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Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri buat
saya sebagai pribadi, maupun sebagai praktisi Mindful
Parenting yang mendapati bahwa apa yang disampaikan
dalam sebuah kegiatan workshop dan dilanjutkan
dengan pendampingan selama satu bulan benar benar
menghasilkan praktek yang baik.

Hal ini membuktikan bahwa ilmu yang baik jika
dipraktekkan akan memberikan dampak yang baik bagi
diri sendiri, keluarga maupun lingkungan .
Untuk itu saya sangat mengapresiasi hadirnya
buku antologi dari peserta Workshop Mindful Parenting
sebagai implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) Kota Bukittinggi .

Saya atas nama praktisi Mindful Parenting
menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada
Kemenko PMK yang telah memfasilitasi terselenggaranya
acara Workshop dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi. Besar harapan saya ini
menjadi percikan semangat agar Mindful Parenting terus
menyebar untuk kebaikan keluarga Indonesia.
Salam Eling

Melly Amaya Kiong
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi

1

PILAR 1

TEH BAKTI
Praktek Mindful Parenting Terhadap Orang Tua

Kesabaran Seorang Ibu

Oleh : Fis Rosaria (sps terintegrasi al ikhwan rose)

*****
Saat ini saya hanya memiliki orang tua perempuan saja lagi,
karena orang tua laki-laki sudah meninggal dunia tahun 2015.
Mama saya berusia 73 tahun dan merupakan pensiunan PNS.
Mama selalu sabar menghadapi semua tingkah ketiga anaknya.
Bahkan disaat saya berantem dengan pasangan, saya juga meminta
nasehat dari mama. Mama dengan sabar mendengarkan cerita
saya. Pernah saya dan pasangan berantem gara-gara saya cemburu
dengan rekan kerja pasangan, disaat itu pasangan pulang bareng
dengan rekan kerjanya tanpa memberitahu saya. Saya langsung
bercerita kepada mama, mama mendengarkan dengan sabar,
setelah itu mama menasehati saya untuk tidak menghakimi
pasangan saya dan menyuruh saya untuk bertanya langsung
kepada pasangan saya dengan baik. Lalu mama mengusap kepala
saya dan berkata “nak, laki-laki itu jika selalu dicemburui, maka
mereka akan bosan dengan sikap kita, sebaiknya ditanyakan
dulu kenapa mereka sampai pulang bareng, dan menjadi seorang
wanita harus lebih sabar dalam menghadapi situasi apapun”.
Mama selalu sabar dan selalu penuh welas asih terhadap saya
dan adik-adik.
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Aku Berjanji Untuk Papaku
Oleh: Doni Aizus Idris

*****
Papaku termasuk orang yang mandiri, tidak mau
menyusahkan anak-anaknya. Apa-apa beliau kerjakan sendiri.
Akan tetapi karena usianya yang telah lanjut tentu beliau
memiliki hambatan, tidak seenergik dulu.
Beliau memang jarang meminta sesuatu kepada kami
anaknya.Jika beliau meminta sesuatu berarti ada ketidakmampuan
yang sedang beliau hadapi. Praktek mindful peranting dimensi 5
yaitu welas asih, saya berjanji akan memenuhi apapun yang beliau
minta semampu saya. Saya tidak mau beliau dalam kesulitan
yang membebani. Saya mau beliau bahagia. Dan saatnya juga
saya berbakti pada orang tua saya.

3

Merawat Ibu di Hari Tua
Oleh : Yusnimar Nora, S.Pd - TK Negeri Pembina Bukittinggi

*****

Pagi ini seperti biasa, suamiku membuka pintu kamar
ibu (mertuaku) yang telah berada di rumahku hampir setahun
belakangan ini. Ternyata, beliau sudah membuka pampersnya
dan BAK serta BAB di atas kasur. Kemudian beliau bersihbersih dengan air minum di lantai kamar itu. Suamiku segera
membersihkan ibu kemudian mengganti sprei.

Aku yang sudah berpakaian sekolah segera mengepel lantai,
padahal sudah siap mau berangkat ke sekolah. Kesabaranku dan
suami diuji dengan tingkah dan bicara sang ibu yang memancing
amarah. Aku yang sibuk mengepel sesekali berhenti sambil
bicara pada suami. Aku meminta suamiku untuk tidak banyak
bertanya pada ibu karena nanti emosi, membuat ibu sedih, dan
tentunya berdosa.
Suamiku diam dan keluar membawa sprei yang kotor. Aku
tinggal di kamar dan menatap ibu. Ibu mertuaku yang telah
kembali jadi balita memang sering berbuat di luar dugaan. Persis
seperti balita. Ibu melihat kepadaku lalu minta maaf karena
sudah menyusahkan.
“Iya, sama-sama ya, Mak. Kami juga minta maaf,” jawabku
sambil tersenyum.

Aku pamit sambil menutup dan mengunci pintu kamar
khawatir beliau akan keluar dan jatuh. Aku berangkat ke sekolah
diantar suami. Dan tentunya terlambat sampai di sekolah.

Begitulah aku dan suami merawat dan mendampingi ibu
dari hari ke hari. Alhamdulillah, kami bisa menjalaninya dan
tetap merawat ibu dengan sabar dan kasih sayang. (Dimensi 3
dan Dimensi 5 dari MP).
4

Sempatkanlah walau sebentar untuk
Berbicara dan berkunjung kerumah
Orang Tua

Oleh : Reni Rahayu, S.Pd

*****
Dua tahun yang lalu ibu saya sakit jantung dan divonis sama
dokter umur beliau tidak lama lagi tapi alhamdulillah sampai
sekarang masih diberi umur yang yang panjang oleh Allah. Sudah
setahun ini ibu dan papa saya selalu merindukan saya suami dan
anak- anak serta kakak saya beserta keluarga untuk berkunjung
ke rumah beliau. Sehari jika tidak ada yang mengunjungi mereka
pasti langsung berdering hp saya menanyakan keadaan kami terlalu
sibuk ya kata ibu! karena saya yang rumahnya tidak jauh dari rumah
ibu kadang ibu berpesan sama papa jika ke masjid nanti pulangnya
singgah ya ke rumah Ira tapi saya langsung minta maaf lupa kasih
kabar jika tadi ada kegiatan makanya tidak sempat ke rumah.
Tapi sampai sekarang saya selalu menyempatkan untuk datang
ke rumah ibu. Kami sangat bahagia jika bersama, bercerita, dan
bersih-bersih juga di rumah ibu, menyiram bunga terus memasak
dan makan bersama. Ibu selalu berpesan kepada saya untuk selalu
bersikap baik kepada siapapun. Jika kalian nanti berhasil bekerja
ingat selalu berbagi kepada sesama dan jika menjadi pimpinan
nanti perlakukanlah bawahan secara manusiawi karena kita semua
sama dimata Allah. Saling membutuhkan satu sama lain. Ibu juga
berpesan berbicara dengan sopan dan selalu berkata minta tolong
dan berterima kasih walau kita sebagai pimpinan. Serta biasakan
bersikap sabar dan jangan menghakimi jika ada kesalahpahaman.
Kami selalu ingat pesan ibu dan papa dan kami pun juga telah
mengajarkan kepada anak-anak kami bu.
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“Kunci Surgaku”
Oleh: Widya Rahmita,S.Pd

*****
Ayahku yang luar biasa, dalam sepanjang perjalanan
hidupnya tak pernah kudengar keluh kesahnya. Meski berbagai
keadaan melanda, tak gemetar jiwanya menghadapi dunia.
Ayah menanamkan semangat dan kemandirian padaku. Hingga
suatu ketika aku down dan merasa tidak diperhatikan. Aku
merasa dituntut untuk berusaha dan melakukan hal baru tanpa
bimbingan. Aku marah pada ayahku. Namun sungguh, dia ayah
yang luar biasa. Dengan tenang ia mengingatkan ku, bahwa
sebenarnya dia ingin aku mampu, dia ingin aku berusaha, dia
ingin aku lebih hebat darinya. Dan seiring berjalannya waktu,
aku mengerti, bahwa cara ia menyayangiku adalah dengan
membentuk diriku untuk mampu.
Dan sekarang disaat aku sudah bisa memahami apa itu
kehidupan adalah biasan dari sikap bijaksana ayah ku, dan juga
rasa kasih sayang ibuku yang tiada henti untuk kami, aku dan adik
adikku, untuk menunjukkan bakti kami pada kedua orang tua
aku dan adik adik ku selalu berusaha menciptakan kebahagiaan
sederhana dalam keluargaku, apakah itu hanya untuk hang out
sekali seminggu bersama ayah dan ibuku. Dan disanalah menjadi
forum bagi kami untuk membahas permasalahan kecil yang
terjadi tanpa menghakimi (dimensi 2) dan selalu menunjukkan
welas asih (Dimensi 5). Karna kami yakin orang tua adalah kunci
surga.

6

Baktiku Pada Ibuku
Oleh : Rahma Yeni, S. Pd - RA Ar RAhmah

*****
Pada penyajian teh bakti ini terdapat dimensi 3 (kesabaran)
pada Mindful Parenting yang sudah mengalir dari kedua
orangtua saya sejak dahulu. Dan hal tersebut akan selalu saya
pertahankan dan saya bagikan kepada lingkungan terdekat.
Kedua orangtua saya adalah orangtua yang sangat hebat dan
penyabar serta penuh kasih sayang. Mereka juga orangtua yang
sangat pekerja keras untuk masa depan anak-anaknya. Mereka
selalu mengajarkan arti perjuangan, do’a dan kesabaran. Mereka
juga orangtua yang sangat adil terhadap kami anak-anaknya.
Sifat luar biasa yang sangat membekas dan yang tidak akan
pernah kami lupakan adalah sifat bersabar beliau yang tiada
tara. Terlebih ibuku, beliau memiliki rasa sabar yang luar biasa
besarnya.

Ayah dan ibuku bukanlah golongan PNS atau dari
kalangan orang berada, namun hanyalah seorang petani biasa
dan pendidikan mereka hanyalah sampai SD saja. Tetapi mereka
sangat bersemangat supaya anak-anaknya tumbuh dan memiliki
kehidupan yang lebih baik dari mereka.

Saya ingat sekali ketika ibu saya pergi kerumah tetangga
untuk meminjam seunjuk beras karena uang hasil kerja hari
itu harus dibayarkan untuk uang ujian saya di sekolah, namun
tetangga tersebut tidak mau meminjamkan karena khawatir ibu
saya tidak mampu membayarnya. Tapi ibu saya tetap tersenyum
dan bahkan berterimakasih juga kepada tetangga tersebut yang
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sudah menolak dengan nada yang tidak enak. Di lain waktu saya
juga melihat kesabaran ibu saya ketika saya akan tamat SMP,
ketika itu saya dan kakak saya butuh uang untuk menebus ijazah.
Sehingga ibu dan ayah saya berniat untuk memanen alpukat di
ladang dan buah nangka. Karena setau ibu saya buahnya sudah
sangat lebat dan lumayan untuk dijual. Tetapi ketika sampai
di kebun, kami hanya mendapati pohon nangka dan alpokat
yang sudah diambil orang lain. Sungguh saya sangat kesal dan
sedih tega sekali orang itu mengambil hasil usaha ibu dan ayah
saya. Saya menangis dan mengumpat, tapi ibu saya malah tetap
ikhlas dan bersabar sembari berkata “sudah di dahului kita”
sambil tersenyum. Dan saya pun bertanya, kenapa ibu masih
bisa tersenyum disaat punya kita di ambil orang? Ibu hanya
menjawab dengan tenang, “berarti bukan rezeki kita, ada yang
lebih membutuhkan dari kita”.
Dan baru sekarang setelah dewasa saya baru memahami
kesabaran tersebut ternyata cukup menenangkan hati.
Terimakasih ayah dan ibu sudah menanamkan dan mengajarkan
salah satu dimensi Mindful Parenting untuk kami anakanakmu.... yaitu kesabaran..
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Baktiku Pada Orangtua Sampai Akhir
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD – TK Teladan Pertiwi

*****
Untuk sajian di teh bakti ini tidak banyak cerita saya hanya
yang pasti 5 Dimensi yang ada di Mindful Parenting ini sudah di
wariskan oleh kedua orangtua saya yang saat ini sudah tiada, tetapi
akan kami pertahankan dan akan kami tularkan kepada anak-anak
kami. Kebiasaan-kebiasaan kedua orangtua saya yang sabar, luar
biasa adil dan bijaksana terhadap kami yang 6 bersaudara sehingga
kami merasakan kenyamanan hingga saat ini.

Kebiasaan yang paling gampang kami tiru adalah sifat beliau
yang suka membantu orang lain berbagi dengan siapa saja tanpa
pandang bulu, saya ingat waktu itu sekitar thn 80 an bapak dapat
rejeki dan kami di belikan nasi bungkus utk di makan bersama
dalam perjalanan pulang kerumah dari rumah makan saya dan
bapak bertemu pengemis di jalan dalam keadaan sakit, badannya
menggigil, tapi badannya tidak panas. Bapak bilang “kasihan ya
nduk” (panggilan anak perempuan jawa) “orang ini kelaparan...”
“kita kasih kan saja nasi ini ya....”. Saya kecewa waktu itu... (karena
kepingin makan nasi bungkus) kok malah di kasih ke orang.
Lalu bapak bilang nanti ada gantinya, akhirnya memang nasi itu
diberikan pada pengemis itu dan kami melanjutkan perjalanan
pulang kerumah.
Di perjalanan bapak bercerita kepada saya yang intinya saya
pahami setelah dewasa, bahwa di dalam harta kita Allah titipkan
rezeki orang lain.... Sampai kami di rumah ada seseorang yang
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sedang menunggu bapak dan membawa 3 bungkus nasi titipan
dari atasan bapak yang sedang syukuran, Alhamdulillah....
Namun bapak masih mengingatkan kira-kira habis gak ya...
kalau tidak berikan satu bungkus untuk temanmu di sebelah
rumah ya... luar biasa kedua orangtuaku......
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Al-Fatihah untuk Bapak dan ibuku....
Orang Tuaku Penyemangat Hidupku
Oleh : Ratna Juita, S.Pd, AUD - TK FLORA Pertanian

*****
Alhamdulilah, orang tua saya tinggal bersama saya, yang
berumur 86 tahun. Saya sudah berniat akan menjaga orang tua
saya dengan welas asih sampai akhir hayatnya. Saya anak ke 2
dari 5 bersaudara yang semuanya perempuan. Kami bersaudara
berniat ingin merawat orang tua dengan sepenuh hati. Tetapi
orang tua saya lebih memilih tinggal bersama saya dan keluarga
saya karena saudari-saudari saya jauh merantau.

Bagi saya orang tua adalah penyemangat hidup yang paling
utama, orang tua saya melakukan berbagai hal demi menciptakan
kehidupan yang layak bagi anaknya. Pada kenyataannya orangtua
hanyalah manusia biasa yang tak luput dari masalah, namun
kasih sayang orang tua kepada anak adalah wujud cinta paling
murni di dunia ini.
Sebagai anak, cara untuk mengekspresikan perasaan
kepada orang tua bisa diwujudkan dalam berbagai cara, salah
satunya mempraktikan dimensi – 1 mendengarkan dengan
penuh perhatian dan berbicara dengan empati dengan katakata yang lemah lembut untuk menyenangkan hatinya. Ini
merupakan senjata yang ampuh dalam mewujudkan rasa terima
kasih saya kepada orang tua saya. Saya sangat berterima kasih
kepada sang pencipta karena telah memberikan saya kesempatan
untuk menjaga orang tua saya dengan penuh welas asih .
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Jalan Sore Yang berkesan
Oleh : Susanti Indriani – TK Asas Bukit Tinggi

*****
Mungkin ini lah resiko aku menjadi wanita pekerja yang
merasakan kurangnya waktu buat anak maupun orangtua.
Khususnya untuk mamaku orang tua yang dengan welas
asih serta adil dan bijaksana rela menjaga para cucunya untuk
anak-anak kami.

Sore ini aku luangkan waktu ku untuk mengajak mamaku
untuk jalan jalan ke Jam Gadang tampak di raut wajah beliau
betapa senangnya karena aku mengajak beliau sore itu.
Duduklah aku, anakku dan mamaku di sebuah tempat makan
disana dengan penuh perhatian aku mendengarkan mamaku
bercerita kalau hari ini sungguh melelahkan karena salah
satu cucu nya ada yang sakit . Mamaku benar seorang nenek
yang amat adil dan bijaksana dalam membantu kami mendidik
para cucunya dan dengan welasasih selalu menjaga mereka.
Terimakasih mama aku belum bisa membalas jasamu.
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Mukena Untuk Emak
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukit Tinggi

*****
Libur akhir tahun merupakan hari yang ditunggu-tunggu.
Saya selalu bersemangat untuk pulang kampung ke Palembang
sambil membawa oleh-oleh untuk sanak keluarga. Biasanya saya
akan membawa oleh-oleh makanan khas daerah Minangkabau
seperti kerupuk sanjai dan rendang. Namun entah kenapa kali
ini saya sangat ingin membeli Mukena Sulaman Bordir khas
Minangkabau untuk Umak.
Namun saya mendengar berita bahwa cuti bersama ASN
akhir tahun ini dibatalkan, rencana pulang kampung kami pun
terancam batal. Namun dengan praktek Dimensi ke-3 MP
sabar saya berinisiatif untuk mengirim Mukena itu melalui jasa
pengiriman online.
Melalui telepon Umak bercerita kalau Umak sangat senang
dengan kiriman Mukena tersebut. Dengan praktek dimensi
ke-5 MP welas asih, saya bisa membahagiakan Umak, dan Umak
semakin semangat untuk beribadah.
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Kesetiaan Papa Dengan Mendiang
Mamaku

Oleh : Anita Nilawati S. Pd

*****
Saya dibesarkan oleh orang tua yang sangat peduli akan
kebahagiaan anak-anaknya. Sejak umur 10 tahun ditinggal
mama sehingga membuat saya harus mandiri sedari dini. Semua
keperluan rumah saya yang mengerjakannya karena dirumah
cuma saya satu-satunya anak perempuan. Setelah kepergian
mama semua tugas mama saya yang kerjakan termasuk mengurus
papa beserta saudara yang lainnya.

Sekarang papa sebagai orang tua satu-satunya harus
mengurus kami bertiga tanpa pendamping. Semenjak tahun
1995 sampai sekarang papa saya tidak mempunyai niat buat
menikah lagi. Papa Cuma bertekad buat membesarkan anakanaknya sampai kami sekarang sudah berkeluarga ketiganya.
Beliau menikmati mempunyai cucu yang bisa menghibur hati
dari kehampaan tanpa pendamping disisinya.
Alhamdulillah kami tiga bersaudara bisa dengan bergantian
mengurus dan memberikan perhatian kepada papa dan
senantiasa memberikan kebebasan kepada papa untuk setiap
saat, kapanpun membawa anak-anak kami cucu-cucunya untuk
menginap dirumah papa kapanpun papa mau. Dengan praktek
dimensi ke-5 MP, rasa welas asih dari anak dan cucunya papa bisa
menikmati hidupnya dimasa tua dan memberikan kebahagiaan
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tersendiri bagi papa. Beliau tidak mau bergantung pada ketiga
anaknya dan kami sadar harus bisa membagi waktu buat papa
secara bergantian sehingga beliau tidak kesepian.

Buat mama disurga, akan tersenyum bahagia melihat kami
disini dengan kebahagiaan bersama papa dan keluarga. Saya
selalu mengingatkan kepada siapapun :
“Bahagiakanlah orang tuamu selagi mereka masih ada
didunia ini, sehingga nantinya kita tidak menyesal karena sudah
hadir dalam hari-harinya.”
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Pulsa Untuk Ayahku
Oleh : Gusri Yenti S. Pd - TK Islam Masyithah

*****
Tanggal 3 November kemarin, ayahku genap berusia 84
tahun. Ibuku sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Ayahku
sekarang tinggal bersama adikku di Kota Padang. Akhir-akhir ini
kami sangat jarang bertemu dikarenakan kondisi pandemi yang
sampai saat ini belum berkesudahan dan jarak yang cukup jauh
membuat aku dan ayahku sudah lama tidak bertemu. Meskipun
ayahku sudah tergolong renta, namun beliau sangat bersemangat
dan punya daya ingat yang sangat baik. Beliau hampir setiap hari
mengabsen anak-anaknya melalui telepon. Terkadang aku sangat
sibuk dengan rutinitas sehari-hari dan aku jarang menelpon
beliau duluan, tetapi beliau lah yang sering menelpon kami
dan dengan praktek dimensi ke 1 MP, saya akan mendengarkan
cerita ayah dengan penuh perhatian. Karena beliau sangat sering
menelpon kami, akhirnya dengan praktek dimensi-5 MP, aku
pun dengan rasa welas asih sering mengirimkan pulsa. Setiap kali
kukirimkan pulsa, ayahku dengan suara yang sangat ceria selalu
menelpon ku dan senantiasa memberikan nasehat. Semoga ayah
ku sehat selalu. Aamiin.
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Bakti Kita Kepada Orang Tua”
Oleh : Jumiarni, S. Pd

*****
Semasa Ibu saya masih hidup, saya selalu mengunjungi
beliau setiap minggu di kampung halaman. Dengan praktek
dimensi ke 4 MP, saya selalu memberikan seluruh kebutuhannya
dan membelikan keinginannya.
Tahun demi tahun berlalu, tidak dipungkiri Ibu saya saya
mulai sering sakit-sakitan. Saya merasa bahwa Ibu saya merasa
kesepian karena hanya dirawat oleh pembantu. Akhirnya, saya
bersama suami saya sepakat untuk membawa Ibu ke rumah kami
untuk kami rawat supaya beliau tidak kesepian dan bisa bermain
bersama cucu-cucunya. Sebagai keluarga, bukan hanya saya yang
menjaga Ibu. Dengan praktek dimensi-5 MP, bersama suami dan
anak-anak dengan penuh welas asih, kami menjaga Ibu dengan
baik, membagi tugas untuk menjaga Ibu agar anak-anak dapat
meniru perbuatan saya untuk menjaga orang tuanya ketika sudah
lanjut usia kelak. Sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa untuk
terus berbakti kepada orang tua.
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Hari Yang Special
Oleh: Rika Marina Delfina

*****
Mertua saya adalah seorang yang mandiri. Walau diusianya
yang sudah tidak muda lagi, beliau masih bisa melakukan setiap
hal sendiri tanpa bantuan.

Suatu sore sepulang suami bekerja, saya bertanya kepada
suami apa makanan favorit beliau. Dengan praktek dimensi-5 MP
penuh welas asih saya mencoba memasaknya melalui bantuan
google tentunya. Tak lama waktu berselang, masakan pun jadi,
saya minta suami untuk mencicipi apakah sudah sesuai dengan
yang biasa ibu nya masak semasa dulu. Suami saya pun memuji
hasil masakan saya.
Tanpa membuang waktu, kamipun bersiap menuju rumah
beliau yang memang tak terlalu jauh dari tempat tinggal kami.

Ternyata ….surprise….. bahkan saya pun tidak ingat bahwa
hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun beliau, terlihat binar
dimatanya, ketika saya membawakan masakan kesukaan ibu
mertua dihari jadinya. Inilah kado “tak sengaja” saya yang selalu
dipujinya, dengan rasa welas asih inilah yang membuat saya dan
ibu mertua merasa dekat dan bahagia.

18

Kasih Sayang Bersaudara
Oleh : Fatma Erlina, S.Pd – TK Al Azhar Bukit Tinggi

*****
Saya mempunya tiga orang saudara yang saling berjauhan.
Karena kesibukan kami masing –masing maka saya dengan
saudara tersebut jarang sekali bertemu dan jarang saling
mengunjungi karena kesibukan dari kami. Pada saat kakak yang
paling besar mengalami sakit maka saya sering menelpon dan
berkunjung melihat keadaan kakak yang sakit disela kesibukan
pergi sekolah, mengantar anak, dan melakukan pekerjaan rumah
tangga. Pada saat itulah kami merasa sangat membutukan kasih
sayang dalam bersaudara. Dengan welas asih menjaga kami
bergantian dan merawatnya, menyuapi makan, minum dan
memberi obatnya yang selama ini tidak pernah saya lakukan.
Disinilah saya merasa sangat bahagia bisa berbagi welas asih
atau kasih sayang pada saudara dan yang selama sehat kami tidak
pernah melakukannya. Pada saat merawat kakak tersebut kami
sangat berharap untuk kesembuhan kakak yang mempunyai
empat orang anak yang masih sangat mebutuhkan kasih sayang
seorang ibu. Sekarang kakak tercinta sudah tiada dan kami bertiga
yang menjadi ibu bagi anak–anaknya. Walaupun berjauhan kami
selalu menelpon mendengarkan dengan perhatian keadaan dan
kondisi mereka, dan mengunjunginya sesering mungkin karena
mereka tinggal bersama ayahnya.
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Berbagi Masakan Dengan Mertua
Oleh : Fatma Erlina, S.Pd – TK Al Azhar Bukit Tinggi

*****
Tempat tinggal saya dengan mertua tidak terlalu jauh
dengan menggunakan kendaraan sekitar 5 menit. Semenjak
pandemi covid 19 hampir setiap hari saya mengunjungi mertua
saling berbagi cerita dan saya mendengarkan cerita ibu mertua
dan berbicara dengan empati pada saat bercerita. Dengan
Welas asih terkadang saat datang kerumah mertua saya sering
membawa makanan dan duduk bersama saudara suami sambil
bercengkerama. Begitu juga pada saat mertua memasak saya juga
ikut membantu memasak. Ada salah seorang dari saudara ipar
saya yang memiliki sikap yang kurang baik jika kami bersama
berkumpul, dan dia tidak mau ikut bergabung dan memisahkan
diri, saya tidak tahu alasannya mengapa. Semoga itu hanya
perasaan saya dan kondisi sebenarnya baik-baik saja.
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Mentor Mindful Parentingku
Oleh : Eli Yanti Rasyid – SPS Mata Hati

*****
Dia mentorku, dia Ibu mertua ku, semoga beliau husnul
khatimah. Aamiin…masih berbekas di ingatan ku sifat welas
asih dan kepedulian mu terhadap siapa saja. Warisan yang tak
ternilai bagi kami anak cucumu.
Aku menantu yang banyak dicemburui menantu lain karena
mempunyai mertua yang begitu penyayang dan welas asih.

Ibu mertua ku seorang penjalin silaturrahmi, baik dengan
yang sudah lama berteman dengan beliau maupun kenalan baru
beliau. Kebiasaannya bersilaturahmi terkadang tidak semua
anak-anak nya sanggup untuk menemani beliau.

Beliau paling suka mengajakku untuk menemani beliau
menemui teman-teman lamanya, dengan praktek MP dimensi 1
dan 5 membuatku betah mendampingi beliau. Biasanya sehabis
terima pensiunan ibu akan semangat untuk belanja, beliau suka
belanja pada kenalan-kenalan beliau, sedangkan belanjaan
itu bukan buat di bawa pulang melainkan kami akan keliling
lagi mengunjungi kenalan beliau sambil membawa oleh-oleh
belanjaan tadi.

Benar kata orang “Silaturrahmi memperpanjang usia”
kenangan ku bersama beliau yang sudah tutup usia Tanggal
22 Juli 2020 di usia 95 tahun, semoga beliau husnul khatimah,
Alfathihah buat mentorku ….Aamiin.
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Ibuku Yang Penyabar
Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

*****
Suatu sore saat saya baru pulang sekolah, saya melihat ibu
tidak biasanya. Kalau aku pulang kerja membawa sesuatu pasti
beliau senang. Tapi hari ini tidak beliau banyak melamun, setelah
saya mandi dan tukar pakaian saya mendekati ibu dan bertanya
ibu kenapa, tetapi beliau diam saja, saya menunggu jawaban dari
beliau dengan sabar.

Setelah berselang tidak berapa lama, ibu menceritakan
semuanya padaku. Saya menangis dihadapan beliau, kenapa
ibu setelah dihina seperti itu ibu diam saja, beliau memeluk
saya dengan penuh welas asih, sabar nak cuman itu yang keluar
dari mulut beliau, dengan pelukan beliau saya mencoba untuk
mengendalikan emosi saya, agar tidak marah sama orang tersebut.
Beliau hanya bilang biarlah nak sekarang dihina, asalkan kita
tidak hina di mata ALLAH SWT. Kita cuman bisa sabar dan
tawakal agar kita selalu diberi kasih sayang dan rezki yang
melimpah asalkan kita masih berusaha dijalanNya. Insyallah
Allah tidak tidur karena ALLAH SWT mendengarkan doa
seseorang yang beriman dan dianiaya oleh orang lain.
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Menjenguk Ibu Mertua Yang Lagi
Sakit

Oleh : Fitratul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukit Tinggi

*****
Awal Desember 20 saya pulang kampung kerumah
ibu mertua saya, karena saya mendapat kabar dari adik ipar
bahwasannya ibu mertua saya lagi tidak enak badan dan asam urat
nya kambuh lagi. Setelah suami pulang bekerja kami langsung
bergegas untuk pulang kampung. Ibu mertua saya sangat senang
sekali. Nampak terlihat dari ceria wajahnya menyambut anak,
menantu, dan cucu perempuan satu-satunya.
Dengan welas asih saya memijit tangan ibu mertua saya
dengan spontan anak perempuan saya juga ikut memijit kaki
neneknya. Ibu mertua saya sangat senang sekali, dia tidak
berhenti memeluk dan mencium cucunya. Alhamdulilah setelah
minum obat yang dibelikan oleh suami saya. Asam urat ibu
mertua saya langsung berkurang dengan welas asih dari kami
Alhamdulilah ibu mertua saya sudah sembuh. Terima kasih
untuk ilmu Mpnya.

23

Berbakti Pada Saudara Tuaku
Oleh : Evawati, S. Pd – TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****
Awal Desember ini saya pulang kampung menengok
saudara saya di Padang, karena beberapa hari yang lalu dia
menelefon mengatakan tidak enak badan atau dalam keadaan
sakit. Dengan pertimbangan dimensi welas asih saya bersama
keluarga berkeinginan menengoknya ke kampung karena kami
sudah lama tidak pulang kampung.

Alhamdulilah dengan kedatangan kami, saudara saya sangat
merasa senang dan bahagia, apalagi saya bersama suami dan
anak-anak. Dengan dimensi Mindful Parenting pertama, saya
mendengarkan cerita, dan berbagi kabar keluarga kami masingmasing dengan rasa empati. Alhamdulillah dengan kedatangan
kami sedikit mengurangi bebannya, dan kondisinya sedikit lebih
baik. Indahnya suasana ini, dengan praktek Mindful Parenting
sebagai bakti terhadap saudara tua saya.
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“Keadaan Yang Berbalik”
Oleh : Neng Suarti S. Pd

*****
Untuk pertama kali mata tua itu menatapku penuh harap,
agar aku pergi hari itu tidak terlalu lama. “Kenapaaaa? Kataku...”
“Ibu takut sendiri...rumah mu besar” kata ibuku. “Kan ada si
Aan...jawab ku. Untuk pertamakali nya ku tatap wajah ibuku...
ku ingin terapkan MP yg baru saja ku dapatkan dari webiner
ini. “Kenapa hrs takut bu...Aan kan ada...lagi an aku tidak lama
kok..cuma jemput baju kaus untuk penutupan acara webinerku”
Ku sentuh tangan nya karena memang setiap aku mau keluar aku
selalu cium tangannya..
“Tak apa2 kan..? Aku coba menenangkan perasaan nya
dan dengan lembut ku rengkuh bahunya. Untuk pertama kali
jg ku perlakukan ibu ku dgn kemanjaan yg selalu beliau berikan
di masa kecilku dulu. Ingaaat pembelajaran MP… Ku ulangi
pertanyaan tadi..”kenapa takut..?

“Tidak takut sebenarnya...tp siapa yg teteskan obat mata
ibu nanti ..? Kata ibuku ku dengan wajah penuh harap. Akhirnya
ku tahu bahwa siapa yg akan memberikan obat beliau lah yang
jadi masalah sebenarnya. Nah..akhirnya ku sadari betul dengan
adanya penerapan MP barusan itu, dengan mendengarkan
keluhan beliau aku jadi tahu kekhawatiran beliau tadi. Kalau
sebelum ku mengenal MP, kalau ada keadaan yang seperti ini
aku selalu bilang..” Apaa yang harus di takutkan, tak ada hantu
di sini kok “ Dgn rasa yang haru yang mendalam kembali ku
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rengkuh bahunya...ku yakinkan beliau kalau aku pulang cepat.
Yaaah...keadaan sudah berbalik sekarang. Aku ingat betul siapa
yg akan menjalin rambutku sebelum aku sekolah pagi hari.
Karena ibu dan ayah ku pergi mencari nafkah untuk kami di
malam hari dgn “Mairiak padi “ tetangga. Mairiak = memisah
padi dari tangkainya.

Dan itu di kerja kan malam hari sampai pagi. Biasanya
setelah kami semua berangkat sekolah beliau baru pulang.
Dan waktu itu rambutku termasuk yg panjang utk anak seusia
ku. Dan kalau rambutku tidak di jalin atau di ikat tinggi akan
mengganggu waktu aku menulis, maka ibu guru selalu ingatkan
itu. Rasa itu lah yang kini juga di rasakan ibu...di zaman yang
berbeda. Itu lah secangkir teh bakti ku utk orang tuaku tercinta...
semua karena MP.
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Ibu Ladang Surga Kita
Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****
Kehidupan dibawah pas pasan membuat ayah dan ibu harus
banting tulang. Mereka membantu disawah orang lain dan
menerima sedikit upah agar bisa makan dan untuk biaya seharihari. Upah yang tidak seberapa itu harus bisa dikendalikan ibu
demi keperluan keluarga.

Setelah kami semua sebagai anak berkeluarga ayahpun
mulai sakit sakitan, sakit jantung yang diderita ayah membuat
beliau tak bisa lagi berusaha.

Oleh karena itulah selalu kusempatkan untuk membuatkan
masakan untuk beliau berdua, walau ibu selalu melarang sambil
berkata “ibu masih bisa cari nafkah dan membiayai keluarga nak”.
Tapi saya juga mau berbagi sama ayah ibu, walau tak seberapa
saya mohon ibu mau bu” jawabanku.
Akhirnya ayah ibupun setuju, yang membuat hati ini
bahagia lagi , bisa menyisihkan sedikit uang untuk beliau
berdua. Namun sekarang ayah sudah tiada, dan hanya tinggal ibu
yang selalu kubelikan obat reumatiknya di apotik dan terkadang
membelikan obat ini ku minta bantuan pada Lusi anak gadisku.

Alhamdulillah sekarang rezki kamipun dilebihkan Allah
dari tahun sebelumnya, uang untuk ibupun dapat kulebihkan lagi.
Bahagia melihat ibu tidak bersedih lagi memikirkan ekonomi.
Sampai saat ini ibu masih kuat pergi sholat berjamaah ke masjid,
majelis taklim, senam manula. Ibu adalah segalanya bagiku dan
ibu adalah ladang amal serta ladang surga untuk kita semua.
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Tegarnya Seorang Ibu
Oleh: Novridawati S. Pd

*****
Setiap akhir pekan biasanya saya pulang ke kampung
halaman menjenguk ibu. Sabtu kemarin rencananya kami tidak
akan pulang karena saya merasa kurang enak badan dan terasa
meriang.

Sore hari saat suami menanyakan “jam berapa kita pulang
kampung?”, saya sampaikan kalau saya kurang enak badan.
Ternyata suami bilang bahwa ibu juga kurang sehat. Saya sontak
terkejut mendengar hal itu karena ibu tidak memberitahu
kalau beliau sedang tidak sehat. Tanpa berpikir lagi saat suami
bilang ibu tidak enak badan, dengan pertimbangan praktek
dimensi 4 adil dan bijaksana, saya putuskan untuk pulang (untuk
memberikan perhatian yang ibu perlukan). Rasa welas asihku
(dimensi 5) pada ibu menggerakkanku untuk pulang kampung
ingin segera memeluk ibu apalagi dalam kondisi tidak sehat.
Ibuku sangat tegar, saya meluangkan waktu untuk memperkuat
dimensi 1 mendengarkan cerita tentang kesehatan ibu dan saya
berbicara penuh empati dengan ibu tersayang.
Lega rasanya hati ini melihat perubahan ibu ketika kami
berada dirumah. Akhirnya kami bisa juga menghibur dan
membuat ibu tersenyum kembali. Walau kelihatannya ibu
memaksakan dirinya agar terlihat sehat namun kami tahu bahwa
ibu berusaha tegar dihadapan kami agar kami tidak khawatir
dengan kondisi beliau.
Keesokan harinya tepatnya pukul 18.00 WIB kami pun
kembali ke Bukittinggi karena harus melaksanakan tugas
keesokan harinya.
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Meringankan Penyakit Orang Tua.
Oleh: Maisyarah S. Pd.

*****
Kemarin saya pulang kampung menjenguk Ibu. Ibu
sedang kurang enak badan karena demam dan sakit pinggang.
Kedatangan kami yang sudah selama masa pandemi belum
pernah pulang kampung, mengobati kerinduan Ibu dan
kami semua. Saya memijat kepala dan kaki Ibu. Suami saya
mengajak Ibu berobat ke rumah sakit. Setelah 1 x minum obat,
Alhamdulillah Ibu sudah berasa lebih enak.
Kami bersyukur dapat mencontohkan kepada anak-anak,
bakti terhadap orang tua. Welas asih, perhatian dan kehadiran
kami Alhamdulillah membuat Ibu cepat sembuh.
Itulah Praktik Mindful Parenting di keluarga kami yang
terinspirasi dari Teh Bakti.
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Rutin Mengunjungi
Kedua Orang Tua

Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****

Sudah 6 tahun lamanya saya tinggal terpisah dengan
orang tua. Orang tua saya tinggal bersama kakak perempuan
saya. Kampung orang tua saya berada di kaki Gunung Merapi.
Kampung yang sangat indah karena hamparan sawah yang
memanjakan mata. Jarak kampung dan tempat tinggal saya
tidaklah jauh, hanya sekitar 7 kilometer. Jika perjalanan dengan
mobil sekitar 25 menit.

Setiap akhir pekan saya bersama suami dan anak-anak
selalu pulang kampung. Bagi kami menemui orang tua sudah
menjadi sebuah kebiasaan. Akan terasa ada yang kurang jika
kami absen melakukannya. Selain karena rasa rindu kepada
kedua orang tua, saya juga selalu rindu suasana rumah masa
kecil saya yang asri dan teduh, rindu masakan mama, rindu
memancing di kolam atau memetik sayur bersama papa di
kebun. Papa saya hobi berkebun, banyak sekali macam tanaman
sayur dan buah yang ditanam papa. Semuanya tumbuh subur
karena ketelatenan beliau merawat tanaman. Pada saat makan
malam, kami selalu bertukar cerita dengan penuh canda tawa.
Saya mendengarkan dengan seksama mama dan papa bercerita
dan tak lupa menanyakan kondisi kesehatan mereka.
Ada kebiasaan unik mama dan papa setiap kami pulang
kampung. Hasil kebun seperti pepaya, pisang, alpukat, labu siam,
jambu, dan lainnya pasti sudah disiapkan beliau sebagai oleholeh. Jadi bisa dipastikan saat akan kembali kerumah, bagasi
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mobil kami penuh dengan aneka sayuran dan buah-buahan.
Sesekali kami membawa ikan hasil pancingan. Jika bawaan kami
terlalu banyak, mama berpesan untuk berbagi dengan tetangga.
Alhamdulillah, saya bersyukur kedua orang tua saya masih sehat
dan bugar di hari tua dan masih jernih pikirannya (tidak pikun).
Mungkin karena mama dan papa rutin membaca kitab suci dan
senang membaca buku-buku yang bergizi.
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Buku Untuk Mama dan Papa
Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****
Kedua orang tua saya adalah pensiunan guru. Mama dan
papa saya mengajar di sekolah yang sama sampai mereka pensiun
yaitu di SMAN 1 Bukittinggi. Kedua orang tua saya punya hobi
yang sama, yaitu membaca. Dan kebiasaan baik ini menurun
pada kami anak-anaknya. Dirumah, papa sengaja membuat satu
ruangan khusus yang berisi koleksi majalah (ada majalah Tempo
tahun 80’an), bermacam Tafsir Al Qur’an, bermacam buku dari
yang bertema agama, politik, masakan, semuanya ada di pustaka
kami ini. Semua buku terawat dengan baik karena kata papa
buku ini adalah warisan dari beliau untuk anak cucu.

Sebagai anak, tiap bulan saya ingin menyisihkan rejeki
untuk kedua orang tua. Namun, orang tua selalu menolak jika
saya memberi uang dengan alasan uang pensiunan beliau sudah
lebih dari cukup. Setelah saya berpikir, apakah yang bisa saya
berikan untuk kedua orang tua saya karena secara materi mereka
tidak membutuhkan.

Dan akhirnya sayapun menemukan ide. Setiap bulan saya
akan memesan buku secara online untuk kedua orang tua saya.
Karena papa senang membaca buku politik, saya pilihkan buku
yang menarik minat beliau. Sedangkan mama lebih senang
membaca buku-buku agama.

Setiap saya memberikan buku, terlihat rona bahagia di
wajah mama dan papa. Itu sudah lebih dari segala-galanya buat
saya, saat bisa mengukir senyum bahagia diwajah mereka berdua.
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Kenangan Sewaktu Orang Tua Hidup
Oleh: Ramayenni, S. Pd.

*****
Praktek Mindful Parenting dimensi ke-1. Mendengarkan
dengan penuh perhatian dan berempati kepada orang tua.

Orang tua saya sangat baik dan sayang pada anak-anaknya.
Ayahku seorang laki-laki yang sayang pada istri dan anaknya.
Ayahku tidak pernah mengajar anak-anaknya dengan kekerasan.
Saya selalu ingat kalau makan, ayah selalu mengingatkan anaknya
untuk menghabiskan makanan yang dimakan. Jangan sampai
bersisa. Oleh karena itu, mengambil makanan sesuai dengan
kebutuhan perut kita, itu hal yang selalu diucapkan ayahku pada
anak-anaknya.

Pernah waktu itu saya terlambat pulang bermain, setibanya di
rumah sudah magrib. Ayahku hanya bertanya kenapa terlambat,
lalu saya menerangkan dan ayah mendengar dan melihat saya.
Ayah berkata untuk mengingatkan perjanjian kami tadi sebelum
pergi main bahwa pulang sebelum magrib. Saya merasa bersalah
karena sudah melanggar janji yang telah kami buat tadi pagi.
Saya minta maaf kepada ayah sambil menangis karena merasa
bersalah. Sampai sekarang sikap ayah saya tersebut saya terapkan
kepada kedua anak saya.
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Kontak Batinku Terhadap Mama
Oleh : Elma Juita, S.Pd – TK.Bayangkari

*****
Dalam satu minggu ini perasaan ku memang tidak enak,
entah kenapa rasanya kegelisahan tiap hari berkecamuk dalam
pikiranku. Kemudian saya menelpon mama yang lagi berada
dikampung bersama adik bungsu saya. Rupanya mama saya
kurang enak badan sudah 3 hari kurang sehat kata beliau.
Saya sangat sedih kapan saya bisa pulang kampung untuk
melihat mama yang kurang sehat. Pada hari minggu, saya bisa
pulang kampung dan membeli obat untuk mama. Alhamdulilah
setelah sampai dikampung halaman hati saya sangat senang bisa
bertemu dengan mama, dan Alhamdulillah mama juga senang
bertemu dengan anak dan cucunya. Tadinya badannya lesu
setelah kedatangan anak cucunya, beliau jadi ceria dan bahagia.
Dengan praktik 5 dimensi yaitu welas asih saya akan selalu
menyayangi sama orang tua saya.
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Racikan Herba Ibu Mertua
Oleh : Sri Umbarsasi, S.Pd – KB. Kreatif

*****
Beberapa waktu lalu saya sakit dan terpaksa minta izin
dari tempatku bekerja sementara ini saya tidak bisa mengajar.
Sudah hampir 3 hari saya dirawat oleh kelima anakku dan
suamiku. Bersyukur sekali aku karena keluargaku sudah bisa
mengaplikasikan Dimensi 5 Mindful Parenting welas asih
dalam keluargaku dan juga semangat gotong royong mereka
dalam merawatku.
Dihari ke 4 tiba-tiba ibu mertuaku datang dengan membawa
bermacam-macam obat herba dari kampung, dan juga beberapa
makanan kesukaan kami semua. Dengan telatennya kulihat Ibu
mertuaku meracik herba-herba yang dibawanya itu dan segera
menyodorkan kepadaku untuk segera kuminum. Bertambah rasa
syukur dan senangku karena adil dan bijaksana dan juga welas
asih turut andil dalam semangat ibu mertuaku untuk merawatu.

