapi bila
kita buat, ya Allah sweetnya feeling tersebut. Ada rasa bahagia
yang mengalir dalam diri yang tidak mampu diucapkan dengan
kata-kata.
Apabila saya apply hadis ini pada anak, Alhamdulillah Allah bagi
saya faham dan feel yang sebenarnya apa yang kita cuba tunjukkan
pada anak bila kita melakukan sedemikian (peluk, cium, dukung
anak dan usap pipi mereka bila pulang ke rumah) ialah satu perkara
yang sangat besar maknanya pada anak. Kerana sebenarnya kita
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sedang mengatakan kepada mereka „You are the most important
person when I get home, you are the one I miss the most when I
was away‟.
Lihat senyuman meleret di wajah anak. Ia seolahnya ingin menjerit
“Yayyyy, mama paling sayang saya. Mama paling rindu saya” That‟s
why bila mama balik, mama go to me first before doing anything
else. Itulah yang tergambar di riak wajah mereka yang ceria dan
teruja.
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Wajah yang puas hati diberikan perhatian pertama saat kaki
menjejak masuk ke dalam rumah.
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“Ohh, patutlah” balas beliau.
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“Akak ni, sampai rumah je biasanya terus ke dapur. Tak nampak
anak dah. Dalam kepala ni, ada banyak benda nak uruskan. Akak
selalu fikir, bila kerja-kerja tu dah settle, baru akak spend time
dengan anak-anak”
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Memang betul. Selalunya bila kita ada banyak kerja perlu
diselesaikan di rumah, kita akan fokus kepada kerja-kerja tersebut
dahulu. Lebih-lebih lagi jika kita tiada pembantu rumah. Dah nampak
sinki yang penuh dengan pinggan mangkuk kotor, tak tergamak
rasanya nak terus biarkan ia begitu. Cepat saja kita sensing lengan,
buka paip air dan mula membasuhnya.

p
.
w

w

Kalau kita tidak membebel pada anak, itu sudah cukup bagus. Silap
hari bulan, sambil basuh pinggan sambil marahkan anak „Kenapa
rumah bersepah-sepah ni?‟

w

Akhirnya, anak ada persepsi „Mama balik sekejap lagi mesti nak
marah nak bebel kat kita‟. Kalau persepsi ini boleh diformulakan
seperti Matematik, ia akan berbentuk begini:
Mama balik rumah = Kena marah + kena bebel – No more having
fun masa mama tiada = Tak best
Itu yang tidak mustahil, anak jadi tak excited bila kita pulang ke
rumah.
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“Takpe kak, tak terlambat lagi untuk akak amalkan” Jawab saya
ringkas, namun amat berharap ia memberi kelegaan dan sinar
harapan buat beliau.
“Thanks Ujila” Jawabnya juga ringkas, namun cukup membahagiakan
saya apabila melihat wajahnya sudah mampu sedikit tersenyum.
Nadanya juga sudah positif Alhamdulillah.

“
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Saya amat percaya, jika
kita amalkan tips ini
inshaAllah
anak-anak
akan
semakin
rapat
dengan kita.
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“

Saya amat percaya, jika kita
amalkan tips ini inshaAllah anakanak akan semakin rapat dengan
kita. Teruja bila kita pulang ke
rumah, kerana berebut menjadi
orang pertama yang dicium,
dipeluk dan didukung oleh kita.
Yang pipinya diusap lembut oleh
tangan kita. Itulah dia tanda
sebuah kasih sayang.

Tips dari Rasul, tiada yang lebih hebat dan berkesan darinya.
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Ayuh kita teruskan mengamalkannya dalam kehidupan seharian
kita dengan anak-anak. Bila balik rumah, sampai saja rumah the
first thing yang kita akan lakukan ialah dapatkan anak-anak kita;
peluk, cium, dukung, dan usap pipi mereka.
Peluk.

