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Budaya Parenting Orang Tua

Celetukan “Udah ih laki-laki kok menangis?” seolah 
menangis adalah hal tidak wajar untuk laki- 
laki. Selain itu, ada saja orang tua yang melabelkan 
gender berdasarkan atribut warna bahkan profesi, 
seperti: pink untuk perempuan, perempuan harus bisa 
masak, dll.

Stereotip ini bisa berdampak panjang loh terhadap 
perkembangan emosional anak. Kesehatan mental 
anak jadi terganggu, anak kurang terbuka terhadap 
masalahnya, anak jadi tidak percaya diri dan merasa 
tertekan, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri.



Ada loh hal penting saat parenting, yaitu 
mengajarkan arti ‘Berterima’. Maksudnya 
menerima semua emosi termasuk emosi negatif 
bahwa emosi itu normal dan valid untuk 
dimiliki setiap manusia dan buatlah 
anak mampu mengekspresikan 
emosinya secara konstruktif.

Untuk menerapkannya orang tua berperan 
sebagai role model bagi anak, juga bisa 
melakukan refleksi diri misalnya “Memangnya 
kenapa kalau laki- laki menangis?”. Dengan begitu 
anak akan memiliki kendali emosional 
yang baik.



Tips Rasa Percaya Diri Seiring 
Berkembangnya Usia Anak

1. Hargai segala usaha baik anak, lakukan 
respon positif guna memotivasi.

2. Hindari mengkritik di tempat umum.
3. Lakukan diskusi tentang skill/ cita-cita yang 

diinginkannya untuk memahami mood anak.
4. Ingatkan bahwa penampilan tidak penting, 

ajarkan tentang kebersihan dan 
kesopanan.

5. Stop membandingkan/mengkotak-kotakan 
segala hal seperti blue for boy, pink for girl.



Bisa juga loh dimulai dari diri 
sendiri, dengan cara: Mindfulness, sadar 
akan diri sendiri sedang di situsi seperti apa. 
Biarkan diri belajar mengambil risiko, perbanyak 
pengalaman. Membiasakan sikap berdiri dan duduk 
yang tegap.

Rasa percaya diri sangat dibutuhkan 
loh, terutama dalam memimpin tim di perusahaan 
ataupun organisasi. Kerja sama antar tim sangat 
diutamakan, karena tim akan bergerak sesuai apa 
yang mereka yakini.



Pemimpin yang hebat tidak mengeluh 
terhadap alat apapun dan tim manapun.

Jadi stop stereotip blue for boy, 
pink for girl!

Great leader adalah mereka yang menggunakan otoritasnya 
dengan bijak. Untuk memahami karakter tim dalam 
menjalankan value perusahaan tentu membutuhkan rasa 
percaya diri dan kapasitas diri yang dibangun sejak kecil.

Karena, steorotip akan menumpulkan rasa percaya diri 
 bahkan terganggunya emosional anak. Lakukan
 parenting yang benar agar anak bisa
memimpin dirinya sendiri
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