Alhamdulillah keesokan harinya saya sudah sembuh dan
kembali bisa mengajar dan memasak sambalado tanak kesukaan
ibu mertuaku sebagai rasa terima kasihku. Terima kasih ibu
mertuaku... Perhatian dan kasih sayangmu begitu besar kepadaku.
Jauh-jauh datang dari kampung hanya untuk merawatku dengan
welas asihmu yang tiada bertepi.
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Mewujudkan Cinta Dan Sayang

Kepada Orang Tua Yang Sudah
Tiada

Oleh : Yusni Yurda - TK Teladan Pertiwi

*****

Hari jumat adalah hari yang penuh berkah dalam agamaku
Islam. Aku ingat waktu emak dan bapak ku masih hidup, emak
dan bapak selalu bersedekah atau berbagi makanan dengan siapa
saja tampa melihat tempat, apa itu dilingkungan rumah, di jalan
atau pun di tempat ibadah/mesjid.

Setiap jumat rasa rindu ku hadir kembali kepada mereka
yang sangat kucintai. Saya mempraktekan Mindful Parenting
mendengarkan dengan penuh perhatian ketika ustad berkata,
bahwa cara mewujudkan cinta dan bakti kita pada kedua orang
tua kita yang sudah meninggal. Dengan besedekah atau memberi
makanan kepada orang lain atas nama orang tua kita di samping
kita mendoakannya.
Saya praktik Mindful Parenting Adil dan Bijaksana yaitu
dengan memberikan sedekah atas nama kedua orang tua dan
juga buat suami ku yang juga sudah almarhum. Saya juga
mempraktekan Mindful Parenting Welas asih dengan berbagi
kepada yang membutuhkan dengan sedekah atas nama orang
tua dan suamiku. Hal ini saya lakukan dengan melibatkan anakanakku supaya mereka juga terbiasa dengan Praktek Mindful
Parenting.
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Mertuaku Panutanku
Oleh : Emma Suriani - TK Kamala Bhayangkari 11

*****

Sore itu suamiku pulang dengan membawa rantang di
tangannya, ternyata isinya sambal kesukaan kami sekeluarga
yang aromanya menggugah selera. Walau sibuk dengan rutinitas
sehari- hari sebagai orang tua, nenek dan sebagai istri, mertuaku
masih sempat mengirimi kami dengan berbagai macam
masakan yang lezat. Mama mertuaku sudah kuanggap sebagai
orang tuaku sendiri sebagai pengganti kedua orang tuaku yang
sudah tiada. Mama mertuaku merupakan sosok inspiratif dan
panutanku. Beliau tidak pernah mengeluh dan merasa lelah serta
selalu tersenyum dalam melakukan rutinitas sehari – hari.

Kemarin aku dapat kabar dari suamiku bahwa mertuaku
sakit, mungkin karena kelelahan kurang istirahat. Sore harinya
aku pergi ke rumah mertuaku bersama suami dan anak – anakku
untuk membezuk mertuaku. dalam perjalanan menuju rumah
mertuaku, kami singgah dulu ke mini market untuk membeli
buah – buahan dan roti.

Setiba di rumah mertuaku, aku langsung menemui
mertuaku dan menyalaminya, terasa panas badan mertuaku.
Dengan mempraktekkan dimensi ke 5 Mindful Parenting welas
asih, aku mengkompres mertuaku agar panas badan mertuaku
turun, kemudian aku mengupas apel dan memberi potongan
apel pada mertuaku, walaupun mertuaku sakit tapi beliau masih
tersenyum dan tidak menampakkan rasa sakit yang beliau derita.
Mama mertuaku adalah sosok yang serba bisa, beliau jago
menjahit, pandai bertukang, dan suka berbagi.
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Menjelang Perjalanan Malam
Oleh: Syofia Marni S. Pd. – Pengawas TK Disdikbud

*****
Sore hari kala duduk menikmati indahnya hamparan
sawah yang hijau membentang luas dikelilingi bukti barisan,
berpagarkan gunung Merapi dan singgalang. Burung-burung
terbang beriringan pulang ke sarang setelah seharian bergerilya
di sawah mencari makan. Pemandangan di depan rumah yang
sangat indah dan menyejukkan mata.

Keindahan ini tiba-tiba sirna saat hp ku berdering dan
menyampaikan pesan berita duka dari keluarga di luar kota,
bahwa kakak mama ku telah berpulang kerahmatullah sore ini.
Bagai petir menyambar disiang hari kala berita ini ku dengar.
Dengan mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi raji”uun. Setiap
yang bernyawa akan mati.
Setelah telpon ditutup aku langsung menemui mamaku
yang rumahnya yang hanya berjarak 2 buah rumah. Wajah yang
sudah terlihat tua itu semakin kusam saat kulihat raut wajah
sedih kedukaan terpancar dari mata beliau, karena kehilangan
kakak untuk selamanya. Dengan praktek dimensi 5 Mindful
Parenting- welas asih, aku dan adikku mencoba menghibur
beliau dan menenangkan beliau. Dengan suara serak penuh
kesedihan beliau meminta kami untuk mengantarkan beliau
melayat ke kampung di Riau.
Sebagaimana permintaan mama yang ingin bertemu
dengan kakak beliau untuk yang terakhir kalinya aku memenuhi
permintaan mereka, walau sesungguhnya sulit membagi
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waktu dengan setumpuk kesibukan di kantor yang tak dapat
ditinggalkan. Ditambah lagi dengan kondisi lima pandawaku
dalam masa ujian semester ganjil. Namun demi bakti kepada
orang tua, ku sampaikan permohonan izin kepada pimpinan
di kantor untuk meninggalkan tugas esok hari. Aku juga coba
memberikan pengertian kepada putraku untuk tinggal di rumah
dan kesatria nomor 2 yang duduk dibangku kelas XII untuk
dapat menjadi yang tertua dan, mengingatkan adik adiknya
besok dengan waktu sekolah agar tidak terlambat bahkan juga
harus mengantarkan salah satu dari mereka ke sekolah.
Waktu berlalu tak terasa angin malam semakin dingin dan
terasa menusuk ditubuh ini. seakan membisikkan kata untukku
segera beristirahat, karena esok hari akan melakukan perjalanan
demi baktiku dan praktek dimensi 5 MP penuh welas asih pada
orang tua ku. Semoga Allah melindungi dan memberikan
kelancaran dalam perjalanan yang akan kami lakukan dini hari
dan semoga semua berjalan sesuai rencana.
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“Rindu Cucu Yang Jauh”
Oleh: Masnah,S.Pd

*****
Umi adalah panggilanku terhadap ibuku. Umi tinggal
bersamaku dikampung dikarenakan tiga orang saudaraku
merantau, ada di Pekanbaru dan juga ada di Batam. Sebulan
yang lalu umi mengatakan ingin berkunjung ke rumah adikku
yang bontot yang tinggal di Pekanbaru. Ditengah kondisi
pandemi ini apalagi umi yang sudah lansia tentu sangat susah
bagiku untuk mengabulkannya. Aku berusaha membujuk dan
menjelaskan resiko apabila melakukan perjalanan pada saat ini.
Pada waktu itu aku berhasil membujuk umi sehingga tidak jadi
pergi ke Pekanbaru. Namun seminggu yang lalu umi kembali
mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Pekanbaru kepadaku.
Dengan mempraktekkan dimensi ke 3 dan 1 Mindful
Parenting aku kembali membujuk umi dengan sabar dan
mendengarkan dengan penuh perhatian alasan umi mengapa
ingin sekali ke Pekanbaru ditengah pandemi sekarang ini.
Ternyata umi sangat rindu kepada cucunya yang disana yang
katanya juga sudah dijanjikan untuk dibikinkan rendang, karena
cucunya ini sangat suka rendang buatan umi.
Akhirnya dengan praktek dimensi 4 Mindful Parenting,
aku menghubungi adikku untuk membicarakan hal ini, adikku
pun dengan bijaksana memutuskan bahwa merekalah yang akan
pulang kampung nanti setelah anaknya selesai ujian, sekitar
tanggal 10 Desember ini. Bahagia melihat wajah umi bersemangat
mendengar kabar ini. Terima kasih banyak “Mindful Parenting
is best”
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Ke Sawah Bersama Kakak
Oleh : Lisa Susanti Rais - TK ‘Aisyiyah I

*****
Semenjak tamat SMA kedua orangtua saya sudah tiada.
Semenjak itu saya tinggal bersama kakak-kakak. Saat ini, salah
seorang kakak saya tinggal di kampung, dari 6 bersaudara 4 kakak
saya merantau termasuk saya. Saya tinggal berbeda kecamatan
dengan kakak yang tinggal di kampung.
Akhir-akhir ini hampir setiap minggu kami pulang ke
kampung. Kebetulan kakak sedang proses pengerjaan sawah,
ingat masa kecil dulu ke sawah itu merupakan hal yang
menyenangkan bagi saya. Sampai saat ini, ke sawah masih tetap
menyenangkan. Sehingga membuat hati ini tergerak untuk ikut
serta dalam pengerjaan sawah tersebut, dengan praktek dimensi
ke 5 Mindful Parenting welas asih itulah salah satu alasan yang
membuat diri ini semakin rutin ke kampung. Sebelum ke sawah
kami menyiapkan peralatan, dilanjutkan berangkat bersama ke
sawah termasuk anak-anak juga ikut. Di sawah mereka bermain
bersama, membuat seluncuran di pematang sawah, berenang di
genangan air yang disiapkan untuk mengairi sawah nantinya.
Bahagaianya mereka bermain, terdengar dari suara tertawa dan
candaan mereka. Ketika istirahat kamipun makan bersama,
sambil bercengkerama.
Kebersamaan itu sebuah kebahagiaan dan kebahagiaan
itu sederhana. Saya praktekkan 5 Dimensi Mindful Parenting
membuat kita dan orang lain makin bahagia.
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Ibuku Seorang Wonder Woman
Oleh : Andrea Reza - TK. Aisyiah 1

*****
Ma’e, adalah sebutan untuk beliau. Seorang ibu yang telah
melahirkan kami (anak-anaknya). Menjadi seorang single parent
dengan hidup yang jauh dari cukup, menjadikan Ma’e mau bekerja
apa saja demi menyekolahkan anak-anaknya. Mulai dari jualan
kaki lima, menjadi buruh cuci ke rumah orang hingga menjadi
tukang pengumpul infaq di salah satu WC masjid yang ada di
kota Bukittinggi. Tapi beliau tidak malu, hingga kini kami, ke
empat anaknya telah menjadi sarjana berkat kerja keras beliau.
Beliau tidak mau di bawa ke rumah kami untuk tinggal
bersama kami. Beliau lebih memilih mengontrak bersama si
bungsu yang belum menikah dan menjadi guru privat untuk
ngaji irama di rumah tersebut. Dengan welas asih, kami sebagai
anak minimal dua kali seminggu melihat beliau ke sana sambil
memboyong cucu-cucunya untuk melihat nenek mereka, bahkan
sekali sebulan menginap di rumah nenek.

Beliau tidak meminta apa-apa dari kami, tetapi jika kami
datang saja untuk bersillaturahmi ke beliau, semua makananpun
beliau buatkan untuk cucu-cucunya. Ma’eku memang seeorang
wonder woman, demi melihat anaknya sarjana, apapun akan
dilakukannya dengan mencari pekerjaan halal, walaupun menjadi
tukang cuci sekalipun.

Dan kini, jika saya diutus ke luar negeri atau menjadi
narasumber di luar pulau sumatera, ada rasa bangga yang
terlihat di wajah beliau. Beliau tidak meminta apa-apa kepada
kami, tetapi welas asih dari kamilah serta berkumpul sesekali
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di rumahnyalah yang membuat wajah beliau selalu berseriseri, apalagi dikelilingi dengan canda tawa bersama cucu-cucu
tersayang. Senang saya mendengarkan dengan penuh perhatian
cerita beliau tentang betapa bangganya beliau telah melihat kami
anak-anaknya bisa mandiri walaupun ma’e hanya tamat SD.
Beliaulah ibuku, seorang wonder woman yang bisa melakukan
pekerjaan apa saja demi kami anak-anaknya.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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PILAR II

TEH CINTA
Praktek Mindful Parenting Terhadap Pasangan

Stiker Lucu WA
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****
Menjelang akhir tahun, pekerjaan saya di sekolah dan
pekerjaan suami di kantor biasanya lebih padat dibandingkan
hari-hari lainnya. Keadaan itu terkadang membuat kondisi kami
menjadi kurang memperhatikan satu sama lain, dan komunikasi
kami pada siang hari lebih banyak terjalin melalui WA.

Saya melihat stiker-stiker lucu di beberapa grup WA
lainnya, dan saya mengirimkan stiker-stiker lucu itu kepadanya.
Suami saya adalah tipe orang yang humoris. Dia sangat menyukai
stiker-stiker lucu itu, dan komunikasi kami di WA pun menjadi
lebih hangat dari biasanya.
Malam harinya kami membahas kelucuan obrolan kami di
WA dengan penuh canda tawa. Dengan praktek Dimensi ke-5
MP welas asih, kami mampu melewati hari-hari sibuk kami
walaupun melalui chat WA.
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Suamiku Bukan Orang Yang
Romantis

Oleh : Anita Nilawati S. Pd

*****
Saya mempunyai suami dengan latar belakang keluarga
yang keras (dalam artian didikannya sedari kecil), dimana saya
adalah anak perempuan satu-satunya dan jarang bahkan tidak
pernah diperlakukan dengan nada keras baik ucapan maupun
perlakuan fisik. Di awal pernikahan saya mulai mengenal suami
sedikit demi sedikit mulai dari sifat, kebiasaan, kesukaan dan
lainnya. Satu persatu saya coba buat memahami bagaimana
suami saya seiring berjalannya waktu dalam penikahan kami.
Setelah setahun berjalan pernikahan kami, dari sini saya
dapat menyimpulkan kalau suami saya ini bukan orang yang
romantis, bicaranya blak-blakan, pekerja keras, suka membantu
dan pastinya mempunyai sifat yang keras pada pendiriannya dan
tidak akan mau nego lagi kalau apa yang menurut dia benar.

Setiap ada kesalahan atau beda pendapat dengan
suami, saya selalu mengalah dan bersikap diam tanpa berkutik
banyak supaya pertikaian itu tidak berlangsung lama dan saya
selalu memberi kesempatan kepada suami buat menenangkan
pikirannya.

Dengan mengenal 5 Dimensi Mindful parenting, saya tidak
akan menghakimi suami, saya akan mendengarkan dengan penuh
perhatian, lebih sabar dan penuh welas asih semoga suami akan
berubah menjadi romantis. Saya tetap mencoba buat menjadi
orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak saya dan menjadi
istri yang baik buat suami. Bagi saya sabar adalah kunci utama
dalam pernikahan.
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Kasih Sayang Dalam Keluargaku
Oleh : Eviliya Mayeri, S.Pd

*****
Pada hari Minggu, ditengah aktivitas rutin yang harus di
selesaikan di rumah, saya mengikuti kegiatan webinar dengan
zoom meeting. Dua peran tetap saya lakukan dalam waktu yang
bersamaan. Di selingi kegiatan zoom meeting saya menyempatkan
membuat penganan/cemilan. Saya hidangkan untuk suami. Katakata yang keluar dari mulut suami membuat saya merasa dihargai
dan disayang penuh welas Asih,”Alhamdulillah walaupun mama
sibuk tetap memperhatikan dan meladeni papa, terima kasih ya,”
Dengan praktek dimensi ke-5 MP, disini terasa Welas Asih dari
suami untuk saya, dan saya memberikan welas asih pada suami dan
anak-anak.
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Kelembutan Kembali Dari Suamiku
Oleh : Fitri, SE

*****
Aku ingin sekali punya kebun bunga, walaupun kami
tidak punya pekarangan untuk menanam bunga tapi aku ingin
rumahku dipenuhi dengan bunga bunga agar suasana rumahku
terasa adem dan segar setiap hari. Aku ingin membuat atap
dilantai atas juga palanta agar bisa sebagai tempat duduk duduk
santai bagi kami sekeluarga, disamping itu aku bisa berkebun
bunga diatasnya. Sudah terbayang indah dan senangnya rasanya
jika aku bisa bekebun bunga sambil menikmati pemandangan
alam yang luar biasa tersebut.

Niat aku ini memang pernah aku sampaikan kepada
beliau sebelumnya, suamiku menolak permintaanku, tanpa
mempertimbangkannya terlebih dahulu, suamiku tidak begitu
mendengarkan keluh kesahku tapi beliau langsung mematahkan
apa yang ingin ku lakukan. Akhirnya terjadi perdebatan dan
pertengkaran yang hebat antara aku dengan suamiku, aku
menangis sejadi jadinya sampai mataku bengkak karena
kekecewaanku kepada suamiku. Aku masih enggan bicara dengan
suamiku, suamiku mulai tidak tahan melihat kebungkamanku,
akhirnya suamiku membisikkan kata “MAAF” di telingaku,
sembari memeluk ku. “Maafkan Abi sayang, abi salah”, itulah
kalimat yang diucapkannya.

Sungguh ajaib dan mukjizat sekali kata kata “ MAAF”
ini, karenanya hatiku yang keras bagaikan batu menjadi hancur
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berkeping keping bagaikan puing yang berterbangan, hatiku yang
dingin bagaikan gunung es telah mencair menjadi lautan air mata,
tiba tiba tangisku pecah di malam itu, semua rasa bercampur
aduk bergemuruh di dalam dadaku. Suamiku membalikkan
badanku dan kembali memelukku dalam dekapannya, sembari
mencium keningku.
Aku baru tersadar tidak boleh menghakimi suamiku, aku harus
menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang lembut, aku juga
harus mendengarkan suamiku dengan penuh perhatian, aku juga
harus sabar bila suami belum mengizinkan mungkin suami punya
pertimbangan lain. Dengan mempraktekan 5 dimensi Mindful
parenting dalam kehidupanku, akhirnya rasa sayang dan welas asih
antara ku dan suamiku kembali bersemayam. Suamiku kembali
membelaiku lembut dengan penuh cinta kasih dan yang penting
lagi suamiku mengizinkan aku untuk berkebun di lantai atas.
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Suamiku Sibuk Belajar MP
Oleh : Gusri Yenti S. Pd - TK Islam Masyithah

*****
Semenjak aku mengikuti grup mindful parenting, setiap
hari aku selalu membuka WA tentang GNRM ini. Terkadang
sambil duduk-duduk di rumah di sore hari bersama suami, aku
sering bercerita tentang kegiatanku di grup mindful parenting.
Sampai-sampai seluruh keluargaku di rumah mengenal nama
sepupuku, Melly Kiong. Suamiku mulai tertarik dengan ceritaceritaku, apalagi ia juga seorang tenaga kependidikan, semakin
kepo (bahasa anak muda sekarang hehe) dengan mindful
parenting. Yang lebih lucu lagi justru buku-buku tentang mindful
parenting yang diberikan padaku, 2 buah karangan sepupuku
Melly Kiong, malah suamiku yang asik membaca dan sudah
menamatkan kedua-duanya. Terima kasih pada tim GNRM atas
ilmu yang diberikan. Bukan saja aku yang banyak belajar, tetapi
justru suamiku yang amat antusias dengan ilmu yang mungkin
belum beliau dapatkan karena beliau tamatan teknik. Semoga
dengan adanya kegiatan ini semakin menambah kerukunan
kami terutama pendidikan untuk ketiga putra kami yang sudah
beranjak dewasa. Aamiin.
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“Suamiku Yang Serba Bisa!”
Oleh: Jumiarni, S. Pd

*****
Beberapa hari belakangan ini, saya memiliki bermacam
kegiatan dan urusan sehingga pulang sedikit terlambat. Saya
merasa suami dan anak-anak saya kurang terperhatikan akibat
saya yang terlalu sibuk. Untungnya suami dan anak-anak saya
selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya serta
selalu menyuruh saya menjaga kesehatan dan mengkonsumsi
makanan yang bergizi. Pada suatu hari, saya sangat kelelahan
sehingga terlambat bangun di pagi hari. Ketika saya ingin
menyiapkan sarapan, ternyata suami saya sudah menyiapkan
sarapan pagi untuk kami semua dengan penuh cinta. Dengan
praktek dimensi ke 5 MP, terima kasih suamiku tersayang karena
telah saling membantu dalam segala sesuatu dan rasa welas asihku,
sayangku untukmu suamiku.
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Kunci Cinta
Oleh: Rika Marina Delfina

*****
Awalnya suami saya selalu lupa dimana menaruh kunci
motornya. Sehingga setiap kali ingin berakifitas menggunakan
motor, dia selalu bertanya kepada saya dimana kunci motornya
berada.
Saya praktek dimensi-2 MP tidak menghakimi suami
saya, saya berinisiatif untuk membuatkannya gantungan kunci
di dekat cermin dikamar. Sehingga setiap kali dia bersiap
hendak beraktifitas dan saat menyisir rambut, dia bisa langsung
mengetahui dan melihat kunci motornya yang tergantung
disamping cermin yang ada dikamar.

Yang saya lakukan ternyata jadi sangat bermanfaat,
sekarang ini suami tidak lagi ceroboh menaruh kuncinya
sembarangan. Berkat mempraktekan Mindful parenting dimensi ke
2 tidak menghakimi, drama setiap pagi soal kunci hilang tidak
pernah terdengar lagi dirumah saya.
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Kebahagiaan Hanya Kita Yang
Rasakan

Oleh: Maisyarah, S. Pd

*****

Tak terasa 18 tahun sudah pernikahan kami. Biasa kami
merayakan bersama anak-anak, kadang di rumah kadang kami
makan bersama di restaurant yang ada di Bukittinggi. Anakanak merasa sangat senang dengan hal-hal yang kami lakukan.
Alhamdulillah pada tahun ini dengan adanya Mindful Parenting
, saya bersama suami mengunjungi panti asuhan yang ada di
kota kami. Disana kami berbagi kepada anak-anak yatim dan
yatim piatu. Walaupun sedikit anak-anak sangat merasa senang
dengan kehadiran kami.

Rasa welas asih yang saya dapatkan sangat bermanfaat.
Terutama bagi diri saya, karena sempat menularkan rasa Welas
Asih yang lebih besar kepada anak dan suami.
Terimakasih Kemenko PMK, Dinas Pendidikan Kota
Bukittinggi dan Mindful Parenting .
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Maafkan Aku, Sayangku
Oleh : Andrea Reza - TK. Aisyiah 1

*****
Mempunyai suami yang punya pekerjaan tetap di sebuah
perusahaan dengan gaji yang besar adalah dambaan semua istri.
Begitu juga dengan diriku. Namun, apapun pilihan pekerjaan
suami dan pekerjaannya halal, itu adalah pilihan yang harus
saya terima. Di awal pernikahan, memang terasa sangat berat
dengan kondisi seperti ini. Tetapi dengan tidak menghakimi,
mendengarkan alasannya dengan penuh perhatian dan bijaksana
serta tetap welas asih sebagai istri, pekerjaannya ini menjadi
sebuah pendukung bagi saya.
Sebagai seorang guru yang pernah diutus untuk short
course ke Korea Selatan selama sebulan, memaksa suami harus di
rumah menjaga 2 orang anak yang berusia 6 th dan 4 th. Karena
suami bekerja wiraswasta, akhirnya suami bersedia mengurus
anak-anak dengan semua kegiatan yang harus dikerjakan
sendiri selama sebulan. Dibalik itu semua, Alhamdulilah suami
tetap mendukung sepenuhnya kegiatan saya sebagai istri yang
sering meninggalkan anak-anak bersamanya, dan itulah hikmah
dari pekerjaan suami yg wiraswasta. Bahwa jika kita sudah
disandingkan berdua, maka kita akan saling melengkapi dan
tidak ada yang tidak adil di dunia ini. Maafkan aku sayangku,
jika selama ini menganggap dirimu hanya sebagai pencari nafkah
semata. Dibalik itu semua, dirimu selalu sabar menghadapiku.
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Komitmen Kita
Oleh : Fis Rosaria (SPS Terintegrasi Al Ikhwan Rose)

*****
Tugas saya sebagai pendidik Paud dan juga saat ini sebagai
penyelenggara pemilu, membuat waktu saya banyak tersita diluar
rumah. Hal ini membuat waktu saya dengan pasangan menjadi
kurang. Pasangan yang berprofesi sebagai abdi negara juga
mempunyai kesibukan. Kadang saya berulang kali melanggar
komitmen yang telah kami sepakati bersama, walaupun pasangan
marah, tetapi dengan rasa kasih sayangnya tetap membimbing
dan menasehati saya. Bahkan saya merasa sebagai orang yang
keras kepala, walaupun disaat marahan kami sama-sama ego,
tapi lebih sering pasangan yang mengalah. Pasangan mau
mendengarkan penjelasan saya disaat saya melanggar komitmen.
Dengan rasa welas asihnya, pasangan dengan sabar menasehati
saya dan mengingatkan saya untuk selalu menjaga komitmen
yang telah kami buat...
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Suami Selalu Mendukung Karirku
Oleh : Elma Juita, S.Pd – TK.Bayangkari

*****
Setiap perempuan pasti bangga ketika memiliki pasangan
hidup yang mencintainya dengan tulus. Pasangan kita akan
menjadi pendukung pertama bagi kesuksesan karir istrinya. Saya
sangat bahagia memiliki suami yang bijaksana selalu mendukung
akan karir saya dari waktu kami baru menikah dulu sampai
sekarang.

Dengan welas asih sebagai seorang istri saya akan selalu bisa
mengelola antara karir dan keluarga dengan seimbang, kunci dari
kebahagian itu perlu bijaksana untuk saling mempercayai satu
sama lainnya. Semoga suami saya sehat selalu dan dipanjangkan
umurnya. Praktik Mindful parenting dimensi 4 adil dan bijaksana
suami istri yang saling mendukung dan dimensi 5 saling welas asih
membuat saya lebih bahagia.
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Ikhlaskan
Oleh: Neng Suarti S. Pd

*****
Sebenarnya perasaan jengkel dan kesal itu ada dlm hatiku.
Coba bayangkan...suami ku punya kakak 3 org dan semuanya sdh
punya menantu. Setiap kakak-kakaknya akan mengadakan pesta
anak2 nya selalu ada yg namanya iuran rembukan. Sebenarnya
aku juga setuju dengan cara ini, selain untuk menunjukkan rasa
kekeluargaan juga sangat membantu secara materi. Dan itu
sudah beberapa kali kami lakukan.

Nah tiba giliran kami mau menikahkan anak tertua kami,
iuran rembukan itu tak pernah sampai ke kami. Bahkan
kadopun tak ada untuk anak kami. Alasan mereka semua karena
dalam masa pandemi. Rekening tidak pandemi bosss...itu lah
kata hati ku. Ku tahu suamiku hati nya sudah sangat kesal dan
aku juga tahu kalau sebenarnya suamiku takut kalau aku akan
tersinggung dengan perlakuan keluarga nya.
Tapi apa mau di kata....karena termotivasi dgn 5 dimensi
Mindful Parenting eMka. Aku malah yadg menghibur hati
suamiku dengan mengatakan..” iklhlas kan saja , mungkin tdk
rezeki kita..”
Dengan perasaan heran suamiku menatapku seakan tak percaya
kalau yang berbicara itu aku. Karena memang sebelum adanya
Mindful parenting ini aku selalu emosi menghadapi ketidak adilan
sikap keluarga suamiku. Setelah kutahu suamiku mulai nyaman
dan tidak memikirkan hal itu. Uuuh...terasa indah kalau selalu
menerapkan Mindful parenting eMKa ini. Walau perang bathin
nya cukup hebat.
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Kejutan Ulang Tahun Untuk Suami
Tercinta

Oleh : Evawati, S. Pd - TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****

Bahagia rasanya bisa berkumpul dengan keluarga, apa
lagi ketika ada hal penting yang sedang kita rayakan. Seperti
beberapa waktu yang lalu di saat hari ulang tahun sang suami,
saya memberikan kejutan kue ulang tahun, bersama anak- anak.

Saya, anak- anak, dan beberapa teman di sekolah datang ke
kantor suami, ia terkejut dan tidak menyangka kedatangan kami,
apa lagi membawa kue ulang tahun. Sebagai ketua yayasan suami
saya sering bertemu dan berhubungan dengan teman- teman di
sekolah, jadi keakraban sudah lama terjalin.
Inilah bentuk welas asih dimensi Mindful Parenting yang ke
lima, yang kami terapkan dalam keluarga besar yayasan dan sekolah.
Semoga kami semua bisa saling memberikan perhatian dan kasih
sayang.
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Rutin Berkemah, Menguatkan
Perasaan Cinta

Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****

Suami saya menyukai kegiatan berpetualang semenjak
muda. Di kampus, beliau pernah menjadi ketua dari organisasi
pencinta alam (Mapala). Menjelajah hutan, mendaki gunung,
hiking dan berkemah merupakan hobi utamanya.
Saat ini kami dikaruniai empat orang anak laki-laki yang
semuanya mengikuti hobi ayahnya, yaitu berkemah. Jika anakanak diberi pilihan ingin berlibur kemana, pasti jawabannya
kompak “Kami mau berkemah Bunda/Ayah”. Karena itulah,
kami mengagendakan setiap dua atau tiga bulan sekali, untuk
pergi berkemah. Sudah banyak lokasi yang kami singgahi
dan jelajahi saat berkemah. Saya yang awalnya tidak tertarik
berkemah, sekarang sangat suka dan antusias sekali setiap kali
suami dan anak-anak mengajak. Sangat terasa kekompakan
dan tanggung jawab saat kami mempersiapkan perlengkapan
berkemah. Kami selalu berbagi tugas sehingga semua punya
andilnya masing-masing.
Karena sering berkemah, anak-anak kami jadi sangat
mencintai alam. Saya dan suami juga merasakan sangat refresh
setelah aktifitas berkemah. Terasa hubungan lebih hangat dengan
suami, mungkin karena saat berada di alam kami lebih banyak
berkomunikasi dalam suasananya yang tenang dan santai. Anakanak juga sangat bahagia, karena keindahan alam benar-benar
menyegarkan pikiran kami semua.
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Bekal Makan Siang Penuh Kasih
Sayang

Oleh: Ramayenni, S. Pd

*****

Praktek Mindful parenting dimensi ke-5. Welas Asih.

Semenjak kami pindah rumah, jarak tempat tinggal ke
tempat kerja suamiku jauh sedangkan jam istirahat tidak
memungkinkan suamiku untuk pulang makan siang.

Setiap hari saya menyiapkan bekal makan siang suamiku
yang dibawa ke kantor. Bekal tersebut dibawa pagi sewaktu pergi
kerja.

Kalau kebetulan ada acara makan di kantor, suamiku
membawa kembali bekalnya pulang. Tapi suamiku selalu
memakan bekal tersebut walaupun sudah dibawa kembali ke
rumah. Suamiku selau menghargai makanan atau masakan
yang saya buat. Ini menambah rasa sayang dan cinta suamiku,
sehingga saya makin bersemangat untuk memasak dengan rasa
penuh cinta.
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Membahagiakan Dengan Baju
Kesukaan

Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****

Lebaran adalah hal yang sangat istimewa bagi setiap orang.
Lebih istimewa lagi kalau teman akrab datang berkunjung ke
rumah kita. Momen ini yang selalu ditunggu dan membuat
suami sangat bahagia bertemu sesama temannya.

Ketika kita dapat kunjungan dari teman lebih baik lagi kalau
kita juga membalasnya. Untuk membalas kunjungan tersebut,
suami mengajak aku berlebaran juga kerumah temannya. Aku
pun dengan senang hati menyetujuinya.
Disaat membalas kunjungan, aku mengenakan pakaian
warna hijau yang dibelikan suamiku sebagai hadiah untukku.
Katanya dia suka sekali kalau aku mau memakai baju tersebut,
karena baju itu adalah baju kesukaannya baik dari warna maupun
modelnya.
Karena aku bersedia mendampingi dan memakai baju
kesukaan, terlihat sekali diwajahnya kalau dia bahagia sekali
bepergian bersama. Indahnya menghargai pemberian pasangan
dan mendampinginya saat ia membutuhkan.
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Saling Pengertian dan Empati
Oleh : Yusnimar Nora, S.Pd - TK Negeri Pembina Bukittinggi

*****
Pulang sekolah, aku langsung belanja ke pasar. Pulang
dari pasar, aku makan lalu bersih-bersih. Sebelum memasak
aku biasanya mengumpulkan semua bahan jadi satu, agar
nanti tinggal menuang ke dalam wajan. Kemudian baru lanjut
memasak. Aku dan suami selalu memasak berdua. Kami bercerita
sambil bercanda.

Namun, kali ini badanku terasa sangat lelah. Suamiku yang
melihatku kecapean langsung menyuruhku untuk istirahat.
Suamiku mengatakan, memasaknya nanti saja. Karena memang
tidak kuat lagi, aku pergi istirahat, dan aku pun tertidur.

Aku terbangun setelah mencium aroma sesuatu. Wangi,
enak, dan perutku terasa lapar. Aku pergi ke belakang. Maa Syaa
Allah, ternyata aroma masakan, yang bahan-bahannya telah
dipersiapkan tadi. Suamiku melihat ke arahku dan tersenyum.
Aku disuruh mencicipi masakan itu.

Aku berterima kasih pada suamiku yang sangat pengertian.
Selalu mendengarkanku, sabar, dan menyayangiku. Kami saling
mendengarkan dan mengerti dengan kondisi masing-masing.
Suamiku merasakan yang kurasakan, dan aku pun merasakan
apa yang dirasakan suami pada situasi dan kondisinya sekarang.
(Dimensi 1, 3, dan 5 dari MP)
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I Love You Suamiku
Oleh : Reni Rahayu, S.Pd

*****
Suami saya adalah suami yang luar biasa bagi saya karena
mau bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kami
mempunyai 3 orang anak yang mana Fadhail kelas 5 SD, Fakhri
kelas 4 SD dan Faiz masih umur 2,5 tahun. Jika pagi hari pasti
merasa repot dengan pekerjaan tapi itu semua kami lakukan
bersama dengan sabar ikhlas dan rasa cinta. Ini sudah saya lalui
selama 10 tahun lamanya. Walau sudah menjadi anggota dewan
suami saya masih seperti biasanya tidak malu jika kepasar beli
peralatan dapur masih berdua masak berdua, jika saya mencuci
baju suami mencuci piring sampai nyetrika baju. Cintanya tidak
berubah malah makin bertambah karena selalu merindukan saya
dan anak-anak dirumah. Dengan praktek Mindful parenting
dimensi ke-5 Welas Asih dengan kasih sayang dan penuh
perhatian itu semua kami lalui dengan bahagia, I Love You
suamilku..
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“Suamiku Pencerah Jiwaku”
Oleh: Widya Rahmita,S.Pd

*****
Dihari ketiga si bungsuku (Adib, umur 8 tahun) mulai
kembali kesekolah di new normal ini, seperti biasanya setiap
pulang dari sekolahnya Adib selalu mendatangiku ke tempat
ku bekerja dengan alasan rindu ami (begitu anak anakku selalu
memanggilku). Rutinitas itu mungkin hanya untuk sekedar
bercerita bagaimana pengalamannya disekolah hari ini. Tapi kali
ini berbeda Adib datang bersama abi (panggilan pada ayahnya)
dengan baju seragam kotor dan ada perban di alis sebelah
kanannya.
Saya shock melihat kondisi itu, tanpa pikir panjang saya dan
abinya Adib langsung menuju IGD Rumah Sakit untuk mencek
kondisi lukanya. Di dalam hati saya merasa geram kenapa
gurunya tidak menelpon saya untuk memberitahukan apa yang
sudah terjadi dengan Adib. Setelah Adib mendapat penanganan
medis barulah saya meminta suami saya menjelaskan apa yang
terjadi dan tentunya saya juga mengajukan pertanyaan kesigapan
dari gurunya Adib.

Suami saya menjelaskan dengan baik dan kemudian
memberikan saya nasehat untuk selalu positif thinking karena
gurunya adib terlihat begitu panik juga sehingga bingung, karena
memang gurunya Adib sudah berumur kurang lebih 50 tahun.
Suami saya juga menyarankan pada saya agar sabar sampai
gurunya Adib menghubungi saya. Dan benar saja tak lama setelah
itu gurunya Adib menelpon saya, menceritakan kronologinya
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dan dari nada suaranya terdengar perasaan cemas akan keadaan
Adib. Dan setelah mendengarkan cerita dari gurunya saya pun
paham, karena yang namanya kecelakaan bisa saja terjadi kapan
saja. Saya bersyukur sekali mempunyai suami yang bisa menjadi
pencerah jiwa disetiap emosi saya sedang tidak stabil. Tidak
ada masalah yang tidak dapat diselesaikan apabila kita hadapi
dengan sabar (dimensi 3) dan selalu “Positif Thinking”
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Suamiku Bahagiaku
Oleh : Rahma Yeni, S.Pd - RA Ar Rahmah

*****
Menjadi seorang istri dari suamiku adalah pilihan yang
sangat membahagiakan untukku. Dimana aku menemukan
seorang suami yang lebih dari yang aku bayangkan. Bertahun
sudah kami menjalani pernikahan dan alhamdulillah kami masih
bertahan dengan penuh kasih sayang.

Sejak pernikahan kami adalah sepasang suami istri yang
cukup sibuk di masing-masing pekerjaan kami. tetapi kami
selalu berusaha untuk menyediakan waktu untuk saling berbagi
bersama. Dan pada saat yang paling membahagiakan adalah
ketika saya harus pulang terlambat karena ada kegiatan yang
harus diselesaikan disekolah. Dan ketika saya sadar bahwa
dirumah belum menyediakan apa-apa untuk suami saya jika dia
pulang kerja. Akhirnya di sore hari saya buru-buru pergi ke pasar
dan membeli bahan untuk dimasak. Ketika sampai dirumah hari
sudah menunjukkan jam 18.20 yang artinya magrib sudah masuk.
Saya langsung menemui suami saya dan meminta maaf, dia pun
mendengarkan dengan sangat sungguh-sungguh (Dimensi 1)
dan tidak pernah menyalahkan saya (Dimensi 2) meskipun saya
harusnya bisa memberikan kabar. Selain itu suami saya juga
menyuruh saya untuk shalat magrib terlebih dahulu dengan
sikapnya yang bijak (Dimensi 4). Setelah shalat suami saya pun
mengajak untuk makan, dan saya pun terkejut karena dimeja
makan sudah terhidang makanan. Ternyata suami saya sudah
pergi belanja sendirian dan memasak untuk saya dengan penuh
kasih sayang (Dimensi 5) .
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Aku bersyukur sekali bisa di libatkan dalam kegiatan
Gerakan Nasional Revolusi Mental Mindful parenting ini, saya
berharap saya bisa selalu memperbaiki diri untuk menjadi istri
yang lebih baik lagi untuk suami saya.
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Bahagia Sampai Akhir Hayat
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD - TK Teladan Pertiwi

*****
Bagiku menjadi pendamping seorang Prajurit adalah
sesuatu yang sangat membanggakan dan menantang, dimana
aku di tuntut untuk tidak boleh rewel dan bawel jika menyangkut
tugas suami. Dan aku juga harus siap dengan resiko jika suatu
saat negara membutuhkan nya. Pada awalnya terasa berat bagiku
diawal perkawinan saja aku sudah harus ditinggal tugas operasi
ke Aceh (Waktu itu Aceh masih berlaku DOM), satu minggu
setelah pernikahan kami suami harus berangkat tugas selama 1
thn, berkecamuk perasaanku saat itu, namun aku tetap konsiten
pada peraturan yang berlaku di lingkungan militer (NKRI
HARGA MATI).

Sejak kelahiran anak pertama sampai ketiga (kami di
karuniai 3 putri) tidak satupun yang lahirnya di tunggu suami,
tapi aku berusaha ikhlas dan berpikir beginilah resikoku menjadi
istri prajurit. Suka duka kami hadapi bersama walau harus
dengan jarak jauh. Seiring berjalannya waktu yang berlalu
tanpa terasa sudah 26 th kami arungi bahtera ini dan anak anak
sudah mulai beranjak dewasa dan punya kesibukan sendiri,
maka dalam keseharian aku dan suami memanfaatkan waktu
lebih banyak. Dan saat yang paling bahagia adalah ketika suami
berkeluh kesah tentang masalahnya aku mendengarkan dengan
sungguh-sungguh (Dimensi 1) dan bisa mencarikan solusi
serta jalan keluarnya tanpa harus menyalahkannya (Dimensi
2) walau kita tahu sebenarnya ada juga kesalahan suami dalam
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hal ini...dengan kesabaran yang luar biasa aku berdiskusi dgn
suami tentang anak dan keluarga besar kami, perlahan tapi pasti
aku kenalkan Dimensi 3 (kesabaran) dan Dimensi 4 (arif dan
bijaksana) dalam menghadapi masalah anak dan keluarga besar
. Dan yang paling bahagia adalah ketika suami menemani ku di
dapur yang mana selama kami menikah bisa dihitung berapa kali
suami menemani ke dapur walaupun ada itu hanya basa-basi saja
Dimensi 5 (Welas Asih).
Aku bersyukur sekali bisa di libatkan dalam kegiatan
Gerakan Nasional Revolusi Mental Mindful parenting ini dan
sangat bermanfaat bagi saya pribadi dalam rangka menuju
perubahan.
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Saling Mengingatkan
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****
Setiap kali saya mengikuti seminar, pelatihan, atau workshop,
saya selalu menceritakan pengalaman-pengalam saya selama
mengikuti kegiatan tersebut kepada suami. Hari pertama saya
mengikuti Workshop GNRM MP Bukittinggi bersama Emka,
saya dengan semangat menceritakan materi yang disampaikan
oleh narasumber Melly Kiong.
Suami pun ikut mendengarkan dengan antusias, dan
bersama kami mencoba untuk komitmen bersama-sama
mengubah pola asuh yang selama ini “kami anggap benar”. Suatu
hari suami terpancing emosinya melihat putri kecil kami Rania
yang merengek minta sesuatu.

Saya pun mengingatkan suami untuk ingat praktek 5
Dimensi MP, suami langsung terdiam dan dengan penuh
welas asih dia menyelesaikan masalahnya dengan si kecil Rania.
Semoga kami terus istiqomah dalam mempraktekkan 5 Dimensi
MP dan mampu mengemban amanah sebagai orang tua ini
hingga nanti.
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Saling Berbagi
Oleh : Fatma Erlina, S. Pd - TK Al Azhar Bukittinggi

*****
Dalam keseharian saya sebagai seorang guru saya setiap
hari pergi pagi dan pulangnya sore. Saya mempunyai suami
yang seorang petani yang juga pergi pagi dan pulang sore hari
terkadang sudah maghrib baru sampai dirumah. Dengan keadaan
yang demikian pekerjaan dirumah terkadang membuat saya
merasa lelah. Pada keadaan tersebut maka saya meminta suami
untuk saling membantu dalam pekerjaan, dengan bijaksana
kami berbagi dalam mencuci pakaian, saya mencuci dan
suami membantu menjemurnya. jika pekerjaan suami disawah
mendesak maka sayapun juga membantunya kesawah. Demikan
pula dalam membimbing anak belajar kami secara bergantian.
Dengan demikian pekerjaan kami berdua bisa menjalankan
tugas dengan baik, dan merasa saling mengasihi antara suami
dan istri dengan welas asih.
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Kepercayaan Berlandaskan
Welas Asih

Oleh : Eli Yanti Rasyid – SPS Mata Hati

*****
Minggu pagi Nampak sebuah mobil angkot (Angkutan
kota) mendekati rumahku, aku dan anak anak ku binggung
melihat nya ,mobil siap ya ma.”kata anak-anak ku” mama ndak
tau dan papa juga sedang tidak di rumah kata ku. Kemudian
sopirnya turun dan mendekati ku bertanya apakan ini benar
rumah ibuk Yanti yang sesuai dengan KTP, benar da apa ya pak
? kata ku.

