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K O M U N I K A S I  D E N G A N  A N A K  

( K H U SU S NY A  A NA K  UM UR  0 - 1 0  T A H U N)  

Alkitab tidak secara detail/rinci  atau langsung menyatakan mengenai 
komunikasi antara orang tua dengan anak. Meski demikian banyak prinsip 
(kebenaran) yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam berkomunikasi 
dengan anak-anak kita.  

Beberapa ayat yang dapat mendasari komunikasi dengan anak: 

Ul 6:5 Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6 Apa yang 
kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, 7 
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan 
membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau 
sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau 
bangun. 8 Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada 
tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, 9 dan haruslah 
engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu 
gerbangmu.  

Psa 127:4  Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-
anak pada masa muda. 

Mal 2:15  Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? 
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi!... 

Efe 6:4  Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati 
anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 

Kol 3:21  Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar 
hatinya. 

1 Kor 13:4  Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak 
memegahkan diri dan tidak sombong. 5 Ia tidak melakukan yang tidak 
sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan 
tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6 Ia tidak bersukacita karena 
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ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7 Ia menutupi segala sesuatu, 
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung 
segala sesuatu.  

1 Tes 2:7  Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang 
ibu mengasuh dan merawati anaknya. 

1 Tes 2:11  Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, 
telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, 

Dsb... (silakan ditambahkan sesuai penemuan pribadi) 

Diskusikan apa pengertian Anda dg salah satu atau beberapa ayat di atas dan 
bagaimana pengertian tsb dapat diterapkan dalam komunikasi dengan anak! 

 

 

Beberapa prinsip dan tuntunan dalam berkomunikasi dengan anak (0-10 atau 
11 tahunan), dikompilasi dari berbagai sumber: 

1. Menjadi seperti anak-anak, masuk ke dunia anak-anak. 

2. Anak adalah masa tumbuh kembang dan mulai belajar apapun 
tentang kehidupan jadi banyak sekali hal bisa menjadi topik 
pembicaraan. Mulai dari yg di dalam dirinya, dalam rumah, dst. 

3. Berusaha menguasai diri, tidak menguasai pembicaraan, tenang 
(tidak terburu-buru), tidak panik atau marah/kesal. 

4. Tulus, tidak berprasangka atau menyindir. 

5. Penuh kasih, lemah lembut, berdaya tahan tidak mudah putus 
asa/menyerah. 

6. Jadilah pendengar yang baik yang berempati, tidak menyela atau 
memotong pembicaraan anak. Pahamilah perasaan dan pikirannya 
bukan sekedar kata-katanya, apapun itu (naif, konyol, dsb). 
Terimalah anak apa adanya secara utuh. 

7. Konsisten dan punya prioritas. 

8. Jujur/jangan berbohong. 
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9. Tidak menakut-nakuti atau mengancam atau memberi persepsi yang 
keliru/salah. 

10. Lugas, tersurat (bukan abstrak). 

11. Satu pesan (tidak multi pesan) atau bertubi-tubi. 

12. Berulang-ulang, perlu penguatan & mengingatkan kembali. 

13. Fokus dg apa yg sedang dibicarakan, tidak disambi-sambi saat 
berbicara dg anak. Tatap mata/kontak mata sangat penting dalam 
komunikasi. Jika perlu agak berjongkok sehingga tinggi ortu sejajar 
dg anak. 

14. Hindari membanding-bandingkan, memberi label/cap, setiap anak 
unik. 

15. Usahakan berbicara dengan kalimat positif. Sebisa mungkin hindari 
kata: jangan, tidak boleh, dilarang dan semacamnya. 

16. Disertai contoh/teladan, peragaan, dan semacamnya. 

17. Peraga/tool, lagu2, puisi, cerita pendek/bergambar dan semacamnya. 

18. Didasari komunikasi yg baik antara ayah-ibu sebagai landasan dan 
teladan utama. 

19. Sertai sentuhan (belaian, pelaukan, ciuman, dan semacamnya). 

20. Sertai pujian atau kata2 yg membesarkan hati. 

21. Hindari “Ibu/Ayah nggak suka jika....” 

22. Ubah dari kamu ke aku. Kamu... menjadi Ibu merasa... (tidak 
mennghakimi) 

23. Jangan serang pribadinya melainkan perilakunya yg keliru (vs takut, 
vs bodoh, etc) 

24. Hindari pertanyaan dg jawaban: ya – tidak, sudah belum, dan 
semcamnya. Biasakan berbentuk suatu obrolan meski hanya 
ringan/pendek/sebentar. Suatu komunikasi dua arah. 