w
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Cium.
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Dukung.
Usap pipi.
Empat perkara ini.
Mmmm, tapi kalau anak sudah besar panjang tidak perlulah
berusaha gigih untuk mendukung mereka, okay. Pengsanlah
jawabnya hehe.
Terima kasih ya Rasulullah, kerana mengajarkan kita tips berharga
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ini. Tips yang sangat senang untuk diamalkan, namun kesannya
mashaAllah sangat besar ertinya buat anak-anak kita.
Sebenarnya, kesannya adalah pada diri kita sendiri.
Kerana tiada yang lebih membahagiakan, bila kita begitu dalam
kepenatan saat pulang ke rumah, melainkan melihat anak-anak
berlari teruja mendapatkan kita. Hilang segala kepenatan melihat
senyuman meleret mereka.
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Sebenarnya itulah bahagia buat kita.
Dan itulah love parenting.
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Hmmm, Macamana
Nak Buat Anak Minat m
o
Belajar?
c
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Kadang bila kita nampak anak orang lain rajin
dan minat betul belajar, sampaikan di kedai
makan pun sibuk baca buku, dan bila kita lihat
anak sendiri pula bila suruh ambil buku saja
mesti mukanya tiba-tiba muncung sedepa,
hmmm mudah saja perasaan ‘tak best’ akan
datang.
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"Kenapalah anak aku tak rajin macam budak ni?‟
"Seronok je tengok dia minat belajar, suka
membaca‟
"Anak aku? Hmmmm…mimpi nak tengok dia
macam ni‟
Pernah tak anda rasa seperti ini?
Saya kira ia sesuatu yang normal.
Kenapa saya kata begitu? Sebab secara
fitrahnya semua ibu ayah mahukan anak mereka

Love Parenting
membesar menjadi manusia yang sukakan ilmu. Suka belajar.
Suka membaca. Suka buat latihan. Anak yang berpotensi besar
untuk berjaya.
Analoginya mudah:
Antara melihat anak kita tengok karton berjam-jam VS melihat anak
tekun membuat latihan Matematik bermuka-muka surat, tentu kita
lebih gembira dengan pilihan kedua, bukan?
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Kata orang, sejuk perut ibu mengandung.

“

Bila
anak
sendiri
minta dibelikan buku
latihan, dibawakan ke
perpustakaan,
mereka
sendiri ambil buku dan
baca, ambil Quran dan
mengaji,
Allahuakbar,
bahagianya hati kita.

w

“
“

w

n
i
c

Bila anak sendiri minta dibelikan
buku latihan, dibawakan ke
perpustakaan, mereka sendiri
ambil buku dan baca, ambil
Quran dan mengaji, Allahuakbar,
bahagianya hati kita.
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Seronoknya perasaan itu, seolaholahnya kalau anak inginkan apa
saja kita akan cuba tunaikan.
"Cakap saja sayang, awak nak
apa? I will get it for you‟
Sebab kita mula melihat masa
depan mereka yang cerah
dengan attitude seperti itu.

Tapi, macamana pula jika situasinya berbeza?
Disuruh membaca, anak tidak mahu. Selamba saja dia terus
menonton rancangan kegemarannya. Dibelikan buku, dia biarkan
terperap di almari seolah-olah kita saja-saja nak buat perhiasan.
Diajak mengaji, dia menangis memberontak macam nampak
mahluk asing yang menakutkan. Diminta buat latihan Matematik,
dia mengadu sakit perut lah, mengantoklah, laparlah. Tapi bila tiba
rancangan kegemarannya di TV, eh terus okay pula.
Hmmm, geram betul rasanya.
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Bila selalu begini, boleh stress dibuatnya, kan?
Lagi tak best bila kita sendiri sedar, disebabkan attitude tidak suka
belajar tersebut anak kita sudah agak ketinggalan berbanding
rakannya yang seusia. Rakan sekelas sudah laju membaca, anak
kita masih mengeja. Anak jiran yang sebaya dengan anak kita
sudah naik Quran, anak kita masih di buku Iqra yang pertama.
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Membandingkan, kadang bukan kita sengaja nak lakukan. Tapi ia
situasi yang boleh terjadi, terlihat di mana-mana, bila-bila masa.
Yang buat kita rasa ‘Hmmm, tak boleh jadi ni. Takkan nak biarkan
anak aku ketinggalan?‟
"Something must be done‟
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Mulalah kita bertegas dalam memastikan anak belajar. Makin kerap
kita membebel bila lihat anak asyik di depan kaca TV. Makin mudah
kita melenting bila lihat anak monyok diajak mengaji.
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Allah, makin stress kita dibuatnya. "Kenapalah anak aku ni susah
sangat nak belajar?