“Maaf saya di suruh ngantar mobil ini oleh bapak Suryanto,
ini buk surat dan kunci mobil nya. Suami ku memang sudah
berencana membeli mobil angkot karena usaha café yang sebelum
ini di jalani nya sekarang kurang rame, bule-bule waktu itu takut
datang ke Bukittinggi. Setelah menyerahkan kunci dan surat
mobil, bapak pengantar itu pergi, iseng-iseng aku lihat suratsurat mobil aku kaget karena di surat-surat itu tertulis namaku
sebagai pemilik mobil, bukan nama suami ku. Aku kaget .. tak
lama suami ku datang dan aku menyerahkan surat-surat mobil
itu pada nya “pa kok di surat Mobil itu atas nama mama? Ngak
apa-apa …soalnya papa malas kalau ada urusan adminstrasi
yang harus di urus, jawabnya santai
Anak –anak ribut minta di ajak jalan ..iya kata papanya biar
kita tes dulu mobilnya bagaimana rasanya kalau di bawa jauh..ma
ajak amak lah pergi.(Amak panggilan suami ku kepada ibuku)
tapi amak saja ya soal kita belum tau bagaimana mobil ini kalau
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di bawa jauh…emangnya kita mau kemana kataku? kita ke solok
aja ngajak amak mandi air panas kata suamiku.. ibuku sedang di
rumah dengan kakak dan adik ku yang sdh bekeluarga juga. Aku
Cuma Bilang Sama Kakak ku “Uni pinjam amak yo…!!! Amak
dengan bingung mengikutiku ,Di jalan aku ceritakan pada ibuk
bahwa suami ku baru beli mobil dan ingin mencoba bawa agak
jauh ..tapi Cuma amak yang diajak, belum yang lain.

Ibu dan anak-anak ku duduk di bagian belakang sedangkan
aku duduk mendampingi suami ku di depan. Rupanya ketika
aku menjemput Amak tadi, tempat bagian belakang mobil
sudah di atur suami ku dengan welas asih untuk kenyamanan
keluarga, Bagian bawah nya di kasi kasur busa supaya kalau
capek duduk di atas bisa duduk di bawah sekalian tidur-tiduran
karena bangku penumpang di mobil angkot ini menghadap
kesamping. Nampak juga tersedia minuman dan cemilan, suami
ku tau kalau bawa anak –anak harus ada makanan di atas mobil
supaya mereka tenang.
Alhamdullillah mobil nya tidak ada kendala dan bisa di
bawa jauh, pagi itu kami berangkat ke kota Solok untuk mandimandi air panas yang bersumber dari gunung Talang Solok dari
Solok kami lanjutkan ke kota Padang sore habis asyar sudah
capek keliling-keliling kami baru pulang menuju Bukittinggi
di akhiri dengan makan sate mak syukur yang terkenal di kota
Padang Panjang..aku begitu bahagia karena ibuku juga bahagia
.Suamiku engkau begitu welas asih sayang kepada ibuku dan
aku pun lebih sayang kepada ibumu… I LOVE YOU.
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Dimensi 5 MP

Membuatku Penuh Cinta
Oleh : Eli Yanti Rasyid – SPS Mata Hati

*****
Kehilangan figure seorang ibu pasti terasa sangat berat
dirasakan oleh seorang anak meski masih ada ayah, saudara dan
tante, terlebih seorang anak perempuan.
Disaat ketika remaja, saat akan menikah dan terlebih di
saat akan melahirkan, pendampingan seorang ibu tidak bisa
tergantikan oleh siapapun.

Assalammu’alikum…terdengar seseorang memberi salam
,Wa’alaikumsalam wr wb.balas ku. Tante si Ria sudah mau
melahirkan kata suami nya dengan cemas. Alhamdullillah
ucapku, saya mendengarkan dengan penuh perhatian kabar yang
di sampaikan suami Ria tadi.
Tanpa membuang waktu kami berangkat membawa Ria
kerumah bersalin. Melahirkan anak pertama tentu tidak ada
ilmu yang di dapatnya untuk menghadapi persalinan ini. Dengan
Praktik MP dimensi 5 aku berusaha mendampinginya seperti
aku mendampingi anak kandungku sendiri. Mendampinginya
dalam bersalin membuatnya kuat dan berjuang sekuat tenaga
melahirkan putra tercintanya.

Alhamdullillah besoknya beriring azan asyar lahir lah
seorang putra yg begitu ganteng pengobat letih umma salama
menahan sakit menjelang melahirkan tadi..Semoga mereka
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah …
Aamiin…dan akupun dengan bangga menyandang gelar baru
“NENEK”
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Kesabaran Yang Tercinta
Oleh : Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

*****
Karena sebuah kegiatan di luar kota saya harus
meninggalkan suami dan anak- anak tercinta. Suami saya saya
sangat mendukung karir saya sebagai guru TK, anak- anak juga
memahami kalau saya suatu waktu ada kegiatan beberapa hari
yang meninggalkan mereka. Tapi sebelum saya berangkat saya
juga mempersiapkan hal- hal yang menjadi tanggung jawab saya,
seperti lauk untuk beberapa hari saya pergi.
Sejak pandemi melanda negeri ini, banyak kebiasaan baru
di keluarga saya, anak- anak karena belajar dari rumah, banyak
menghabiskan waktu di rumah. Suami saya seorang abdi negara
di mana jadwal dinas dan liburnya tidak seperti orang pada
umumnya. Bisa saja saya dan anak- anak libur, tapi suami saya
malah masuk dinas.

Seperti ketika saya pergi keluar kota baru- baru ini, dengan
dimensi mindful parenting sabar, suami saya selain bekerja, ia
juga harus menjaga dan mengasuh anak- anak. Beberapa hari
saya di luar kota suami saya juga menelpon menanyakan perihal
berapa kali air bilasan kain harus ia ganti, dan dengan bijaksana
ia juga harus mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga
yang menjadi pekerjaan saya biasanya.
Bahagia dan bersyukur sekali saya memiliki suami yang
mendukung dan memahami saya, semoga kebiasaan minful
parenting ini akan menjadi habit bagi keluarga kami.
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Bangga Dengan Kekurangan
Pasangan

Oleh : Mailawati – TK Islam Masyitah

*****

Dengan mengedepankan welas asih dengan pasangan, saya
selalu berusaha untuk saling mengisi kekurangan pasangan,
karena tidak ada manusia yang sempurna, justru kekurangan
itu yang membuat semuanya indah jika kita menyempurnakan.
Karena disana kita bisa saling mengisi, saling berbagi suka duka
dan saling menerima apa adanya.
Dengan mempraktekkan Mindful Parenting Dimensi
ke-1 yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, saya selalu
mendengarkan segala masalah dan curahan hatinya di kantor
dengan penuh perhatian, dan membantu mencarikan solusinya.

Dengan sering komunikasi dengan mendengarkan dengan
penuh perhatian maka akan semakin timbul rasa welas asih
dalam mengukir cinta dengan pasangan, sehingga kita akan
lebih mengerti dalam hal apapun, dan hidup lebih bahagia.
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“ Hidupku Saling Melengkapi
Dengan Suamiku ”

Oleh : Fitriani, S.Pd – Pengawas TK

*****

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT punya sisi
kelebihan dan kekurangan tidak ada yang sempurna 100%
karena kesempurnaan milik Allah semata. Untuk itulah dalam
kehidupan kita saling melengkapi begitu juga dengan pasangan
hidupku yakni suamiku tercinta. Usia rumah tanggaku sudah
memasuki 31 tahun, saat saya mau menikah saya sedikit
banyaknya sudah memahami segala kelebihan dan kekuranganya,
begitu juga sebaliknya ia juga telah memahami segala dan
kelebihan kekurangan saya. Seiring berjalannya waktu aktifitas
saya sebagai PNS selalu mendapat dukungan dari suamiku,
sebaliknya suamiku yang berstatus wiraswasta yaitu memiliki
usaha entertainment selalu saya dukung yang penting bagi saya
selagi usaha tersebut halal.
Berkomitmen merupakan suatu hal yang prinsipil bagi saya
dan suami dalam menjalankan mahligai rumah tangga termasuk
kejujuran dan saling melengkapi serta bekerja sama baik urusan
pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan keuangan
sehingga tidak ada yang ditutupi transparan.

Saat anak saya masih sekolah SD, SMP, TK suami saya
bergiliran mengantarkan anak anak sekolah yang dimulai
mengantarkan dari SD, SMP, terakhir saya bersama anak saya di
TK karena saat itu saya guru TK, bahkan dalam kendaraan saya
seperti rumah berjalan bila saya bersama anak anak dan suami
tidak sempat sarapan pagi maka saya menyiapkan perlengkapan
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diatas mobil dan menyuapi anak anak satu persatu termasuk
suami saat mengendarai mobil saya suapin sambil mengatakan
dengan penuh cinta dan sayang “Mama sayang sama papa dan
anak anak” suami dan anak anak mendengarkan ucapan saya
dengan penuh perhatian sambil lalu mereka menciumi saya satu
persatu termasuk juga suamiku. Saat ini saya dan suamiku sedang
memperkuat tali welas asih untuk hidup lebih berbahagia, karena
anak anak sudah besar dan berada di luar kota. Setiap subuh
saya telpon anak anak dan berbicara dengan empati pada saat
menyampaikan pesan, Alhamdulillah semua anak anak saat saya
nelpon meraka segera mengangkat telpon dan mendenggarkan
pesan saya. Begitu juga saya dengan suami saat saya terlambat
pulang saya kasih tahu dengan berbicara santun sehingga suami
saya semakin sayang, cinta dan perhatian pada saya.
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Sabar dan Welas Asih Terhadap
Pasangan

Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

*****

Pada suatu sore dengan wajah kelelahan suamiku pulang
kerja, wajahnya kusut. Seperti banyak sekali yang dia fikirkan, saya
menyiapkan perlengkapan mandinya dan meyiapkan minuman
yang akan dia seduh di sore hari. Ketika melihat wajahnya sudah
fresh lagi, saya mulai bertanya kenapa apa ada masalah, tapi dia
diam saja. Saya tidak mau memaksakan saya akan mendengarkan
penjelasan darinya dengan penuh kesabaran tanpa menghakimi
dia dengan pertanyaan yang macam-macam.

Maghrib pun datang, dia mengajak ku untuk pergi keluar
dan saat itu anak-anak sedang asyiknya bermain bersama sikakak
dan nenek. Saya pamit sama ibu dan anak-anak pergi keluar tuk
beli sesuatu tuk sarapan anak besok paginya. Tanpa di tanya
suami saya menjelaskan permasalahan yang sedang di alaminya
mendengarkan dengan penuh perhatian, serta saya memberikan
saran kepada suami Alhamdulillah saran saya dapat dia dengar
dan dengan akan mengambil suatu keputusan itu dengan adil
dan bijaksana. Bismillah dengan keyakinan hati dan perasaan
hati yang tenang akan tercipta welas asih antar kami berdua.
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Suami Mengajak Pergi Keluar
Berdua Saja

Oleh : Fitratul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukit Tinggi

*****

Setelah 5 tahun usia pernikahan kami. Alhamdulilah
keluarga kecil saya di anugerahi seorang putri kecil. Semenjak
saya melahirkan kami jarang menghabiskan waktu berdua
dengan suami. Walaupun itu hanya pergi keluar membeli
makanan. Tapi saya sangat bersyukur sekali dengan hadirnya
seorang putri kecil dikeluarga kami. Hidup kami begitu begitu
terasa lengkap.

Suatu malam suami saya mengajak pergi keluar untuk
membeli makanan kesukaan saya. Kami hanya pergi berdua saja.
Anak saya yang sudah berumur 3 tahun tengah asyik bermain
bersama uncunya (adik perempuan saya). Biasanya kalau keluar
rumah kami selalu pergi bersama-sama dengan anak dan adik
saya. Karena adik perempuan saya ikut tinggal bersama kami.
Selama dalam perjalanan suami saya menyetel lagu-lagu
kenangan waktu kami pacaran dulu. Ya Allah itu sangat romantis
sekali kami saling mendengar dan berbagi cerita kenangan
dimana awal suami saya berjumpa saya, jalan berdua mengukir
tali welas asih dan makan malam di tempat cafe favorit kami.

Malam itu saya sangat bahagia sekali. Ternyata perlu
juga kita sekali-sekali pergi berduaan dengan suami tujuannya
agar kasih sayang atau welas asih kita tetap hidup kembali dan
bertambah mesra. Rasa welas asih dalam pernikahan harus tetap
kita pupuk agar kehidupan pernikahan menjadi bahagia. Terima
kasih Mindful parenting
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Memberikan Sesuatu Kepada Pejuang
Keluarga

Oleh: Novridawati

*****

Hari ini saya berencana membelikan suami hadiah berupa
jaket yang sudah lama diinginkannya. Selama ini hanya jadi
angan angan saja, jaket kulit yang bagus untuk naik motor dalam
kegiatan setiap hari. Karena saya ingin mempraktekkan Dimensi
ke 5 Mindful parenting yang didapat di WS GNRM yaitu
WELAS ASIH; maka saya menghargai suami atas model jaket
yang dipilihnya. Suami merasa senang mendapatkan hadiah
tersebut, dengan mempraktekkan dimensi 1 saya mendengarkan
suami bercerita kalau dia sangat menyukai jaket tersebut dan
sudah lama mengincarnya. Dia mengatakan kalau jacket tersebut
sangat bagus. Sebenarnya saya kurang suka dengan pilihan suami
namun karena saya ingin mengamalkan dimensi ke 2 maka
saya pun menyetujui dan ikut mengatakan kalau pilihan suami
tersebut sangat bagus. Karena menghargai suami yang sudah
susah payah bekerja mencari nafkah. Dengan praktek dimensi
ke 4 maka saya memutuskan untuk memberikan suami hadiah
sebagai rasa terima kasih saya atas usaha yang telah dilakukannya
selama ini.
Semoga rumah tangga kami semakin bahagia dengan
menerapkan 5 dimensi Mindful parenting eMKa ini dan berharap
suami juga bisa mempraktekkan dimensi ini nantinya kepada
anak istri dengan welas asih dalam mendidik dan membimbing
kami sampai ke syurganya nanti. Aamiin YRA.
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Kehadiranmu Sangat Berarti Bagiku
Oleh: Novridawati

*****
Hidup berumah tangga tidaklah semudah dan seindah
yang kita bayangkan ketika sebelum menikah dulu. Semua
pasangan sebelum menikah hanya membayangkan yang indah
indah saja. Ditahun pertama pernikahan memang yang terlihat
hanya yang indah dan yang manis saja. Namun ditahun tahun
selanjutnya mulailah muncul kerikil kecil, gelombang kecil saat
mengharungi bahtera rumah tangga. Disinilah dituntut peran
seorang istri untuk bisa menyikapi hal kecil agar tidak menjadi
besar dan menanggapi masalah dengan bijaksana. Ibu rumah
tangga harus pandai mengatur waktu disaat bersama suami dan
juga bersama anak.

Kerukunan antar pasangan harus bisa dijaga dengan baik.
Dan kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak anak
kita. Masing masing harus berperan sesuai dengan kodratnya
dan itupun harus kita tanamkan kepada anak agar kelak mereka
juga belajar dari cara kita mendidik mereka sekarang. Kehadiran
seorang suami, seorang ayah sangat berarti dalam keluarga. Ayah
sebagai kepala rumah tangga diharapkan mampu mengayomi
anak dan istrinya. Beruntung jika suami/ayah bisa bersama
keluarga setiap hari. Ia bisa melihat anak dan istrinya setiap hari.
Berbeda dengan saya, bertemu dengan suami hanya satu
kali dalam seminggu. Saya harus bisa memanfaatkan waktu itu
dengan sebaik baiknya. Saya akan meluangkan waktu bersama
suami dan juga anak untuk hal yang membahagiakan kami.
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Namun terasa sangat sepi dan rindu yang tak tertahankan dikala
saya ataupun anak sedang sakit suami tak berada disisi. Ingin
rasanya dipeluk dan disayang suami namun jarak memisahkan
kami hingga diri ini harus mengorbankan perasaaan dan rasa
rindu yang mendalam. Ketika anak merindukan ayahnya barulah
terasa bahwa kehadiranmu sangat berarti dalam kehidupan kami.
Hampa terasa dunia ini jika dirimu tak berada disisi.
Terimakasih suamiku karena sampai saat ini masih setia
menemani, mendampingi dan menyayangiku serta menerima
semua kekuranganku, maafkan aku wahai suamiku jika baktiku
selama ini belum sesuai dengan pengorbananmu. Semoga sehat
selalu suamiku dan selalu dalam lindungan Allah SWT serta
tetap bisa membina rumah tangga kita sampai jannah. Aamiin
Yaa Rabbal ‘Aalamiin.
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Kebersamaan Itu Begitu Indah
Oleh: Lilawati Margolang S.Pd

*****
Sejak menikah sampai 7 tahun usia pernikahan saya
dengan suami. Kehidupan kami terpisah, saya menjadi guru
di Bukittinggi sedang suami menjadi karyawan di perusahaan
perkebunan sawit di Riau. Selama ini pertemuan yang dapat
kami lakukan hanya sebulan sekali dan dikala ada libur panjang.
Terkadang sebagai istri saya merasa sedih karena belum
bisa merasakan menjadi istri yang seutuhnya saat suka maupun
duka. Sebenarnya dari awal pernikahan sudah ada komitmen
harus ada yang dikorbankan agar kami bisa bersama, tetapi
sampai tujuh tahun tetap belum berani mengambil keputusan.

Dengan berbagai pertimbangan hasil dari kesepakatan
kami berdua, pada Agustus 2020 Alhamdulillh suami siap
melepas pekerjaan yang digelutinya selama ini mengingat tempat
kerja suami terisolir di perkebunan wilayah Riau. Dan berencana
untuk usaha dagang di Bukittinggi. Awalnya suami ragu dengan
pendapatan yang akan diperolehnya melalui berdagang dengan
gaji yang diterimanya selama dia menjadi karyawan. Tapi saya
tetap yakinkan suami bahwa kebersamaan itu lebih baik dan
tidak biasa dibandingkan dengan seberapa besar nilai uang. Yang
pasti kita berdua saling yakin dan percaya serta tetap berusaha.
Setelah 3 (tiga) bulan berjalan dan suami sudah memulai
usaha dagangnya. Kebersamaan kami begitu terasa indah dan
kehidupan kami serasa berubah jauh menjadi lebih baik, rasa
sayang perhatian dan merasa terlindungi bahkan saya merasakan
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menjadi istri yang sesungguhnya bisa merawat suami. Sehingga
berat badan kami berdua mengalami kenaikan. Ternyata
kekhawatiran yang kami takuti tidak menjadi hal yang penting
selagi masih tetap berusaha rezeki itu pasti datang dan kami
merasa tidak kekurangan.
Alhamdulillah dengan praktek 5 dimensi Mindful
parenting saya semakin yakin menjalankan keputusan yang kami
buat terutama dimensi yang ke 1: mendengarkan dengan penuh
perhatian dan berbicara dengan empati. Kami semakin dapat
meraih kebahagiaan cinta kami seutuhnya.
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Kunci Keharmonisan Rumah Tangga
Oleh : Emma Suriani – TK Kemala Bhayangkari 11

*****
Tak terasa 12 tahun sudah usia pernikahan kami,
Alhamdulillah kami dikaruniai 3 orang anak yang ganteng
dan cantik – cantik. Keceriaan dan kenakalan mereka semakin
mewarnai kehidupan rumah tangga kami. Saling memahami,
saling mengerti, saling melengkapi, mau mendengarkan serta
tidak menghakimi kunci keharmonisan keluarga kami. Ini
memng tidak mudah dicapai apalagi disaat awal pernikahan,
menyatukan dua isi kepala yang berbeda memang butuh
perjuangan dan kesabaran, tapi dengan sabar dan membuka
pintu komunikasi segala perbedaan bisa dicarikan solusinya.
Suatu pagi terjadi pertengkaran kecil antara aku dan
suami, kami cuma salah paham, dengan praktek Dimensi 1 &
2 Mindful parenting, aku mendengarkan amarah suamiku, lalu
aku melakukan pendekatan dan memulai percakapan untuk
meluruskan masalah dengan tidak menghakimi suamiku. Dengan
sabar aku mulai meminta maaf pada suamiku, ini kulakukan agar
masalahnya tidak jadi besar dan sudah selayaknya istri meminta
maaf pada suami. Mungkin karena perbedaan karakter dan pola
asuh yang menyebabkan kami salah paham dalam mendidik
anak.

Suamiku orang yang keras, beliau mendidik anak dengan
keras juga, aku kurang setuju dengan cara suamiku yang agak
keras dalam mendidik anak karena berpengaruh pada psikologi
anak.Tapi setelah aku berkomunikasi dan melakukan pendekatan,
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suamiku bisa meredam amarahnya dan bisa menerima penjelasan
yang aku berikan. lalu dengan welas asih suamiku memeluk aku
dan juga meminta maaf atas kekhilafan yang di lakukan tidak di
sengaja.

Membentuk keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap
keluarga yang menempuh jenjang pernikahan. komitmen kami,
dengan mempraktekan ke 5 Dimensi Mindful parenting setiap
permasalahan yang terjadi bisa dipecahkan secara bersama. Dan
aku semakin mencintai suamiku.
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Suamiku Mitra Kerja Andalan
Oleh : Emma Suriani - TK Kamala Bhayangkari 11

*****
Sambalado merupakan menu wajib yang harus ada di atas
meja makan. Suamiku rela tidak makan kalau menu itu sempat
absen di meja makan, tidak peduli harga cabe lagi melambung
tinggi.

Aku tidak tahan untuk mengupas bawang yang aromanya
menyengat sampai membuat mata perih. Oleh sebab itu saya
meminta tolong sama suami saya membantu mengupas bawang,
tanpa basa basi beliau melakukan kegiatan tersebut. Suatu
ketika sambalado sudah habis, aku mulai membersihkan cabe
yang sudah ada persediaannya, lalu kupotong-potong agar
mudah di blender dan sudah kucuci, kuletakkan di dapur dalam
sebuah wadah. Tak lama kemudian suamiku pulang dari kerja
membersihkan badan, setelah selesai membersihkan badan
serta beristirahat, suamiku langsung bangkit menuju dapur
dan mengambil bawang serta mengupas dan memblendernya.
Suamiku langsung paham karena sudah sering melakukan dan
memang suami adalah mitra kerja andalan bagi istri tercinta,
karena tanpa diminta beliau akan langsung mengerjakannya.
Ini juga sering ku temui ketika disaat diriku lelah pulang
sekolah, sementara anak - anak belum makan, kebetulan sambal
habis, dengan welas asih suamiku langsung pergi ke dapur
membuat telur dadar kesukaan anak – anak, ketika cucian
menumpuk di mesin cuci, tanpa di minta suamiku sudah
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melakukannya. Dengan praktek dimensi ke 5 Welas Asih, saya
semakin cinta kepada suamiku yang selalu siap sedia membantu
pekerjaan rumah bila saya sedang mengalami kerepotan, terima
kasih suamiku mitra kerja andalanku.
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Kesetiaan
Oleh: Nofeni Kusma S. Pd

*****
Sejak di PHK dari pekerjaan suamiku lebih sering melamun
dan termenung. Walaupun aku sebagai istri dan anak-anak tidak
menganggap itu suatu masalah besar karena dari awal pernikahan
kami sudah sepakat untuk saling berbagi dan setia dalam suka
maupun duka. Setiap hari suamiku berusaha mencari pekerjaan
dan memasukkan lamaran tapi tidak satupun yang berhasil.
Akupun sebagai istri tetap memberikan support dan semangat
kepada suami bahwa suatu saat nanti permasalahan ini Insya
Allah ada solusinya asal kita tetap berusaha.
Tepat dihari ulang tahunku suamiku memanggil aku dan
anak-anak saat kami berkumpul, suamiku mengatakan kalau dia
sudah menyiapkan kado istimewa dihari ulang tahunku. Aku
dan anak-anak sangat kaget karena kado tersebut adalah sebuah
amplop yang berisi surat suamiku diterima bekerja disalah satu
perusahaan.

Alhamdulillah ternyata sikap cinta dan praktek Dimensi 5
Mindful parenting welas asih, membuat suamiku tetap percaya
diri sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak.
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Pandemi Covid Melanda Hati
Oleh: Syofia Marni, S. Pd – Pengawas TK Disdikbud

*****
Duduk sendiri di depan laptop ditemani buku dan tumpukan
kertas. Menjadikan malam ini terasa sepi, dan semakin terasa saat
tiupan angin malam menyusup ditubuh mungil ini. Rasa dingin
ini seketika terasa hangat saat hp ku berdering dengan nada yang
ku buat khusus untuknya dan dan kehangatan ini semakin terasa
kala ku dengar sapaan sayang dimalam ini.

Ucapan selamat malam sayang, sudah sholat magrib dan
makan malam ya sayang. Begitu indah dan nyaman dihati dan
telinga ini mendengar kata itu. Kata yang selama ini sangat jarang
bahkan seakan tak pernah aku dengar setelah hampir 22 tahun
bersamanya. Namun sekarang kata itu selalu datang menyapaku,
mengusik kesendirian ini, mengingatkan waktu sholat, makan
siang, istirahat siang, makan malam, dan semuanya selalu ada
saja yang ingin dia sampaikan dan tanyakan tentang keadaan ku
bersama si buah hati lima pandawa.
Perpisahan yang tak diharapkan memberi arti, kepergiannya
yang diiringi dengan mewabahnya corona di negeri ini, sehingga
kami tak punya banyak waktu untuk bersama lagi seperti
sediakala. Pertemuan yang dibatasi waktu dan dihalangi corona
yang telah meluluh lantahkan dunia ini, namun tidak untuk
cinta ini karena saya praktekkan dimensi ke 5 Mindful parenting
Welas Asih .
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Jarak dan perpisahan mengajarkan kami akan arti kerinduan,
mengajarkan arti akan kehadiran masing-masing kami selama
ini, dengan praktek dimensi ke 3 MP pengendalian emosi diri,
belajar bersabar menunggu saat pertemuan. Setiap kali menelpon
kami saling melepaskan kerinduan lewat candaan kecil, gurauan,
keluhan manja dan kecerian bersama lima pandawa, saling
mendengarkan cerita dengan penuh perhatian (dimensi 1)
tentang keseharian yang dijalani tanpa ada yang menemani.
Namun dengan adanya hp menyatukan kami selalu lewat sapaan
sayang, ucapan I Love You diakhir pembicaraan, menjadikan
cinta ini semakin besar dan memberi arti.
Tak terasa malam semakin larut pembicaraan semakin
mengasyikkan, terasa berat untuk mengakhiri, namun demi
welas asih, kasih sayang dan cinta ini pembicaraan pun diakhiri
dengan saling mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan
tidak tidur larut malam, jangan sampai sakit ya sayang jaga diri
disana untuk kita, dan tetap jaga protokol kesehatan. Untuk kita
dan cinta ini.
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Suami Penyayang
Oleh: Eryetti Nazar, S. Pd

*****
Setelah bunda di Swab ternyata hasilnya Positif covid 19.
Rasanya sedih sekali mendengar kabar itu, dengan praktek
dimensi 3 Mindful parenting bunda berusaha mengendalikan
emosi diri dengan tidak bersedih berkepanjangan. Dengan
praktek dimensi 5 Mindful parenting rasa welas asih, suami
memberikan pengertian supaya tidak memikirkan hal-hal
yang negatif, suami terus selalu mengingat hanya Allah yang
menyehatkan kita, tidak ada daya dan upaya selain pertolongan
dari Allah. Kemudian bunda melakukan isolasi mandiri saja.
Semua perlengkapan dan keperluan sehari-hari di siapkan
oleh suamiku. Alangkah senangnya hatiku karena suami begitu
welas asih, perhatian dan sangat sayang kepada bunda dan
keluarga. Terima kasih Yaa Allah yang memberikan suami yang
penyayang serta perhatian kepada ku . Semoga keluarga kecilku
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Amiiin
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Lem Cinta
Oleh : Lisa Susanti Rais - TK ‘Aisyiyah I

*****
Kemarin, tiba-tiba sepatu saya merekah alias lepas lemnya.
Kebetulan sore hari sang suami masih di luar, jadi saya titip
lem yang bisa melengketkan sepatu tersebut. Karena sesuatu
hal, sang suami pulang agak malam, jadi ngantukpun datang
pada diri ini. Akhirnya saya pun ketiduran. Bangun di subuh
hari, terlihat sepatu tersebut letaknya sudah tidak beraturan.
Rasa jengkelpun muncul di hati ini. Saya coba tahan emosi,
beranggapan itu perbuatan si Kucing. Saya mencoba susun
sepatu itu, saat dipegang saya melihat sepatu itu sudah rapi tidak
ada lagi sobekan. Ternyata, tanpa sepengetahuan saya, sang suami
sudah memberikan lem cinta pada sepatu tersebut. Sehingga
sudah bisa saya pakai kembali di pagi ini, thanks my husband
atas perhatiannya.
Sekecil apapun perhatian yang diberikan, dengan praktek
dimensi 5 Mindful Parenting welas asih membuat pasangan kita
akan merasa lebih bahagia.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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PILAR III

TEH ANAK
Praktek Mindful Parenting Terhadap Anak

Meluangkan Waktu Mendengarkan

Kejujuran Yang Di Sampaikan Oleh
Anak

Oleh: Nofeni Kusma S. Pd

*****

Seperti biasa, kebiasaan yang selalu diterapkan dalam
anggota keluarga untuk berkomunikasi tentang apapun yang
dilakukan di luar rumah.

Suatu hari anak saya yang bungsu terlambat pulang dan
tidak memberi kabar, dengan praktek dimensi ke 3 Mindful
Parenting saya mencoba menenangkan diri saya dan menunggu
sampai anak pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, anak saya
langsung menghampiri saya dan menyampaikan alasan kenapa
dia terlambat pulang, ternyata anak saya baru saja membantu
temannya yang mendapat kecelakaan. Saya bersyukur karena
sudah bisa menerapkan dimensi ke 1 Mindful Parenting yaitu
mendengarkan dengan penuh perhatian, dan saya merasa bahagia
karena anak dengan penuh welas asih dan percaya diri untuk
berbuat baik kepada sesama.
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Memberi Maaf Keputusan Yang
Baik

Oleh: Emma Suriani – TK Kemala Bhayangkari 11

*****
Siang hari sepulang sekolah, anak laki laki saya yang sulung
yang bernama Darrel nampak cemberut. Saya mendekati anak
laki – laki saya yang sedang duduk sambil membelai rambutnya,
saya bertanya ada apa bang ?? kenapa wajah abang cemberut
begitu.
Kemudian Darrel menjawab, ini mama baju abang di coret
sama teman tadi ma, coba mama lihat banyak coretan di belakang
baju abang, sambil mendengarkan anak saya bercerita, saya
lihat memang cukup banyak coretannya. Dengan mempraktekan
dimensi ke 2 Mindful Parenting, saya tidak menghakimi Darrel,
lalu saya suruh Darrel ganti baju dan makan.
Selesai makan saya menghampiri Darrel dan dengan
praktek dimensi 1 MP mendengarkan dengan penuh perhatian dan
bicara dengan empati, saya bertanya kepada Darrel, bagaimana
kejadiannya sampai baju Darrel banyak coretan. Kemudian
Darrel menceritakan kejadian di sekolah penyebab baju Darrel
banyak coretan. Lalu saya mencoba untuk memberi nasehat
agar kejadian tadi tidak terulang. Kemudian Darrel meminta
maaf, dengan welas asih saya memeluk Darrel dan berkata
mama percaya sama abang, abang bisa mengatasi masalah abang
dengan baik dengan memberi maaf pada teman abang itu adalah
keputusan yang baik nak.
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Anakku Menerima Hukuman Yang
Aku Berikan

Oleh: Syofia Marni S. Pd. – Pengawas TK Disdikbud

*****

Ini masih tentang putraku yang anak milenial, kali ini Ibnu
putra keempatku yang duduk di bangku kelas VIII MTsN pun
terdampak era milenial tersebut. Sebagaimana diketahui, mereka
tidak salah karena memang mereka terlahir di zaman milenial
dan butuh perhatian super ekstra untuk mereka, ini tantangan
dan ujian bagiku.

Pagi ini Ibnu anakku tiba-tiba hilang setelah aku suruh
mengantar uang ke rumah kakeknya yang rumahnya tidak begitu
jauh dari rumah kami. Setelah aku kekantor dan berkegiatan
dengan acara presentasi pendampingan study kasus, selesai
kegiatan zoom, ku nyalakan motor matic merahku dan pulang
ke rumah untuk memastikan keberadaan Ibnu.

Sesampai di rumah, aku minta kakaknya mencarinya
dan Alhmadulillah bisa menemukannya dalam waktu singkat.
Sesampai Ibnu di rumah, ku minta Ibnu untuk cuci tangan,
makan dan ganti baju. Selesai makan, dengan praktek dimensi 1
Mindful Parenting – mendengarkan dengan penuh perhatian dan
bicara dengan empati ku dekati dan bertanya ke mana dia pergi tadi
pagi. Dengan suara pelan dan rasa bersalah, Ibnu menceritakan
kronologis perjalanannya hari ini. Ibnu bersembunyi di sungai
sampai siang menjelang, dan saat siang datang kira-kira pukul
09.30 WIB, ia beranjak dari persembunyian dan menuju tempat
main PS bersama temannya yang memang sudah menunggunya.
Ibnu mengemukakan alasannya kabur karena guru dan pelajaran
hari ini tidak dia senangi dan dia takut menyampaikannya.
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Aku mendengarkan dengan sepenuh hati ceritanya, dengan
praktek dimensi-2 MP – tidak menghakimi, kami kemudian
berdiskusi tentang dampak dari perbuatannya tersebut. Aku
menyampaikan kondisi yang mungkin sedikit harus dia
mengerti bahwa saat ini ayahnya sedang di luar kota dan untuk
pengawasannya ke depan akan lebih baik kalau pindah ke
pesantren. Ibnu menolak hal tersebut dengan penyesalan dan
memulangkan uang yang seharusnya diberikan kepada kakeknya,
dan ia meminta maaf serta memohon untuk tidak dipindahkan
ke pesantren, dan ingin tetap ada di sekolah sekarang serta tetap
bisa ikut klub futsal. Aku meminta komitmennya tentang hal
itu, dan jika peristiwa itu terjadi kembali dia bersedia menerima
resiko dari perbuatannya.
Rasulullah mengajar boleh memberi hukuman yang
mendidik dan memberi efek jera bagi anak yang sudah cukup
umur dengan memukul bagian tubuhnya seperti kaki dan telapak
tangan atau bagian tubuh dari pinggang ke bawah.

Dengan mempraktekan dimensi 4 MP - Adil dan Bijaksana
, aku sampaikan dengan sabar hati dan memintanya untuk
memperlihatkan tangan dan mengatakan, “Boleh bunda lihat
telapak tangan yang menerima uang bunda tadi pagi dan telapak
tangan yang mengeluarkan uang untuk bayar PS?”. Ia membuka
kedua telapak tangannya, dengan berat hati ku ucapkan “Maafkan
bunda, terpaksa telapak tangan ini harus menerima resiko dari
kelancangannya tadi pagi”. Ibnu pun menerima perlakuan
tersebut tanpa ada penolakan ataupun wajah menantang.
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Kasih Ibu Sepanjang Masa
Oleh: Eryetti Naza,S.Pd

*****
Di pagi hari sekitar pukul 06.00 pagi mobil sekolah telah
menjemput Dilla.Tit…tit…tit…tit bunyi klason mobil jemputan
sudah datang dihalaman rumah Dilla. Dengan bergegas Dilla
keluar rumah dan pamitan sama ibunya. Karna Dilla bangunnya
kesiangan Dilla Tidak sempat sarapan pagi, dengan praktek
dimensi 5 Mindful Parenting welas asih, aku segera menuangkan
air teh panas ke piring kecil dan menyuapkan ke Dilla sambil
tersenyum memandang anaknya minum air panas tersebut.

Dan aku tidak lupa memasukan sepotong roti dalam tasnya.
Dan Dilla segera pergi menuju mobil jemputan, dan tak lupa ia
bersalaman sama ibunya. Dan ibu mendoakan Dilla agar selamat
sampai kesekolah. Seperti kata bijak ”Saat hidupmu bahagia
ibumu tidak pernah memintamu untuk berbagi kebahagiaan
kepadanya, tapi saat kamu terluka ibumu selalu datang untuk
menerima bagian dari lukamu”.
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Menjalankan Komitmen Yang Ada
Oleh: Yurnita S. Pd

*****
Saya mempunyai seorang anak yang selalu melakukan segala
sesuatu dengan kemauan dan keinginan sendiri. Terkadang saya
tidak suka dengan sifat nya yang hanya memikirkan kesenangan
semata contohnya seperti tidak mendengarkan yang saya katakan,
tidak disiplin, dan selalu ingin bermain dengan teman.
Dengan mempraktekan dimensi-1 & 2 Mindful Parenting,
saya memanggil anak saya untuk bercerita dan saya mendengarkan
dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh anak saya
dan saya tidak menghakimi dia. Hasil dari diskusi kami membuat
sebuah perjanjian tertulis, dimana berisi peraturan dirumah
yang harus dia patuhi. Anak saya berjanji akan mendengarkan
perkataan saya. Saya membuat perjanjian atau komitmen ini agar
dia dapat menepati janji dan menjalankan komitmennya demi
kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena
seorang anak yang sukses adalah anak yang selalu berbakti dan
mau mendengarkan apa yang orang tua katakan.

Dengan praktek dimensi-4 MP adil & bijaksana saya katakan
bahwa hidup semaunya tanpa aturan juga tidak baik, semoga
anak saya dapat mengerti dan menjalankan aturan yang kita buat
dengan adil dan bijaksana, ini semata hanya untuk kebaikan dan
kesuksesan dia di masa depan.

103

Kakak dan Adek, Anak Yang
Perhatian Sama Mama
Oleh: Andrea Reza – TK.Aisyiah 1

*****

Mempunyai 2 orang anak dengan jarak 2 tahun mempunyai
sensasi tersendiri. Terkadang mereka seperti anak kembar, kalau
mau beli harus dibelikan 2 dan dalam bentuk sama walaupun
warnanya berbeda. Suatu ketika, saya sedang mengikuti ujian
online dengan waktu otomatis berjalan. Sebelum ujian, saya
sudah membuat kesepakatan kepada mereka berdua bahwa
saya akan ujian jadi anak-anak bermain dulu berdua dan tidak
mengganggu mama. Namun apa daya, saat 10 menit pertama,
mereka berebut mainan di depan saya sehingga membuyarkan
konsentrasi saya.

Segala cara dengan suara lembut untuk melerai mereka
tidak berhasil dan pada akhirnya suara saya semakin membesar.
Si kakak yang baru berusia 7 tahun langsung terdiam dan pergi
meninggalkan saya dengan wajah cemberut. Sedangkan si
adek yang berusia 5 tahun menangis karena saya tidak pernah
memarahi mereka. Akhirnya nenek mereka menenangkan
mereka seraya membiarkan saya melanjutkan ujian.
Setelah ujian, saya mendatangi mereka. Mereka hanya
terdiam dan merasa sungkan untuk berbicara dengan saya.
Namun, dengan penuh rasa bersalah saya meminta maaf kepada
mereka berdua. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian
dan seksama tentang perasaan mereka dan mencoba untuk tidak
menghakimi kesalahan mereka tadi. Dengan penuh welas asih
saya memeluk mereka sambil berkata “sayang, maafkan mama
104

ya nak. Mama yang salah”. Akhirnya kami berpelukan dan
menangis bersama. Tetapi di luar pikiran saya, si adek melepaskan
pelukan sambil berkata “mama, Ayub punya kue untuk mama”.
Seketika itu juga saya memeluknya kembali seraya menciumi
wajah lugunya. Mereka tidak pernah dendam dengan mamanya.
Mereka sayang sama mamanya. Tetapi mereka tetaplah anakanak yang lugu yang menginginkan perhatian dari mamanya.
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Karena Main Sepeda
Oleh: Efita Roza ,S.Pd – KB Seruni

*****

Saya kaget melihat anak saya Najad pulang sekolah dengan
pakaian yang kotor dan penuh lumpur. Dengan mengendalikan
emosi diri atau sabar saya memanggil anak saya. Dengan lemah
lembut dan bertanya dengan empati “Najad sini naak”. Najad
mendekati saya dengan ragu dan takut, saya bertanya dengan
lembut penuh empati “kenapa baju anak mama kotor sekali”, Najad
melihat saya agak heran dan membatin kok mama tidak marah.
Saya menanyai Najad lagi “kok anak mama diam”. Najad
tersenyum dan menceritakan kenapa bajunya sampai kotor dan
saya mendengarkan dengan penuh perhatian cerita Najad. Ternyata
Najad belajar main sepeda dengan temannya, Najad bilang “kemarin
hari hujan jadi halaman rumah teman Najad agak becek dan Najad
terjatuh di situ, sehingga baju Najad kotor seperti ini tapi Najad
udah bisa dikit dikit mama” kata Najad dengan semangatnya”.

Dengan welas asih saya tersenyum sambil merangkulnya dan
saya menasehatinya “Najad boleh bermain dengan teman Najad
tapi Najad pulang dulu tukar baju sekolahnya dulu baru main
sama temannya”. Najad melihat saya dan tersenyum sambil berkata
“mama tidak marah sama Najad karena baju sekolah Najad kotor”,
saya tersenyum dan menggelengkan kepala dan menyuruh Najad
untuk tukar baju dia pergi dengan wajah berseri seri.
Dengan praktik Mindful Parenting mendengarkan dengan
penuh perhatian terhadap anak, diawali dengan pengendalian
emosi diri, serta welas asih dalam kasus ini membuat saya lebih
bijaksana dalam mendidik anak saya.
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Mengajarkan Anak Welas Asih
Berbagi Dengan Pengemis
Oleh: Elma Juita, S.Pd – TK. Bayangkari

*****

Saya mempunyai 2 orang anak, diantaranya 1 orang anak
perempuan dan1 orang anak laki-laki. Anak laki-laki saya ini
bernama Rafa yang umurnya sekarang ini sudah 9 tahun dan
dia baru kelas 4. Diwaktu Rafa ini berumur 8 tahun dia selalu
ketakutan apabila melihat seorang pengemis yang datang
meminta minta kerumah saya. Rafa ini apabila bertemu dengan
pengemis baik dipasar, dijalan selalu ketakutan. Berbicara
dengan empati, saya bertanya kepada Rafa “kenapa Rafa takut
kepada orang tersebut?”. Rafa menjawab “dia itu bajunya robekrobek bu, dia itu orang gila” katanya. Kemudian saya beri dia
pengertian bahwaorang itu bukan orang gila nak, tapi orang itu
adalah pengemis, Rafa tadi balik bertanya pengemis itu apa ibu,
dan saya juga menjelaskan lagi, pengemis itu adalah orang yang
meminta-minta karena dia tidak punya uang, dan kalau dia tidak
punya uang dia tidak bisa membeli makan dan minum seperti
kita. “Oh begitu kasihan ya bu” kata Rafa, iya nak makanya kalau
kita punya uang kita boleh memberi pengemis tersebut.

Pada bulan berikutnya pengemis tersebut datang lagi
kerumah, Rafa langsung membuka pintu dan lari-lari memanggil
saya yang sedang memasak didapur. Saya kaget, ada apa nak,
diluar ada pengemis bu, minta uang bu Rafa yang kasih uang
itu kepada pengemis itu ya bu. Disini saya sangat terharu bahwa
yang dari awalnya Rafa ini takut kepada pengemis dan akhirnya
dia mau berbagi dengan welas asih kepada pengemis tersebut.
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Dengan praktek 5 dimensi Mindful parenting, terutama
Dimensi yang ke 2 tidak menghakimi dan dimensi yang ke 5
welas Asih, anak kami Rafa mau berbagi kepada orang yang
membutuhkan.
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Pengalaman dan Kenangan
Oleh: Novridawati S.Pd

*****
Teringat akan kenangan bersama 2 orang cucu dari kakak
perempuan saya. Yang pertama sudah kelas 1 SD sedangkan
adiknya baru berusia 3 tahun. Biasanya tiap akhir pekan saya
bersama keluarga pulang ke kampung. Mereka senang sekali
ketika kami sampai disana. Mereka akan datang kerumah dan
tidak mau pulang kerumahnya karena saya memberi kesempatan
kepada mereka untuk bereksplorasi dan mencoba hal hal baru.
Pada saat itu di halaman ada onggokan pasir mereka bermain
dengan riang. Untuk memperkuat dimensi ke 2 Mindful
Parenting saya biarkan mereka bermain sepuasnya walaupun
baju mereka berlumuran pasir. Saya mengingatkan agar hati hati
saat bermain, pasirnya tidak boleh dibuang dan berserakan dan
hati hati agar jangan sampai kena mata (dimensi ke 4).