25. Usahakan saat berkomunikasi dg anak disertai bahasa tubuh, raut 
wajah/ekspresi, intonasi dsb yg sesuai dg isi pembicaraan. 

26. Kenali kepribadian/kecenderungannya dan bahasa kasih anak 
sehingga bisa berkomunikasi secara tepat.  



komunikasi dengan anak, 4/5 . 

a. Pujian; untuk anak dengan tipe lisan relatif merasa disayangi 
dengan kata pujian dari orang tuanya. Akan tetapi tidak semua 
anak nyaman dengan kata pujian, sebagian mungkin merasa risih 
dengan kata-kata yang disampaikan. Pujian yang disampaikan 
haruslah yang bersifat positive dan memberikan motivasi kepada 
anak untuk lebih baik lagi. Jangan memberikan pujian yang bisa 
menyebabkan anak jadi besar kepala dan angkuh. 

b. Hadiah; hadiah bersifat umum, mungkin anak dengan semua 
karakter akan senang jika diberi hadian oleh orang tuanya. 

c. Sentuhan (misal pelukan); anak-anak dengan tipe kinestetik 
mungkin akan lebih menikmati sentuhan dari orang tuanya 
dibandingkan anak dengan tipe yang lainnya. 

d. Quality time; kebutuhan akan Quality time ini kadang terlontar 
dari anak tetapi tidak disadari oleh orang tua. Sinyal yang muncul 
mungkin bisa disampaikan sbb; 

- mama/papa bisa nga’ kita jalan keluar dengan ‚kakak’ saja. 

- Mama/Papa, temenin tidur sebentar saja... 

Terkadang anak membutuhkan waktu personal dengan orang tua 
dan tidak diganggu oleh saudara yang lainnya atau hal yang lain. 

e. Service; erat kaitannya dengan pelayanan orang tua terhadap 
kebutuhan sehari-hari anak. Tetapi diluar yang rutin yang telah 
diberikan, terkadang untuk menunujukkan kasih sayang orang tua 
dapat memberikan service lebih. Contoh: dalam hal 
mempersiapkan makan, sang ibu tiba-tiba mempersiapkan 
masakan yang paling disukai oleh sang anak. 

27. Segeralah minta maaf jika Anda bersalah dan yakinkan bahwa Anda 
mengasihinya. 

28. Jika sedang sangat sibuk dan tidak bisa diganggu, berikan pengertian 
kepada anak bahwa jika semua telah selesai Anda bisa ngobrol 
dengannya. 

29. Biasakan menggunakan kata tolong, maaf, terimakasih, permisi, 
selamat pagi/siang/malam, dan semacamnya. 

30. Ada 12 gaya bahasa popular turun temurun yang kerap dilontarkan 
orangtua pada anaknya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dibawah 
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ini ceritanya situasi anak lagi lari-larian terus jatuh (dan menangis). 
Kalimat mana saja yang kira-kira akan kita katakan kepada anak: 

a. Memerintah, “Jangan lari-larian dong!” 

b. Menyalahkan, “Tuh kan jatuh, lagian nggak bisa diem banget sih” 

c. Meremehkan, “Masa gitu saja nangis?” 

d. Membandingkan, “Tuh lihat si A nggak nangis loh!” 

e. Mencap/ memberikan label, “Kamu nakal (ga bisa diam)sih.” Atau, 
“Cengeng nih.” 

f. Mengancam, “Nangisnya sudah dong, nanti ibu panggilin dokter 
nih biar disuntik” 

g. Menasehati, “Makanya omongan orang tua itu didengerin” 

h. Membohongi, “Sipakein obat ini nggak sakit kok” 

i. Menghibur, “Nggak apa-apa kok, besok juga sembuh lukanya” 

j. Mengkritik, “Kamu pake sendalnya yang itu sih, kan licin pantesan 
saja jatuh” 

k. Menyindir, “Ini akibatnya kalo nggak dengerin orangtua, kualat 
kan” 

l. Menganalisa, “Gimana nanti kalo udah gede coba, pasti susah 
dibilangin” 