p
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Geram betul rasanya‟

w

Tuan-puan pernah lalui situasi seperti ini?

w

Saya pernah.
Izinkan saya berkongsi pengalaman kecil itu kerana darinya
saya belajar satu hikmah yang sangat berharga. Hikmah yang
mengandungi jawapan kepada persoalan yang mencelarukan
perasaan saya bila lihat anak malas belajar.
Inilah pelajaran cantik yang Allah tarbiyah saya, dan saya
kongsikannya di sini mudah-mudahan kebaikannya dapat
dimanfaatkan bersama, amiin:
Ceritanya bermula apabila pada suatu hari, saya kurang sihat dan
ingin berjumpa doktor. Jadi hari itu saya pergi ke klinik di Seksyen
3 Bangi bersama Yaya yang memang tidak boleh berenggang
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dengan saya. Yaya waktu itu berumur 5 tahun, masuk 6.
Sambil menunggu giliran, saya nampak ada buku-buku disediakan
di satu rak. Saya suruh yaya ambil mana-mana buku cerita dan
minta ia membacanya.
Tengah terkial-kial Yaya membaca buku tersebut dengan mengeja
di sana-sini, tiba-tiba datang seorang budak perempuan yang tinggi
sepertinya, duduk di sebelah dan terus ambil satu buku dan terus
baca.

m
o
c

.
a
t

Cuma bezanya, ia tidak mengeja. Bacaannya sangat lancar.
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"Wow, terernya budak ni‟ saya terkesima dan memuji di dalam hati.
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Tiba-tiba datang satu perasan yang muncul entah dari pelusuk
mana: "Ah, jealous nya!!‟
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Saya rasa jealous, sebab anak kecil ini kelihatan sebaya dengan
Yaya. Tinggi mereka hampir sama. Saiz, pembawakan juga lebih
kurang.
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Tapi, ia boleh membaca dengan sangat lancar sementara anak
saya, Yaya, terkial-kial mengeja satu demi satu perkataan.

w

w

'Oh, tak boleh jadi ni. Jauh anak aku ketinggalan' Saya merungut
dalam hati.
Saya mula rasa stress. Perbandingan yang berlaku di depan mata,
buat saya rasa stress dan beri tekanan yang cukup kuat untuk saya
pastikan yaya boleh "catch-up‟.
Tuan puan nak tahu apa saya buat selepas tu?
Sejak itu pantang masuk dalam kereta, saya sediakan buku untuk
Yaya baca. Terutama ketika on the way ke sekolah. Kalau tidak
membaca buku cerita, Yaya akan baca buku belajar English, atau
buku Iqra‟. Kalau dia main-main, mulalah mama jadi ‘cikgu yang
garang’.
“Tak boleh main-main dah yaya. Kita kena ulangkaji sebelum pergi
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sekolah. Dari yaya tengok-tengok permandangan di luar tu, lebih
baik yaya baca buku ni” Begitulah saya selalu membebel sambil
memandu kenderaan.
Saya fikir saya sedang prepare mind yaya untuk belajar di kelas
nanti. Saya fikir ia strategi yang bagus.
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Tapi tidak lama selepas itu, suatu hari Cikgu Yaya bertanya “Puan,
kenapa Yaya seminggu dua ini asyik blurr saja dalam kelas? Saya
ajar tapi dia macam tak boleh nak tangkap”
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Terperanjat saya mendengar pertanyaan cikgu. 'Eh, kenapa pula
ni?' Saya tertanya tanya dalam hati. Saya jadi bertambah risau. Bila
saya bertanyakan kepada Yaya, saya tidak mendapat jawapannya.
Anak sekecilnya, apa yang berlaku dia sendiri tidak sedar apatah
lagi untuk memahami.
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Nak dijadikan cerita, selang beberapa hari selepas itu, saya ada
mendengar satu perkongsian (maaf ya saya tak ingat dari mana)
tentang ilmu parenting. Kata penceramah yang saya faham lebih
kurang begini:

w

w

“

‘Jangan buat anak
stress ketika dalam
perjalanan ke sekolah’