Setelah itu saya teringat ketika dulu anak saya pernah
bermain pelosotan dengan pelepah pinang lalu saya ambilkan
sebuah pelepah pinang untuk menambah keseruan mereka
bermain. Sang kakak bertanya untuk apa pelepah pinangnya nek,
maka saya pun menjelaskan bahwa ini bisa buat main pelosotan.
Kemudian dengan welas asih saya pun mempraktekkannya
dengan menyuruh mereka duduk diatas pelepah pinang tersebut.
Betapa senangnya mereka ketika mendapatkan pengalaman
baru yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Setelah
bermain merekapun bercerita bahwa mereka sangat bahagia
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bisa merasakan naik pelosotan dengan menggunakan pelepah
pinang. Saya mendengarkan celoteh mereka berdua dengan
penuh perhatian dan kasih sayang (dimensi 1).
Dengan praktek Mindful Parenting eMKa kepada anak usia
dini maka akan berkesan bagi kehidupan mereka kelak. Karena
pengalaman mereka saat ini akan menjadi kenangan bagi mereka
nanti. Jika pengalamannya saat usia dini baik maka mereka akan
mengenang kenangan itu dengan baik.
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Ayah Mendengarkan Kebutuhan
Anaknya

Oleh: Maisyarah, S. Pd

*****

Alhamdulillah hari ini saya sangat merasa senang dengan
anak-anak. Walaupun ayahnya seorang yang sangat sibuk dalam
menjalankan tugasnya, anak-anak sudah memaklumi hal ini.

Setiap sholat Maghrib sebelum makan bersama, anak
saya bercerita kepada ayahnya kapan kita pergi berenang.
Alhamdulillah ayah mendengarkan keinginan anaknya dan pergi
berenang bersama. Praktik Mindful Parenting yang dipraktikkan
disini saling mendengarkan, Alhamdulillah.
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Menahan Diri Untuk Tidak
Menghakimi

Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****

Pada suatu sore menjelang magrib, anak saya nomor dua,
laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Ghify pulang kerumah
dalam kondisi sekujur tubuh penuh lumpur. Ia pulang sambil
mendorong sepedanya. Tenyata, Ghify jatuh ke dalam sawah
dengan sepeda kesayangannya itu.
Awalnya mau ngomel, tapi saya teringat ilmu yang saya
dapatkan saat mengikuti webinar Mindful Parenting. Saya tarik
nafas panjang dan meminta Ghify menceritakan apa yang telah
dialaminya. Ghify menjelaskan bahwa sepedanya oleng dan
akhirnya nyebur ke sawah. Saya dengarkan ceritanya sampai
selesai tanpa menyela (Dimensi 1). Saya tatap matanya dan
saya temukan kejujuran disana. Saya tidak menghakimi dan
menyalahkan Ghify atas kejadian tersebut (Dimensi 2). Saya
berhasil mengendalikan diri dan tidak marah sambil menasihati
Ghify untuk lebih berhati-hati (Dimensi 3) dan menyuruhnya
segera membersihkan tubuhnya sekaligus mencuci sendiri baju
dan celananya yang kotor karena lumpur (Dimensi 4). Setelah
Ghify selesai mandi, saya kemudian bertanya dengan welas asih
apakah ada bagian tubuhnya yang terasa sakit setelah jatuh tadi
(Dimensi 5).
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Anak Butuh Perhatian
Oleh : Ramayenni, S. Pd

*****
Praktek Mindful Parenting dimensi ke-3. Sabar

Saya mempunyai anak gadis yang masih remaja. Akhirakhir ini saya sering pulang sore, sedangkan anak gadisku ini
selama Covid-19 belajar dari rumah. Jadi waktunya banyak di
rumah, dari pagi sampai malam hanya di rumah.
Jadi akhir-akhir ini, baru saja saya sampai di rumah selalu
bilang bahwa saya tidak sayang dengan dia. Saya hanya diam
mendengarkan perkataan tersebut, saya menahan emosi karena
baru pulang dan lelah. Saya lihat belum ada waktu yang tepat
untuk berbicara dengannya.

Saat ada waktu yang tepat saya bercerita sama anak saya.
Dimana letaknya bahwa saya tidak sayang dengan dia, dengan
wajah cemberut anak saya tersebut berkata bahwa saya tidak
pernah tidur siang dengannya lagi dan tidak menemaninya dia
di rumah siang harinya.
Saya mendengar semua ungkapan kesalnya dengan sabar
sambil tersenyum. Setelah anak saya mengeluarkan unekuneknya. Saya meminta maaf karena membuat anak saya merasa
saya tidak sayang padanya. Penyebabnya karena saya sering
pulang terlambat akhir-akhir ini.

Saya baru sadar anak seusianya masih butuh perhatian,
sejak saat itu sebelum berangkat ke sekolah selalu bilang
kalau terlambat pulang. Kalau ada acara mendadak saya selalu
memberitahukan kepada anak saya tersebut.
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Tiba di rumah setiap hari saya bertanya apa saja kegiatan
sehari ini dan apa ada yang perlu dilakukan bersama. Sebelum
tidur saya menemaninya dan bercerita tentang apa saja yang
berkaitan dengannya hingga ia tertidur. Sejak kegiatan yang saya
lakukan anak saya tidak pernah lagi berkata bahwa saya tidak
sayang padanya.

114

Salat Berjamaah Bersama Papa
Oleh : Evawati, S. Pd - TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****
Dua hari yang lalu, si abang, anak pertama saya bahagia
sekali bisa ikut papanya ke masjid untuk salat berjamaah. Karena
sejak pandemi melanda, untuk salat berjamaah ke masjid tidak
dianjurkan dulu, melihat situasi dan kondisi. Sebelum berangkat
ke masjid papanya menyampaikan beberapa aturan terlebih
dahulu, mulai dari memakai masker, menjaga jarak dan mencuci
tangan. Anak pertama saya mendengarkan dengan penuh
perhatian apa yang disampaikan papanya.
Terlihat anak pertama saya bisa mempraktekkan dimensi
pertama Mindful Parenting, mendengarkan dengan penuh
perhatian. Sehingga ia bisa mengerti dan paham bagaimana
menghadapi keadaan saat ini.
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Pelukan Kasih Meredakan Sakit
Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****
Sewaktu pulang dari bekerja, badan ini terasa begitu lelah,
yang kuharapkan adalah anak-anak menyambut kedatanganku
dengan tersenyum.
Senyuman anak adalah kebahagiaanku, tapi yang kudapati
anak bungsuku malahan sedang menangis sedih. Ketika ditanya
kenapa menangis dia belum bisa jawab, akhirnya si kakak
memberi tahukan kalau tadinya adek dan kakak lagi buat api
unggun dihalaman dan yang dibakar adalah sampah plastik
di halaman yang bertumpuk terbawa air hujan kemaren dari
berbagai tempat. Adekpun berkata kalau dia hanya ingin bantu
mama bersihkan sampah yang berserakan tapi malahan kaki
adek kena lelehan plastik yang terbakar itu.

Ku tatap wajah anak-anak dan mendengarkan keluhan
dari keduanya dengan penuh perhatian (dimensi 1 Mindful
Parenting eMKa), aku jadi sedih juga berusaha tenang kemudian
bergegas mengambil obat oles yang sudah dipersiapkan dirumah.
Sambil mengoles pelan pada luka bakar adek setelah itu tak
lupa kuberikan pesan pada anak-anak seharusnya tidak usah
membakar apapun dipekarangan rumah tanpa pengawasan
mama ataupun papa, karena tidak aman. Adek dan kakak pun
menganggukkan kepala tanda setuju, akupun memeluk kedua
anak-anak dan mengecup kening mereka, tak lamapun adek
mulai tertidur dalam pelukanku.
116

Celetuk Sibungsu Kami
Oleh : Sri Umbarsasi,S.Pd – KB. Kreatif

*****
Tugasku sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier secara
tiba-tiba memiliki beberapa fungsi ganda sejak perubahan proses
pembelajaran yang dilakukan dengan sistem daring atau belajar
dirumah akibat pandemi ini.

Aku memiliki 5 orang anak yang ketiganya masih duduk
disekolah, mulai dari SD, SMP, SMA ..., Hari demi hari begitu
aku nikmati kebersamaanku dengan mereka anak-anakku
sekaligus murid-murid specialku...karena selama daring aku dan
suamikulah yang selalu bersama mereka dalam setiap pelajaran
yang terkadang mereka belum paham/ mengerti dan kamilah
yang mereka andalkan menjadi guru pembimbingnya dirumah..
dengan segala permasalahan yang mereka hadapi.., mulai dari
pelajaran MTK, Bahasa, IPA, dan seterusnya..

Suatu hari ada hal lucu yang tiba-tiba keluar dari katakata putra bungsuku..”Mama Papa kita hebat ya kak, bisa jadi
guru SD..guru SMP..guru SMA juga..,adek mau besok Papa
Mama melamar kerja aja yah disekolahku dan sekolah kakak,
juga abang, pasti papa mama jadi guru yang paling keren deh...
celetuk bungsuku dengan wajah polosnya.
Aku dan suamiku bersyukur..,senang..,terharu..mendengar
celetukkan bungsuku..,Alhamdulillah dengan praktik MP
(adil dan bijaksana), juga praktik D-1 (mendengarkan dengan
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penuh perhatian dan berbicara dengan empati) yang sudah kami
terapkan dlm keluargaku membuat kami sekeluarga semakin
merasakan kehadiran D-5 Mp (welas asih) yang menyelimuti
kehangatan dan kebahagiaan keluarga kami dalam mendidik
dan membimbimbing anak-anak kami.

Terimakasih dek ucapku..mama papa jadi bu guru pak guru
kalian dirumah kita aja deh..oke! Kataku hampir berbarengan
dengan ucapan suamiku..
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Si Sulung
Oleh : Lisa Susanti Rais - TK ‘Aisyiyah I

*****
Ketika kucing melahirkan 3 ekor anaknya, rasa senang
dihati anak saya terlihat dengan sambutan yang bahagia. Sampai
mereka tidak sabar untuk bisa segera bermain bersama anak
kucing tersebut. Sehingga anak saya yang kedua berusia 2 tahun
memegang-megang anak kucing tersebut. Beberapa hari berlalu,
salah seekor anak kucing tidak sehat sehingga diapun mati sesaat
setelah dipegang si Sulung. Tanpa saya hakimi, si sulung yang
berusia 6 tahun 7 bulan merasa sedih dan histeris menangis
dengan penuh rasa bersalah. Melalui penerapan dimensi pertama
saya mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian dan
empati alasan si sulung menangis. Sambil menangis, si sulung
ku masih tetap bercerita, saya pun memberikan pelukan dengan
welas asih sehingga dia pun berangsur-angsur tenang.
Hal yang lucu ketika dia bercerita ” Azzam (nama si sulung)
ingin anak kucing itu dikuburkan depan pintu belakang, jangan
jauh-jauh, dan kasihkan nama pada kuburannya ya Mi” Ucap
si sulung. Dengan rasa sabar saya pun menjelaskan kepada Si
Sulung “ kalau di depan pintu itu, nanti jika Ummi menjemur
kain, dia akan keinjak Bang” begitu panggilan saya kepada si
Sulung. Selain itu, tidak ada orang memberikan nama pada
kuburan binatang nak. Diapun menerima jawaban untuk hal
tersebut, meski mengenai pemberian nama, dia masih ngotot.
Saya pun terus memberikan pengertian dengan bijaksana
sehingga akhirnya dia menerima dan mengikhlaskan kepergian
kucing tersebut.
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Anak belajar dari hal yang terdekat, melalui seekor kucing
saja sudah dapat kita manfaatkan 5 Dimensi Mindful Parenting
yang cocok dalam mengatasi masalah yang ditemui. Anak tidak
kecewa dan kita merasa bahagia tanpa harus mengeluarkan
amarah.
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“ Hargai Setiap Usaha ”
Oleh : Suci Muharni, S.Pd - TK Negeri 1 Bukittinggi

*****
Hari ini satu murid saya datang ke sekolah, karena tidak
ada teman yang lain, saya mengajak anak itu bermain bersama,
sambil bermain dia bercerita tentang kegiatannya dirumah
bersama kakak dan abangnya, saya mendengarkan dengan penuh
perhatian dan berbicara dengan empati.
Kemudian dia ingin mewarnai gambar buah menggunakan
cat berwarna merah dan kuas, setelah selesai, saya mengajak
Maryam membersihkan tempat cat airnya, Maryam sangat
antusias dan bersemangat untuk membersihkan kuas dan tempat
cat itu. Dia bahkan meminta untuk mencuci kuas dan tempat
catnya sendiri, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada
Maryam karena sudah mau belajar bertanggung jawab. Dengan
Adil dan bijaksana saya hargai setiap capaian baiknya karena
setiap orang itu ingin dihargai setiap usahanya, apalagi anak
TK , dengan kita menghargai dia, dia akan tumbuh dengan rasa
percaya diri dan senang berbuat baik.
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Balita Perekam Yang Sangat Baik
Oleh : Yusni Yurda - TK Teladan Pertiwi

*****

Sebuah Hadis Rasullullah mengatakan bahwa “anak itu
bagaikan kain putih,orang tuanya lah yang akan mengoreskan
baik dan goresan yang buruk.

Aku mempunyai seorang cucu berumur 10 bulan, dia sudah
pandai merangkak dan berdiri berpegangan .Kebiasaan ku tiap
selesai sholat magrib membaca Al Quran setelah membaca
zikir siap sholat wajib dan sholat sunah. Cucuku Aqifa sering
merangkak mendekati ku waktu sedang baca Al Quran dan juga
membalik halaman Al Quran yang ku baca, melihat itu aminya
sering melarang dan membawa aqifa menjauhkan dari ku tapi
aku memberitahu aminya supaya membiarkan saja aqifa untuk
mendengarkan aku membaca ayat-ayat Al Quran.

Karena sering mendengarkan dan melihat saya melakukan
kegiatan ibadah itu, setiap berada di tempat aku melakukan
ibadah itu aqifah selalu melakukan apa yang aku lakukan.
Dia membalik halaman Al Quran dan berguman seperti
membaca dan menunjuk ayat- ayat itu.

Aku mempraktekkan Mindful Parenting Dimensi-1
mendengarkan dengan penuh perhatian, Dimensi -2 Tidak
menghakimi aminya yang melarang aqifah medekat waktu
pelaksanaan ibadahku dan dimensi-3 sabar dalam menghadapi
kemampuan aqifa, serta dimensi-4 berbuat adil dan bijaksana
dalam menyikapi ami aqifa yang melarang untuk menghampiri
aku sedang beribadah.
Anak-anak akan menirukan apa yang kita ucapkan dan apa
yang kita perbuat.
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Ceritamu Yang Selalu Bunda
Tunggu

Oleh : Fis Rosaria (SPS Terintegrasi Al Ikhwan Rose)

*****

Jika berbicara masalah anak, saat ini adalah masa yang
sulit dan menyedihkan. Karena ketiga putra saya ikut bersama
mantan suami. Jangankan untuk bertemu, untuk saling telpon
pun si sulung harus mencuri waktu, karena ayahnya melarang
anak-anak untuk komunikasi dan bertemu dengan saya. Si
sulung berumur 15 tahun, yang kedua 11 tahun dan si bungsu
5 tahun. Jika ada waktunya si sulung bisa menghubungi saya,
disitulah waktu yang saya manfaatkan sebisa mungkin, bertanya
bagaimana keadaan mereka, sehat atau tidak, sudah makan
atau belum. Walapun nantinya setelah telpon berakhir air
mata akan mengalir dengan sendirinya. Pernah suatu hari si
sulung menelpon dan bercerita kalau dia siap berkelahi dengan
temannya, masalahnya karena dia dimarahi gurunya telat datang
kesekolah, padahal dia sudah menitip pesan kepada temannya.
Saya mendengarkan cerita si sulung, setelah itu saya baru
bertanya “apakah abang sudah bertanya kepada temannya apa
menyampaikan pesan kepada ibu guru?”. Si sulung menjawab
“tidak bunda, abang sudah marah duluan”. Disaat itu saya hanya
tersenyum mendengarkan jawabannya, lalu saya menyampaikan
saran kepada anak “besok sebaiknya abang tanya kepada teman,
mana tau teman abang lupa menyampaikan pesan kepada bu
guru, kalau memang teman abang lupa, abang juga tanyakan
kenapa sampai lupa, mana tau teman abang ada disuruh guru
lain untuk mengerjakan sesuatu”. Anak saya menjawab dengan
lugunya “iya ya bun, kok abang tidak ingat mau bertanya, besok
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lah abang tanyakan”. Saya dengan sabar dan dengan welas asih
menjelaskan kepada anak, untuk tidak cepat menghakimi orang
lain. Dan saaat ini saya hanya bisa mendoakan mereka karena
itulah cara saya saat ini memeluk mereka dari jauh. Love you all
my kids.
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Pujian, Terima Kasih, dan Maaf
Oleh : Yusnimar Nora, S.Pd - TK Negeri Pembina Bukittinggi

*****
Aku mempunyai dua orang anak shaleh, Haris dan Fathur.
Mereka selalu taat beribadah; selalu rajin shalat, mengaji, dan
membantu orang tua. Aku selalu mengajarkan anakku untuk
saling menyayangi, saling berbagi, dan saling menolong.
Walaupun kedua anakku laki-laki, aku tetap berbicara kepada
mereka dengan lembut dan penuh kasih sayang. Aku tetap
perhatian sebagaimana mereka masih kecil. Kadang mereka
mengingatkanku bahwa mereka sudah besar.
Ketika itu aku kelelahan karena pulang sekolah langsung
belanja ke pasar. Sampai di rumah beres-beres, bersih-bersih, lalu
memasak. Setelah itu aku istirahat. Fathur (anakku yang kecil)
datang lalu memijit kakiku dengan minyak Zaitun. Kemudian
Haris (anakku yang besar) juga datang membawakan segelas teh
hangat. Alhamdulillah, senangnya.

Fathur yang dengan semangat ingin membantu meletakkan
gelas, tiba-tiba gelasnya jatuh dan pecah. Aku segera datang dan
memeriksa apakah terluka atau tidak. Fathur merasa bersalah
dan minta maaf. Aku tersenyum memeluknya dan mengatakan,
“Tidak apa-apa. Gelas itu memang terbuat dari kaca makanya
pecah. Harganya tak seberapa dibandingkan dengan anak Ibu
jika sampai terluka.” Fathur mulai tersenyum dan kembali
memelukku erat lalu mengucapkan terima kasih. Haris
membantu membersihkan pecahan kaca. Kemudian ayahnya
datang dan membantu Haris.
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Alhamdulillah, aku bersyukur memiliki dua buah hati
yang sangat membantu dan pengertian. Aku tak lupa berterima
kasih pada mereka. Aku selalu memuji dan mengungkapkan
rasa sayang dan banggaku pada mereka. Aku selalu mendoakan
mereka. Mendengarkan apapun cerita mereka, dan empati
dengan perasaan mereka. Memperhatikan kebutuhan mereka
karena mereka tidak pernah meminta, apalagi memaksa.

Sungguh indah dan damai jika kita saling mendengarkan,
berempati, penuh kasih sayang, tidak menghakimi, dan bijaksana.
(Semua Dimensi MP).

126

Awali Dengan Minta Tolong Dan
Akhiri Dengan Terima Kasih
Oleh : Reni Rahayu, S. Pd

*****

Perintah itu sangat menyakitkan bagi anak. Jadi awalilah
perintah itu dengan kata minta tolong dan berterima kasih lah
jika telah selesai dikerjakan. Kata-kata itulah yang selalu saya
tanamkan kepada anak saya dirumah dan disekolah. Karena anak
bersifat meniru. Jadi jika kita keluarkan kata perintah mereka juga
menirukan kepada adeknya dan kita sendiri. Jadi setiap anakanak saya mau apa2, mereka selalu saya ajarkan bilang apa dulu?
minta tolong bu! dan setelah selesai juga bilang apa? Mereka
menjawab terima kasih bu. Saya sebagai orang tua juga selalu
mendengarkan apa yang di inginkan atau diceritakan oleh anak
saya kepada saya. Kami saling mendengarkan satu sama lain.
Bukan anak saya saja yang berkata demikian, kami pun sebagai
orang tua juga begitu, selalu berkata minta tolong dan berterima
kasih bahkan kami sering memberikan pujian dan pelukan jika
mereka membantu kami. Jadi sekarang mereka sudah terbiasa
berkata demikian. Praktek ke-1 berkata bijak dan mendengarkan
dengan penuh perhatian. Dan MP ke- 5 welas asih.
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Botol Minum Cintaku
Oleh : Widya Rahmita, S.Pd

*****
Aku selalu membawa air minum dari rumah sebelum pergi
bekerja, karna kebiasaan ku suka kurang minum air putih jadi
sengaja selalu bawa dari rumah agar setiap saat bisa langsung
minum. Yang menarik adalah setiap pagi yang menyiapkan
air minum ku kedalam botol adalah anak anakku ( Aji dan
Adib). Seakan sudah menjadi rutinitas wajib bagi mereka untuk
membekali ku sebotol air minum putih dari rumah agar aku
tidak mudah sakit. Di awal awal mereka berebut untuk mengisi
botol minum ku, dan aku tidak pernah melarang meraka karena
aku sangat bahagia anak-anakku di umur mereka yang masih
10 tahun dan juga 8 tahun sudah bisa menunjukkan rasa peduli
dan kasih sayangnya ,welas asih ( Dimensi 5) kepadaku. Hal
sederhana yang sangat bermakna bagi ku.

Tanpa sepengetahuanku ternyata mereka sudah membuat
jadwalnya. Sehari abang dan sehari adek secara bergantian, aku
sangat bersyukur sekali punya buah 2 buah hati yang saling
menyayangi, aku tak pernah lupa untuk selalu menghabiskan air
minum dari botol cintaku. Dan mereka juga selalu mencek setiap
aku pulang apakah air minumnya habis atau bersisa. Love u my
Children.
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Anakku Sumber Bahagiaku
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD – TK Teladan Pertiwi

*****
Menjadi seorang ibu dari 3 orang putri yang sudah beranjak
dewasa (25 thn, 22 thn dan 19 thn) punya dilema tersendiri.
Mereka bukan anak-anak lagi yang bisa kita atur sesuai mau
nya kita, kadang kita suka lupa kalau mereka itu sudah bukan
anak-anak lagi, sebagai orangtua kita pasti inginkan anakanak kita sukses dan bahagia didunia dan di akhirat, sering
terjadi beda pendapat dan salah paham antara aku dan ketiga
putriku,menurutku apa yang mereka inginkan tidak sesuai
dengan apa yang aku mau, hingga akhirnya terjadi perang dingin
antara aku dan ketiga putriku.
Pada akhirnya aku lakukan pendekatan yang ternyata
ada dalam MINDFUL PARENTING, diantaranya adalah
Dimensi 1 disini aku berusaha menjadi teman nya agar dia mau
mengungkapkan isi hati nya, aku dengarkan dengan penuh
perhatian jika mereka ada masalah, aku berikan jalan dan cara
mengatasinya, adakalanya saran kita tidak mereka terima dan
aku berusaha tidak menyalahkannya dengan cara meminta suaka
dari 2 saudaranya (Dimensi 2) dengan sabar aku dengarkan
apa yg menjadi sebab kegalauan hatinya (Ternyata dia punya
masalah dengan walikelasnya) aku tahu setelah walikelas
menelpon(Dimensi 3). Dalam telponnya walikelasnya bilang
Tita (nama anakku) sudah 3x tidak hadir tanpa alasan, lalu aku
tanya ke Tita kemana adek (panggilan si bungsu) kok gak hadir
..... ternyata kesalahan ada pada guru seni budaya nya yang tidak
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melaporkan kepada walikelas kalau selama dia tidak hadir itu
sedang mengikuti lomba Tari Tradisional utusan sekolahnya
dan anakku sendiri juga punya kesalahan kenapa tidak lapor
ke walikelasnya disini aku bilang “ya.. wajar kalau walikelasmu
bertanya...” aku katakan tidak ada yg salah hanya miskomunikasi
saja (Dimensi 4). Pada akhirnya dia bisa mengerti dan memaafkan
apa yang sudah terjadi.
Ternyata apa yang sudah kulakukan ini ada dalam Mindful
Parenting....Terimakasih untuk semua yang sudah mengenalkan
ini padaku...
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Kakak Nawal Ingin Punggungnya
Diinjak Seperti Bapak

Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****

Kakak Nawal (8 Tahun) terlihat cemberut dan menahan
kekesalan. Ketika ditanya alasannya ia mengutarakan
kekecewaannya. Ia ingin diinjak punggungnya oleh adiknya
Rania (5 Tahun) seperti ia biasa menginjak punggung Bapaknya
ketika Bapaknya merasa badannya pegal-pegal. Namun hal itu
dilarang oleh Bapaknya.
Dengan praktek dimensi ke-1 MP mendengarkan dengan
penuh perhatian dan berbicara dengan empati saya menjelaskan
kepada Kakak Nawal alasan dari pelarangan tersebut. Tubuh
Kakak masih dalam masa pertumbuhan, sehingga harus dijaga
dari kemungkinan cedera punggung. Sedangkan tubuh Bapak
sudah lebih besar dan mampu menahan beban berat tubuh Kakak
sehingga kemungkinan cedera punggung akan lebih sedikit.
Dengan wajah ceria Kakak Nawal mulai menanyakan apa
saja yang ada di dalam tubuh kita, perlahan kekesalannya mulai
hilang dan berganti dengan rasa ingin tahu yang tinggi tentang
anatomi tubuh manusia. Jadilah hari itu kami bersama-sama
mempelajari anatomi tubuh manusia.
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Perlu Kesabaran Mendidik Tiga
Anakku

Oleh : Anita Nilawati S. Pd

*****
Dari awal pernikahan saya terbiasa mengurus anak-anak
sendiri dikarenakan suami bekerja di Jakarta dan ibuku sudah
tiada dari saya berumur 10 tahun. Tapi Alhamdulillah sudah
3 tahun belakangan ini suami saya sudah stay di Bukittinggi
kembali berkumpul bersama saya dan anak-anak.

Selama ini saya dihadapkan pada situasi yang mana harus
ekstra sabar dalam mengadapi anak-anak dan juga harus bekerja
setiap harinya kesekolah. Kadang mengadapi situasi seperti ini
saya sering terpancing emosi karena capek dan lelah bekerja dan
juga harus mengurus 3 bocah kecil kami yang masih butuh sekali
perhatian dari saya dan ayahnya. Jujur, saya memang sering sekali
lepas kendali dalam menghadapi kondisi ini, dengan mengenal
Mindful Parenting dimensi ke-3, sekarang ini saya sudah bisa
lebih mengendalikan emosi diri.

Dengan perbedaan sikap dan karakter anak membuat saya
memutar otak untuk bisa membuat anak-anak saya bertanggung
jawab atas pekerjaannya dan selalu membantu satu sama lainnya.
Setiap keperluan mereka harus disiapkan sendiri dan akan saya
cek setiap malam sebelum tidur. Bagi kebutuhan yang kurang
mereka selalu lapor ke saya setelah pulang sekolah lewat chat
di WA. Bersyukur mempunyai anak-anak yang selalu bisa
membantu dalam hal apapun.
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Semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat anakanak saya menjadi orang yang bermanfaat bagi semua kalangan
nantinya dan dapat menggapai masa depan yang mereka
inginkan. Aamiin. Dengan Mindful Parenting dapat menjadi
solusi di keluarga saya.
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Serupa Tapi Tak Sama
Oleh : Rika Marina Delfina

*****
Memiliki anak kembar adalah dambaan semua orang. Dan
itu pula kebahagiaan yang saya rasakan sekarang ini. Mungkin
masih banyak yang belum mengetahui bahwa anak kembar hanya
mirip secara fisik saja, sedangkan karakter mereka sangatlah
timbal balik. Khususnya si kembar saya. Mereka kerap memiliki
selera yang berbeda.

Sering kali mereka memperebutkan benda apapun yang
mereka miliki dan mengakui milik salah satu dari mereka.
Dengan praktek dimensi-3 MP pengendalian emosi diri, saya
menyiasatinya dengan memisahkan mainan mereka dalam 2 dus
yang berbeda. Tiap dus saya beri warna kesukaan masing-masing
dari mereka. Tidak lupa saya menempelkan foto masing-masing
di tiap dus tersebut.
Syukurlah mereka sekarang tidak meributkan hal itu lagi
dan sudah mulai memahami benda-benda kepunyaan mereka
masing-masing. Maklum mereka masih 4 tahun dan saya
mengasuh dengan praktek dimensi-5 MP dengan penuh welas
asih, setiap saat mengamati perkembangan mereka ini yang
membuat saya bahagia.
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Cinta Yang Penuh Makna
Oleh : Rika Marina Delfina

*****
Pada suatu siang saya dikejutkan oleh panggilan telepon
dari tetangga sebelah rumah. Degg, tiba-tiba perasaan gak
enak langsung kepikiran sama anak-anak, dan benar saja dari
seberang telepon anak saya yang kedua nangis bilang kalau
tangan kakaknya terkena pecahan kaca.
Secepat kilat saya langsung balik kerumah dan terkejut
melihat kaca jendela rumah saya pecah berkeping-keping. Hati
ini rasanya gak karu-karuan tiba-tiba saya ingat dengan konsep
5 Dimensi MP.

Saya masuk kerumah melihat si kakak yang sedang
menangis kesakitan. Anak saya tidak mau dibawa kerumah
sakit karena trauma pernah mengalami kejadian yang sama dan
tangannya dijahit oleh dokter, saya terus tenangkan dia dengan
memeluknya sambil menelpon ayahnya agar segera pulang.

Dengan praktek dimensi-3 dan 2 MP, pengendalian emosi
diri dan tidak menghakimi, untuk tidak mencercanya dengan
segudang pertanyaan , saya minta dia untuk terus berdoa minta
kesembuhan kepada Allah SWT.

Suami kemudian datang dan mengecek seberapa parah
lukanya, Alhamdulillah tidak sampai melukai pembuluh
darahnya. Akhirnya suami lah yang mengobati luka si kakak.
Perasaan lega bercampur sedih melihat keadan tersebut, saya
masih belum bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena masih
focus pada kesembuhan lukanya.
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Sampailah waktu makan malam ketika saya menyuapinya
makan, si kakak memeluk saya dan minta maaf, kalau dia
bercandanya kelewatan sampai dorong-dorongan dengan adikadiknya. Sehingga menyenggol kaca dan pecah, dia berjanji
untuk tidak akan mengulangi hal yang sama, saya praktekkan
dimensi-1 MP, mendengarkan cerita si kakak dengan penuh
perhatian dan memaafkannya. Dengan Mindful Parenting
solusi untuk ketenangan keluarga.
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Praktek MP Membuat Hidup Lebih
Bermakna

Oleh : Eli yanti Rasyid-SPS Mata Hati

*****

Sabtu pagi saya biasa mulai dengan kegiatan rutinku di
kantin sekolah, sebelum berangkat kerja suamiku yang waktu
itu berprofesi sebagai sopir angkutan kota akan bertanya, “Ma...
besok kita mau kemana?” Saya mendengarkan dengan perhatian
dan berbicara dengan empati kepada suamiku. “Saya ikut saja
papa mau ngajak kemana”, kataku. Biasanya kalau hari minggu
suamiku akan mengajak kami pergi keluar dengan mobil
angkotnya. Karena suami melihatku sudah kecapekan seharian
ngurus anak dan usaha kantin sekolah kami, setiap hari aku
handle langsung sendiri tanpa ada karyawan yang membantu,
namun saya tetap sabar mensyukuri pekerjaan ini.
Sore pulang dia narik angkot dia sudah belanja, biasanya
kalau sudah belanja oleh-oleh khas Bukittinggi berarti dia akan
mengajak kami untuk pergi kekampungnya, aku sudah hafal
kebiasan ini. Dengan bijaksana saya mulai mempersiapkan baju
anak-anak untuk menginap di kampung suamiku. Kampung
suamiku tidak jauh hanya berjarak satu setengah jam perjalanan
dengan angkot kami, anak-anak akan langsung gembira kalau
diajak kekampung papanya, karena banyak sepupunya di sana.

Habis magrib kami mulai jalan menuju ke kampung
suamiku, sampai di kampung biasanya kalau sudah dengar bunyi
mobil masuk halaman ponakan suamiku dan anak-anaknya akan
langsung keluar, mereka sudah hapal dengan mobil angkot kami.
Nampak wajah gembira mereka menyambut kedatangan kami.
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Dari jauh terdengar suara teriakan gembira “Uwak datang
… uwak dan nenek datang ... kami tersenyum mendengarnya.
Nampak mereka sudah tidak sabar menunggu kami turun
dari mobil. Biasanya kamar buat kami sudah ada karena kami
sering pulang kampung dan kamar itu kosong jarang ada yang
menunggui. Suamiku langsung menurunkan bawaannya dan
ditaruh di kamar, anak-anak sudah ribut bercanda dengan
sepupunya, suami ikut kekamar membantuku beres - beres
kamar, baru setelah itu kami kumpul di luar. Baru akan duduk
para bocah sudah mulai mengode-ngode, kami pura-pura tidak
tau, pasti ada rencana yang sudah mereka susun.
Uwak…uwak besok kan libur, uwak mau ngajak kami mandi
–mandikan ? terlihat mata polos bertanya penuh harap, suamiku
iseng menjawab. Uwak kekampung kan mau ngajak nenek
istirahat kok ngajak mandi-mandi, kan ada kamar mandi...jawab
suamiku. Nampak wajah kecewanya yang begitu mengiba. ” Tapi
coba tanya nenek mau ndak diajak pergi mandi . . . langsung
wajah-wajah kecil itu mengerubutiku, aku tidak tega melihatnya,
meski capek rasanya dan ingin tiduran saja di rumah, tapi aku tau
kalau aku menolak pergi , pasti suamiku tidak mau pergi tanpa
aku ikut serta, melihat wajah mengiba mereka aku tidak tega
untuk menolaknya, dengan senyuman welas asih dan anggukan
kecil langsung membuat mereka teriak kegirangan, langsung
kabur untuk mempersiapkan baju-baju yang akan di bawa besok.
Panggilan nenek sangat ku nikmati, aku tidak risih dapat
panggilan nenek, malah suka sekali. Meski umurku sebenarnya
tidak terpaut jauh dari ponakan suamiku, itu merupakan
panggilan kesayangan kalau sampai ditelingaku.
Pagi sebelum berangkat pergi mandi-mandi aku langsung
ke dapur buat sarapan, aku tidak mau merepotkan keluarga
ponakan suamiku, kami sudah datang satu keluarga tentu itu
akan membuatnya repot, kebiasaanku bangun pagi membuat ku
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bisa beres-beres rumah yang sudah diacak-acak pasukan kecilku
tadi malam, suamikupun sudah bangun, setelah menyuguhkan
teh hangat buat suamiku dan menemaninya minum, aku mulai
masak buat sarapan sebelum pergi main.

Suamiku suka membantuku kalau memasak di dapur, kami
akan masak sambil bercanda dan kerja sama, meski di kampungnya
dia tidak segan membantuku memasak sarapan di dapur. Kepala
–kepala kecil mulai bermunculan dengan gembira menyapa
kami, nenek sama uwak masak apa?”, “Nasi goreng” kataku,
“Asyik….yang seperti biasa ya nek, spesial” katanya. “Uwak yang
bisa bikin nasi goreng special” kataku. Kami memasak tidak bisa
sedikit sesuai yang ada dirumah. Biasanya kalau sudah nampak
mobil suamiku parkir maka ponakan suamiku dan anak-anak
di rumah lain pun akan berdatangan. Siangnya prajurit-prajurit
kecil sudah kumpul dengan tentengannya masing–masing dan
tidak ketinggalan ibunya. Kami berangkat pergi-mandi-mandi
di pemandian alam.

Aku tau liburan seperti ini yang paling disukai anak-anakku,
bisa kumpul bersama–sama dengan sepupunya. Ini kenangan
yang tidak akan pernah hilang dari memorinya, semoga mereka
menjadi anak-anak yang bahagia sampai nantinya. Biasanya
sudah capek pergi main sorenya kami kembali ke Bukittinggi
untuk mulai beraktifitas kembali. Anak –anak bersekolah, aku
mulai mengelola kantinku, sedangkan suami sudah mulai
dengan angkotnya.
Dengan praktik dimensi 1, mendengarkan penuh perhatian
dan berbicara dengan empati terhadap suami dan anak, bijaksana
dalam menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk liburan keluarga
serta dimensi 5 welas asih terhadap anak-anak dalam mengisi
liburan, membuat keluargaku menjadi semakin bermakna.
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Mengasah Tanggung Jawab Dengan
Praktek MP

Oleh : Eli yanti Rasyid - SPS Mata Hati

*****

Pada masa pilkada sekarang besar harapan ku anak-anakku
ikut mencari pengalaman sebagai penyelenggara pilkada. Tapi aku
tidak mau memaksakan keinginan ku pada mereka. Meski kami
sebagai orang tua mereka pernah ikut dalam kegiatan pemilu ini.
Tapi tanpa di sangka anak laki-laki bilang mau ikut mendaftar
jadi KPPS.”Ma..Abang mau ikut mendaftar jadi calon KPPS, kata
anak laki-lakiku waktu itu. Saya mendengarkan dengan perhatian
percakapan anak dan berbicara dengan empati “ wah bagus tu cari
pengalaman jadi penyelenggara pilkada, semoga berhasil” kataku.

Setelah melalui seleksi pemilihan KPPS Alhamdullillah dia bisa
menjadi salah satu anggota KPPS. Dalam hati aku sangat gembira
tapi dengan bijaksana aku tidak mau terlalu menggurui nya dalam
kegiatan KPPS nanti, meski kami orang tuanya sudah pernah terjun
langsung sebagai penyelenggara pemilu, kami ingin dia mencari
sendiri dulu bagaimana cara kerja KPPS ini. Kami sebagai orang
tua membuka waktu sambil praktik dimensi – 1 mendengarkan
dengan penuh perhatian dan berbicar dengan empati dalam diskusi
bersama bagaimana tatacara kegiatan penyelenggaraan pemilu,
sekedar menambah-nambah pengetahuan. Kami sadar meski
pernah menjadi penyelenggara pemilu itu tahun kemaren,untuk
tahun sekarang tentu akan ada perubahan nya walaupaun tidak
jauh.
“Ma….abang diangkat jadi ketua KPPS, kata anak lelaki ku…
alhamdullillah abang di beri kepercayaan oleh anggota tim abang
buat memimpin di TPS abang. Dengan welas asih saya katakan
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“ Insyaallah mama yakin abang bisa”. Sekarang dengan semanggat
dia mencari informasi tentang ranah kerjanya nanti, supaya
jangan sampai ketinggalan informasi dia nanti nya, aku hanya
menyemangati dan tidak mau menginterfensi kegiatannya.

“Insyaallah nanti di bimteg akan akan mengetahui langkahlangkah kerja KPPS tinggal menyimak dengan teliti, Alhamdullillah
tidak ada kecemasan di wajahnya dalam memikul tanggung jawab
ini …Semoga berhasil Sayang ..
Desember 2020 Sudah Bisa Mengambil Tanggung Jawab
Memasak Nasi
Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

Anak pertama saya, saat ini sudah kelas tujuh, karena
pelaksanaan pembelajaran dari rumah, sehingga ia akan selalu
berada di rumah. Saya dan suami bekerja, dan kami meninggalkan
anak- anak di rumah, Beruntung kami tinggal di asrama jadi ketika
kami meninggalkan anak- anak kami merasa agak tenang.

Sebelum pandemi melanda, hampir semua urusan rumah dan
dapur saya yang mengerjakan, anak pertama hanya membantu
untuk beres- beres kamar, dan menyapu rumah serta halaman.
Dan ia punya kewajiban untuk mengurus kucing kesayangannya.
Karena kami orang tuanya ingin ia bisa bertanggung jawab, karena
memelihara kucing itu adalah permintaannya sejak lama.
Dan sejak bulan Desember ini, ada hal yang berubah drastis, ia
dengan sabar menjaga dan mengasuh adiknya di rumah, yang saat
ini sang adik masih sekolah di Taman Kanak- kanak, apa lagi sang
adik terkadang banyak maunya, dan sedikit ego.

Dan bijaksana, ketika nasi sudah habis atau sisa sedikit, ia
langsung memasaknya, tanpa saya menyuruhnya. Ketika pulang dari
sekolah saya terkejut, ternyata pekerjaan dapur sudah diselesaikan si
kakak. Pandemi yang terjadi juga memberikan banyak hikmah yang
terkadang belum kita sadari dengan baik.
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Kejujuran Anakku Sangat Berarti
Oleh : Mailawati – TK Islam Masyitah

*****
Sore hari sewaktu saya pulang kerja, kulihat tergeletak HP
saya di atas kasur di kamar, waktu saya ambil dan mau menelpon
ternyata Hp saya layarnya pecah. Saya berusaha untuk
mengendalikan emosi dengan hanya diam dan tidak berkata kata apa apa, tanpa ku sadari kedua anakku Azira dan Alesha
berkata jujur.

Dengan praktik Mindful Parenting Dimensi ke-1 yaitu
mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan
empati kepada orang lain. Anakku l menceritakan kejadian tadi
pagi, kalau tadi pagi mereka berdua mau menelpon papanya.
Karena papanya tidak bisa dihubungi lalu Azira kakaknya
melempar HP saya dilantai dan akhirnya pecah.
Tanpa perlu dihakimi Dimensi ke 2 saya hanya memeluk
dan menciumnya dengan bangga karena anak-anakku mau
berkata jujur. Praktik Mindful Parenting dimensi 1 dan dimensi
2 membuat keluargaku lebih bahagia.
Dukungan Yang Sangat Berharga

Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

Setiap anak pasti ingin mendapat dukungan dari orang
tuanya, bagaimana kalau seorang anak tidak dapat dukungan dari
orang tuanya? Hanya saja kita sebagai orang orang tua apapun
yang di kerjakan anak selagi hal itu positif kita harus mendukung
dan selalu memberi semangat bagi anak. mendengarkan
keluh kesah anak, masalah yang ada pada diri anak kita harus
mendengarkan maka berilah mereka perhatian.
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Pada saat ini kalau tidak ada dukungan dari orang tua, si
anak akan merasa galau atau bingung dalam melakukan suatu
tindakan. Dukungan orang tua dari ayah dan ibu dan keluarga
sangat berharga bagi si anak, dan apapun yang mereka inginkan
kita haru mengambil suatu keputusan dengan adil dan bijaksana.
Demi masa depan mereka marilah kita didik anak kita sebaik
mungkin agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan
mendengarkan dan penuh welas asih.
Bermain Kekebun Binatang Bersama Ayah dan Mama

Oleh : Fitratul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukit Tinggi

Hari minggu ini adalah hari yang paling di tunggu-tunggu
oleh anak gadis kecil saya. Dimana hari minggu ini ayahnya
sudah berjanji untuk membawa kami pergi jalan-jalan ke kebun
binatang. Pertimbangan yang bijaksana karena selama masa
pandemi ini kami jarang pergi keluar menghabiskan waktu
bersama-sama.
Anak saya yang bernama Naura tidak sabar lagi menunggu
ayahnya pulang dari bekerja. Kebetulan suami saya hari minggu
juga bekerja sampai waktu jam siang. Mendengar suara motor
ayahnya. Naura langsung meloncat-loncat kegirangan dan
bahagia sekali. Melihat sambutan dari Naura hilang sudah lelah
dan capek sang ayah.

Alhamdulilah dengan welas asih kami berangkat ke
kebun binatang, selama dalam perjalanan anak gadis kecil kami
bernyanyi dengan gembira dan mengucapkan terima kasih
kepada ayahnya. Terimakasih EMKA untuk ilmu 5 DMP
Praktik Mindful Parenting.
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Kreatif Mendidik Anak
Oleh : Emma Suriani - TK Kamala Bhayangkari 11

*****
Hari ini aku pulang telat dari biasanya, karena tadi ada
rapat. Setiba di rumah keadaan rumah berantakan seperti kapal
pecah. Mainan berserakan dimana - mana, piring – piring kotor
dan sampah berceceran. Ku coba duduk sejenak, mengusap dada
dan menarik serta melepaskan nafas perlahan dengan praktek
Dimensi ke- 3 Mindful Parenting yaitu sabar, lalu aku memanggil
anak- anakku. “Abang, kakak, adek sini sebentar sayang “ ujarku,
kemudian anak- anak menjawab: “ ada apa ma ? “coba lihat mama
bawa apa “ seruku misterius, hore … ada ice cream kesukaan dedek
, sorak sibungsu olivia. “untuk abang ada ma ? “ tanya si sulung
Darrel. Ada dong, jawabku. untuk kakak ada ma ? tanya anakku
nomor dua si Aurel mulai merajuk takut tidak kebagian. Dengan
praktek Dimensi ke 4 MP, Adil Dan Bijaksana aku menjawab
semuanya dapat, kan kalian anak kesayangan mama, jawabku ikut
bersemangat. “ Asyik makan ice cream” sorak mereka serempak,
wah anak senang sekali ya…dapat ice cream jawabku, sekarang
coba anak mama lihat, rumah kita bagaimana keadaannya apakah
sudah rapi? lalu si kakak menjawab: belum ma. Nah sekarang siapa
yang mau bantu mama merapikan rumah? lalu dengan semangat
anak – anak rebutan merapikan rumah bersama – sama.
Kekompakan dan kesigapan mereka membuat pekerjaan
ini jadi ringan, tanpa rebutan mereka mengambil ice cream
kesukaan masing – masing, karena aku membelikan ice cream
sesuai kesukaan mereka. Dengan praktek dimensi ke 5 MP welas
asih aku memeluk anakkku sambil mengucapkan terimakasih
sayang, kenakalan, kekompakan dan tawa mereka membuat segala
penatku menghilang entah kemana.
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Mendidik Anak Sesuai Zamannya
Oleh : Syofia Marni S. Pd. – Pengawas TK Disdikbud

*****
Dimensi 1 Mindful Parenting – mendengarkan dengan
penuh perhatian dan bicara dengan empati, anak-anak
butuh didengar dan orang tualah orang pertama yang harus
mampu untuk mendengarkan setiap keluhan, cerita dan
keinginan mereka. Bukan suatu kelemahan jika orang tua mau
mendengarkan, mengerti dan memahami anak, karena mereka
juga butuh dihargai bukan diabaikan apalagi dihakimi. Agama
Islam mengajarkan bahwa mendengarkan merupakan cara yang
pertama dalam mendidik anak. Dimana setiap anak yang baru
lahir diperdengarkan dengan kalimat azan dan iqamah pada
telinga anak saat mereka baru lahir kedunia.

Tindakan orang tua menghakimi anak, memutuskan sesuatu
baik atau tidak bagi anak secara sepihak bukanlah tindakan yang
tepat dalam mendidik anak. Dengan praktek dimensi 2 Mindful
Parenting tidak menghakimi, berdemokrasi dengan mereka,
memberikan kesempatan untuk bernegosiasi mengambil
keputusan dan menentukan pilihan dapat membentuk karakter
tanggungjawab pada anak.
Menghadapi anak digitalnative diperlukan praktek dimensi
3 Mindful Parenting pengendalian emosi diri, butuh kesabaran
dari orang tua. Sesuai dengan karakteristik mereka yang memiliki
rasa ingin tahu yang tinggi, senang bereksplorasi, dan selalu
ingin mencoba dan mencoba. Bersabar menghadapi mereka
bukan berarti mengalah dan membiarkan mereka berbuat
sekehendak dan semaunya mereka, namun bersabar adalah
145

memberi mereka kesempatan untuk mampu menunjukkan diri
mereka, dengan tetap mengingatkan dan mendampingi mereka
untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat.

Berdamai dengan anak digitalnative, masuk dalam dunia
mereka dengan praktek dimensi 4 Mindful Parenting adil &
bijaksan, merupakan suatu keputusan yang bijaksana. Mencoba
mengerti apa yang mereka mau dan apa yang butuh dan tidak
membiarkan mereka berjalan, mencari tahu dan menyelesaikan
permasalahan mereka sendiri. Namun saat kita mampu ada
dalam dunia untuk dapat mengerti tentang apa yang mereka
mau dan apa yang mereka butuhkan.

Dengan praktek dimensi 5 Mindful Parenting welas asih,
memberikan perhatian, dukungan saat mereka berjuang, saat
mereka jatuh, memeluk mereka dan memaafkan setiap kesalahan
yang mereka lakukan dengan penuh rasa cinta dan sayang.
Merupakan suplemen batin yang mereka harapkan dari orang
tua, yang menguatkan diri mereka untuk tetap berdiri tegak
saat mereka jatuh dan tetap tegar saat mereka rapuh. Rasa cinta,
kasih dan sayang orang tua bagai pelita ditengah malam gelap
gulita bagi mereka.
Lima dimensi Mindful Parenting eMKa merupakan solusi
terbaik yang aku gunakan dalam menghadapi anak digitalnative.
Beradaptasi dan berinteraksi dengan anak-anak milenial, dengan
cara masuk ke dalam dunia milenia tersebut, dan siap dengan
segala bentuk perubahan. Setiap perubahan, meskipun perubahan
yang lebih baik, selalu ada ketidak nyamanan. Ketidak-nyamanan
inilah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Tugas aku
sebagai orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya.
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Ulang Tahun Ayah
Oleh : Eryetti Nazar, S.Pd

*****
Sebelum hari ulang tahun ayahnya, Moli sudah menyiapkan
kado untuk ayahnya yang bertepatan pada tanggal 30 November.
Moli membungkus kado kacil untuk ayahnya. Akhirnya waktu
yang ditunggu-tunggu Moli Sudah datang, Sekarang sudah
tanggal 30 November ayahnya tidak mengira hari ini adalah
ulang tahunnya.
Dan Moli Memberi kejutan untuk ayahnya, dengan
meletuskan balon doooor, ayah terkejut, Moli mengucapkan
Selamat Ulang tahun ayaaah, ayah terkejut dan dengan rasa
welas asih memeluk si Moli dan ayah mengucapkan terima kasih
Moli. Dan ayah mengajak Ibu, molli dan kakak untuk makan di
sebuah Restoran yang tak jauh dari rumahnya. Dipintu masuk
restoran ada seorang nenek- nenek yang duduk termenung dan
kami melihatnya, dengan praktek dimensi 5 Mindful Parenting
welas asih kami mengajak nenek itu makan bersama, dan mereka
makan bersama-sama dengan rasa bahagia, indahnya berbagi
pada saat ayah berulang tahun.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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PILAR IV

TEH MUDA
Praktek Mindful Parenting Terhadap Remaja

Semangat Dan Motivasi Itu Perlu
Oleh: Liliwati Margolang

*****
Saya memiliki keponakan dari anak adik suami saya yang
jauh tinggal di kota Medan. Oji namanya, seorang remaja
yang baru tamat SMA satu tahun yang lalu. Ayah Oji sudah
meninggal dunia semenjak dia kecil dan sudah memiliki ayah
sambung. Disaat Oji masih SMA, ia urakan, semau gue dan
dianggap tidak mau menurut apa kata orang tua dan cenderung
menyalahkannya. Saya menilai Oji hanya ingin mencari
perhatian orang tuanya, walaupun begitu sekolahnya tetap bisa
diselesaikannya. Setiap bulan saat ke Medan, saya selalu ajak Oji
ngobrol topik apa… saja.
Awal November kemaren Oji curhat kepada saya melalui
WA dia sampaikan bahwa dia tidak mau kuliah tapi maunya
langsung bekerja agar bisa membantu ibunya yang saat ini
kondisi ekonominya pas-pasan. Dia ungkapkan rasa sayangnya
kepada ibunya dan ingin membantu. Apapun akan dikerjakannya
walaupun dia merasa sangat sulit mencari kerjaan dan terkadang
kebosanan menghampirinya. Saat itu saya mempraktikkan
Dimensi 1 Mindful Parenting Mendengarkan dengan penuh
perhatian dan berbicara dengan empati. Dan memotivasinya
agar tetap semangat untuk berusaha. Saya katakan juga orang
tua tidak mengharapkan uang yang banyak dari anaknya tetapi
berbuatlah kebaikan dan menjadi kebanggaan orang tua itu lebih
baik.
Minggu kemaren dia mengabarkan sudah dapat pekerjaan
disebuah toko dan sudah bisa memberi uang kepada ibunya
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walaupun sedikit, dia merasa senang. Dan dia katakan mau
main ke Bukittinggi tetapi harus kumpul uang dulu...senangnya
mendengar berita ini.
Terima kasih eMKa untuk ilmu 5 Dimensi MP yang kami
usahakan untuk selalu dipraktekkan dalam kehidupan kami.
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Saya Mampu Mendengarkan
Cita - Cita Anak Saya
Oleh: Novridawati S. Pd

*****
Anak tunggal saya, sejak kecil sudah terlihat minatnya
untuk berwirausaha. Sewaktu kecil ia sering menyampaikan
kalau nanti setelah dewasa ia akan berdagang walau kecil
kecilan. Ia tidak merasa malu walaupun berjualan dipinggir jalan
yang terpenting baginya adalah sesuatu yang ia kerjakan bisa
menghasilkan uang dan halal. Dan yang terpenting adalah tidak
boleh merugikan orang lain. Dia punya moto dalam hidupnya
tidak boleh mengganggu usaha orang lain.
Jiwa kewirausahawannya sangat menonjol dibandingkan
akademiknya. Bahkan ia rela izin dari sekolah untuk mengikuti
pelatihan kewirausahawan. Disatu sisi saya merasa bangga karena
prospek masa depannya sudah bisa ia tentukan dari sekarang. Ia
sudah bisa melihat peluang bisnis dimasa mendatang. Disisi lain
saya juga ingin agar ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan
tinggi namun ia lebih memilih untuk mengembangkan
kewirausahawannya.

Berbagai usaha sudah saya lakukan untuk meyakinkan dia
agar melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu namun ia tetap
pada pendiriannya. Ia menjelaskan kepada saya bahwa tidak
semua orang sukses harus kuliah dulu. Kesuksesan tergantung
pribadi masing masing dan tergantung usaha dan keyakinan.
Jika kita yakin bahwa kita akan berhasil maka lakukan sesuai
dengan kemampuan jangan hanya melihat dan jadi penonton
saja. Jika kita tidak bergerak dari sekarang maka orang sukses
akan bertambah setiap harinya kita akan semakin ketinggalan.
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Setelah lulus SMA ia akan bekerja mencari modal untuk
membuka usaha sendiri. “Biar kecil asal milik sendiri”. Begitu
yang ia ucapkan kepada saya.

Beruntung saya mengenal 5 Dimensi Mindful Parenting
eMKa sehingga saya bisa lebih mendengarkan cita-cita anak
saya dari sekedar memaksanya melanjutkan kuliah.
Saya bangga kepadanya karena ia bisa memikirkan masa
depannya tanpa meminta dan merepotkan orang lain.

Terimakasih sayangku karena engkau telah hadir mewarnai
kehidupan ayah dan ibu dan membahagiakan kami. Jadilah
dirimu sendiri, kesuksesan menantimu diujung jalan sana.
Semoga dirimu bahagia selalu.
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“ Bakatnya Turunanku “
Oleh: Neng Suarti, S. Pd

*****
Si Amoyku (panggilan sayang untuk putriku) kini telah
remaja, tahun 1 di Akademi Farmasi Bukittinggi.

Selama ini aku tidak tahu betul apa yang merupakan hobi
dan kesukaan putriku itu. Sejak dari usia TK sampai SLTA nya.
Karena memang boleh dikatakan tidak ada bakat yang menonjol
dalam setiap penampilannya.
Dengan adanya Mindful Parenting eMKa ini, aku ingin
terapkan untuk pendekatan dengan putri (Amoy ku). Dengan
mempraktekkan dimensi 1 dan 2 yaitu mendengarkan dengan
penuh perhatian dan berbicara dengan empati serta tidak
menghakimi; ternyata putriku bisa bercerita panjang lebar.
Tanpa kuminta pun kalimat demi kalimat keluar dari mulut
anakku. Dia bercerita tentang sekolah nya, teman-temannya
dan keinginan kedepannya.
Masya Allah...Subhanallah ternyata Amoy ku sangat
berbakat sekali untuk jadi pemimpin....!!! Alhamdulillah.
Berkat Mindful Parenting dari sepupu Melly, saya
berkesempatan mengenal putriku secara lebih dekat.
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Bisa Karena Terbiasa
Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****
Si Sulung kami sudah memasuki usia remaja. Sebagai anak
laki-laki tertua, saya dan suami sepakat untuk mendidik Ghazy
menjadi anak yang mandiri dengan harapan akan menjadi
kebiasaan hingga dia dewasa kelak. Kami membiasakan Ghazy
untuk melakukan berbagai hal sederhana untuk kebutuhannya
sendiri dan juga untuk keluarga.

Saat ini, Ghazy sudah terbiasa memasak makanan baik
untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarga. Kami
memberikan kesempatan pada Ghazy untuk mempelajari
dasar-dasar memasak seperti memasak nasi, menggoreng telur,
menumis sayur, dan lain-lain. Lain waktu kami akan mencoba
resep masakan baru yang didapatkan dari youtube. Ghazy akan
antusias sekali apalagi jika memasak makanan favoritnya.

Kemampuan dasar lain yang kami ajarkan adalah
membereskan rumah, seperti mencuci piring, menyapu,
mengepel serta merapikan kamarnya sendiri. Kami meyakini
bahwa membuat rumah tetap rapi dan bersih adalah tanggung
jawab semua penghuni rumah. Karena itu Ghazy kami harapkan
dapat menjadi contoh bagi adik-adiknya sehingga kebiasaan
positif ini menular kepada adik-adiknya.
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Indahnya Berbagi
Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****
Suatu pagi selesai sarapan sebelum berangkat sekolah anak
kedua kami yang bernama Hamdi bergegas mengambil sebuah
kotak kecil. Dia mengisi nasi disertai dengan lauknya ke dalam
kotak tersebut. Hamdi bergegas memasukkan kotak kedalam tas
sekolahnya.
Kami pun mengira Hamdi akan sekolah sampai sore
karena telah menyiapkan bekal, akupun bertanya “ Sekolah
sorenya sampai jam berapa nak?” Hamdi menjelaskan kalau
hari ini pulang siang, dan nasi ini sengaja mau dibagi sama
teman sekolahnya yang kos. Teman Hamdi itu lagi kehabisan
uang belanja disebabkan orang tuanya sakit dan tidak ada uang
yang dapat dikirim ke teman Hamdi tersebut. Bahkan kemarin
temannya juga belum makan.

Mendengar semua itu kami pun jadi terharu dan
menyarankan agar nasinya dilebihkan untuk bekal sore. Ku
mohonkan doa dalam hati agar Hamdi selalu menjadi anak yang
selalu penyayang pada sesama, begitu juga semoga teman Hamdi
dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik.
Saya bersyukur mempunyai anak yang penuh welas asih dan
berkesempatan mendengarkan kisah dari teman Hamdi serta
turut meringankan beban serta mendoakannya.
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Semangat Tolong Menolong
Oleh : Rahma Yeni, S.Pd - RA Ar Rahmah

*****
Kisah ini terjadi pada akhir tahun 2018, dimana Kemenag
Bukittinggi sedang menyusun acara untuk Hari Amal Bakti.
Dan pada saat itu Kemenag bermaksud mengadakan lomba
untuk guru-guru yaitu, Lomba Invasi Pembelajaran.

Awalnya saya ragu untuk menyampaikan kepada guruguru, apakah nanti mereka bisa dan sempat membuat perangkat,
media pembelajaran, serta inovasi yang akan diajukan tersebut.
Sementara waktunya juga beriringan dengan jadwal penerimaan
rapor anak. Namun, saya tetap berusaha mencari waktu yang
tepat untuk bisa menyampaikan kepada guru-guru niat tersebut.
Setelah itu, aku mengajak mereka diskusi dalam rangka
persiapan untuk lomba HAB tersebut, apa saja yang harus
dipersiapkan, dan juga memberikan arahan dan bayangan apa
kira-kira yang bisa mereka kembangkan untuk lomba nanti.
Karena saya yakin, guru-guru RA AR Rahmah mempunyai
potensi untuk lomba tersebut. Ketika diskusi berlangsung, saya
juga mendengarkan usulan mereka dengan penuh perhatian
(Dimensi 1) dan kesabaran (Dimensi 3). Sehingga tercapai dan
terbentuklah ide yang sangat cemerlang dari masing-masing
guru untuk inovasi mereka. Setelah itu mereka saling tolong
menolong dan membagi kerja sama dengan adil (Dimensi 4)
supaya inovasi media yang mereka buat bisa selesai tepat waktu
dan sesuai yang diharapkan.
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Pada saat hari H datang, saya juga mengarahkan semua
guru untuk saling tolong menolong dan saling mendukung
untuk persiapan tampil di Kemenag. Setelah selesai tampil,
beberapa hari setelah itu pada awal bulan Januari, adalah hari
penyampaian hasil lomba. Semua guru pun deg deg an, dan
Alhamdulillaah.... hasilnya RA Ar Rahmah berhasil membawa
piala kejuaraan berkat saling tolong menolong dan kerjasama
yang baik antara mitra.
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Pengamen Simpang Lampu Merah
Oleh: Eldri Zuarmen S. Pd – Penilik

*****
Setiap mau pergi atau pulang kantor, saya selalu melewati
simpang lampu merah yang di sana ada beberapa anak muda
yang mengamen.

Terkadang ketika ada uang pecahan saya memberi mereka
uang. Namun itu hanya sebatas rasa peduli yang saya pikir hanya
“mumpung ada uang pecahan”.

Namun semenjak mengenal dimensi ke-5 Mindful Parenting,
Welas Asih, setiap hari saya berusaha untuk menyiapkan uang
pecahan sehingga berbagi dengan para pengamen itu sudah
menjadi seperti rutinitas harian saya.
Dengan praktek dimensi ke-5 Mindful Parenting hidup
terasa penuh welas asih terhadap sesama.
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Cinderamata Untuk Kasih Sayang
Oleh : Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

*****
Akhir bulan November ini, tepatnya tanggal 28 November
2020, adalah hari terakhir anak magang di sekolah yang saya
pimpin. Kebetulan Sekolah TK Cerdas Ceria menjalin kerjasama
dengan IBTI dalam Program Pendidikan Kecakapan Kerja,
magangnya selama lebih kurang satu bulan. Biasanya sekolah
saya mendapat dua orang, tapi tahun ini kami dapat satu orang.

Multi namanya, sejak ia masuk ada yang berbeda dengan
kebiasaan anak magang sebelumnya, Multi tidak pernah datang
terlambat, dan ia juga tidak pernah izin. Semua guru juga
mengakui kalau Multi berbeda dengan anak magang sebelumnya.
Dan ia juga dekat dengan anak- anak yang datang mengantar
serta menjemput bahan untuk belajar di rumah.

Siangnya kami makan bersama, untuk melepas Multi di
hari terakhir magangnya. Setelah itu kami duduk di kantor,
ada beberapa pesan yang disampaikan kepada Multi, dan ia
mendengarkan dengan baik, sampai keluar air matanya, katanya
ia belum ingin berpisah dengan kami semua. Tiga pesan yang
disampaikan di mana pun nanti multi bekerja ingatlah tiga hal,
tanggung jawab, jujur, dan disiplin, kami semua, masing- masing
juga memberikan hadiah berupa cinderamata untuk Multi,
semakin ia terharu dan memeluk kami semua.
Dimensi Mindful Parenting terlihat di sini, bagaimana ia
Multi mendengarkan nasehat kami dengan penuh perhatian,
dan welas asihnya guru- guru kepada Multi, karena kesan baik
yang diberikan selama ia di sekolah.
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Anakku Adalah Teman Terbaikku
Oleh : Mailawati – TK Islam Masyitah

*****
Saya dan suami mencoba untuk melakukan komunikasi
yang efektif dan berkualitas, mendengarkan dengan penuh
perhatian ketika mereka bercerita dan berkeluh kesah dalam
mendidik kedua anakku Azira dan Alesha. Saat ini baru terasa
dampaknya untuk kedua anakku yang mulai beranjak Remaja,
dimana selalu ada benturan- benturan terhadap anak yang mulai
beranjak remaja.
Dengan penuh kesabaran saya dan suami mencoba menjadi
orang tua yang bijaksana dan berusaha selalu mengerti dengan
keinginan dan keadaan mereka.

Kadang - kadang pernah kami sebagai orang tua mengikuti
gayanya bicaranya, hobbynya saat bermain dirumah. Semua itu
kami lakukan supaya anak - anak menganggap kamisebagai
temannya. Kami berusaha menjadi orang tua yang baik dan penuh
kasih sayang, welas asih tanpa harus marah - marah mampu
mengendalikan emosi diri. Dengan tetap mengedepankan pada
kedisiplinan anak supaya terbentuk kepribadian yang lebih baik.
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Membuat Adik Perempuan Menjadi
Kuat

Oleh : Fitraul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukit Tinggi

*****
Enam tahun yang lalu tepat pada tanggal 12 Februari
2015 adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kami. Kami
ditinggal oleh ibu tercinta kami untuk selama-lamanya. Kami
bersaudara bertiga orang dimana saya adalah kakak yang paling
tua. Waktu itu saya sudah beranjak dewasa berbeda dengan adik
perempuan saya yang masih kecil dan perlu sekali perhatian dan
kasih sayang seorang ibu. Sebagai kakak perempuan saya harus
bisa menggantikan posisi ibu saya untuk adik perempuan saya.
Walaupun saya tahu itu tidak akan pernah bisa.
Namun, saya akan berusaha membuat dia nyaman supaya
dia merasa mendapatkan seorang kakak dan seorang ibu dari diri
saya. Apalagi sekarang adik saya memasuki usia remaja, dengan
bijaksana saya harus lebih memperhatikannya dan bertanggung
jawab penuh untuk kebutuhan sehari-harinya, dan menjadi
teman curhat baginya dengan mendengarkan dengan perhatian
dan berbicara dengan empati terhadap adik saya. Terima kasih
Praktik 5 Dimensi MP berkat praktik Mindful Parenting, saya
bisa menjadi ibu dan seorang kakak bagi adik perempuan saya.
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Anak Sekolah Yang Membantu
Keuangan Keluarga

Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

*****
Dekat rumah saya ada sebuah mushalla, disana ada dua
orang yang tinggal disana. Mereka kuliah dengan jurusan yang
bagus. Mereka selalu rajin dan tekun dalam melakukan kegiatan
di mushalla. Ada saja rezki yang datang dari mana saja.

Sejak masa pandemi ini kuliah yang mereka lakukan adalah
secara online, maka kebutuhan laptop sangat penting ataupun
hp. Ternyata dengan ketekunanya dengan penuh kesabaran hari
demi hari mereka menabung dan akhirnya mereka bisa membeli
laptop tersebut.
Dengan kekompakan dan yakin insyallah rezki itu mengalir
dari Allah SWT. Maka dengan kesabaran dan welas asih antar
sesama akan tercipta hubungan yang harmonis dan juga rezki
yang datang dari pintu manapun.
Dengan Praktik Mindful Parenting, setiap kita harus
memberikan dan mendengarkan sesuatu masalah dengan penuh
perhatian. Welas asih yang mereka ciptakan sangat bagus karena
itulah membuat mereka maju seiya sekata.
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Senyumku Membuat Anakku Percaya
Diri

Oleh : Fitriani, S.Pd – Pengawas TK
Kepercayaan diri merupakan suatu aspek kepribadian atau
atribut yang paling penting dan berharga pada diri seorang anak.
Karna dengan kepercayaan diri ia mampu mengaktualisasikan
segala potensi yang ada pada dirinya.

Alhamdulillah saya dianugrahkan oleh Allah 3 orang anak
laki laki, dan sudah menjadi pola asuh bagi saya dirumah selalu
bekerja sama dan punya tanggungjawab yang sudah didiskusikan
dan disepakati sesuai usia dan kemampuanya. Suatu kebiasaan
bagi saya saat saya berada di dapur saya selalu melibatkan
anak untuk saling bercerita dan membatu saya di dapur sambil
menebarkan senyum serta memberikan ciuman padanya saat
sedang melakukan aktifitas memasak agar mereka percaya diri
melakukannya sehingga kelak nanti anak anak memiliki percaya
diri dan pengalaman memasak baik itu masak nasi, gorengan,
sayuran, dll. Alhamdulillah sekarang ini mereka sudah besar dua
diantaranya sudah bekerja di Kota Metropolitan, dan satu orang
lagi masih berstatus mahasiswa di Pekanbaru.
Disaat masa pandemik covid 19 ini mahasiswa belajar
daring dirumah, otomatis anak saya berada dirumah, saya bahagia
sekali karna suasana rumah tidak sama dengan sebelumnya,
biasanya sepi saya dengan papanya aja dirumah. Sesuai dengan
kesepakatan pada anak saya ini, saya menyampaikan pada anak
saya Ivan dengan berbicara empati mama mensetrika pakaian, ia
masak nasi tapi bukan di magicom namun di kompor gas. Anakku
yang bernama Ivan lalu melaksanakan tugas masak nasi sambil
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main game dengan temannya Havis, karna asyik main game Ivan
lupa tentang nasi yang sedang dimasaknya dikompor alhasil
berbau hangus, saya pergi ke dapur rupanya anak saya buru buru
menyalin ke magicom, saya tersenyum padanya lalu Ivan minta
maaf pada saya dan janji tidak akan mengulangi kegiatan main
game sambil memasak akupun mendengarkan dengan penuh
perhatian tentang ceritanya dan tidak menghakimi, kemudian
merangkulnya sambil senyum dan menyampaikan nasehat
dengan welas asih. Keesokan harinya Ivan melakukan kegiatan
membantu saya tanpa main game dan siap fokus melakukan
pekerjaan tanpa beban dan percaya diri.
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“Kesabaran Yang Berbuah Manis”
Oleh: Jumiarni, S. Pd

*****

Mindful Parenting merupakan salah satu strategi yang
dapat saya praktekkan dalam menciptakan komunikasi yang
efektif dengan anak. Ketika anak saya telah menyelesaikan ujian
komprehensif Tugas Akhirnya, dia meminta untuk dibelikan
HP baru sebagai hadiah kelulusannya. Padahal HP yang lama
masih bisa digunakan dengan baik, namun saya mengatakan
Insha Allah akan dibelikan jika uangnya sudah terkumpul.
Dengan Praktek dimensi-4 MP, adil & bijaksana, Saya
menjelaskannya dengan lembut agar dia tidak sedih dan anakku
masih bisa menggunakan HPnya. Untungnya dia juga tidak
marah dan tidak banyak menuntut. Dia tetap sabar menunggu
berbulan-bulan, sampai saya akhirnya membelinya tanpa
sepengetahuannya. Dia sangat senang, karena penantian dan
kesabarannya tidak sia – sia dan berbuah manis.
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“Jangan Takut Menyampaikan

Kejujuran Sekalipun Hal yang Pahit”
Oleh: Jumiarni, S. Pd

*****

Suatu hari, saya pulang ke rumah setelah mengajar di
sekolah. Ketika sampai di rumah, saya melihat bahwa mobil kami
di dalam garasi sudah dalam keadaan rusak dan lecet. Ternyata
hal tersebut dikarenakan anak saya belajar mengendarai mobil
namun belum bisa parkir dengan baik. Ia terlalu bersemangat
untuk belajar menyetir sehingga tidak hati-hati dalam
mengendarai mobil tersebut.

Alhamdulillah dengan menerapkan 5 dimensi Mindful
Parenting, saya mencoba mengendalikan emosi saya dan tidak
langsung memarahi anak saya, melainkan saya tegur dengan
Bahasa yang baik dan bijak.
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Strawberry Tanda Kasih Sayang
Oleh : Gusri Yenti S. Pd - TK Islam Masyithah

*****
Menjadi seorang guru taman kanak-kanak merupakan
profesi yang menyenangkan. Melihat tingkah laku murid-murid
yang lucu dan polos, membuat hati terasa senang. Terkadang dari
rumah badan ini terasa kurang nyaman, tetapi sehat sesampainya
di sekolah dikarenakan melihat tingkah polah dan lucu mereka.
Di kelas, aku selalu mengajarkan kepada murid-muridku untuk
saling berbagi dan memberi kebaikan antar sesama. Hal itu sering
kusampaikan kepada murid-muridku. Suatu pagi, seperti biasa
aku menunggu kehadiran murid-muridku di depan sekolah. Dari
kejauhan kulihat salah satu dari mereka, Kayla, berjalan bersama
orang tuanya sembari memegang sesuatu. Tak ku sangka-sangka
ternyata di telapak tangannya yang mungil tersebut terdapat
sebuah strawberry yang merah ranum dan terlihat sangat manis.
Secara spontan Kayla berkata, “Ini strawberry untuk ibu Yen,
tadi ku petik di halaman rumah. Strawberry yang paling besar
dan merah” ucapnya. Aku sangat terharu mendapatkan sebuah
strawberry dari Kayla yang diberikan dengan ikhlas dan tulus.
Dengan praktek dimensi ke 5 MP, rasa welas asih tumbuh sangat
subur antara diriku dengan murid-muridku.
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Rezeki Dan Kasih Sayang
Oleh: Eviliya Mayeri, S.Pd

*****
Dalam bulan yang sama, ananda saya yang mahasiswa
mendapatkan reward dari hasil kerja keras nya dalam belajar dan
bekerja. Alhamdulilla pada semester ganjil ini ananda mendapat
nilai IPK yang memuaskan sehingga mendapat reward dari
Koperasi Dinas Pendidikan. Ananda yang juga bekerja sebagai
Asisten Labor di kampusnya, mendapat gaji pertamanya.

Malam harinya, ananda mengajak saya keluar untuk
membeli sesuatu, ternyata saya di ajak ke toko pakaian lakilaki. Saya di minta tolong untuk memilihkan pakaian, ”Ma,
tolong pilihkan yang cocok untuk papa”, saya jadi terharu dan
bersyukur. Dengan praktek dimensi ke-5 MP, ananda punya rasa
welas asih pada orang tuanya.
Setelah itu saya di ajak ke café, ananda memesan makanan
untuk masing-masing anggota keluarga dan saya tambah
terharu, Welas asihnya juga untuk kami semua. Mama mau
dibelikan apa?, lalu saya bilang nggak usah aja, disimpan aja
uangnya untuk keperluan kuliah, tidak ma… kakak udah niat,
jadi harus dibelikan. Alhamdulillah……terima kasih ya Allah.
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Membantu Pramusaji
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****
Sesekali kami mengajak anak-anak untuk makan di gerai
makanan. Malam minggu kami makan di restoran Bebek
Garing dekat kantor suami. Karena malam minggu, suasana di
restoran terlihat ramai. Sehingga pramusaji restoran itu sedikit
kewalahan.

Selesai makan, saya berinisiatif untuk mengajak anakanak dan suami untuk menumpuk piring dan mangkuk bekas
makan kami di meja, air dan tumpahan makanan juga saya
bersihkan dengan tisu. Tak lama kemudian datanglah pramusaji
menghitung biaya makan kami malam itu. Melihat bekas makan
kami yang terkumpul rapi, pramusaji tersebut tampak kaget dan
senang.
Dengan praktek dimensi ke-5 MP welas asih, kami bahagia
bisa membantu meringankan pekerjaan pramusaji di restoran
itu.
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Budayakan Hidup Gotong Royong
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD – TK Teladan Pertiwi

*****
Pengalaman ini terjadi pada bulan Agustus 2020 dalam
situasi pandemi, dimana anak2x lebih banyak beraktivitas di
rumah. Demikianlah yang terjadi di lingkungan tempat tinggalku
di komplek asrama TNI. Tidak semua anak yang betah di rumah
terutama anak2x yang remaja, waktu mereka banyak terbuang
sia-sia, sampai2x angkat tangan para orangtua mereka, padahal
mereka main gak jauh2x dari rumah mereka, kebetulan di depan
rumahku halaman nya cukup luas, dan ada tempat nongkrong2x
memang sengaja kami buat. Timbul pemikiranku saat lihat
mereka seperti itu... kan sebentar lagi 17an nih... ah...ajak mereka
melakukan sesuatu lah... Setelah sholat Isya biasanya mereka
berkumpul, aku tunggu kedatangan mereka sambil aku sediakan
makanan kecil. Satu persatu mereka datang sambil bawa gitar
dan setelah dirasa cukup sekitar 8 orang, Aku mulai ikuti dulu
permainan mereka dan aku senang bisa bergabung dan bernyanyi
bersama dari lagu jadul sampai lagu kekinian.
Setelah itu, aku mengajak mereka diskusi dalam rangka
HUT RI ini. Aku dengarkan usulan mereka dengan penuh
perhatian (Dimensi 1) dan kesabaran (Dimensi 3), lalu aku
usulkan pada mereka utk membuat hiasan 17an di komplek
asrama kita. Karena biasanya akan dilombakan ditingkat
kelurahan, ternyata mereka bersemangat dan langsung membagi
tugas sesuai dengan kesepakatan mereka, berbagi tugas secara
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adil (Dimensi 4). Ada yang bagian cari sumbangan dari rumah
ke rumah, ada yang bagian belanja kertas yang akan di gunakan
semua mereka lakukan secara bergotong royong.

Semua warga komplek terlibat dalam kegiatan ini. Aku
bertugas sebagai pencetus ide hiasan apa yang akan di buat, ibuibu juga membantu menggunting, merangkai, hingga akhirnya
hiasan sudah siap tuk di pasang. Bapak-bapak dan remaja
putra siap naik turun tangga pasang hiasan, sementara ibuibu menyiapkan makanan kecil dan minuman untuk di makan
bersama. Disini nampak situasi di mana orangtua bahagia
melihat anaknya ada di dekat mereka, dengan penuh kasih para
orangtua berbagi kasih sayang (Dimensi 5).

Akhirnya selesai sudah kami menghias komplek dan
menunggu kedatangan juri lomba, dengan hati berdebar kami
menunggu hasil nya. Alhamdulillah, komplek kami mendapat
juara 1 tingkat kelurahan. Semua warga komplek bersukaria
menyambut kemenangan ini dengan makan bersama.........
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Waktu Spesial Bersama Keluarga
Oleh : Evawati, S.Pd - TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****
Pada hari Minggu kemaren, saya sangat merasa senang dan
bahagia bersama anak-anak. Walaupun papanya seorang yang
sibuk dalam menjalankan pekerjaan, permintaan anak- anak
tetap menjadi perhatian dan prioritas baginya. Sebenarnya anakanak sudah memaklumi hal itu dan bisa memahaminya.

Sabtu malam selesai shalat Magrib, sebelum makan
malam bersama, anak saya yang pertama bercerita bersama
papanya, “kapan kita pergi bermain kuda?”, si papa tersenyum
dan menjawab, semoga besok pagi cuaca cerah sehingga kita
bisa pergi bersama. Dengan dimensi Mindful Parenting yang
ke empat, Adil dan Bijaksana, si papa berusaha meluangkan
waktunya untuk anak- anak.

Anak saya yang pertama mendengarkan cerita papanya
dengan penuh perhatian, dimensi Mindful Parenting yang
pertama. Bahagianya saya menyaksikan semua ini, sambil
bermain bersama si kecil saya tersenyum dan berdoa semoga
keluarga ini selalu berbahagia.
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Anak - Anak Pantiku
Oleh : Andrea Reza - TK. Aisyiah 1

*****

Sebagai seorang pengurus panti asuhan, mempunyai suka
duka dalam mengasuh mereka. Anak-anak yang berada di dalam
asrama panti asuhan mempunyai latar belakang keluarga dan
watak yang berbeda. Dalam sekolah, terkadang mereka membuat
kesalahan sehingga pengurus panti kerap dipanggil ke sekolah.
Selain itu, di asrama juga mereka juga ada yang melanggar tata
tertib di panti, seperti menggunakan HP atau bahkan tidak
sholat berjamaah. Dengan welas asih saya memanggil mereka
yang berbuat kesalahan, mengajaknya pergi minum jus, di sana
saya berbicara dengan empati meminta mereka untuk bercerita
tentang masalahnya atau kesalahan yang telah diperbuat, dan
saya mendengarkan dengan penuh perhatian.
Dengan sedikit nasehat dan motivasi untuk mereka akhirnya
kami pulang dengan wajah yang lebih bahagia. Sejak itu, mereka
menjadi salah satu anak yang patuh dengan peraturan dan
kami tidak pernah dipanggil ke sekolah karena mereka berbuat
kesalahan. Karena sesungguhnya, tidak ada anak yang ingin
tinggal di panti, tetapi karena latar belakang merekalah yang
memaksa mereka untuk tinggal dan disekolahkan oleh pihak
panti. Demi masa depan yang cerah dan bisa bersekolah. Praktik
Mindful Parenting mendengarkan dengan penuh perhatian dan
berbicara dengan empati, serta sikap welas asih kepada anakanak panti sangat diperlukan sbg pengurus panti asuhan.
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“Biasakan Mendengarkan Terlebih
Dahulu”

Oleh : Suci Muharni, S.Pd - TK Negeri 1 Bukittinggi

*****

Saya mempunyai seorang adik laki-laki yang sedang belajar
di pesantren tingkat SMA kelas X, karena wabah corona, dia
harus belajar dirumah atau Daring. Hari dia UAS, sebelum
berangkat kerja saya sudah membangunkan dia, dan mengisi
paket internetnya yang habis untuk belajar daring. Karena
buru-buru saya tidak sempat mencek apakah pembelian paket
internetnya berhasil, tapi ternyata gagal.

Sepulang saya kerja dia bertanya apa saya jadi membelikan
paket internetnya? Karena dari pagi internetnya tidak bisa
tersambung. Sedangkan dia sedang ujian. Saya mencoba bertanya
dengan tenang dan hati-hati kenapa tidak menghubungi saya,
ternyata hp nya untuk menelfon rusak.
Kemudian saya cek hp dan pembelian paket tadi pagi,
ternyata gagal, saya minta maaf dan kemudian membelikan paket
internet kembali, dan adik saya bisa mengikuti ujian walaupun
sedikit terlambat. Praktik Mindful Parenting dimensi 1, 2 dan
3 yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara
dengan empati, tidak menghakimi, dan pengendalian emosi diri
membuat keluarga saya menjadi lebih baik.
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Perhatian Kecil Dari Anak Gadisku
Oleh : Yusni Yurda - TK Teladan Pertiwi

*****
Hari itu aku pulang sudah sangat sore, hari hujan lebat
sekali, sedangkan jarak dari tempat tugasku kerumah sekitar
10 km yang harus ku tempuh dengan sepeda motor butut
kesayanganku. Angin dan hujan membuat badanku menggigil
kedinginan, sampai dirumah aku di sambut oleh putri ke 3 ku
Zahara dengan rasa empatinya melihat aku yang basah kuyup
dan kedinginan. Dia langsung berkata “Bu minum apa?”. Teh
panas ya aku buatkan atau kopi bu? Ingat dimensi – 1 berbicara
dengan empati maka “Teh panas pakai jeruk nipis aja Ra” kataku.

Dengan cekatan dia menyajikan teh untukku aku sangat
senang sekali rasa dingin tadi seakan hilang sekejap. Dengan
senyum welas asih aku ucapkan terimakasih atas perhatian
kecilnya yang membuatku bahagia, karena selama ini itu
kebiasaan ku selalu cepat tanggap terhadap kondisi keluargaku,
Berarti Ara telah mempraktekan Mindful Parenting dimensi-5
welas asih terhadap diriku.
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Keberhasilan Yang Tertunda
Oleh: Nofeni Kusma S. Pd

*****
Suatu hari sepulang sekolah saya melihat dapur sangat
berantakan dan kotor, semua alat-alat untuk memasak kue
bertebaran di lantai, sedangkan anak saya yang seharusnya sudah
pulang sekolah tidak ada di rumah. Alhamdulillah dengan
menerapkan dimensi ke 3 Mindful Parenting saya mencoba
mengendalikan emosi diri saya, sampai anak saya datang.

Sesampainya anak ke dalam rumah, dengan praktek dimensi
ke 2 & 1 Mindful Parenting, saya tidak langsung menghakimi
anak tapi saya mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang
disampaikan oleh anak dan menerima alasannya kenapa dapur
kotor dan rumah berantakan. Ternyata dia baru saja mencoba
membuat resep makanan yang diberikan oleh temannya, ternyata
gagal dan dia membeli bahan-bahan tersebut kembali untuk
dimasak serta berharap tidak gagal lagi. Dengan mempraktekan
Mindful Parenting dalam keluarga saya, semua masalah dapat
diatasi dengan baik.
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Pancingan Konfusius Ala Imam
Khadafi

Oleh: Syofia Marni S. Pd. – Pengawas TK Disdikbud

*****

Malam minggu malam yang selalu dinanti para pasangan
muda, begitu juga dengan diri ini. Seperti biasanya tiap malam
minggu putra sulungku yang bernama Muhammad Imam
Khadafi selalu menelpon dan selalu ada cerita seru tentang
kesehariannya di perantauan ( Jakarta). Sudah tak sabar ingin
mendengar ceritanya.

Setelah sholat Magrib dan makan malam Hp ku berdering
ternyata yang ku tunggu datang juga dan benar dugaanku dengan
mempraktekan dimensi 1 Mindful Parenting – mendengarkan
dengan penuh perhatian dan bicara dengan empati, malam ini ia
punya cerita baru tentang kesibukannya kuliah sembari bekerja.
Ia menyampaikan kalau minggu ini ia tidak bisa ikut bekerja
sebagai teknisi karena tugas kuliah yang cukup padat dan sedang
UTS. Imam menceritakan kalau tabungannya mulai menipis
dan sepertinya tidak mungkin bertahan bekerja sebagai teknisi
dengan kondisi kuliah saat ini. Lalu aku bertanya terus apa
rencana setelah ini.
Imam menceritakan kalau ia akan mencoba usaha lain yang
sesuai dengan ilmu yang dia peroleh saat sekolah di SMKN 1
Ampek Angkek tentang setting gambar untuk sablon. Tentu
saja aku mendukung hal itu dan menanyakan bagaimana untuk
bisa melakukan hal itu dengan peralatan yang cukup banyak.
Ternyata secara diam diam dia sudah persiapkan hal itu sejak
lama, lalu aku menanyakan terus bagaimana pemasarannya dan
sebagainya.
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Nah disaat aku menanyakan hal ini dia keluarkan jurus
dengan gaya bahasanya untuk meminta sedikit modal. Yang
membuatku juga membalas pembicaraan melalui gaya bahasanya
dia. Dengan praktek Dimensi ke 4 Adil dan Bijaksana, aku
bilang boleh kalau begitu bunda akan beri Imam pancing dan
bukan ikan. Ia langsung tertawa dan berkata wah bunda sudah
ikutan Konfusius Cina “Dari pada memberi seseorang ikan lebih
baik memberinya pancing, dan dari pada memberinya pancing
lebih baik mengajarkannya membuat pancing”.