“

p
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“Pagi-pagi jangan buat anak
stress terutama ketika on the way
ke sekolah. Sebab nanti akan
mengganggu fokusnya di dalam
kelas”. Sebenarnya beliau ada
menerangkan kenapa, tapi saya
minta maaf sangat kerana sudah
lupa. Yang saya ingat ialah satu
perkara penting ini:

‘Jangan buat anak stress ketika dalam perjalanan ke sekolah’
Bila dengar kata-kata tersebut, terus rasa macam ada gunung yang
tiba-tiba runtuh dan hempap badan saya sampai tak mampu lagi
nak bernafas.
"Ya Allah, apa aku dah buat ni?‟
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Itulah kata-kata yang menghantui fikiran dan jiwa saya saat itu.
„Aku fikir aku sedang bantu anak, rupanya aku yang menambahkan
masalah. Aku yang buat anak lagi stress untuk belajar, lagi tak suka
belajar‟
Allahuakbar. Mengucap panjang saya dalam hati.
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Terus-terang saya katakan tuan-puan, marahnya saya kat diri
sendiri sampai saya ‘haramkan’ Yaya untuk membaca buku dalam
kereta sejak dari itu. Semua buku-buku saya keluarkan dari kereta,
kecuali satu dua buku cerita. Itupun saya pesan kat diri sendiri
„letak sini, just in case kalau yaya yang nak baca buku ni‟
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Tapi bukan saya yang akan memaksanya.

"Mama sorry, Yaya. Mama janji mama takkan paksa awak untuk
baca buku lagi‟
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Baru saya sedar yang selama ini saya yang paksa Yaya baca buku
hinggakan paksaan saya itu yang menyebabkan yaya tidak berasa
seronok untuk belajar, tak happy nak baca buku.
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"I am sorry, sayang. From now on, lets have some fun learning‟

w

w

Fun learning - itulah yang saya ingin lakukan waktu itu.
Berubah dari belajar secara paksaan kepada belajar yang
menyeronokkan.
Sejak itu, membaca buku ada waktu lain yang lebih bersesuaian.
Ketika di rumah, selepas selesai makan malam dan bermain-main
bersama, ha waktu itu kita baca buku bersama sebelum tidur. Untuk
perjalanan ke sekolah, instead of baca buku seperti sebelumnya,
kali ini saya ajak yaya untuk borak-borak.
Borakkan apa saja.
Kami borak-borak pasal pokok bunga yang ia nampak cantik,
pasal kereta di hadapan yang laju, pasal uncle Myanmar yang naik
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basikal ramai-ramai untuk pergi kerja.
Mula-mula saya fikir, "okay, kita borak-borak supaya Yaya tak
rasa stress nak pergi sekolah. Biar dia happy dapat bercerita dan
berborak dengan mama. Bila dia happy, nanti sampai sekolah mesti
lebih seronok dia nak belajar‟ Saya fikir begitu.

m
o
c

Tapi rupanya saya silap besar.

.
a
t

Dari borak-borak santai itu, ya Allah, barulah saya tahu..banyaknya
yang saya boleh ajar anak. Banyaknya yang anak boleh belajar.
Sebab rupanya banyaknya yang anak ingin tahu!

n
i
c

Keinginannya untuk tahu itu, sebenarnya semuanya adalah ilmu.
Ilmu Matematik, ilmu Sains, ilmu Tauhid. Semua ada.

g
n
ti

Cuma bezanya, ia tidak berlaku secara pembelajaran formal yang
membosankan melalui pembacaan buku apabila anak sebenarnya
bukan dalam ‘mode’ mahu membaca.

n
e
ar

Tapi melalui borak-borak yang bukan hanya menggembirakan
anak, tapi yang lebih menariknya ia adalah cara untuk mengajar
anak dan anak belajar tentang sesuatu ilmu tapi dalam keadaan
yang menyeronokkan.