Oh yaa berarti Imam paham maksud bunda, dia jawab
paham sekali. Lalu aku balik bertanya bagaimana menurut Imam,
boleh juga tapi pancing besar ya bunda dia menambahkan lagi,
dan aku balik tertawa. Boleh sebesar kemampuan bunda dan
kemampuan Imam dan Imam boleh gunakan asal Imam bisa
adil dan bijaksana. Bisa di kali, di sungai, di danau atau di laut.
Saat aku bilang laut langsung dia menambahkan wah kalau dilaut
ombaknya besar bunda. Dengan praktek dimensi 5 MP-Welas
Asih, aku jawab nah disini dituntut kesungguhan Imam berusaha
dengan pancing yang bunda beri apakah akan memancing dilaut
dan mendapatkan ikan yg lebih banyak dan besar atau cukup
dengan apa yang sudah Imam punya. Dia langsung membalas
perkataanku oke bunda ditunggu pancingnya segera. Dengan
mempraktekan 5 Dimensi Mindful Parenting bisa sebagai solusi
dalam kehidupan keluarga kami.
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Anakku Anak Milenial
Oleh: Syofia Marni S. Pd. – Pengawas TK Disdikbud

*****
Memiliki lima putra dan kelima limanya adalah anak-anak
milenial, anak-anak digital native; dibutuhkan kesabaran, kasih
sayang, kepintaran dan bijaksana atau yang kukenal saat ini
dengan sebutan 5 dimensi Mindful Parenting untuk bisa masuk
dalam dunia mereka dan mengiringi perkembangan mereka.
Walau terkadang sulit dirasa namun harus bisa. Apalagi dengan
kesibukan dan rutinitasku sebagai pendidik, pengawas sekolah
dan juga panutan bagi guru dan kepala TK di kota ku serta para
mahasiswaku.
Kisah menghadapi anak milenial bermula dari putra
sulungku yang bernama Imam. Waktu dia sekolah di SMKN
1 Ampek Angkek kelas X, dia minta dibelikan laptop karena
sesuai dengan jurusannya multi media yang harus menggunakan
laptop untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Karena kebutuhan
sekolah, dengan praktek dimensi ke 4 Mindful Parenting Adil &
Bijaksana akhirnya aku belikan. Pada awalnya semua biasa-biasa
saja, namun lama-kelamaan, terjadi perubahan tingkah laku
pada dirinya. Ia sering bermain laptop sampai tengah malam
dengan mematikan lampu kamarnya. Saat ditanya selalu saja ada
jawabannya.
Karena itu suatu perubahan yang tidak wajar, dengan
tidak menghakimi aku pinjam laptopnya, ku buka dan periksa
tidak ada yang janggal dalam laptopnya dan dengan bangga dia
mengatakan “Tidak ada apa-apa di laptop Imam kan, bunda?
Bunda sudah lihat kan?”, tambahnya lagi.
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Rasa tak percaya ini selalu berkecamuk di dada ku hingga
akhirnya melalui seorang teman, aku bertanya bagaimana cara
melihat file atau folder laptop yang disembunyikan. Itu kataku
saat itu karena belum mengenal istilah hidden.

Aku menceritakan tentang kekhawatiranku, hingga akhirnya
teman itu mengajarkan cara melihat file/folder yang di hidden
kannya, ternyata benar adanya, apa yang aku khawatirkan itu dia
sembunyikan semua tontonan yang belum layak untuknya.

Sejak saat itu, aku belajar lebih banyak bagaimana
menggunakan laptop atau komputer agar aku bisa memantau
perkembangannya. Setiap kali aku temukan file/folder yang di
hidden selalu aku hapus, hingga akhirnya dia mengetahui kalau
bunda ternyata tak bisa dibohongi dan dia tidak lagi menyimpan
file/folder tersebut.

Hal ini tidak berhenti disini saja, anak milenial yang butuh
pengakuan diri dan membuat status-status tentang dirinya
melalui sosial media seperti FB, Twitter, IG dan yang lainnya.
Namun sejak kejadian meng hidden kan file di laptop itu, aku
harus pintar juga bermedia-sosial seperti lima pandawaku yang
anak milenial. Aku mensiasatinya dengan adil & bijaksana
tidak memberi mereka hp terlalu dini namun aku memilih
menggunakan hp bersama mereka terlebih dahulu untuk
beberapa waktu. Sehingga akun-akunnya juga ada di hp ku
sebelum mereka punya hp sendiri. Agar aku bisa memantau apa
saja yang ada di dalam akun mereka.
Sempat juga kecolongan dengan putra ketigaku, dalam akun
IG nya mengikuti akun-akun pornografi. Karena akun mereka
ada dalam hp ku sehingga aku bisa menghapus itu sendiri, yang
tentunya akan diketahui juga oleh mereka lewat hp-nya, kelima
akun mereka ada dalam hp yang bisa ku lacak kapan saja. Dengan
praktek 5 Dimensi Mindful Parenting sangat dibutuhkan dalam
kehidupan keluargaku apalagi dengan kelima anak-anak milenial
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”Berbagi Itu Menyenangkan”
Oleh: Masnah, S.Pd

*****
Anakku Rahman satunya-satunya sekarang sedang
menjalani kuliahnya di IUA Khartoum Sudan. Sebagaimana
mahasiswa lainnya pemerintah Sudan menyediakan fasilitas
asrama untuk tempat tinggal mereka dan makan dua kali sehari
yaitu makan siang dan makan malam. Sedangkan untuk sarapan
pagi disediakan sendiri.

Meskipun aku dan anakku Rahman berjauhan, komunikasi
kami lancar, kadang dengan chat wa ataupun menelepon
langsung. Biasanya aku selalu menanyakan kondisinya, udah
makan atau belum dll, dan jawabannya pun singkat-singkat saja.
Namun setelah aku mendapatkan ilmu 5 Dimensi Maindful
Parenting ini aku mencoba menerapkannya dengan merubah
caraku bertanya kepada Rahman. Aku tidak lagi menanyakan
hal-hal biasa, aku mulai menanyakan bagaimana dia mengatasi
kesulitan untuk mendapatkan sarapan pagi karena adanya
pembatasan waktu untuk keluar rumah oleh pemeritah Sudan
disebabkan adanya pandemic ini. Dan benar saja ternyata Rahman
punya banyak cerita yang selama ini tidak aku ketahui. Dengan
menerapkan dimensi 1 Mindful Parenting aku mendengarkan
cerita Rahman dengan penuh perhatian. Ternyata dengan
bekal hobi memasaknya diwaktu kecil (sebagai gambaran saja
setelah tamat SD Rahman sudah tinggal di asrama melanjutkan
pendidikannya). Dia tidak lagi membeli sarapan siap saji, akan
tetapi cukup menyediakan stok bahan makanan yang ia beli satu
kali seminggu ke pasar dan memasak sendiri sarapan paginya.
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Dan yang paling membuat aku kagum, Rahman juga
mempunyai rasa welas asih kepada sesama dengan berbagi
sarapan pagi kepada teman satu asrama yang sama-sama dari
Indonesia. Ceritanya pun berlanjut katanya sekarang memiliki
stok beras yang banyak karena dikasih teman-teman yang sesama
dari Indonesia tetapi beda daerah yang mendapatkan bantuan
beras dari Pemda mereka. Aku sangat terharu mendengar katakata Rahman “ternyata berbagi itu menyenangkan ya bunda”,
dan aku berdoa semoga dimensi 5 Mindful Parenting rasa welas
asih ini tumbuh subur dihatinya untuk selamanya, Aamiin.
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Rajin Membantu Orangtua
Oleh: Yurnita S. Pd

*****
Dalam kehidupan sehari-hari kami tidak memiliki mitra
kerja. Kegiatan saya setiap hari mencuci piring, mencuci
pakaian, menyapu rumah, dan memasak. Selain itu, saya juga
banyak menghabiskan waktu mengajar di sekolah. Meskipun
begitu anak perempuan saya rajin dan selalu cekatan dalam hal
membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mencuci piring.
Rasa lelah saya jadi berkurang karena ada dia yang selalu cekatan
dalam membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Saya
sangat merasa senang dan bangga kepada anak perempuan saya.
Dengan mempraktekkan dimensi-5 Mindful Parenting rasa
welas asih mama sayang sekali sama kamu nak. Terimakasih ya
sayang sudah bantu mama semoga hidup kamu menjadi berkah,
kamu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bisa
menjadi anak yang sukses nantinya.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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PILAR V

TEH BIJAK
Praktek Mindful Parenting Terhadap Mitra Kerja

Kolaborasi Orang Tua Dan Guru
Dalam Pendidikan Anak
Oleh : Yusni Yurda - TK Teladan Pertiwi

*****

Sudah 4 bulan lebih anak - anak belajar daring. Anak lakilaki ku satu satunya Ali juga belajar Daring SMA kelas 1 dari
mulai masuk sekolah hanya beberapa kali bertemu dengan guruguru di sekolah barunya. Pembelajaran di lakukan dengan daring
(belajar dari rumah).

Waktu masuk sekolah SMA ini aku dan Ali sudah membuat
kesepakatan bahwa kalau dia mau sekolah dia harus menggurus
sendiri untuk masuk sekolah yang dia inginkan . Alhamdulillah
dengan keyakinan dan kegigihannya Ali bisa menjadi siswa
di sekolah SMA yg diinginkan. Aku sebagai orang tua tetap
memantau kegiatannya dan teman-temannya pun sering
dirumah berkumpul bersama.
Pertengan bulan November ada penerimaan rapor tengah
semester. Ali meminta supaya ibu mengambilkan rapornya ke
sekolah. Berhubung kesibukan yang tidak dapat aku tinggalkan
maka aku minta tolong pada si kakak untuk mengambilkannya
kesekolah. Ternyata Pak gurunya minta supaya orang tua bukan
kakak yang mengambilkan rapornya karena hasil belajar Ali
tidak semestinya.

Saya mempraktekan Mindful Parenting dimensi-1,
mendengarkan dengan penuh perhatian, MP (D2)tidak
Menghakimi melihat hasil dan informasi dari kakak dan Pak
Guru. Praktik dimensi-3 pengendalian emosi atau bersabar dan
mencari solusi yang terbaik untuk proses belajar Ali kedepannya
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untuk hasil yang lebih baik. Praktek MP dimensi-4 Adil dan
Bijaksana menyikap cara belajar Ali dan memberikan kesempatan
untuk memperbaiki cara belajarnya untuk mendapatkan yang
terbaik sesuai kemampuan yang ada pada Ali. Ali pun minta
maaf atas kelalaian dan dari tanggung jawabnya sesuai dengan
komitmen awal masuk sekolah.
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Kebahagiaan Karena Cinta Dan
Kasih Sayang

Oleh : Suci Muharni, S.Pd - TK Negeri 1 Bukittingi

*****

Setiap Tanggal 25 November adalah hari guru nasional,
untuk memperingati hari guru kali ini kami para guru tidak
melaksanakan upacara bendera bersama dengan guru-guru dari
sekolah lain karena covid, Dengan bijaksana kami hari ini kami
tetap mengadakan upacara hanya disekolah saja. Walaupun
hanya beberapa guru tetapi upacara tetap berjalan dengan lancar.
Setelah upacara, Ibu kepala sekolah menyampaikan
terimakasih kepada semua guru atas kerjasama dan dukungan
selama ini, saya dan para guru mendengarkan dengan perhatian
dan berbicara dengan empati mengucapkan terimakasih atas
bimbingan dan koordinasi yg baik dari ibu kepala sekolah.
Ternyata Ibu kepala sekolah sudah mempersiapkan kado dan
bunga untuk kami para guru, Tidak lupa memberikan semangat.
Saya & para guru dengan welas asih juga memberi kado special
untuk ibu kepala sekolah.
Disini saya praktek Mindful Parenting Dimensi ke 1, 4 dan
5, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan
empati, adil dan bijaksana kepada semua guru disekolah, serta
Welas asih atau penuh kasih sayang antar semua guru dan kepala
sekolah
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Amarah Yang Menghasilkan Malu
Oleh : Ahmad Saufi – Pengawas TK

*****
Awal Desember
saya melihat seorang pria datang
menemui temannya di kantor saya. Saat bertemu, dia tidak dapat
mengendalikan emosi marah mendamprat temannya dengan
mata merah dan kata-kata kasar. Sang temannya pun hanya
mendengarkannya dengan sabar dan tenang, tanpa tanggapan.

Lelaki itu berhenti dengan suara lantangnya. Setelah dia
selesai meluapkan amarahnya, terjadi pembicaran yang begitu
lama. dan di akhir pembicaraan temannya tadi bertanya, “Jika
seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya,
lalu jadi milik siapakah pemberian itu?”. Tentu saja tetap menjadi
milik si pemberi,” kata lelaki itu.

“Begitu pula dengan kata-kata kasar dan amarahmu
yang engkau tujukan ke saya,” kata teman saya. “Aku tidak
mau menerimanya, jadi itu tetap milikmu.” “Aku hanya
mengkhawatirkan kamu harus menanggung akibatnya, karena
amarah dan kata-kata kasar hanya membuahkan emosi sesaat.
Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dangan
meludahinya. Ludahnya akan jatuh mengotori diri sendiri,”
jelas si temannya. Lelaki itu pun terdiam dan merasa malu. Dia
meminta maaf, lalu kemudian pamit pergi.
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Jangan Mementingkan Diri Pribadi
Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

*****
Dalam lingkungan sekolah merekalah keluarga kita,
saat seseorang membutuhkan tempat untuk menyelasaikan
masalahnya, maka jadilah pendengar yang baik dengan penuh
perhatian. Dalam hubungan pertemanan khususnya di sekolah,
Bagaimana dengan teman kita ini, setiap yang dia kerjakan dan
keputusan selalu di ambil sendiri tanpa memikirkan keadaan
di sekitar biarpun itu dia pergi saat jam sekolah dan juga bisa
kapanpun waktu dengan kehendak hatinya saja.
Bagaimana dengan masalah ini, saya tidak mnyudutkan
dirinya dan satu sama lain tapi kami akan mencari jalan keluar
dengan tanpa menghakimi dan penuh welas asih, Insyallah
permasalahan yang terjadi akan terselesaikan secara adil dan
bijksana. Kita harus adil dan bijaksana dalam mengambil
keputusan, jangan mementingkan kepentingan pribadi saja, tapi
harus juga mementingkan kepentingan bersama.
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Indahnya Berbagi
Oleh : Fitratul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukittinggi

*****
Waktu pulang sekolah saya melihat adik laki-laki saya
sedang bermenung didalam rumah, lalu saya bertanya dengan
empati “ kamu kenapa rif ”? dengan wajah yang bersedih, saya
mendengarkan dengan penuh perhatian adik saya bercerita
bahwa dia akan membayar uang kuliah. Namun uangnya masih
kurang 200 ribu lagi. Tanpa terasa air mata ini menetes karena,
selama ini adik laki-laki saya hidup mandiri. Dia berkerja sambil
kuliah untuk membiayai kuliah dan kebutuhan sehari-hari.
Saya tahu dia bermaksud meminjam uang kepada saya
untuk menutupi uang kuliahnya yang kurang. Tapi dia tidak
berani mengatakannya. Karena dia tahu kondisi keuangan
saya lagi sedang tidak stabil. Akhirnya dengan bijaksana tanpa
berpikir panjang saya mengeluarkan dompet dan memberikan
uang 200 ribu kepadanya
Dengan welas asih saya melihat dia sangat bahagia. Tanpa
disadari hp saya berbunyi dari tadi. Ternyata ada wali murid yang
menelfon, dia ingin anak nya les bersama saya. Alhamdulilah
ternyata anak les saya bertambah dua orang, itulah indahnya
berbagi dengan keluarga tercinta. Tanpa disadari Allah
menggantikan dengan reski yang lebih besar. Begitulah indahnya
berbagi dengan Praktik Mindful Parenting. Terimakasih untuk
ilmu Mpnya.
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Diskusi Role Play Dengan Mindful
Parenting

Oleh : Em Harni - Penilik Kota Bukittinggi

*****

Saya dan kelompok 5 berkumpul di Tk. Aisyiah I untuk
menyiapkan video Role Play Mindful Parenting. Kegiatan
dimulai dengan menyiapkan skenario cerita. Saya dan peserta
lainnya saling berbicara dengan empati memberikan usulan
masukan judul dan cerita, dan mendengarkan dengan penuh
perhatian usulan teman lain.

Setelah itu dengan adil dan bijaksana kami merangkum dan
merumuskan skenario cerita yang berjudul langit dan bumi.

Saya mendapat peran sebagai mahasiswa, dengan senang
hati saya jalani. Pada saat pembuatan video tidak cukup sekali
jadi, ini ada saja kekurangan. tetapi kelompok kami tidak
saling menghakimi, kami kompak penuh welas asih sehingga
pembuatan video role play dapat diselesaikan dengan baik.
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Kejujuran Membawa Keberkahan
Oleh: Syofiani

*****
Saat itu di kantor, saya menemukan sebuah dokumen yang
sangat penting. Dokumen itu bukan milik saya akan tetapi punya
teman saya yang terselip di beberapa dokumen yang saya punya.
Karena saya sudah mengenal Mindful Parenting eMKa
berkas itu langsung saya antar lagi ke kantor, karena saya rasa
berkas itu sangat penting.

Teman saya yang mempunyai berkas sangat berterima kasih
dan senang. Saya berpikir seandainya saya abaikan betapa sedih
nya teman saya. Saya merasa sangat bahagia dengan praktek
Mindful Parenting eMKa dimensi ke 5 yaitu Welas Asih tersebut.
Praktek tersebut sangat bermanfaat baik untuk diri saya sendiri
atau pun orang lain. Terima kasih Kemenko PMK, Diknas Kota
Bukittinggi dan eMKa.
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Terhindar Dari Sebuah Tipuan
Oleh : Denny Rahmalia SE, S. Pd

*****
Saya berkenalan dengan seseorang di FB (facebook) dengan
pria bule berkebangsaan Inggris. Dia mengirimkan ajakan
berteman, tanpa firasat apa-apa saya terima pertemanan itu.
Alangkah kagetnya dari seberang sana dia mengajak ngobrol di
messenger dengan berbahasa Inggris. saya membalas sapaannya.
Obrolan dimulai dari menanyakan nama, alamat, pekerjaan,
nomor HP sampai menanyakan status. Kebetulan saya juga bisa
berbahasa Inggris sedikit-sedikit. Mulanya saya menganggap
berteman untuk belajar melancarkan praktek berbahasa Inggris.
Saya pun chatting didampingi seorang anak saya disamping.
Dia tahu saya akan berulang tahun, maka dia bilang akan
membelikan hadiah HP Iphone terbaru, jam tangan, dompet,
tas bermerek serta perhiasan set (kalung, gelang dan cincin), tapi
saya harus membayar pajak dari bandara di Soekarno Hatta ke
daerahku tempat saya tinggal. Saya pun bertanya biasa berapa
biaya nya ke ekspedisi, dia menjawab seharga 5 juta mata uang
Indonesia, saya langsung kaget kok mahal benar ke si bule
tersebut, dia bilang karena dia membeli hadiah dengan harga
hampir 10 juta dalam harga rupiah.
Pagi-pagi ada telepon masuk seorang perempuan yang
mengaku dari pihak cargo dengan berbahasa Indonesia, dia
memandu saya cara mengirim uang pembayaran barang tersebut,
barang sudah sampai di bandara Soekarno Hatta, tetapi tertahan
di Bea cukai, saya sempat bilang maaf saya takut kena tipu,
196

karena banyak penipuan sekarang, dia balik meyakinkan saya
untuk jangan ragu, kalau ibu sudah transfer nanti saya kirimkan
barangnya. Bahkan saya bilang kirimlah dulu baru saya bayar.

Saya ceritakan kepada saudara yang kerja di Bea Cukai
kalau dikirimi hadiah dari Inggris, tapi dengan syarat saya yang
membayar ongkos kirim dan pajaknya di cukai bandara. Dia
bilang tidak ada seperti itu, biasa kalau barang sampai ongkir
bayar ditempat (COD). Sesampai di ATM saya menelepon
pegawai Pos tetangga dekat rumah, jawaban yang sama tidak ada
mengirim uang kalau barang belum di terima katanya. Akhirnya
saya tidak mengangkat telepon pihak cargo tersebut dan tidak
membalas SMS si bule. Rasanya kalau mengangkat telepon saya
terhipnotis ingin mentransfer uang. Akhirnya sampai dirumah
saya langsung bilang ke suami, bahwa ini pasti penipuan.

Telepon keduanya saling berdering secara bergantian,
akhirnya suami saya mengangkat telepon tersebut, suami marah
kalau perusahaan ibu besar kenapa minta dikirim uang dulu,
kirim dulu barangnya baru saya kirim, kalau tidak, tidak usah
menelepon lagi, kamu penipu katanya. Saya lansung blokir HP
kedua orang itu si bule dan si wanita penipu.
Alhamdulillah saya terhindar dari sebuah penipuan, banyak
hal yang dapat saya ambil dari cerita ini, dengan praktek dimensi
4 Mindful Parenting adil & bijaksana, saya harus lebih selektif
memilih teman. Teman baik adalah teman yang penuh welas
asih, yang ikhlas yang saling mengingatkan untuk berbuat baik
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Tidak Membuka Aib Teman
Oleh : Ramayenni S. Pd

*****
Praktek Mindful Parenting dimensi ke-1. Mendengarkan
dengan sepenuh hati dan bicara dengan empat mata.

Di sekolah tempat saya mengajar terdiri dari guru yang
berusia muda dan tua. Kalau guru yang tua beliau sudah bisa
mengendalikan emosi dan bijak dalam bertindak. Sedangkan
guru yang muda masih sering mengikuti ego dan belum bisa
mengendalikan emosi mereka.

Beberapa hari yang lalu terjadilh perselisihan antara beberapa
guru yang muda berakibat tidak saling tegur sapa beberapa hari.
Kebetulan saya dituakan sedikit diantara guru- guru yang lain.
Melihat keadaan seperti itu. Siang hari sesudah jam mengajar
saya memanggil guru-guru muda tersebut. Disana saya meminta
pada kawan-kawan saya tersebut untuk menceritakan kejadian
yang terjadi dan mendengarkan penjelasan masing masing
mereka.
Saya dan kawan yang bermasalah bicara satu-satu
mengeluarkan penjelasan mereka dan kami mendengarkannya.
Dari paparan kawan-kawan tersebut terlihat adanya suasana
saling memburukkan satu sama lain. Juga saling menyampaikan
keburukan teman masing-masing, sehingga membuat mereka
merasa tersinggung dan marah.
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Dari kejadian yang saya dengar, saya mengingatkan
kawan-kawan saya agar berbicara itu sekedarnya saja dan
tidak membicarakan orang lain. Kalau kita mendengar kawan
memburukkan kawan yang lain, kita yang mendengar tidak
perlu menyampaikan ke kawan yang diburukkan. Kalau perlu
kita menasehati dan mengingatkan kawan kita tersebut. Saya
cuma pesan sama kawan-kawan bahwa kita ciptaan Allah
SWT yang tidak sempurna. Jadi jangan membuka kelemahan
orang lain, cukup kita saja yang tahu. Tolong jaga kesehatan
dan kekompakkan kita sebagai guru. Karena status guru adalah
contoh, panutan yang akan ditiru anak-anak dan masyarakat.
Alhamdulillah sampai sekarang guru-guru muda dan tua
sudah akur dan kompak kembali.

199

Senang Bisa Mendamaikan Teman
Yang MisKomunikasi
Oleh : Masnah, S.Pd

*****

Dikampung tempat aku tinggal aku mempunyai dua
orang sahabat sejak kecil namanya Maya dan Mira . Namun
sekarang dua sahabatku ini sedang bermasalah bahkan sampai
tidak bertegur sapa. Aku sedih dengan keadaan ini apalagi kami
bersahabat sudah sangat lama.
Dengan mempraktekkan Mindful Parenting dengan
dimensi 1 yang baru aku pelajari, aku mencoba mendamaikan
dua sahabatku ini. Aku menanyakan apa yang terjadi diantara
mereka. Aku datangi mereka satu-satu dan mendengarkan
cerita mereka dengan penuh perhatian. Akhirnya aku dapat
menyimpulkan bahwa diantara mereka telah terjadi salah paham
gara-gara Maya menegur anak Mira yang berkata kurang sopan
sewaktu mereka bermain di halaman rumah Maya, ternyata si
anak tidak terima ditegur sama Maya dan mengadukan kepada
mamanya Mira. Akibat dari pengaduan si anak ini terjadi
pertengkaran antara Maya dan Mira yang berujung tidak saling
tegur sapa.

Setelah melakukan pendekatan dan menasehati dengan
mempraktekkan dimesi 5 dan 2 Mindful Parenting, welas asih
dan aku tidak menghakimi mereka akhirnya mereka bersedia
untuk aku pertemukan, dengan penuh haru akhirnya kami
bertiga saling bermaafan.Terima kasih Buk Melly sepupuku
dengan Mindful Parenting tiga sahabat kembali rukun.
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Teladan Sebagai Pendidik
Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****
Beberapa minggu ini, Kota Bukittinggi sudah memasuki
zona kuning covid. Artinya sudah berisiko rendah dalam
penyebaran covid. Karena itulah Pemerintah Kota Bukittinggi
lewat Dinas Pendidikan mengeluarkan ijin untuk anak sekolah
kembali belajar tatap muka. Tentunya dengan tetap menjalankan
protokol covid yang benar.

Begitu juga dengan sekolah yang saya kelola. Dengan sistem
shifting, pembelajaran tatap muka pun mulai kami laksanakan.
Pada awal belajar tatap muka, guru-guru saya bagi tugasnya. Ada
yang mengajar langsung dikelas, dan ada yang tetap menjalankan
pembelajaran secara daring bagi anak yang masih memilih
belajar dari rumah.
Pada saat guru melaksanakan tatap muka, saya mendapati
ada guru yang selalu membawa smartphone kedalam kelas. Dan
sesekali terlihat guru tersebut menggunakan smartphone dan
mengetik sesuatu. Melihat hal tersebut, saya pun memanggil
guru tersebut untuk berbicara empat mata. Saya tanyakan
apa yang dia lakukan dengan smartphone saat didalam kelas.
Saya dengarkan penjelasannya sampai tuntas (Dimensi 1).
Guru tersebut menyampaikan bahwa dia sedang membalas
pesan whatssapp dari wali murid. Saya memahami apa yang
disampaikan guru (Dimensi 2). Saya sampaikan dengan
tenang dan hati-hati (Dimensi 3) agar guru tersebut tidak lagi
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menggunakan smartphone saat berada didalam kelas, karena
bisa mengurangi fokus dan membahayakan keselamatan anak
karena kurang terawasi.
Karena hal itulah, saya membuat kebijakan baru bahwa
semua guru tidak diperbolehkan lagi membawa smartphone
kedalam kelas dan menaruh smartphone di meja kantor selama
proses belajar tatap muka berlangsung. Namun pada saat jam
istirahat, saya mengijinkan guru untuk cek smartphone untuk
melihat jika ada pesan penting (Dimensi 4).
Alhamdulillah, semua guru menyetujui kebijakan
tersebut dan saya pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan
guru bekerjasama. (Dimensi 5)
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Memberi Dan Menerima
Oleh : Maisyarah, S. Pd.

*****
Berberapa waktu lalu saya pergi kepasar aur tidak jauh dari
sekolah saya. Saya pergi sendiri dan mengendarai kendaraan
roda dua. Tiba-tiba disamping sebuah makam saya menemukan
seorang kakek yang bermenung. Dan saya menghampiri kakek
tersebut, dan saya tanya kenapa kek ? Kakek bilang ban hondanya
bocor dan kakek tersebut tidak mempunyai uang, sedangkan
uang saya yang didompet hanya tinggal 50 ribu saja . Akhirnya
uang tersebut saya beri kepada kakek tersebut dan sikakek
matanya berkaca-kaca dengan senang menerima pemberianku.

Alhamdulilah kakek bisa memperbaiki ban honda nya yang
bocor dan akhirnya saya melanjutkan kepasar. Tanpa sadar hp
saya berbunyi ada SMS yang masuk. Alhamdulilah tenyata uang
masuk. Begitu indahnya berbagi sebagai praktek nyata Mindful
Parenting .
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Memilih Dan Memilah
Oleh: Novridawati S. Pd

*****
Memilih dan memilah dua kata yang hampir sama hanya
berbeda satu huruf saja namun mempunyai makna yang sangat
berbeda. Memilih adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang
jika ingin membeli sesuatu. Seseorang akan memilih sesuatu
yang terbaik untuk keperluannya. Seseorang harus bisa memilih
dan memilah antara keinginan dan kebutuhannya.

Saya punya seorang rekan kerja yang suka memilih
namun kurang bisa memilah antara kepentingan pribadi dan
kepentingan bersama. Rekan yang lain juga sering bercerita
tentang sikapnya yang kurang bersahabat membuat teman yang
lain juga tidak nyaman. Namun saya mencari waktu yang tepat
untuk menyampaikan hal ini kepadanya. Suatu hari ia datang
menemui saya dan menceritakan tentang keperibadiannya yang
memang susah ia untuk merubahnya. Katanya dalam keluarga ia
juga seperti itu jika keinginannya tidak terpenuhi maka ia akan
merasa sedih bahkan kesal. Setelah mendengarkan penjelasannya,
saya tidak menyalahkannya karena ini memang sudah menjadi
kebiasaannya yang perlu diluruskan dan dibina karena ini
menyangkut dengan kepribadiannya. Saya mendengarkan
ia menceritakan tentang sifat pribadinya dengan penuh
perhatian (dimensi 1). Saya tidak langsung menghakiminya
dan menyarankan kepadanya agar ia bisa memilih dan memilah
antara keinginan dan kebutuhan, memilah antara kepentingan
pribadi dan kepentingan bersama.
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Dengan welas asih dan rasa empati saya menyarankan
kepadanya agar ia bisa menempatkan diri saat bersama dengan
teman sejawat. Jangan hanya memikirkan diri sendiri saja dan
jangan mengemukakan ego kita saja. Tidak semua yang kita
mau harus kita dapatkan, perlu juga memikirkan orang lain. Jika
keinginan kita bisa juga bermanfaat buat orang lain silahkan saja
dilanjutkan namun jika tidak sebaiknya kita urungkan niat kita
(dimensi ke 4).
Walalupun sangat berat iapun menerima kekurangannya
dan sayapun menghargai kelebihannya. Setiap kita pasti punya
kekurangan dan kelebihan. Mudah mudahan kelebihan yang
kita miliki bisa lebih bermanfaat dan dimampukan berkolaborasi
untuk mensiasati kekurangan yang ada.
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Senangnya Ketika Teman Dapat
Gelar Sarjana

Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****

Teman satu kelas mengajar saya memiliki masalah dalam
menyelesaikan skripsinya. Masalahnya adalah dosennya belum
juga mau menyetujui proposalnya, sehingga dia putus asa. Dia
mau berhenti saja kuliah lantaran sulit sekali berurusan dengan
dosen pembimbing. Tidak hanya itu bahkan dia ingin juga untuk
berhenti mengajar.
Melihat keadaan teman yang hilang semangat ini lalu
sayapun mengajak dia bicara dan mendengarkan keluhannya
dengan penuh simpati (praktik dimensi 1 Mindful Parenting ).

Setelah mendengarkan ceritanya lalu saya menyarankan
agar dia tetap tenang dan sabar serta terus berusaha dan berdoa.
Serta yang terpenting minta doa kepada ibu bapak dalam
mengerjakannya, agar skripsi itu selesai dan dapatkan gelar
sarjana setelah wisuda.
Sebagai guru, gelar sarjana sangat penting, karena untuk
dapat disertifikasi harus dapat gelar S1. Apabila sudah disertifikasi
kita dapat meningkatkan kompetensi sebagai guru dengan biaya
sendiri tanpa harus meminta pada orang lain.

Memang betul, dia pun mulai semangat berusaha dan
berdoa agar skripsinya cepat selesai, dan mendapatkan gelar
sarjana. Akhirnya dia ikut PLPG dan mengucapkan terimakasih
atas saran saya.
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Membuka Hati Dan Memaafkan
Oleh : Lilawati Margolang S. Pd

*****
5 November 2020 saya mendapat tugas kegiatan kunjungan
ke kabupaten/kota selama 10 hari dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Pusat. Saya langsung menghadap ke Ibu Kabid
Personalia Yayasan untuk meminta izin menjalankan kegiatan
tersebut. Ternyata, saya tidak mendapatkan izin dengan alasan
terlalu lama meninggalkan sekolah dan banyak tugas-tugas saya
yang belum selesai atas laporan dari Kasi PAUD yayasan (atasan
saya langsung). Saya terkejut dan heran, lalu mengingat-ingat
tugas saya yang mana belum selesai rasanya semua tugas sudah
saya selesaikan dan tepat waktu. Saya juga heran kenapa Ibu
Kabid Personalia bersikap seperti itu tidak seperti biasanya.
Segera saya menghadap ke Ibu Kasi PAUD yayasan untuk
mengklarifikasi informasi yang saya dapatkan dan memastikan
tugas-tugas mana yang belum saya selesaikan. Ibu Kasi PAUD
Yayasan terkejut karena beliau tidak melaporkan hal seperti
itu dan mengakui semua tugas-tugas saya sudah selesai tepat
waktu. Beliau menyarankan saya harus menjalankan tugas yang
diberikan Kementerian tersebut karena ini akan membawa
nama baik sekolah, dengan catatan saya harus membuat surat
izin meninggalkan tugas dan mendelegasikan tugas-tugas saya
kepada guru yang saya percaya selama saya tinggal.

Setelah saya pulang dari kegiatan kemitraan tersebut saya
mendapatkan informasi bahwa ibu Kasi sudah klarifikasi ke
bidang Personalia. Ternyata ibu Kabid mendapatkan informasi
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yang tidak benar tentang saya menjelang saya minta izin
sehingga memicu emosi beliau terhadap saya sehingga mencaricari kesalahan saya. Saya terkejut mendengar info tersebut dan
langsung meluruskan permasalahannya dan dapat membuktikan
bahwa informasi yang diterima itu salah. Atas nama kabid ibu
Kasi meminta maaf. Saya tetap berlapang dada untuk tetap
dapat memaafkan dan tidak emosi dan memahami posisi beliau.
Saya bersyukur dengan praktik 5 dimensi Mindful Parenting
dimensi ke 3 Pengendalian emosi diri, saya dapat menyelesaikan
kesalahpahaman ini dan berlapang dada untuk memaafkan dan
memahami posisi kabid tersebut.
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Membantu Sesama Dengan Welas
Asih

Oleh : Evawati, S. Pd - TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****

Pada suatu hari saya pergi ke pasar, dengan mengendarai
kendaraan roda empat. Tiba-tiba di persimpangan jalan saya
menemukan seorang nenek yang sedang termenung, dan saya
menghampiri nenek tersebut. Saya mendengarkan dengan
penuh perhatian cerita nenek tersebut, praktek dimensi pertama
Mindful Parenting.

Penjelasan dari nenek tersebut, ban hondanya bocor, dan
sepertinya ia sedang memikirkan biaya untuk menambal ban,
dengan dimensi Mindful Parenting welas asih tanpa ragu-ragu
saya mengeluarkan uang dari dompet saya untuk membantu
nenek tersebut. Alhamdulillah nenek memperbaiki ban hondanya
yang bocor. Nenek merasa sangat senang. Tak lama kemudian
sms banking saya berbunyi, Alhamdulillah uang di ATM saya
bertambah, ada tunjangan yang masuk. Begitulah indahnya
berbagi dengan praktek Mindful Parenting. Terimakasih eMKa.
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Untaian Kata Menyatukan Hati
Oleh: Sofia Marni S. Pd – Pengawas TK Disdikbud

*****
Bekerja dengan laptop, bermain dengan kata-kata,
memainkan jemari dengan lincah di papan keyboard laptop
pada malam ini terasa lengkap. Ditemani secangkir kopi radix
dan setoples kerupuk sanjai khas kotaku Bukittinggi menambah
semangat.
Cerita yang ku tulis sangat sederhana tentang pengalaman
dan keseharianku bersama lima pandawaku, tentang
keseruan hari-hari yang mereka lalui, tingkah mereka yang
kadang membuatku panik dan harus memutar otak untuk
menghadapinya. Tapi ini mengasyikkan, mendokumentasikan
tentang mereka untuk dikenang nantinya, kala memory di tubuh
ini sudah mulai lelah bekerja.

Tulisan yang awalnya ku tulis sebagai hobby dan juga
melengkapi tugas-tugas ku, ternyata semakin hari semakin
mengasyikkan. Satu persatu tugas tentang 5 dimensi MP hasil
kegiatan GRNM selesai ku tulis, dan setiap kali itu juga satu
persatu tugas ku kirim kepada sang mentor kelompok ibu
Irawati. Setiap tulisan yang ku kirim selalu dibaca kemudian
direspon baik oleh sang mentor. Dan bukan hanya itu, bu Ira
selalu menyampaikan pertanyaan “Saya bantu koreksi yang
salah ketiknya ya?”. Kata inilah yang sebenarnya aku tunggu
dan harapkan, dengan praktek dimensi 1 Mindful Parenting
mendengarkan dengan penuh perhatian dan bicara penuh
empati, maka ku jawab, “Boleh sekali, ibu”.
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Dengan sabar dan teliti bu Ira membaca kata demi kata
dalam tulisan itu. Perbaikan-perbaikan kecil menurut ibu Ira,
namun itu dapat menjatuhkan sebuah tulisan menurutku, seperti
ungkapan berikut yang pernah ku dengar, “Manusia jatuh karena
tersandung batu kecil dan bukan batu besar”. Sepertinya ini
cocok untuk pengingatku betapa aku harus memperhatikan halhal kecil dan mungkin sepele, namun tak boleh untuk diabaikan.
Dengan praktek dimensi 5 Mindful Parenting- Welas Asih,
aku sangat berterima kasih kepada ibu Ira yang telah memberi
masukan kepadaku.
Perbaikan kecil itu memberi warna dalam tulisanku, yang
mengantarkan tulisan ini mendekati kesempurnaan. Karena
dalam penulisan ini kami saling mengisi dan melengkapi. Tak
ada yang sempurna di muka bumi ini dan hal kecil bila dimaknai
dengan baik akan jauh lebih berarti untuk sebuah perubahan.

Malam semakin larut, udara dingin di kaki gunung merapi
ini terasa menusuk di tubuhku, seduhan kopi radix pun sudah
tak tersisa lagi bahkan toples kerupuk sanjai juga mulai kosong.
Jemari ini telah mengeluh aku lelah menari dan mata juga ikutan
minta terpenjam, dan cerita malam ini ku akhiri.
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Mitra Kelompokku Mengerti
Oleh: Sofia Marni S. Pd – Pengawas TK Disdikbud

*****
Terjadi pada saat yang tepat, sepintas indah didengar
kalimat tersebut, namun itu ujian bagiku. Selasa, 10 November
2020 bertepatan dengan hari pahlawan dan juga hari dimana
aku harus presentasi tentang 5 dimensi MP dalam mengikuti
kegiatan MP GNRM bersama YKEI eMKa.

Hal di luar dugaanku, saat pagi hari aku sudah siap untuk
berangkat ke kantor sekaligus mengantarkan Ibnu dan Ichsan si
bungsu ke sekolah. Sebelum berangkat aku menyuruh anakku
Ibnu untuk memberikan uang ke rumah kakeknya, setelah
ditunggu Ibnu tidak muncul dan setelah dicari oleh kakaknya
ternyata Ibnu tidak ada dirumah kakeknya.
Kesal, kecewa bercampur aduk rasa di hati ini, dengan
praktek dimensi 3 Mindful Parenting- pengendalian emosi
diri, ku tenangkan hati dan meminta kedua kakaknya untuk
mencarinya, dan anakku menyarankan supaya aku ke kantor saja
dulu.

Galau tingkat tinggi mendera hati, harus presentasi tentang
parenting pagi ini, sementara anakku hilang entah ke mana.
Dengan mengucap ‘bismillahi tawakkaltu’, aku berangkat ke
kantor. Di sepanjang perjalanan, aku berdoa dan memohon
semoga Allah menjaganya.
Sesampai di kantor, ku lihat lagi jarum jam di tangan
menunjukkan pukul 08.10 WIB, tanpa pikir panjang setelah
mengisi daftar hadir, ku telpon ibu Een (Nofeni Kusma) untuk
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memfasilitasi tempat kegiatan zoom MP di TKN Pembina, dan
atas izin dari bu Een aku buat informasi di grup agar anggota
kelompok III berkumpul di TKN Pembina, alhasil kami
mengikuti zoom meeting di sana.

Saat presentasi penampilan power point kelompokku
mendapat pujian, walau ada perbaikan untuk penampilan
materi ketiga. Namun Alhamdulillah, aku bersyukur masih bisa
mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tenang
dan baik.

Andai saja aku tidak mempraktekkan dimensi-3 MPpengendalian emosi diri, hati dan pikiran ini tidak tenang
dan sabar saat itu, bukan tak mungkin presentasi kelompok
kami akan berantakan. Sedangkan harapan anggota kelompok
tertopang pada diri ini. Namun karena semua hadir pada saat
yang tepat dan dengan praktek dimensi 5 MP welas asih,
anggota kelompokku memberikan support kepadaku, sehingga
memungkinkan hati dan pikiran ini bisa tenang menerima
hingga tak ada yang terabaikan.
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Sebulan Bersama Si Upiak
Oleh : Sofia Marni

*****
Bu Efi seorang guru TK dengan dua orang putra berumur
3,5 tahun bernama Irsyad dan 2 tahun yang bernama Ilhami,
jarak umur yang cukup dekat antara keduanya. Sebagai guru
yang baru tidak memungkinkan bu Efi untuk membawa kedua
putranya ikut ke sekolah, sehingga dibutuhkan seorang mitra
kerja di rumah untuk mengasuh dan menjaga kedua putranya.
Kesibukan dan tuntutan tugas sebagai pegawai baru membuat bu
Efi mempercayakan pengasuhan dan penjagaan kedua putranya
itu pada mitra kerja yang bernama Upiak sepenuhnya. Tanpa
disadari terjadi perubahan sikap dan perkembangan mental putra
keduanya yang bernama Irsyad dari anak yang ceria menjadi
penakut, dan tiap kali ada orang bertamu atau berkunjung ke
rumah Irsyad selalu lari dan bersembunyi ke kamar kemudian
berteriak teriak memanggil manggil bunda dari dalam kamar
seakan meminta perlindungan.
Perubahan Irsyad bukan hal yang biasa dan bukan tidak
ada penyebabnya. Hingga pada suatu hari bu Efi menemukan
penyebab dari perubahan sikap putranya tersebut. Setiap
hari bu Efi berangkat ke sekolah diantar suaminya dan
menitipkan penjagaan Irysad dan Ilhami pada si Upiak dengan
meninggalkan bekal dan uang belanja, karena setiap pagi ada
tetangga penjaja makanan yang selalu mampir ke rumah dan
menawarkan dagangannya. Begitu juga dengan si Upiak juga
diberi uang belanjanya. Sabtu pagi itu Irysad dan Ilhami tidak
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mau ditinggalkan bu Efi berusaha menenangkan keduanya walau
sedikit ragu namun tetap mempercayakan keduanya kepada Si
Upiak.

Tak lama setelah bu Efi pergi ke sekolah datanglah ibu penjaja
makanan dan menawarkan makananya, seperti biasa juga Irsyad
dan Ilhami keluar rumah dengan pengawasan Si Upiak untuk
belanja dan setelah mereka memilih 2 buah makanan keduanya
disuruh si Upiak masuk dan menghabiskan makanan di rumah.
Setelah makanan habis mereka dibiarkan menonton TV dan
bermain. Saat bermain terjadi pertengkaran kecil yang membuat
si Upiak yang sedang menonton televisi merasa terganggu dan
mencoba untuk menenangkan, tapi karena keduanya tidak mau
diam dan berhenti akhirnya si Upiak mengurungkan Irsyad dan
Ilhami ke kamar mandi.

Tangis Irsyad dan Ilhami pecah seketika, hal ini langsung
didengar tetangga bu Efi yang saat itu tinggal di rumah
kontrakan, yang berbatas dinding dengan dua tetangga lainnya.
Bu Rina tetangga terdekat mendengarkan tangisan Irsyad dan
Ilhami langsung memanggil Upiak yang sedang bermain di
rumah bu Vera tetangga yang satunya lagi. Upiak yang sedang
asyik bercerita seakan tak menghiraukan panggilan itu.

Nasib baik bagi kedua putra bu Efi dengan datangnya nenek
dari kampung yang sengaja datang untuk menjemput mereka.
Nenek yang rindu dan sudah tidak sabar setelah mengucap salam
langsung masuk dan mencari kedua cucunya. Alangkah kagetnya
sinenek ketika mendengar suara kedua cucunya menangis di
kamar mandi memanggilnya dan minta perlindungan. Tak lama
kemudian si Upiak pun datang karena diberi tahu tetangga bu
Efi yang bernama bu Rina. Upiak mengatakan bahwa Irsyad dan
Ilhami bermain air dikamar mandi dan ia tidak mengetahuinya.
Dengan tidak banyak bicara si nenek mengganti baju Irsyad dan
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Ilhami dan selanjutnya dengan meminta izin kepada si Upiak
untuk membawa keduanya ke kampung karena akan dibawa
keundangan.

Siangpun datang bu Efi pulang dari sekolah, setelah masuk
ke pekarangan rumah bu Efi disambut bu Fera tetangganya
sebelah rumah. Bu Fera meminta bu Efi untuk bercerita di
rumahnya, dengan setengah memaksa bu Fera mengajak bu Efi
untuk mampir ke rumahnya, akhirnya bu Efi menerima ajakan
bu Fera, dengan praktek dimensi-1 Mindful Parenting, ibu Efi
mendengarkan dengan penuh perhatian cerita dari bu Fera.

Dengan praktek dimensi-3MP, bu Efi dengan pengendalian
emosi diri mempelajari apa yang dialami Irsyad dan Ilhami
selama sebulan tinggal bersama si Upiak, dan saat itu bu Efi
baru menyadari penyebab perubahan sikap Irsyad yang tibatiba menjadi penakut dan Ilhami suka menentang. Karena
mereka diperlakukan kasar, diancam dan selalu dihukum dengan
mengurung mereka di kamar mandi tiap kali mereka rebut atau
berebut mainan bahkan membuat rumah berantakan dengan
mainan mereka.

Menyikapi hal itu bu Efi membicarakan kejadian siang tadi
kepada suaminya, dan setelah berdiskusi dan mendengarkan
tambahan cerita dari mamanya dan dengan mempraktekan
dimensi-2&3 MP tidak menghakimi, Adil & Bijaksana,
akhirnya dengan berat hati menyampaikan kepada si Upiak
bahwa hubungan kerja dicukupkan sampai disini. Dan keesokan
harinya dengan praktek dimensi-5 MP rasa welas asih si Upiak
pun diantarkan kembali ke kampungnya.
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Simpati Seorang Driver Ojol
Oleh : Eryetti Nazar,S.Pd

*****
Beberapa waktu yang lalu aku memesan ojek online,
drivernya sudah menelfon aku, tetapi aku merasa resah sekali
karena anakku belum juga pulang dari sekolahnya. Dan akhirnya
aku naik ojek tersebut. Di atas ojek aku meminta tolong kepada
driver nya untuk mampir melihat anakku ke SD nya, drivernya
mau dan menghampiri ke Sekolah anakku. Ternyata anakku
sudah tidak ada di sekolah.
Dengan praktek dimensi 1 Mindful Parenting saya bicara
dengan empati sambil minta maaf kepada Driver, aku minta
untuk kembali kerumahku dulu untuk memastikan bahwa
anakku sudah sampai rumah. Driver nya tanpa menghakimi
setuju untuk kembali kerumahku, sampai dirumah ternyata
anakku sudah ada didepan rumah dan tidak bisa masuk karena
kuncinya aku bawa, aku berikan kunci kepada anakku agar
anakku bisa masuk rumah. Setelahnya aku pamit kepada anakku
untuk melanjutkan perjalanan dan tetap diantar driver ojol
yang sama. Dengan mempraktekkan Mindful Parenting dapat
menyelesaikan masalah dengan baik.
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Membantu Penuh Welas Asih
Dalam Berumah Tangga
Oleh : Yurnita S. Pd

*****

Saya mempunyai seorang keponakan yang setelah menikah
tinggal bersama orang tua, awalnya keponakan saya tidak mau
hidup mandiri dengan suami nya, dia terus mengharapkan
bantuan dari ibu nya sementara suami nya dinas di luar kota.
Kalau sudah menikah biasanya perempuan harus mengikuti
suami dan bisa melayani suami dengan mandiri, oleh karena itu
dengan praktek dimensi-2 Mindful Parenting tidak menghakimi
saya memberi penjelasan kepada keponakan saya agar dia mau
mandiri mengerjakan pekerjaan rumah dan mau mengikuti
suaminya yang bekerja di luar kota.
Selain itu, saya juga merasa perlu memberikan nasehat
agar setelah menikah dia tetap bisa membantu keuangan
keluarganya. Banyak hal yang dapat dikerjakan, seperti kursus
menjahit, sehingga dia dapat membuka usaha terima jahit
pakaian dan menghasilkan uang untuk tambahan keluarga nya.
Tidak hanya itu, dia bisa mengikuti kursus masak dan nanti nya
dapat membuka usaha bisnis rumahan seperti catering. Dengan
begitu dia dapat hidup lebih mandiri, tetap membantu keluarga
dan bahagia dengan keluarga kecil nya. Tanpa menghakimi
dan dengan rasa welas asih apa yang saya sampaikan, akhirnya
keponakan dapat menerima yang saya sarankan. Mindful
Parenting dapat memberikan solusi untuk keluarga.
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Jujur Dan Welas Asih Itu Perlu
Oleh : Doni Aizus Idris

*****
Suatu ketika saya menemukan baju yang bukan milik saya
terselip di pakaian yang baru saja saya jemput dari laundry
langganan. Sebelum mengenal Mindful Parenting biasanya
kasus seperti ini saya tidak pedulikan. Bukan berarti baju tersebut
saya pakai akan tetapi bolak balik ke laundry mengantar baju itu
membuat saya malas melakukanya. Tapi saat saya tahu berbagai
pengetahuan dari Mindful Parenting, pakaian itu langsung saya
antar ke laundry untuk dikembalikan.
Benar saja pelanggan yang memiliki baju tersebut telah
complain ke laundry dan petugas laundry jadi sasaran kemarahan
pelanggan tersebut.
Begitu saya kembalikan ke laundry betapa senangnya
petugas tersebut karena satu masalahnya terselesaikan. Saya
berfikir andai kasus ini saya abaikan, rasanya sikap saya membuat
petugas laundry tersakiti.
Sungguh kejujuran dan welas asih itu sangat perlu bukan
hanya untuk diri sendiri akan tetapi hal ini juga dapat membantu
orang lain.
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Bangga Membuat Rekan Kerja
Menjadi Juara
Oleh : Doni Aizus Idris

*****
Sebagai rekan kerja saya merasa bangga membuat teman
kerja saya menjadi berhasil.

Dengan welas asih saya mendorong dan membantu rekan
kerja saya untuk mengikuti perlombaan. Semula dia merasa
tidak punya kemampuan. Saya memberikan motivasi dan
membantu dia dalam menyelesaikan bahan lombanya. Saya
bangun kepercayaan dirinya dengan selalu menyemangatinya.
Benar saja ketika lomba dia menjadi juara pada lomba tersebut.
Dia berterima kasih pada saya dan sangat senang. Bangga saya
bisa memberi sesuatu yang baik bagi rekan kerja.
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Berempatilah Dengan Kesalahan

Yang Tidak Disengaja Oleh Tukang
Jahit

Oleh : Reni Rahayu, S.Pd

*****

Seminggu yang lalu saya minta tolong kepada tukang jahit
untuk menjahitkan dasar baju kurung saya. Seminggu berjalan
saya mengambil baju yang telah dijahit oleh tukang jahit saya,
kemudian bos nya minta saya lihat dulu dan mencobanya dulu.
Tetapi tanpa disadari permintaan saya tidak sama dengan
hasil jahitnya walau kami sudah buat kesepakatan dan tukang
jahitnya juga menulis dibuku agendanya. Singkat cerita tukang
jahit dipanggil dan dimarahi oleh bosnya. Kemudian tukang
jahit menghampiri saya dan meminta maaf sama saya dan akan
memperbaikinya. Didalam hati saya kesal dan marah dengan apa
yang terjadi, kemudian saya berfikir lagi dan berkata tidak apaapa, karena kesalahan yang tidak fatal maka saya putuskan untuk
sabar dan membawa baju itu pulang karena dibadan saya sudah
pas modelnya yang agak berbeda sedikit.
Dengan praktek MP sabar dan mendengarkan dengan
perhatian, serta tidak menghakimi, masalahpun selesai diatasi
tanpa menyusahkan tukang jahit.

221

Saudaraku Adalah Semangatku
Oleh : Rahma Yeni, S.Pd - RA Ar Rahmah

*****
Aku terlahir sebagai anak ke 6 dari 6 orang bersaudara dari
ayah dan ibuku. Aku mempunyai seorang abang yang sangat
bijaksana dan tegas dan seorang adik yang selalu menjadi teman
bercerita. Usiaku dan kakakku tidak jauh berbeda, meskipun kami
sangat dekat namun kami sangat sering sekali berbeda pendapat
sehingga mengakibatkan kami menutup diri selama komunikasi
tidak bagus. Menurut saya, jika kami mempunyai pendapat yang
berbeda maka akulah yang paling benar, karena aku merasa aku
yang paling kecil dan lebih punya pengalaman. Tetapi terkadang
pendapatku tidak di iyakan oleh kakakku dan malah mendebatnya.
Abangku yang paling besar juga kadang sudah berusaha untuk
mencairkan suasana ketika aku dan berbeda pendapat, dan juga
sering mengingatkan aku untuk jangan melawan karena aku anak
yang kecil. Namun, aku terkadang lebih mendahulukan egoku.
Pada akhirnya setelah aku mengikuti Mindful Parenting
ini, aku belajar banyak hal. Diantaranya aku lebih suka
mendengarkan pendapat kakakku dengan baik seperti pada
dimensi 1, aku berusaha untuk menjadi teman bicara yang lebih
baik dan mendengarkan dengan baik. Meski terkadang ada juga
hal yang kurang sesuai dengan hati ku, tapi aku lebih bersabar
(Dimensi 3) dan tidak buru-buru menyalahkannya ketika dia
berusaha menyampaikan apa yang ada dipikirannya (Dimensi
2). Sehingga pada akhirnya kami bisa bercerita dengan nyaman
bersama abang dan kakakku. Karena ketika bercerita dengan
mereka meningkatkan semangatku, mereka juga membuatku
lebih memahami kehidupan dan gampang memaafkan.

Banyak sekali manfaat dari mengikuti Mindful Parenting ini,
terimakasih untuk semua pengalaman yang berharga ini....
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Menuju Keluarga Yang Harmonis
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD – TK Teladan Pertiwi

*****
Pengalamanku dalam kehidupan ini ternyata ada dalam
Mindful Parenting yang baru saja aku kenal. Pada waktu itu
datang bertamu kerumahku sepasang suami istri dalam keadaan
emosi yang tidak terkendali, suami naik motor sendiri sementara
di belakangnya si istri berjalan sendiri. Mereka datang kerumahku
karena si suami adalah anggota langsung suamiku (TNI) ingin
menyelesaikan kemelut rumah tangga nya dan secara kebetulan
juga mereka berdua punya orangtua yang jauh (di Ambon) kami
sudah di anggap sebagai orangtua mereka di komplek ini, bukan
kali ini saja mereka datang kalau tidak salah ini yang kelima
kalinya...

Setelah kami persilahkan duduk si istri diberi kesempatan
utk mengungkapkan perasaannya, aku dan suami mendengarkan
dengan penuh perhatian (Dimensi 1), setelah itu giliran
suaminya, kami dengan sabar mendengarkan perdebatan mereka
(Dimensi 3). Setelah puas berdebat saya dan suami tanpa
menyalahkan mereka memberikan nasehat (Dimensi 2), dengan
panjang lebar kami simpulkan kelebihan dan kekurangan dari
mereka (Dimensi 4). Kami bilang coba kalian koreksi diri
masing-masing, “ingat saat-saat indah, ingat saat-saat bahagia,
jangan dengar cerita orang yang belum tentu kebenarannya,
coba tanamkan rasa saling percaya dalam diri masing-masing
dan selalu berpikiran positif. Kalau itu sudah ada dalam diri kita
pasti rasa sayang dan rasa cinta terhadap pasangan kita akan
terjaga jangan pernah berprasangka jelek terhadap pasangan,
jaga komunikasi (Dimensi 5). Akhirnya di depan kami mereka
berpelukan dan bermaaf-maafan sambil menangis dan akupun
juga larut dalam tangis......ups...
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Alhamdulillah sampai detik ini mereka baik-baik saja
semoga selamanya dan kabar yang membahagiakan adalah si
istri sedang hamil anak mereka yang sudah di tunggu 3 tahun
lebih pernikahan mereka.
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Perbedaan Antara kita
Oleh : Fis Rosaria (SPS Terintegrasi Al Ikhwan Rose)

*****
Saat ini saya juga bertugas sebagai Panitia Pemungutan
Suara (PPS) tingkat kelurahan. Rekan se tim saya 2 orang
laki-laki yang usianya satu orang diatas saya, dan yang satu lagi
lebih kecil dari saya. Dengan perbedaan usia tersebut, kadang
kami mengalami selisih paham di dalam mengambil keputusan,
kadang merasa menang sendiri. Ada kalanya kami juga saling
berdiam diri karena ego masing-masing tadi. Tapi setelah kami
duduk bersama dengan kepala dingin, akhirnya kami menyadari
kesalahan masing-masing. Saling instropeksi diri masingmasing dan saling meminta maaf. Apalagi saya sebagai wanita
satu-satunya dituntut untuk lebih sabar. Teman kerja yang kecil
umurnya, belum lama ini juga mengalami musibah, istrinya
meninggal dunia di saat melahirkan anaknya, sehingga sedikit
banyak mempengaruhi ritme kerjanya. Ada kalanya juga saya
jengkel dengan kelalaian rekan kerja, tapi setelah mendengarkan
penjelasannya, saya mencoba memahami permasalahan
yang dihadapinya saat ini. Kami dengan sabar dan welas asih
menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tim kami ini.
Semoga pilkada yang akan terlaksana pada 9 Desember 2020
dapat berjalan dengan lancar, aamiin.
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Saling Mengerti
Oleh : Yusnimar Nora, S.Pd - TK Negeri Pembina Bukittinggi

*****
Teman sekelasku terlihat tidak sehat. Aku menanyakan
dan dia menjawab benar, dia gejala flu. Aku menyuruh banyak
minum dan istirahat. Menjelang jam pulang kerja, dia mulai
demam. Aku mengatakan dan menyuruhnya besok tidak usah
masuk, biar aku yang menggantikan tugasnya.

Ternyata benar besoknya dia tidak masuk sekolah karena
demamnya semakin menjadi. Dia sangat berterima kasih padaku.
Sejak saat itu, kami seperti saudara. Saling mengerti, saling
membantu, dan selalu makan bersama. Kami selalu berbagi cerita,
berbagi makanan, saling mengerti kondisi masing-masing, dan
saling menyayangi. (Dimensi 1 dan 5)
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Pengertian Dengan

Pengemudi Yang Lain
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****

Ketika berpergian bersama suami, saya biasanya selalu
duduk di kursi penumpang sebelah pengemudi. Suatu saat kami
beriringan dengan pengendara lain yang berusaha menyalib
kendaraan kami. Keadaan tersebut memancing emosi negatif
suami saya dan suami berusaha untuk tidak memberi jalan
kepada pengemudi tersebut.

Dengan suara pelan saya mengajak suami untuk berpikir
positif “barangkali pengemudi di belakang terburu-buru
karena belum sholat”, atau “ada sanak keluarganya yang sedang
sakit”. Suami saya tersenyum dan ia pun akhirnya mampu
mengendalikan emosinya.

Dengan praktek Mindful Parenting dimensi ke-2 tidak
menghakimi orang lain dan dimensi ke-3 pengendalian emosi
diri, kami pun akhirnya melalui perjalanan hari itu dengan
penuh kegembiraan.
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Hari Guru Hari Welas Asih
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****
Tanggal 25 November adalah hari guru. Biasanya kami akan
merayakan hari guru di sekolah dengan mengadakan berbagai
macam perlombaan. Namun karena kondisi pandemic covid-19,
kegiatan perlombaan itu tidak bisa kami lakukan tahun ini.
Maka pada momen hari guru tahun ini, kegiatan lomba yang
biasanya kami lakukan, kami ganti dengan kegiatan tukar kado
bersama yang kadonya dibungkus kertas koran. Pada momen
itu juga saya memberi kejutan kecil ke semua guru dengan
mentraktir mereka memesan makan siang berupa ricebowl.

Saya memberi kejutan kecil itu karena terinspirasi dari
panitia EMKA di mana pada saat saya mengambil bingkisan
dari panitia GNRM Parenting BKT di kantor Dinas Pendidikan
Bukittinggi, saya terkejut dengan hadiah yang terselip untuk saya
dari sahabat Emka. Betapa senang hati ini kala mendapat hadiah
tersebut. Saya jadi berpikir untuk memberikan hadiah kepada
semua guru-guru di sekolah. Dengan praktek dimensi ke-5 MP
welas asih, saya merasa semakin akrab dengan semua guru-guru
di sekolah.

228

Guruku Teman Baikku
Oleh : Anita Nilawati S. Pd

*****
Dalam waktu dekat ini saya menghadapi Penilaian
Kinerja Kepala Sekolah oleh Pengawas TK. Beberapa file yang
diminta pengawas sudah saya siapkan di meja dan menunggu file
yang dari guru saja lagi untuk dilengkapi.

Pas hari H nya ketika saya memeriksa berbagai file yang
dibutuhkan ternyata ada beberapa file yang belum lengkap
yaitu file dari guru. Karena waktunya sudah mepet akhirnya
saya meminta guru untuk mengambil file yang dibutuhkan.
File tersebut ternyata tidak dikerjakan dikarenakan si guru ini
memiliki permasalah dirumah yang membuat dia tidak focus
dalam bekerja.
Dengan praktek dimensi ke 3 MP, pengendalian emosi
diri, saya bisa menekan ego saya, akhirnya file tersebut saya
biarkan tidak ada dan saya jelaskan kepada pengawas. Saya
berjanji akan melengkapinya dalam waktu dekat ini dan saya
juga bersedia dinilai dengan nilai kondisi real saat ini. Akhirnya
sang guru ini meminta maaf kepada saya dan berjanji akan
segera melengkapinya. Si guru ini memeluk saya dengan erat dan
meluapkan sedikit permasalahannya, dengan praktek dimensi
ke-5 MP saya membalas dekapan guru ini dengan penuh welas
asih. Sungguh nikmat bisa mendengarkan masalahnya dan bisa
memahami kondisi yang dirasakan oleh guru pada saat dia
membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Dengan Mindful
Parenting menjadi solusi bagi masalah yang timbul.
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Hari Ulang Tahun Yang Penuh
Kasih Sayang

Oleh : Eviliya Mayeri,S.Pd

*****

“
MENDAPAT
MENGINSPIRASI”

ILMU

BARU,

SANGAT

Bertepatan dengan HUT PGRI dan HGN tahun 2020,
tergerak hati saya untuk memberikan kejutan atau reward
kepada guru-guru dengan praktek dimensi ke 5 MP. Untuk
menyatakan rasa terima kasih dan rasa sayang penuh welas
asih atas kebersamaan selama ini, kerja sama dan hubungan
silaturrahmi dengan mitra kerja.
Selesai mengadakan upacara Bendera peringatan HUT
PGRI dan HGN saya memberikan bunga dan sedikit bingkisan
. Semua guru menerimanya dengan terharu dan sampai
menitikkan air mata, karena mendapat kejutan .

Berselang besoknya, saya sedang asyik menyelesaikan
penyusunan RKA BOP 2021, tiba-tiba datanglah guru-guru
ke kantor, saya agak heran,ada apa ibu-ibu?, maaf bu kami
mengganggu, ada yang mau kami sampaikan , dan ternyata guru
–guru memberikan kejutan juga kepada saya berupa bingkisan,
“ibu ini dari kami semua, tanda sayang dan terima kasih kami
bu”. Mendengar itu saya terharu dan berlinang air mata. Terima
kasih ibu-ibu semoga hubungan kita ini tambah erat, kompak,
semangat dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini,
Aamin. Indahnya suatu jalinan persaudaraan.
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Batik Kesayangan
Oleh : Gusri Yenti S. Pd - TK Islam Masyithah

*****
Membeli baju batik di Jakarta, apalagi di Thamrin City
merupakan kebanggan bagiku. Walaupun di kota ku juga ada
yang menjual baju batik dengan model dan harga yang sama.
Setiap kali memakai baju batik yang ku beli di Jakarta tersebut,
seakan menambah rasa percaya diri walaupun orang lain tak
pernah bertanya “ini baju dibeli dari mana?”, hehe. Suatu hari,
aku diberi tugas untuk menghadiri rapat ke Kota Padang.
Dengan bangga aku mengenakan batik tersebut.
Seusai rapat, aku mampir di rumah Nofra, adikku paling
bungsu yang juga seorang pegawai kantoran. Dasarnya adik
bungsu yang suka meminta pada kakaknya, baju batik yang
sedang kukenakan tersebut lantas ia minta, dan aku pun tidak
bisa menolak. Akhirnya baju itu ku berikan kepadanya, walaupun
terdapat sedikit kekecewaan dalam hati ini. Tapi mau bagaimana
lagi, walau hati ini terasa sedih, toh nanti baju itu bisa kubeli lagi.
Dengan praktek dimensi ke 4 dan ke 5 MP, akhirnya dengan
bijak dan rasa welas asih baju itu kuikhlaskan untuk adik bungsu
ku.
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“Oleh-Oleh Untuk Mitra Kerja”
Oleh : Jumiarni, S. Pd

*****
Suatu hari saya pergi Studi Banding ke kota Bandung
dan Jakarta, dan bertepatan pula suami saya juga ditugaskan
untuk menghadiri rapat di Kota Medan. Tinggallah anak-anak
saya bersama mitra kerja kami di rumah. Anak saya meminta
untuk dibelikan oleh-oleh. Kemudian saya membelikan mereka
oleh-oleh berupa makanan kue bolu kukus. Selain itu saya
membelikan mereka jaket dan makanan lainnya. Saya juga tidak
lupa membelikan oleh-oleh untuk mitra kerja kami.

Ketika saya sampai di rumah, saya membagikan oleh-oleh
tersebut dengan adil kepada mereka sehingga mereka tidak
berebutan antara satu dengan lainnya. Mitra kerja kami juga
sangat senang waktu menerima oleh-oleh yang saya berikan,
saya praktekkan dimensi ke 5 MP, saya juga berterima kasih
dengan rasa welas asih mitra kerja rumah telah menjaga anakanak yang saya tinggalkan.
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Memudahkan Urusan Orang Lain
Oleh : Eldri Zuarmen S. Pd - Penilik

*****
Sebagai Penilik, lembaga PAUD yang berada si bawah
binaan saya sesekali membutuhkan tanda tangan saya untuk
keperluan administrasi.

Dengan praktek dimensi ke-4 Mindful Parenting, Adil dan
Bijaksana, saya memberi kemudahan kepada lembaga yang ingin
berurusan dengan saya.
Bahagia itu sederhana, dengan memudahkan urusan orang
lain, hatipun ikut bahagia.
Terimakasih eMKa telah mengajarkan 5 Dimensi Mindful
Parenting dalam kehidupan saya.
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Sepotong Pepaya Mempererat
Silaturrahmi

Oleh : Susanti Indriani – TK Asas Bukit Tinggi

*****

Hari ini aku berkunjung kerumah sahabat yang
sudah aku anggap saudaraku. setiba dirumahnya aku telah
di sambut oleh saudaraku dan mamanya dengan penuh welas
asih. Sembari bercerita papa sahabatku datang, mamanya
menyuguhkan ku sepiring bubur putih, dengan senangnya
kami makan bersama sama, momen yang telah lama tidak
terjalin bersama mereka.

Kami saling berbagi cerita dan akhirnya kebiasan
saling berbagi cerita apa yang terjadi selama ini pun terjadi.
Aku mendengarkan dengan penuh perhatian semua cerita dari
sahabatku dan juga bercerita dengan empati kepada sahabatku.
Jam 12 aku pamit pulang karena menjemput anak ku sekolah.
Aku berikan buah tangan sepotong buah papaya sebagai
tanda welas asih buah tangan dari seorang nenek untuk
anakku . Dengan praktik Mindful Parenting memudahkan aku
untuk selalu berbuat kebaikan.
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Mengukir Kembali Tali
Persahabatan

Oleh : Susanti Indriani – TK Asas Bukit Tinggi

*****

Saya menjalin persahabatan yg telah lama, kemudian
berubah menjadi sebuah rasa benci karena kedua belah pihak
kurang bijaksana dan tidak saling mau mendengar apa masalah
yang terjadi sehingga tali persaudaraan itu kini renggang.
Kami sama” kurang bisa mengendalikan emosi dan menghakimi
diri dengan langsung menilai kalau semua ini karena kesalahan
satu pihak saja.
Dengan penuh kesabaran saya berusaha mencari waktu
yang tepat untuk duduk bersama, Alhamdulilah kami bisa
saling mengeluarkan semua unek unek yang selama ini terjadi.
Dengan seksama dan welas asih saya mendengarkan dengan
penuh perhatian penjelasan dari sahabat dan berbicara dengan
empati utk saling memaafkan sehingga persahabatan kami
terjalin kembali.
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Berbagi Ilmu Dengan Welas Asih
Oleh : Eli Yanti Rasyid – SPS Mata Hati

*****
Sebagai seorang pengelola PAUD saya paling suka melihat
Ibu-ibu muda yang begitu ceria mengantarkan buah hati mereka
untuk menuntut ilmu, terkadang ada yang mau menunggui
hingga anak-anak pulang sekolah.

Supaya ada kegiatan saya menyediakan beberapa buku
bacaan untuk mengisi waktu mereka, akhirnya saya punya ide
karena saya mempunyai sedikit kepandaian di bidang jahit
menjahit, saya akan berbagi sedikit ilmu dengan mereka.
Dengan mempraktekan Mindful Parenting Dimensi
4 yaitu adil dan bijaksana, maka saya menyedikan pojok buat
mereka bisa belajar menjahit tanpa mengganggu anak-anak
yang sedang belajar, dengan satu mesin jahit dan beberapa buah
Ram mereka belajar menjahit, dengan semangat, jahitan khas
kota Bukittinggi,”Bordir dan kapalo samek’adalah jenis sulam
khas kota Bukittinggi.
Mereka ibu-ibu muda akhirnya mempunyai ilmu yang bisa
membantu keuangan keluarga mereka.
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Perhatian Spesial
Oleh : Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

*****
Seminggu yang lalu saya mengikuti sebuah kegiatan lomba
di Tingkat Nasional, suatu anugerah yang luar biasa, saya
mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang nominasi 20
video terbaik Tingkat Nasional. Teman- teman memberikan
ucapan selamat dan semangat, begitu juga dengan ibu yayasan
memberikan perhatian, semangat dan doa.

Saya mengikuti kategori Kepala Sekolah, kegiatan
berlangsung lima hari. Kebetulan dari provinsi yang sama kami
berangkat enam orang, kami semua bersyukur dan bahagia bisa
mengikuti kegiatan di Tingkat Nasional, dan beberapa orang di
antara kami, ini adalah kegiatan perdana di Tingkat Nasional.
Panitia menjelaskan dari Video yang masuk 937 menjadi 20
terbaik pada masing- masing kategori.
Setelah presentasi pada malam ke dua, saya sempat
menelpon ibu yayasan dan menceritakan pengalaman saya, dan
ibu yayasan tetap memberikan semangat dan doa. Tepat pada
malam terakhir, pengumuman 10 terbaik 4 kategori, mulai dari
Guru KB
(Kelompok Bermain), Guru TK, Pengelola KB, dan
Kepala TK. Ternyata saya belum masuk dalam 10 terbaik, tidak
dipungkiri ada rasa sedih dan kecewa pada diri sendiri.
Setelah salat subuh ibu yayasan menelpon saya, dan saya
mulai bercerita, di sini ibu yayasan memperlihatkan dimensi
Mindful Parentingnya untuk mendengarkan serta berbicara
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dengan empati, beliau menanggapi cerita saya dengan baik dan
hati- hati, sepertinya beliau sangat memahami apa yang saya
rasakan. Dan dengan bijaksana beliau memberikan semangat
lagi, tidak lupa doa semoga saya bisa sukses pada masa yang akan
datang.

Saya mencoba untuk sabar, dan kembali bersyukur, dulu doa
saya bisa mengikuti kegiatan di Tingkat Nasional, dan sekarang
Allah kabulkan, tapi kenapa saya tidak mensyukurinya dengan
baik, karena di luar sana banyak orang ingin berada di posisi saya
saat ini. Saya pun mencoba bijaksana menghadapi kekalahan saya
saat ini, dan menjadikan ini sebagai pengalaman yang berharga.
Alhamdulillah dengan praktek Mindful Parenting saya
mencoba tidak meghakimi diri dengan bersyukur terhadap
capaian saya bisa masuk 20 besar nasional, dan menjadi lebih
sabar menerima apa pun penilaian yang ada, untuk ke depan
lebih baik.
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Mencari Solusi Bersama
Oleh : Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

*****
Beberapa hari yang lalu, ada kejadian yang tidak biasanya
terjadi di sekolah kami, sampah sudah menumpuk di sudut
ruangan, dan di tempat sampah. Saat saya sampai di sekolah ada
rasa marah dan kesal, tapi dengan modal pengetahuan dan ilmu
yang diberikan team eMKa kepada saya, saya mencoba untuk
menahan amarah saya, dengan dimensi ke 3 pengendalian emosi
diri, dan masuk ke ruangan saya.

Setelah agak tenang saya pun memanggil beberapa guru,
dan menanyakan kenapa sampah kita sampai menumpuk, dan
terkesan dibiarkan, sementara tidak indah pula dipandang.
Dengan dimensi ke 2, agar saya tidak menghakimi, dan dimensi
1 saya pun mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang
disampaikan oleh guru- guru saya.
Setelah saya dapatkan informasi dan alasannya, ternyata
karena mobil sampah sudah 3 hari ini tidak mengambil sampah
di sekolah kami. Dan akhirnya untuk kebaikan bersama, dan
keindahan sekolah, maka sampah tersebut kami bawa ke TPS
sementara.

Kalau saja tadi saya tidak bisa menahan diri, tentu akan ada
di antara kami yang merasa tersinggung, sakit hati, dan sedih,
tapi dengan Mindful Parenting, hal ini bisa diselesaikan dengan
baik. Dan solusi juga bisa didapatkan dengan hasil kesepakatan
bersama.
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“Membangun Motivasi Dan

Pemberian Reward di Mitra Kerjaku”
Oleh : Fitriani, S.Pd – Pengawas TK

*****

Apapun bentuk pekerjaan yang telah diamanahkan oleh
atasan kita perlu kita sikapi dan laksanakan secara ikhlas menuju
ridho Allah sehingga kualitasnya baik dan menyenangkan tanpa
punya beban. Profesi jadi guru merupakan panggilan jiwa dan
sangat mulia, bukan dilihat dari sisi yang kita terima karna
rezki itu datangnya dari Allah dan siapa yang dikehendakinya.
Hal ini selalu saya sampaikan pada mitra kerja saya di sekolah
karena ladang amal yang paling luas adalah jadi guru karena
mencerdaskan anak bangsa dan ilmu yang bermanfaat. Meskipun
gaji yang diterima tidak berimbang apalagi guru TK yang pada
umumnya didirikan oleh yayasan dan masyarakat yang sifatnya
dominan sosial.
Dalam program kepengawasan saya ada kegiatan
peningkatan kreatifitas guru dalam membuat APE( Alat
Pembelajaran Edukatif ) yang dilakukakan di kelompok guru
/KKG. Biasanya dari 16 sekolah binaan yang jumlah gurunya
berkisar 100 orang lebih yang aktif menyelesaikan sampai siap
dan dibawa kesekolah kembali untuk menyelesaikanya hanya
separuh dari jumlah TK binaan. Dari hasil pengamatan dan
pemantauan saya ke sekolah, kemudian timbul niat saya agar
memberikan motivasi pada guru tidak hanya berupa ucapan
namun dalam bentuk reward benda yang saya niatkan dengan
dana saku saya sendiri dan semua peserta dari sekolah mendapat
hadiah.
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Hal ini saya diskusikan dan minta pendapat dan ide dari
mereka yaitu ketua KKG dan KKS sekolah binaan saya lalu
mereka menyampaikan saran dan masukan pada saya, dengan
seksama dan penuh perhatian saya mendengarkanya kemudian
saya sangat setuju dan mendukung ide mereka. Kemudian
Ketua KKG dan KKS membentuk tim panitia dan merancang
kegiatan lomba kreatifitas guru membuat APE melalui WA.
masing masing sekolah panitia menyampaikan jadwal kegiatan
lomba serta hadiah bagi para peserta.

Seminggu kemudian pelaksanaan lomba diadakan di tempat
yang telah ditentukan, Semua peserta dimasing masing sekolah
ikut tanpa kecuali, semua peserta semangat dan senang bahagia
saat pemberian reward pada masing masing peserta dimulai
nominasi 1 s/d harapan dan hadiah hiburan untuk semua peserta.
Saat pemberian reward saya sampaikan pada ibu-ibu guru
dengan bijaksana dan penuh welas asih bahwa hadiah ini jangan
dilihat dan dinilai dari harganya tapi dinilai dari sisi positifnya
untuk menyemangati dan memotivasi kegiatan KKG/KKS serta
terjalinnya silaturrahim welas asih antar sesama guru dan kepala
sekolah serta saling bertukar pengalaman dan penambahan
wawasan. Alhamdulillah semejak kegiatan tersebut semua guru
guru binaan saya semakin welas asih, dan saya semakin bijaksana
dalam mengambil keputusan.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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PILAR VI

TEH TETANGGA
Praktek Mindful Parenting Terhadap Tetangga

Keluarga Dekatku Adalah Tetangga
Dekat Rumahku

Oleh : Fitriani, S.Pd – Pengawas TK

*****

Manusia hidup dimuka bumi ini tidak bisa sendiri harus
berdampingan, dengan berdampingan ia bisa saling welas
asih dan tolong menolong satu sama lain, begitu juga halnya
kehidupan saya dengan tetangga tempat tinggal saya yang sudah
lebih dari 21 tahun.

Suatu ketika tetanggaku dekat rumahku mendapat
kemalangan yaitu suaminya meninggal dunia yang disebabkan
sakit diabetes, saya selalu mengunjunginya bila ia dirawat dirumah
sakit maupun dirumah. Sewaktu berita meninggalnya suami
tetanggaku itu saya sedang berada dirumah dan rumah tetanggaku
itu di kunci, karena semua keluarganya berada di Padang, untung
kuncinya ada dititipkan sehingga kami warga tetangga saling
welas asih bergotong royong untuk mengembangkan tikar buka
pintu dan mengeluarkan kursi layaknya manata ruangan untuk
ditempati simayat dan untuk orang membezuk, kami sekeluarga
turut membantu menyelenggarakan jenazah tetangga sampai
ke kuburan. Bahkan sampai saat ini tetanggaku ikut dengan
anaknya di Bandung sehingga tanaman bunganya yang berada
depan rumahnya ia titipkan agar dibantu untuk menyiraminya.
Saya dengan tetangga saling mendengarkan penuh perhatian
saat berkomunikasi baik lewat WA mau telpon. Kami saling
welas asih memberi dalam bentuk makanan baik makanan
berkuah atau gorengan bahkan saat saya pulang kampung
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kalau ada musim buah-buahan saya mengantarkan buah durian
pada tetanggaku dengan adil dan bijaksana baik yang ada depan
rumah maupun di samping rumah dan sekitarnya yang terdekat.
Suatu ketika saya dapat tugas pelatihan keluar kota, Suami
saya tinggal sendiri di rumah karena anak anak sudah berada
diluar kota, sekitar jam 9.00 malam suami saya sakit yang
harus ditangani oleh dokter sementara suami saat itu cuma
nelpon saya, Alhamdulillah saya diberi petunjuk oleh Allah saya
langsung telpon tetangga dekat rumah dan berbicara dengan
santun untuk mengantarkan dan membawa suami saya kerumah
sakit, Alhamdulillah tetangga saya dengan rasa empatinya
langsung bawa suami saya kerumah sakit. esok harinya saya
langsung pulang dan menuju ke rumah sakit tempat suami saya
dirawat. Ternyata suami saya sedang di infus dan ditemani oleh
tetangga dekat rumah saya Alhamdulillah berkat hidup rukun
dan welas asih dengan tetangga semua masalah suka duka dapat
teratasi. Saya bersyukur keluarga terdekat itu adalah tetangga
kita sehingga semakin memupuk rasa welas asih bertetangga.
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Kucing Untuk Tetangga
Oleh : Evawati, S. Pd - TK Tunas Bangsa Kota Bukittinggi

*****
Saya mempunyai sepasang Kucing Persia, setelah beberapa
lama kucing betinanya hamil, dan melahirkan beberapa ekor
anak. Dan semuanya sehat dan menggemaskan. Setelah anaknya
berumur tiga bulan, saya berniat untuk berbagi kepada teman di
sekolah dan tetangga saya.
Apa lagi sebelum kucing saya hamil terlihat sekali tetangga
saya ingin punya kucing juga. Malam harinya keinginan saya ini
saya ceritakan kepada anak dan suami saya, mereka mendukung
apa yang saya sampaikan.
Terlihat sikap welas asih salah satu dimensi Mindful
Parenting dari anak saya, walau pun ia sangat menyayangi
kucing- kucingnya, namun ia mau berbagi bahagia dengan
tetangga kami.

Setelah kami berikan seekor kucing, tetangga saya merasa
bahagia, dan mengucapkan terimakasih. Melihat kebahagiaan
itu semakin memberikan kebahagiaan pula kepada keluarga
kami.
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Tetangga bagaikan saudara
Oleh : Fatma Erlina, S. Pd - TK Al Azhar Bukittinggi

*****
Dalam keseharian kami bersama tetangga selalu
dilewati dengan kebahagiaan, dengan welas asih kami saling
mengunjungi saling berbagi dan saling membantu jika ada yang
kesusahan. Tidak jarang terkadang kami berbagi sambal dan
berbagi makanan. Setiap hari kami lalui dengan keceriaan, ada
seorang tetangga yang suka berbuat lucu yang membuat kami
semua merasa terhibur dengan ocehannya. Pada saat orang tua
mengalami sakit, maka tetangga selalu bergotong royong yang
paling pertama melihat keadaan dan memberi semangat dengan
berbagai cara, dari membantu menemani dirumah, sampai
menemani dirumah sakit. Pada saat sekarang kami sudah tinggal
berjauhan rasa welas asih bagaikan saudara itu masih terasa,
kebiasaan baik tetap terjalin seperti biasanya, selalu mengunjungi
berbagi dan saling membantu.
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Praktik Dimensi - 1 MP Membuat
Hidup Lebih Berarti

Oleh : Eli yanti Rasyid-SPS Mata Hati

*****

Sebagai masyarakat aku ingin bisa berbuat baik dalam
membangun lingkungan tempat tinggal ku. aku orang nya
tidak bisa diam, ada –ada saja ide yang ingin ku kembangkan di
lingkungan ku, sejak kecil aku sdh biasa dalam berorganisasi dan
aktif memimpin beberapa kegiatan.

Alhamdullillah aku satu ketua KUB (Kelompok Usaha
Bersama) yang di bina oleh dinas Koperinda kota Bukittinggi
KUB ku bernama Padi Sarumpun lingkup kerjanya Kotamadya,
ada juga KUB yang tingkat kelurahan, biasanya kub-kub
binaan koperindag ini akan dapat pelatihan –pelatihan usaha
dan bantuan peralatan sesudah itu. Warga di lingkungan ku
sangat ingin juga untuk dapat pelatihan dan bantuan usaha dari
pemerintah untuk kemajuan ekonomi keluarga mereka.
Beberapa dari mereka bertanya pada ku bagaimana cara
nya supaya bisa juga mendapat bantuan dari pemerintah, kataku
biasanya pemerintah akan minta data dari kader kelurahan siapa
warga yg ingin ikut pelatihan.

Kata mereka ”kami sudah lama mengatakan kepada
kelurahan kami juga butuh bantuan untuk perbaikan ekonomi
tapi sampai sekarang kami tidak pernah dapat kesempatan.
Ibu-ibu pemerintah bisa membantu masyarakat kalau
berkelompok, kalau sendiri-sendiri pemerintah susah untuk
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membina, makanya coba kumpulkan beberapa orang yang ingin
dapat bantuan dengan kegiatan bersama nanti buat kelompok
Insyaallah nanti Yanti akan mencoba mengatakan ke dinas
koperindak.

Dengan semangat mereka mengumpulkan warga yg juga
ingin dapat pelatihan dan bantuan, mulai lah mereka membentuk
kelompok dengan nama “Gadih Ranti” setelah mendapat
laporan terbentuk kelompok dan sudah ada struktur kelompok
nya aku mulai aktif melaporkan kepada kepala koperindak,
melihat kesungguhan mereka akhirnya tidak lama kelompok
ini di sk kan oleh kepala Deperindak kota Bukittinggi, dan
mereka mulai dapat pembinaan-pembinaan melalui pelatihan
dan sudah beberapa kali mendapat bantuan berupa mesin jahit,
ada mesin obras, mesin bordir. Praktik mendengarkan dengan
penuh perhatian dan berbicara dengan empati terhadap tetangga
ini, membuat aku senang bisa membantu, mudah-mudahan
bantuan ini bisa memperbaiki ekonomi warga di lingkungan ku.
Bahagianya bisa berbuat sesuat untuk tetanggaku.
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Bahagianya Bisa Menjalani
Dimensi 4 MP

Oleh : Eli yanti Rasyid-SPS Mata Hati

*****

“Bu Yanti mau kemana?” kata salah seorang tetanggaku, “Bu
Yanti sibuk Rapat terus ya, nanti ke dinas Pendidikan, kadang
rapat di kantor lurah, ajak-ajak kami lah buk..“katanya sambil
tersenyum, “Serius ibuk-ibuk ingin juga aktif dikelurahan ?”, “Iya
buk” kata mereka barengan . Aku tersenyum menanggapinya.
Kebetulan aku memang ada rapat di kelurahan, dan aku salah satu
ketua Pokja PKK kelurahan.

Sebagai ketua pokja IV PPK kelurahan, aku mendapat tugas
untuk mensosialisasikan pembentukan posyandu lansia ,aku mulai
mensosialisasikan ke warga kelurahan agar bersedia menjadi kader
posyandu lansia, terutama warga di rw ku yg kulihat ingin ikut
aktif di kelurahan, hasilnya beberapa warga mulai mencalonkan
diri untuk ikut jadi kader Posyandu Lansia, tetapi mereka masih
ragu dan takut untuk menjadi kader ini. “Jangan ragu..” kataku,
“Nanti buk Yanti akan ikut mendampingi” kataku, praktek sikap
welas asih dan mendengarkan dengan penuh perhatian membuat
mereka berani memikul tanggung jawab ini.