p
.
w

w

w

Fun learning. That‟s the word.
Contohnya, ada satu hari berlaku perbualan ini. Waktu itu kami
baru 2 minit keluar dari rumah. Baru saja meninggalkan pondok
Pak Guard, tiba-tiba si tuan puteri menjerit,
“Mama tengok tu, subhanallah cantiknya sun tu..”
Katanya dengan suara riang, sambil menunjuk ke arah matahari
yang merah cahayanya (saya minta maaf kepada semua pembaca.
Bahasa saya dan anak memang agak rojak. Maaf ya).
Subhanallah memang cantik, sebab dalam kemerahan warnanya
ia sebenarnya sedang ditutup oleh ‘bucu-bucu’ awan sehingga
menampakkan permandangan yang indah sekali.
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“A ah yaya, cantik kan..subhanallah” Saya mengiyakan.
Tiba-tiba yaya bertanya:
“Mama, sun tu kan Allah yang cipta, tapi dia datang dari mana?”
Wow, soalan! Haha, mama yang terkesima dengan soalan anak.
Terkesima sebab tak tahu bagaimana untuk terangkan kepadanya
dengan baik.

m
o
c

.
a
t

Sebenarnya, mula-mula saya pelik dengan soalan yaya. Apa yang
dia maksudkan?

n
i
c

Tapi bila saya cuba berfikir seperti seorang anak berumur 6 tahun
baru saya faham. "Eh, a ah betul juga, kan? Mesti dia tengok
matahari ini bila pagi ia mula kelihatan. Nanti bila malam ia hilang
pula. Agaknya anak sekecilnya tertanya-tanya, ‘matahari tu macam
ada rumah yang kadang-kadang dia keluar rumah, kadang-kadang
dia menyorok dalam rumah’

g
n
ti

n
e
ar

‟So matahari ni datang dari mana?‟ Agaknya itulah yang bermain
di fikiran Yaya.

p
.
w

Haha, susahnya soalan.

w

w

‟ Isk macamana nak jawab ni?‟ Hehe mama pun confused sekejap.
Alhamdulillah, waktu sedang terfikir-fikir itu saya terus teringat
proses pertukaran malam dan siang, penjelasan dari sudut saintifik.
Tentang kedudukan bulan, matahari dan bumi serta bagaimana
bumi berputar sehingga setiap hari ada masa kita nampak matahari,
ada masa kita tak nampak matahari.
Sambil driving, saya terangkan kepada Yaya. Bila lampu merah
saja, saya ambil tiga objek untuk menggambarkan kedudukan
matahari, bulan dan bumi serta cuba membuat simulasi.
Mula-mula Yaya tidak faham hehe, kemudian saya cuba
menerangkannya sekali lagi. Hinggalah dia berkata dengan
wajah ceria, “Ooooo…tadi yaya tak faham..now yaya dah faham”.
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Wajahnya menunjukkan yang ia memahami apa yang saya cuba
sampaikan. Ia mendapat jawapan kepada persoalannya tadi
tentang ‘matahari dari mana?’
Ya Allah, seronoknya saya rasa.
"Aku ajar anak pasal proses pertukaran malam dan siang? Inikan
ilmu Sains. Anak aku boleh faham?‟

m
o
c

.
a
t

Ya Allah, bestnya perasaan itu.

Seronoknya hati saya ini. Bila saya sedar yang anak saya
sedang belajar ilmu sains dan ia sangat seronok, ceria dan teruja
mempelajarinya. Hanya melalui borak-borak secara santai dengan
saya.

n
i
c

g
n
ti

Dapat rasa gembira, dapat ilmu. 2 in 1.

n
e
ar

Dan sebenarnya bukan itu saja. Inilah part yang paling best, bila
saya dapat terangkan seterusnya kepada yaya:

p
.
w

“Hebatkan Allah, Yaya. Allah boleh buat kita nampak matahari masa
siang. Masa malam, kita jumpa bulan pula. Sebab itu ada siang dan
malam” cerita saya lagi dan Yaya menganggukkan kepalanya.

w

w

Allahuakbar, ini ilmu Tauhid pula.
Eh, macam-macam anak aku belajar hari ni.
Ya Allah, seronoknya rasanya bila saya tahu rupanya banyak
sangat yang saya boleh ajarkan kepada anak walaupun ketika
dalam perjalanan ke sekolah. Yang paling best, ia adalah ilmu
praktikal yang anak sendiri sebenarnya ingin tahu (curious). Setiap
kali soalan yang diberikan terjawab, mukanya punyalah happy,
seolahnya baru dapat ais krim coklat kegemarannya. Siap dengan
"Oooooo" bukan main panjang lagi hehe.
Dan yang paling-paling best, bila saya dapat mengambil peluang
itu untuk menanamkan Tauhid dalam dirinya, dengan mengaitkan
sesuatu itu dengan Allah, Tuhan yang menyayanginya.
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Ini lebih besar ertinya dari asyik meminta anak belajar membaca
sehingga menekan dirinya apatah lagi bila wujud rasa membanding
dengan kanak-kanak lain.
Apa yang berlaku ini cukup mengajar saya satu hikmah dan
ilmu parenting yang sangat berharga dan inilah yang ingin saya
kongsikan.
Anak kita, mereka bukan malas untuk belajar.

m
o
c

.
a
t

Mereka bukan tidak minat belajar.

n
i
c

Tapi sebenarnya kita sebagai mak ayah yang perlu faham, bahawa
untuk anak kecil pembelajaran perlulah dalam bentuk yang
menyeronokkan.

g
n
ti

Fun learning – itulah kata kuncinya.

n
e
ar

Kids love fun. Sebab itu mereka suka berlari ke sana-sini. Boleh
tersenyum lebar dan tergelak sakan bila dapat main buaian dan
gelongsor di taman permainan. Menjerit kegembiraan apabila
mendapat toys baru. Melekat lama-lama depan TV setiap kali
rancangan yang ditonton begitu menghiburkan. Cepat rapat
dengan cikgu atau makcik yang pandai buat mereka tergelak.
Addicted dengan gadget sebab ada macam-macam game yang
menyeronokkan.

p
.
w

w

w

Pendek kata, anything that is fun, they are going to stick with it.
Be it games, activities, people, TV shows, toys.
Termasuklah juga pembelajaran (learning).
Pembelajaran yang menyeronokkan akan membuat anak sangat
teruja untuk mengetahui sesuatu. Hinggakan tanpa perlu kita
memaksa, mereka sendiri yang akan bertanya berbagai-bagai
soalan kerana teruja untuk mengetahui jawapannya.
Tak payah kita paksa, they themselves will crave for the knowledge.
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It is then our job to provide the answers. Samada kita menjawabnya
sendiri, atau menyediakan buku yang mengandungi jawapannya
“Ni kakak baca buku ni okay. Jawapannya ada dalam buku ni”
Aha, tentu anak jadi seronok untuk membaca buku tersebut, bukan?
Atau, “nanti sampai kat sekolah, abang tanya soalan ni kat cikgu ya.
Mesti best cikgu terangkan jawapannya”. Ha, tentu anak seronok
untuk belajar di sekolah, kan? Kerana ada sesuatu yang mereka
sendiri ingin "find out‟.

m
o
c

.
a
t

n
i
c

"Ya Allah, terima kasih ya Allah.

g
n
ti

Kau telah mengajar aku ilmu parenting yang sangat berharga.
Kau buat aku sedar, yang anak bukan tidak mahu belajar.

n
e
ar

Tapi selama ini cara aku yang salah‟

Bila saya paksa anak, beri tekanan untuk anak belajar, sebenarnya
ia hanya menyebabkan anak lagi stress. Lagi tidak minat belajar.

p
.
w

Kerana sebenarnya, untuk mereka yang masih kecil itu, yang
mereka mahukan adalah sesuatu yang fun. Pembelajaran yang
menyeronokkan. Aktiviti yang menyeronokkan.

w

w

Kitalah yang perlu memahami hakikat itu.
Faham bahawa setiap anak pastinya suka, minat dan rajin belajar
sekiranya cara kita betul.
Fun learning, that‟s the word.
That‟s the way they want it to be. So let‟s give it to them.
Itulah ‘love parenting‟.
Apabila kita memahami bahawa anak kita sebenarnya suka belajar
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melalui pembelajaran yang menyeronokkan dan dari kefahaman
tersebut, kita cuba untuk menyediakan ruang dan peluang tersebut.
Bukan saja anak akan seronok belajar dan suka bertanya, sukakan
ilmu, tapi dalam masa yang sama anak juga pastinya lebih suka
berborak dengan kita. Macam-macam yang mahu diceritakan,
kerana ada macam-macam persoalan yang mereka ingin tahu
jawapannya.

n
i
c

And that‟s love parenting ;)

g
n
ti

n
e
ar

p
.
w

w

w
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m
o
c

.
a
t

It‟s fun learning and bonding at the same time.