Ingat dimensi 4 adil dan bijaksana memberikan apa yg
dibutuhkan warga, maka aku membantu membentuk struktur
anggotanya setelah aku diskusikan terpilih lah siapa yang ketua,
bendahara dan sekretaris. Sedangkan aku menjabat sebagai
anggota. Akhirnya bertambah lah 3 posyandu lansia di kelurahan
ku dan aku pun senang beberapa warga di lingkungan ku pun sdh
mulai aktif kekelurahan buat ikut rapat, seperti yang sebelum nya
ingin juga pergi kekantor lurah.
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Tak Terduga
Oleh : Lisa Susanti Rais - TK ‘Aisyiyah I

*****
Rasa tak percaya muncul, ketika saya sudah bisa mengendarai
motor sendiri. Sepulang sekolah saya mencoba meletakkan
motor diteras rumah yang memiliki jalan yang cukup mendaki
dan kecil. Hampir sampai di teras, tiba-tiba motor itu rebah dan
Alhamdulillah saya tidak ikut terhimpit oleh motor tersebut.
Mendengar suara dentuman motor jatuh, tetangga saya yang
lagi sibuk bersih-bersih motor dan sedang berada di rumah pun
langsung berlari mendekati saya dan langsung mendirikan diri ini
dan motor yang sudah rebah lengkap dengan barang belanjaan.
Tetangga saya pun bertanya “Bagaimana Buk (begitu dia
memanggil saya) nggak apa-apa?”. Saya pun menjawab “tidak
apa-apa, terimakasih ya Id (Panggilannya). Terimakasih ya Jon”.
Bersyukur sekali memiliki tetangga yang penuh welas asih, selalu
menunjukkan sikap peduli dan memberikan bantuan ketika kita
kesulitan.
Hal yang tak terduga sering terjadi pada kita dan orang
lain, dalam bertetangga mari kita praktekkan dimensi 5 Mindful
Parenting bangun welas asih. Tanpa welas asih, saat kita dalam
kesulitan akan mejadi lebih sulit dan ketika kita bahagia belum
lengkap dengan kebahagiaan tetangga kita.
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Komunikatif Dengan Tetangga
Oleh: Yurnita S. Pd

*****
Saya mempunyai tetangga yang rumahnya tepat di depan
rumah saya, tetangga saya pekerjaan nya adalah memilih
dan mengumpulkan barang bekas atau disebut juga dengan
pemulung. Setiap hari dia selalu membawa barang bekas dan
memilih tepat di depan rumah dan mengenai jalan. Terkadang
membuat pemandangan yang tidak bagus dari rumah saya,
sampah berserakan ditengah jalan dan juga di halaman rumah
saya.
Dengan mempraktekkan dimensi-1 Mindful Parenting, saya
berbicara dengan empati kepada tetangga saya untuk tidak
meletakan barang-barang bekas dan sampah itu di sembarang
tempat, karena dengan itu membuat lingkungan menjadi kotor
dan bau. Saya berharap tetangga saya mengerti dan lebih menjaga
kebersihan lingkungan. Selain itu, upaya yang saya lakukan
adalah melibatkan pak RT untuk menyampaikan kembali
kepada tetangga saya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Demi
lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
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Menjaga Anak Tetanggaku
Oleh: Eryetti Naza ,S.Pd

*****
Pada masa pandemi anak anak sekolah hanya 2 jam saja
di sekolah itupun pakai sihft. Sekarang sekolah besok tidak
begitulah seterusnya. Sewaktu Devi pulang sekolah ternyata
pintu rumahnya terkunci, mamanya belum pulang dari pasar dan
Devi hanya berdiri di depan rumahnya. Dengan praktek dimensi
5 Mindful Parenting welas asih, aku memanggil dan mengajak
Devi untuk masuk rumah sambil menunggu mamanya pulang
dari pasar.

Saat menunggu dirumah aku menyediakan makanan untuk
Devi dan mengajak bercerita dari raut mukanya Devi merasa
senang gembira. Setelah menunggu beberapa lama akhirnya
mama Devi pulang dari pasar. Dan Devi mengucapkan terima
kasih sambil mencium tanganku dan pulang kerumahnya.
Indahnya dengan penuh welas asih bisa berbagi dengan tetangga.
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Bantuan Dari Tetanggaku
Oleh: Masnah, S.Pd

*****
Selama pandemic ini sesuai aturan pemerintah kami masuk
kerja tidak full dalam satu minggu, akan tetapi dengan bergiliran.
Sehingga ada pekerjaan itu yang kami kerjakan dari rumah.
Pada kali ini akupun merencanakan untuk melanjutkan
pekerjaanku di rumah karena pada hari Jumat dan Sabtu aku
WFH. Sebelum pulang aku terlebih dahulu menyiapkan bahanbahan yang akan ku kerjakan di rumah. Sewaktu istirahat sore
aku ingat pekerjaan yang belum selesai. Segera aku hidupkan
laptop dengan maksud untuk nge-print, tetapi aku baru ingat
kalau stok kertas di rumahku sudah habis, aku segera pergi ke
kedai yang biasanya ada menjual kertas dan ternyata kertasnya
juga tinggal beberapa lembar saja sementara aku butuh kertas
cukup banyak, aku bingung mau mencari kemana, mau ke pasar
tidak mungkin karena hari sudah menjelang magrib angkot dan
ojek pun sudah tak ada lagi sementara aku sendiri tidak punya
kendaraan.

Ditengah kebingungan seperti itu aku bertemu tetanggaku
Leni yang berprofesi sebagai bidan Puskesmas di kampungku,
tanpa basa basi dia langsung menghidupkan motornya
menawarkan untuk mencari kertas ke Fotocopy terdekat diluar
kampung kami padahal sore itu cuaca sedikit gerimis.
Dengan praktek dimensi 5 Mindful Parenting dengan penuh
welas asih aku mengucapkan terima kasih kepada tetanggaku
Leni, akhirnya aku bisa menyelesaikan pekerjaanku dalam
kondisi WFH ini.
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Indahnya Kebersamaan Dengan
Tetangga

Oleh : Emma Suriani - TK Kamala Bhayangkari 11

*****

Saya bersyukur tinggal dilingkungan yang tetangganya
rukun, hangat dan ringan tangan. Setiap ada masalah atau terjadi
suatu kejadian tetanggaku selalu siap mengulurkan tangan tanpa
pamrih. Kehanggatan bertetangga dilingkunganku sangat kental
sekali. Pagi ini sepiring sambal kacang panjang di antarkan
tetangga depan rumahku, dan tadi malam tetangga sebelah
rumahku memberi sekotak martabak bandung yang masih
panas mengepul. Saling berbagi seperti ini terasa semakin indah
apalagi di saat pandemi covid 19 yang tidak menentu.
Belum lagi apabila ada tetangga yang mengalami
kemalangan seperti sakit atau meninggal dunia, dengan Welas
Asih seluruh tetangga datang mengulurkan tangan memberikan
bantuan. Saat suamiku harus di operasi, memaksaku menginap
selama seminggu di rumah sakit. Bebanku terasa ringan di saat
tetanggaku berdatangan menawarkan bantuan untuk menjaga
anak –anakku. Setiap hari tetangga datang silih berganti
membezuk dan memberikan dukungan.
Dengan praktek Dimensi ke 5 Mindful Parenting, welas asih
terhadap tetangga, karena tetangga adalah orang yang pertama
yang tahu dan akan memberi bantuan pada kita, bahkan lebih
dulu dari saudara.
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Nenek Ina Yang Baik Hati
Oleh: Nofeni Kusma S. Pd

*****
Setiap mau pergi sekolah, di halaman rumah saya selalu
melihat nenek Ina tersenyum duduk dikursi roda dan menyapa
dengan lembut serta berpesan agar hati-hati di jalan raya
membawa kendaraan bermotor.
Dengan praktek dimensi ke 5 Mindful Parenting welas asih,
saya merasa nenek Ina sudah menjadi bagian dari keluarga sendiri
dengan perhatian dan kasih sayangnya. Ini membuat saya malu
pada diri sendiri dan saya bertekad untuk terus mempraktekan
dimensi 5 MP melakukan welas asih kepada orang-orang disekitar
saya seperti yang dilakukan oleh nenek Ina kepada saya.
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Mendengarkan, Membuat Kerukunan
Oleh: Doni Aizus Idris

*****
Saya memiliki tetangga yang selalu membanggakan diri
sendiri, selalu dia paling unggul, paling kaya, hebat dan lain-lain.
Hal ini membuat warga sekitar tidak senang padanya. Ternyata
tidak semua orang mampu mendengarkan orang lain, apalagi
orang yang menyombongkan dirinya.
Saya terbilang jarang ketemu dengannya, Suatu ketika
beliau ketemu saya depan rumah karena memang kebiasaanya
wara-wiri keliling komplek. Beliau menyapa saya, sayapun
menjawab dengan nada menghormati karena beliau lebih tua
dari saya. Seolah tanpa basa-basi beliau langsung bercerita
tentang kehebatan anaknya dirantau yang telah memiliki rumah
disalah satu komplek. Biasanya keadaan seperti ini jika warga
lain langsung saja menjadi bahan cemoohan dan cibiran. Hal ini
sering kali membuat kerukunan di komplek jadi terganggu.

Dengan praktik mindful parenting dimensi mendengarkan,
saya memberikan kesempatan kepada beliau untuk bercerita
apapun yang ingin beliau ceritakan. Saya mendengarkan dan
memberi respon memuji dan bangga dengan apa yang beliau
punya. Ternyata hal tersebut membuat beliau sangat senang,
karena katanya selama ini tidak ada satupun yang menghargai
beliau sehingga semua warga beliau musuhi sampai akhirnya.
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Saling Menolong
Oleh : Yusnimar Nora, S.Pd - TK Negeri Pembina Bukittinggi

*****
Ketika itu pulang sekolah, suamiku mengatakan bahwa
anak tetangga yang seumuran anak kami demam dan tidak
sekolah. Aku berpikir apakah yang akan dibelikan. Di jalan kami
membeli air kelapa muda. Sampai di depan rumahnya kami
berhenti dan memberikan air kelapa mudanya.

Suatu kali, aku dan suami pergi ke Padang karena suatu
urusan. Anakku Fathur tidak diajak karena kami naik sepeda
motor, jadi takut kehujanan. Aku pamit sama tetanggaku dan
mengatakan bahwa Fathur tinggal di rumah. Tetanggaku melihat
Fathur sesekali ke rumah karena tidak mau diajak ke rumahnya.

Kami sampai di rumah sudah Maghrib. Alhamdulillah,
anakku aman dalam pemantauan tetangga. Aku sangat berterima
kasih pada tetanggaku. Indahnya hidup dalam kasih sayang dan
saling mengerti. (Dimensi 1 dan 5).
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Tetangga Yang Baik Hati
Oleh : Reni Rahayu, S.Pd

*****
Anak saya yang kecil sakit jadi nangis-nangis dan suhunya
juga sudah 38, saya sters dan bingung mau ngapain karena suami
juga lagi kerja diluar kota. Untung tetangga saya ngedor pintu
saya karena tidak biasanya fais nangis begini katanya kenapa faiz
nangis buk? demam ya buk, terus di pegang panasnya terlalu
tinggi kata kak linda. Kenapa sampai begini buk? Apa sudah
dikasih obat buk? Terus saya menjawab sudah kak, bagaimana
kalau kita bawa saja kedokter buk, takutnya nanti panasnya tidak
turun-turun bisa terjadi step faiz buk! Iya kak linda kita bawa
saja kerumah sakit. Tapi bagaimana ya kak sama siapa saya pergi
dan siapa yang menjaga anak-anak saya dirumah ya? Sebentar
ya buk, Kemudian kak linda membangunkan suaminya kerumah
dan minta tolong untuk mengantar saya dan fais kerumah sakit
dan kak linda yang temanin anak2 saya dirumah. Sampai dirumah
sakit faiz langsung masuk UGD, langsung diperiksa dan diberi
obat turun panas oleh dokter, kemudian menunggu sebentar jika
panasnya tidak turun maka harus dirawat kata dokter, saya cemas
dan selalu berdo’a agar faiz tidak dirawat dirumah sakit, dan
Alhamdulillah panasnya sudah mendingan dan boleh dibawa
pulang, kemudian kami pulang kerumah. Sampai dirumah saya
berterima kasih kepada kak linda karena sudah mau menemani
anak saya dirumah, dan kak linda juga menyarankan agar saya
menyediakan obat penurun panas dirumah saya mendengarkan
apa yang disampaikan dan disarankan oleh kak linda.
Terima Kasih Untuk Tetanggaku Yang Baik Hati.
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“Keluarga Dekatku Yang Baik Hati”
Oleh: Widya Rahmita.S.Pd

*****
Mereka disekitarku, yang berperan sebagai saudara dan
juga keluarga. Dalam keadaan suka mereka ikut bahagia. dalam
keadaan duka, mereka membantu dengan sukarela. Hingga
suatu ketika, hujan lebat melanda, air pun membanjiri rumah
ku. Semua perabotan tidak seberapa yang bisa diselamatkan.
Sungguh keadaan yang membuatku tak tau harus berbuat
apa. Hingga tanpa kusangka, tetangga ku membantu dengan
sukarela. Mulai dari membersihkan sisa banjir, dan membantu
membuatkan makanan. Mereka tetangga, yang sudah bagaikan
keluarga. Saling berbagi dan bergotong royong untuk saling
menopang. Aku sangat bahagia sekali karena di kelilingi oleh
tetangga ku yang selalu welas asih (Dimensi 5).
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Nenek Ibu
Oleh : Purwanti,S.Pd.AUD – TK Teladan Pertiwi

*****
Tinggal di komplek Perumahan mempunyai permasalahan
yang komplek juga, bermacam-macam karakter dan sifat-sifat
yang berbeda-beda bisa kita temui disini. Berawal dari datangnya
sepasang suami istri yang baru pindah dari luar kota dan tinggal
di rumah orangtuanya di sebelah rumah kami. Selama ini
pasangan suami istri tersebut menjadi seorang pengusaha ayam
potong di sebuah kota besar di Pulau Jawa, tapi karena terjadi
masa pandemi ini dikabarkan mereka gagal meneruskan usaha
ini (cerita ibunya pada saya).
Sebelum kedatangan anak dan menantunya ibu ini sangat
welcome pada warga sekitar namun setelah kedatangan anaknya
terjadi perubahan, dulunya ibu ini selalu mau berbagi pada kami
baik itu makanan atau hanya sekedar bersilaturahmi pada warga
sekitar dan kami sudah menganggap beliau ini seperti orangtua
kami sendiri (beliau sudah tidak punya suami). Kebiasaankebiasaan yang selama ini saya lakukan terus seperti kalau saya
buat camilan anak-anak saya antar ke rumah nenek ibu (begitu
panggilan sayang anak2 di komplek) begitu juga dengan warga
yang lainnya.

Pada suatu waktu anak saya antar sayur bening bayam dan
jagung, tempe dan tahu bacem dan sambel tomat ke rumah
nenek ibu dan yang menerima adalah menantu nya (perempuan).
Setelah anak saya pulang lalu ada warga juga berbagi dengan
memberi ubi kayu yang baru mereka panen, dengan di temani
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anak saya mereka kerumah nenek ibu, anak saya terkejut karena
dia melihat menantu nya sedang membuang sayur bening yang
kami antar tadi yang mungkin belum sempat di makan. Sampai di
rumah anak saya menggebu-gebu cerita sambil memperlihatkan
rasa kecewanya, ternyata bukan kali ini saja dan bukan kami
saja yang di perlakukan begini
tetangga-tetangga yang lain juga
*****
begitu tapi mereka diam saja.

Pada akhirnya mereka buka suara dan mengeluhkan
perubahan si nenek setelah anak mantu nya pulang, saya
dengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian (Dimensi
1), sampai2 mereka bilang sudah gak usah pedulikan lagi nenek
ibu tu...jujur saja sebenarnya saya juga kesal karena selama ini
para tetanggalah yang banyak membantu nenek ibu disaat beliau
sakit dan butuh ditemani karena anak satu-satunya dirantau.
Saya coba tenangkan ibu2 dan hati saya sendiri utk bisa bersabar
menghadapi nya (Dimensi 3), sampai2 nenek ibu sepertinya
malu pada kami.... atas apa yang sudah terjadi. Namun sebagai
sesama warga dan sesama manusia saya pribadi tetap meneruskan
kebiasaan berbagi ini dengan tujuan agar anak-anak saya punya
sifat pemaaf dan menyayangi sesama walaupun kita di kecewakan
(Dimensi 5). Alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung
terus ... dan terus saya beserta warga tetap pada kebiasaan2
berbagi yang mendarah daging di komplek kami. sampai pada
akhirnya ada perubahan sikap dari anak mantunya, semuanya
butuh proses dan saya dan anak2 tetap berniat utk selalu berbuat
baik kepada siapa saja.
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Bau Busuk Berbuah Jagung
Oleh : Winarti S. Pdi - TK Islam Excellent Bukittinggi

*****
Tinggal di perumahan baru membuat saya dan suami juga
harus beradaptasi dengan tetangga baru. Pada umumnya profesi
warga di lingkungan perumahan kami adalah petani. Dan
perumahan kami pun masih dikelilingi oleh areal perkebunan
dan persawahan.
Suatu hari kami mendapati bau busuk yang sangat menyengat
hidung, dan bau itu juga memicu kedatangan lalat-lalat di sekitar
rumah. Ternyata bau busuk tersebut berasal dari pupuk kotoran
ayam yang disebarkan di lahan perkebunan samping rumah yang
akan ditanami benih jagung. Dengan praktek dimensi ke-4 MP
adil dan bijaksana, saya dan suami memaklumi kondisi tersebut.

Ketika musim panen tiba, ternyata tanpa disangka-sangka
Pak Aziz petani yang punya kebun jagung tersebut memberi
kami setengah karung jagung mentah secara cuma-cuma. Anakanak sangat senang sekali karena mereka sangat menyukai jagung.
Dengan praktek MP kami dapat menikmati jagung yang enak
dan bergizi serta memiliki saudara baru yaitu Pak Aziz petani
jagung.
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Neni (Nenek Manis) Yang Sangat
Peduli

Oleh : Anita Nilawati S. Pd

*****

Suatu ketika saya tidak ada dirumah karena ada kegiatan
diluar bersama lingkup kerja, suami dan anak-anak pun juga
telat pulangnya. Karena kondisi cuaca yang tidak mendukung
alias mau hujan, akhirnya si Neni (nenek manis) biasa kami
panggil repot nelpon tiap sebantar karena cucian saya yang
banyak masih berada diluar. Akhirnya karena tak kunjung saya
angkat telponnya karena hp di silent akhirnya si Neni ini nekat
mengangkat jemuran saya dan meletakkannya kerumah.
Kami selalu menitipkan kunci rumah sama Neni karena pas
anak-anak pulang sekolah setiap harinya selalu mengambil kunci
kerumah sebelah tempat Neni. Setelah meletakkan jemuran saya
kerumah yang digulung-gulung sehingga tidak berantakan si
Neni membuat pesan disecarik kertas. Dengan ucapan “Mohon
maaf Ita, Neni lancang masuk kerumah karena takut cucianmu
basah lagi, hujan sudah mau turun.”

Dari sini kami sekeluarga bersyukur sekali mempunyai
tetangga yang sangat peduli akan keluarga kami. Dengan
Praktek dimensi ke 5 MP, rasa welas asih anak-anak pun tidak
kalah besarnya sama Neni karena setiap kali saya membuat
makanan mereka selalu bilang, “pisahkan dikit buat Neni ya
bund.” Sungguh nikmat yang luar biasa bagi saya dan keluarga
punya tetangga yang penuh welas asih dan kepedulian terhadap
kami.
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Salah Sangka
Oleh : Eviliya Mayeri, S.Pd

*****
Pak Malin adalah tetangga kami yang rumahnya diujung
jalan. Beliau tinggal bersama anak dan cucunya. Setiap kali
berpapasan saya selalu menyapa/menegur sambil tersenyum.
Tapi beliau membalas dengan tanpa ekspresi. Saya berpikir
sombong sekali pak Malin ini, ditegur kok malah diam saja, saya
menghakimi dia.

Pada suatu hari saya belanja ke warung kompleks yang
bersebelahan dengan rumah pak Malin. Kebetulan sewaktu
saya datang pak Malin keluar dari warung dengan membawa
sepiring sambal yang di beri oleh pemilik warung. Setelah saya
tanya pada pemilik warung, kok pak Malin bawa makanan. Ibu
pemilik warung menceritakan bagaimana kehidupan pak Malin.
Saya merasa bersalah dan berdosa karena selama ini sudah
berprasangka buruk menghakimi pak Malin. Dengan praktek
dimensi ke 2 dan ke 5 MP, sekarang saya malah balik merasa
kasihan tidak menghakimi lagi dan timbul rasa welas asih dan
sedih melihat kehidupan beliau. Ternyata pak Malin mempunyai
pendengaran dan penglihatan yang sudah berkurang. Anak
cucunya hampir setiap hari meninggalkan pak Malin sendirian
di rumah tanpa ada yang meladeni dan mendampingi beliau.
Pada suatu hari saya berbagi makanan, saya titipkan pada
pemilik warung. Esok harinya pak Malin datang ke rumah saya
mengucapkan terima kasih, terima kasih bu titipannya kemaren
sudah saya terima”, sama-sama pak.
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Membeli Dagangan Tetangga
Oleh : Gusri Yenti S. Pd - TK Islam Masyithah

*****
Sudah 6 bulan ini kami bertetangga dengan Ibu Ati yang baru
pindah dari Jakarta. Mereka pulang kampung karena pandemi
dan kehidupan yang semakin sulit di kota besar, maka mereka
memutuskan untuk pindah ke kampung. Awal mereka tinggal
di kampung, terlihat oleh kami Ibu Ati agak canggung. Tetapi
kami sebagai tetangga satu gang, dengan praktek dimensi ke 5
MP, rasa welas asih selalu mengajak Ibu Ati bercerita sehingga
kami menjadi lebih akrab. Ibu Ati mulai berdagang kecil-kecilan
demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjual makanan.
Beliau menawarkan makanan dari rumah ke rumah. Dengan
praktek dimensi ke 4 MP, saya sebagai tetangga selalu bijaksana
mengajarkan kepada anak-anak bahwa sebaiknya kita berbelanja
kepada Ibu Ati. Alhamdulillah kami juga ikut senang melihat
kondisi ekonomi Ibu Ati semakin membaik.
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“Jagalah Kebersihan”
Oleh: Jumiarni, S. Pd

*****
Setiap dua minggu sekali kami sekeluarga pergi mengunjungi
kampung halaman. Suatu hari, kami terkejut karena halaman
rumah kami dipenuhi oleh sampah-sampah yang berserakan
dan tidak seperti biasanya. Ternyata ada tetangga baru disebelah
rumah kami. Tetangga kami ini masih memiliki anak kecil yang
suka bermain di halaman rumah kami, dan sering meninggalkan
sampah tanpa dibereskan. Dengan Praktek dimensi ke 3 dan ke 2 MP,
kemudian saya dan suami saya tetap sabar dan tidak menghakimi
maupun memarahi anak tersebut. Saya kemudian mengunjungi
rumah tetangga tersebut dan memberikan penjelasan untuk
selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, agar tetap asri
dan tidak menyebabkan munculnya berbagai penyakit.
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Sinergi Berbagi
Oleh: Rika Marina Delfina

*****
Menjadi seorang kader PKK dilingkungan tempat tinggal
membuat saya memiliki kewajiban untuk memperhatikan
masyarakat disekitar. Ketika pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu
untuk mendapat Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemic
covid ini, saya merekomendasikan warga disekitar yang benarbenar membutuhkan dan terdampak karena covid kepada dinas
terkait.

Setelah bantuan tersebut terealisasi, saya tidak menyangka
jika warga yang saya usulkan begitu senang atas apa yang saya
coba lakukan untuk mereka. Dan hal yang membuat saya haru,
mereka pun tidak lupa berbagi kepada tetangga –tetangga
lainnya yang membutuhkan juga.
Dengan praktek dimensi-5 MP, saling berbagi, saling welas asih
disinilah saya melihatnya indahnya kebersamaan. Dan ternyata
benar kata orang tua saya bahwa makna rezeki itu amatlah luas.
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Berbeda Tidak Menghalangi

Kami Saling Menghormati dan
Menyayangi

Oleh : Yenni Herwati S.Pd – TK Cerdas Ceria

*****

Asrama tempat kami tinggal, sekitar 25 kepala keluarga,
walau pun beberapa rumah ada bujangan. Kami hidup bersama
dengan rukun dan damai. Keluarga besar Polri menjadikan
kami mempunyai rasa senasib, dan sepenanggungan. Karena
kami sama- sama merasakan saling membutuhkan, contohnya
saja ketika kran air bermasalah, terkadang kami minta bantuan
tetangga karena suami dinas.
Kami berasal dari berbagai suku, daerah asal, dan agama
yang berbeda. Tapi hal itu menjadikan kami saling menghargai
dan saling menghormati satu sama lain. Sebelum ramadan
datang puasa tahun ini, kami yang muslim melaksanakan goro
bersama di musala, tapi tidak disangka ibu- ibu yang non muslim
dengan dimensi ke 5 mindful parenting welas asihnya, ikut goro
bersama, dan ada yang membawakan minum untuk kami. Dan
lebih hebatnya ada yang non muslim membawa bunga beberapa
pot, menambah indah lingkungan musala.

Itulah kebersamaan kami di asrama tempat tinggal saat ini,
semoga persaudaraan dan hubungan baik di antara kami akan
selalu terjalin.
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Kejadian Anak Pulang Mengaji
Oleh : Fitra Safitri, S.Pd – SPS Palapa Saijo

*****
Rumah saya berada di pinggir jalan, kebetulan mempunyai
usaha kecil-kecilan di depan rumah. Pada suatu sore kebetulan
saya lagi duduk di tempat usaha, ada sekelompok anak bermain
berlari-lari di jalan sambil tertawa dengan kesenangannya.
Kembali dari atas mau balik ke bawah saya melihat
seorang anak menangis, dan mereka hampir bertengkar dan
saya langsung mendekati dengan penuh welas asih pada anakanak tersebut. Saya bertanya kepada anak yang menangis dan
tidak menghakimi ”kenapa nangis nak”, si anak tersebut diam
saja, dan seorang dari kelompok anak-anak tersebut menjawab
“tadi sambil main mereka sedang bercanda terus salah satu dari
mereka mencemooh salah seorang nama orang tuanya. Si anak
yang nama orang tuanya disebut-sebut seperti itu, tidak terima
dan marah sampai dia mau memukul, saya langsung pegang
tangan anak tersebut dan membawa mereka duduk.

Sambil duduk saya tanyakan permasalahanya dari
awal sampai akhir. Dan setelah tahu kejadian tersebut saya
menasehatinya dengan adil dan bijaksana. Tanpa menyalahkan
satu sama lain di antara mereka. Setelah panjang lebar saya
memberi penjelasan akhirnya mereka mau saling bermaafmaafkan dengan penuh welas asih dan saling bersalaman dan
berpelukan. Karena dalam norma yang ada kita harus saling
memaafkan dan saling menyanyangi antar sesama.
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Berbagi Makanan Dengan Tetangga
Oleh : Fitratul Hijra, S.Pd – TK Tunas Bangsa Bukit Tinggi

*****
Hidup bertetangga tentunya membawa banyak berkah bagi
kita. Tetangga bisa menjadi guru dimana kita belajar cara hidup
yang lebih baik. Belajar lebih peduli, belajar berempati, dan
belajar tidak sombong.

Karena saya tinggal dalam kompleks hidup bertetangga
sangat lah diperlukan. Didalam komplek tersebut ada tetangga
yang sudah saya anggap seperti keluarga bahkan pengganti
seorang ibu bagi saya. Mama epi adalah panggilan kesayangannya.
Saking dekatnya saya sudah menganggap mama epi seperti ibu
saya sendiri, tempat saya berbagi cerita, keluh dan kesah, dan
welas asih.
Mama Epi juga seperti itu selalu welas asih menyayangi
anak saya seperti menyayangi cucunya sendiri. Selalu berbagi
kue dan sambal apalagi mama Epi tau kesukaan saya rendang
jengkol. Mama Epi selalu membaginya kepada saya. Begitu juga
sebaliknya, setiap saya membuat makanan saya selalu berbagi
untuk mama Epi. Walaupun masakan saya tidak seenak masakan
mama Epi. Terimakasih Mindful Parenting.
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Kebersamaan Itu Begitu Indah
Oleh: Lilawati Margolang S. Pd

*****
Saya tinggal dirumah kontrakan, di samping rumah rumah
pemilik kontrakan. Hubungan komunikasi kami pada anak
pemilik rumah selama ini sangat baik dan erat dimana setiap ada
permasalahan Uni tersebut selalu curhat kepada saya dan minta
pendapat saya tentang permasalahan beliau.

Di sore hari tiba-tiba Uni pemilik rumah mengetuk rumah
saya dan saat saya buka ternyata beliau menangis. Lalu saya suruh
masuk dan menyabarkan beliau. Dalam hati saya bergumam
apalagi permasalahan yang dihadapinya. Ya..Allah semoga aku
bisa membantu permasalahannya minimal bisa sebagai pendengar.
Uni tersebut menceritakan kalau suami beliau bertengkar
dengan menantunya yang tinggal satu rumah dengan mereka.
Ketidak cocokan itu terjadi sudah lama dan puncak permasalahan
itu terjadi hari ini. Saya terus mendengarkan cerita beliau sampai
beliau tenang dan memberikan masukan untuk masalah tersebut.
( Praktik dimensi 1 dan 2 MP). Saran saya Uni tidak perlu
menahan anak yang sudah menikah untuk hidup mandiri sehingga
permasalahan-permasalahan kecil bisa diatasi dan tidak menjadi
besar. Akhirnya Uni tersebut menerima masukan dari saya dan
membolehkan anaknya mengikuti suaminya untuk pindah.
Alhamdulillah kemaren Uni itu bercerita kalau hubungan
suami dan anaknya sudah membaik dan semakin dekat. Anaknya
juga bisa hidup mandiri dan ketakutan2 yang dikhawatirkannya
selama ini tidak terjadi. Senang rasanya bisa bermanfaat buat
orang lain. Berkat ilmu yang di dapat dari Mindful Parenting
eMKa, terutama dimensi ke 1,2 dan 5.
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Air Cucian Penyebab Masalah
Oleh : Yuliarti – Tk Islam Excellent Bukittinggi

*****
Setiap hari kami serumah selalu menikmati bau yang tak
sedap. Bau itu berasal pembuangan air bekas cucian tetangga
yang dialirkan kejalan depan rumah kami. Tidak hanya itu
tetangga lain juga merasa terganggu dengan hal itu. Seiring
anak-anak kami terpeleset ketika melewati jalan yang sudah
becek tersebut.

Sudah sering terjadi perang mulut
disebabkan air
bekas cucian ini. Warga lain telah dirugikan, baik dari
kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Tetapi tetangga ini tidak
memperdulikan keluhan kami.
Kemudian, aku mencoba membahasnya bersama warga, dan
mengusulkan agar masalah ini dilaporkan kepada wali jorong
kami. Maka diadakanlah rapat nagari dalam hal membuat
saluran pembuangan air kotor dari rumah setiap warga. Dan
setiap warga diwajibkan membuat septic tank sederhana di
belakang rumah masing-masing.
Tetangga bersama warga menyetujuinya dan mulai bekerja
bergotong royong demi kebersihan bersama, dan sekarang
kamipun dapat menghirup udara segar lagi. Indahnya saling
peduli dan mencari solusi untuk kebaikan bersama.
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Sedihmu Sedihku Juga Tetanggaku
Oleh: Novridawati S. Pd

*****
Beberapa hari yang lalu tetanggaku menelpon dan ia
menangis. Sambil terisak ia bercerita bahwa orangtuanya
dirawat dirumah sakit. Saya hanya bisa mendengarkan ia
bercerita tentang kondisi orang tuanya yang semakin menurun
(dimensi 1). Ia sangat sedih karena orang tuanya jauh darinya.
Orang tuanya berada diluar kota dan dirawat di Rumah Sakit
disana. Saya menyarankan agar ia segera pergi menjenguk dan
merawat orang tuanya. Ia sangat panik sekali karena ia bingung
mau pergi dengan apa sementara suaminya tidak dirumah. Jika
pergi dengan kendaraan umum akan memakan waktu yang
sangat lama. Lalu saya menyarankan agar ia pergi dengan mobil
cateran saja agar ia lebih cepat sampai ke Jambi. Saya langsung
menelpon om sopir langganan keluarga jika mau bepergian jauh
dan meminta agar om sopir tersebut mengantarkan tetangga
saya ke Jambi (praktek dimensi ke 4).
Setelah memastikan keadaannya aman bersama om sopir
tersebut maka terasa lega rasanya hati ini, karena bisa membantu
tetangga yang sedang kesusahan. Saya melepas kepergiannya
dengan rasa empati dan berpesan agar ia menjaga kesehatannya
selama dalam perjalanan dan ketika nanti merawat orang tuanya
di Rumah Sakit (dimensi ke 5).
Terasa sangat bahagia jika kita bisa saling bantu tetangga
apalagi disaat pandemi seperti sekarang ini. Praktek Mindful
Parenting sangat terasa jika melakukannya dengan ikhlas.
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Tetanggaku Menguji Kesabaranku
Oleh: Novridawati S. Pd

*****
Hidup rukun dengan tetangga adalah sesuatu yang sangat
kita inginkan demi kenyamanan hidup berdampingan. Jika
kita ingin memetik buah yang manis maka sebelumnya kita
harus menanam yang manis pula. Begitulah kehidupan dalam
bertetangga, jika kita ingin tetangga kita baik maka kita harus
lebih dahulu berbuat baik kepadanya. Dalam bertetangga kita
akan merasakan mana tetangga yang baik terhadap kita dan mana
yang tidak. Ada pula tetangga yang berpura pura baik terhadap
kita. Begitulah kehidupan ini kita akan sering menemukan orang
orang seperti ini dalam kehidupan sehari hari.

Saya mempunyai tetangga yang iseng dan suka sekali
membuat saya kesal, namun saya tetap menunjukkan kepada
tetangga tersebut bahwa saya tidak mau mempedulikan sikapnya
yang seperti itu. Dilingkungan kami hanya punya satu meteran
air, biasanya dia yang selalu menghidupkan air karena lebih dekat
dari rumahnya. Ia menghidupkan air ketika waktu shalat maghrib
dan ketika shalat shubuh. Saya merasa terganggu dengan hal ini,
namun karena saya tidak ingin bertengkar (dimensi 3) saya ikuti
saja dulu seperti ini.

Saya tidak langsung marah kepada tetangga karena saya
ingin melihat apakah ini dilakukannya setiap hari atau tidak,
namun ternyata memang benar tetangga saya sepertinya sengaja
membuat saya kesal. Karena saya merasa tidak nyaman dengan
hal seperti ini lalu saya sampaikan kepada tetangga saya bahwa
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sebaiknya jika menghidupkan air jangan diwaktu shalat masuk
(dimensi ke 2). Lalu tetangga saya mengatakan bahwa air itu
memang hidupnya di waktu tersebut. Saya mendengarkan apa
yang disampaikan oleh tetangga saya dengan baik (dimensi 1)
lalu saya mengusulkan agar menghidupkan air ketika selesai
shalat baik waktu maghrib maupun waktu shubuh (dimensi 4).
Setelah kami menyepakatinya kamipun melanjutkan aktifitas
kembali.
Tetangga saya akhirnya mau menerima alasan saya,
dan memang manusia bisa baik terhadap kita jika kita
memperlakukannya dengan baik.
Begitu juga dengan anak usia dini, praktek 5 Dimensi MP
sangat perlu diterapkan sejak usia dini agar kelak mereka bisa
hidup berdampingan dengan masyarakat dengan kasih sayang
dan empati.
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“ Praktik Kesabaranku Berbuah Manis“
Oleh: Neng Suarti, S. Pd

*****
Aku tinggal di lokasi yg padat penduduk. Tetanggaku kiri
kanan depan belakang ada. Namun aku punya cerita indah tentang
tetangga depan rumahku.

Setiap minggu pagi kami di sekitar lokasi sekolah tetap
laksanakan goro (gotong royong) bersama bersihkan lingkungan
kami. Tentu saja alat2 kebersihan itu semua kami miliki apalagi
alat kebersihan sekolah tentu saja cukup. Namun aku sering di
buat kesal karena tetangga depan ku sering sekali meminjam alat
kebersihan terutama sapu lidi dan sering tidak segera di kembalikan
kalau tidak kuminta. Lebih parahnya lagi kalau aku lupa minta ya
udah tersimpan di dapurnya.
Kali ini dia pinjam cangkul untuk membersihkan kebun
belakang rumahnya, tidak tanggung2 cangkul itu di pinjamnya
2 bh. Ingin rasanya ku ingatkan agar setelah selesai langsung
kembalikan, tp mengingat MP yg telah ku pelajari aku tak mau
menyalahkan dia karena kelalaiannya itu dan menyikapinya dengan
penuh kesabaran.
Sungguh beberapa hari kemudian gudang tempat penyimpanan
alat kebersihan sekolah ku terlihat terbuka, dan alangkah kagetnya
aku alat kebersihan itu hilang semua. Aku merasa bersyukur cangkul
besar yg 2 buah itu tidak ikut hilang karena masih berada di rumah
tetangga depan ku.
Nah demikian lah seduhan teh untuk tetangga ku.

Sungguh berkesan sekali kalau kita bisa menerapkan Mindful
Parenting eMKa di setiap sisi kehidupan kita.
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Empati Bertetangga
Oleh: Maisyarah S. Pd

*****
Hari ini saya bersama suami mau pergi berbelanja kebutuhan
harian ke pasar. Kebiasaan saya dan suami berbelanja kebutuhan
harian seminggu sekali. Biasanya saat berbelanja kepasar, anak
saya yang paling kecil tinggal bersama kakaknya di rumah. Hari
ini kakaknya tidak di rumah.

Ketika mau berangkat tetangga membuka pintu dan
menawarkan kepada saya dan suami agar si bungsu ditinggal
saja bersamanya. Akhirnya anak saya tinggal sama tetangga.
Begitu hubungan baik saya dengan tetangga sudah terasa seperti
saudara sendiri. Terima kasih berkat Praktek Mindful Parenting,
relasiku dengan tetangga semakin baik.
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Saling Berbagi Makanan
Oleh : Welly Mutia – KB Genius Kids Bukittinggi

*****
Belum lama ini saya dan keluarga pindah rumah. Lokasinya
tidak terlalu jauh dari kota dan suasana lingkungannya sangat
menyenangkan dengan banyaknya sawah dan kebun yang
membuat kami sekeluarga merasa sangat betah. Ditambah lagi
lokasi rumah didekat masjid dan mushalla. Wah, bersyukur
sekali rasanya.
Tetangga kami juga baik semuanya. Walau punya kesibukan
yang berbeda namun kami selalu kompak dan belum pernah
berselisih. Anak-anak saya pun senang bermain dengan anak
tetangga. Walau sesekali bertengkar tapi masih dalam tahap
wajar dan kemudian akur kembali.

Ada kebiasaan berbagi makanan diantara kami. Kadang
tetangga sebelah kiri rumah mengantar kolak pisang, besoknya
tetangga yang sebelah kanan mengantar martabak, lain kali
tetangga depan rumah mengantar rendang. Karena itulah saya
jadi terbiasa jika membeli sesuatu pasti saya membeli lebih
untuk tetangga. Saya mengantarkan makanan untuk mereka
secara bergantian. Senang sekali rasanya saat makanan yang kita
beri diterima dengan senang hati. Berbagi itu memang indah
ya. Selain menambah rasa kasih sayang antar tetangga juga
menguatkan rasa persaudaraan.
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Hidup Bertetangga
Oleh : Ramayenni, S. Pd

*****
Praktek Mindful Parenting dimensi ke-4. Adil dan
bijaksana.

Kami tinggal di perumahan, kebetulan posisi rumah kami
ada tetangga disamping kiri pas dibelakang dapur rumah kami,
ada di depan rumah kami.
Sudah beberapa hari musim hujan. Jadi kami mengira
air yang tergenang disamping dapur tersebut adalah air hujan.
Kebetulan tong penampung pembuangan air kotor terletak
disamping rumah tetangga di belakang rumah kami.

Waktu itu hari libur dengan tidak sengaja, saya sedang
memasak terdengar tetangga saya berbicara bahwa air
pembuangan dari rumah kami mengalir ke halaman rumahnya.
Saya yang mendengar merasa tidak senang, lalu menyampaikan
perihal ini kepada suami. Dan suami saya memeriksa tong
pembuangan air kotor, kiranya tong pembuangan air kotor kami
memang penuh dan melimpah keluar.
Lalu suami saya berniat untuk menemui tetangga untuk
meminta maaf, kiranya saat tiba diluar tetangga tersebut juga
berniat untuk menemui keluarga kami. Maka bertemulah suami
saya dan tetangga didepan rumah kami. Mereka berdua samasama menyampaikan niat masing-masing. Suami saya meminta
maaf karena sudah mengganggu mereka dengan masalah
pembuangan air kotor kami. Tetangga tersebut memaafkan
kekhilafan kami.
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Kebiasaan Bermain HP di Jalan
Oleh : Ahmad Saufi – Pengawas TK

*****
Terkadang saya tergesa-gesa menghakimi orang-orang
yang berjalan kaki sambil menatap ponsel mereka. Saya pikir,
bagaimana mungkin mereka begitu masa bodoh dengan
kendaraan yang melintas yang bisa saja menabrak mereka?
Apakah mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri
dan orang lain?
Pada saat saya menyeberangi jalan menuju gang di depan
rumah, saya begitu terpaku pada sebuah pesan Watshapp di
ponsel saya, sampai-sampai tidak menyadari ada sepeda motor
yang datang dari depan saya. Syukurlah, pengemudi sepeda
motor itu melihat saya dan berhenti saat itu juga.
Saya merasa malu. Tadinya saya pikir saya ini lebih baik
dari pada orang lain, tetapi kini semua penghakiman yang saya
lontarkan kepada mereka berbalik kepada saya. Ingat praktik
Mindful Parenting dimensi – 2, ternyata saya telah menghakimi
orang lain karena satu hal tetapi ternyata saya sendiri melakukan
perbuatan yang sama.
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Saudara Angkat Suamiku Yang

Senang Curhat Dengan Istri Orang
Lain

Oleh : Elma Juita –TK Kemala Bhayangkari 11 Bukittinggi

*****

Bang Andan adalah orang yang sangat baik kepada suami
saya, karena dari sebelum saya menikah dengan suami saya dia
sudah menganggap suami saya lebih dari saudara kandungnya
sendiri. Kebetulan suami saya usaha bengkel di rumah, bang
andan ini hampir tiap hari ke bengkel suami saya. Bang andan
ini orang yang sukses dalam usahanya dan berduit, tidak pelit
kepada suami dan anak-anak saya. Suami saya sudah sekitar
15 tahun dekat, dan menganggap saudara. Bulan November
ini sifat dan tingkah laku abang ini agak berbeda dengan hari
biasanya, seperti sering menelpon dengan menghabiskan waktu
yang lama, hampir setiap hari begitu, bahkan pernah menelpon
waktu hampir 2 jam. Saya menyapa bang Andan tersebut “kok
lama kali nelponnya bang , abang menelpon siapa ?” kata
saya. Saya bincang-bincang tentang teman curhat yg di telpon
tersebut, dan bilang kalau sudah bersuami.

Saya mulai berfikir, kalau abang ini dibiarkan terus menerus
seperti ini, nanti dia pasti akan ketauan dengan istrinya dan akan
bercerai berai dengan istrinya. Sebelum ini terjadi saya panggil
suami saya untuk memberi suatu nasehat kepada bang Andan
tersebut. Setelah suami menasehati abang Andan tadi, pada
akhirnya bang Andan menyesal telah berselingkuh dari istrinya,
dan dia langsung menghapus nomor hp perempuan selingkuhan,
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dan abang ini mengucapkan ucapan terima kasih atas nasehat
yg di berikan suami saya kepadanya. Dengan pratek 5 dimensi
Mainful parenting, terutama dimensi yang ke 2 mendengarkan
dan penuh perhatian, serta dimensi yang 1 Welas asih kami
dapat mencegah perbuatan yang buruk menjadi yang lebih baik
dan semoga sikap beliau ini tidak terulang lagi.
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Kolak Ubi dan Air Banda
Oleh : Sri Umbarsasi, S.Pd – KB.Kreatif

*****

Seperti biasa aktifitas keseharianku berangkat pagi dan
pulang menjelang sore, kebetulan tempatku mengajar tidak jauh
dari rumahku. Setiap pulang mengajar aku sibuk dengan kegiatan
rumah tanggaku sebagai Ibu (menyiapkan makan malam, dan
seterusnya) . Ketika aku lagi sibuk di dapur tiba-tiba kakiku
terasa basah dan kulihat semakin banyak air yang berjalan masuk
dapur dari bawah pintu dapur rumahku, segera dengan berusaha
tenang kumatikan api komporku dengan cepat dan ku buka pintu
dapurku, untuk melihat dari mana sumber air ini datang.

Kebetulan sejak tadi pagi hujan deras sekali, dan ternyata
ketika aku berjalan menuju halaman rumahku, tampak tetanggaku
memasuki pagar halaman rumahku sambil berkata “Bu Guru....”
sambil menunjuk kearah banda depan rumah kami, lihat itu
banyak sampah yang menyumbat air banda..., sambil berjalan
cepat ke arahku dan menyerahkan piring di tanganku. “Bu... ini
saya mengembalikan piring ibu (aku lihat piringku berisi kolak
ubi yang aromanya nikmat sekali..) belum sempat aku berterima
kasih, tetanggaku langsung berlari keluar sambil menyabet sapu di
halaman rumahku... “Ayo Bu cepat kita bersihkan sampah dalam
banda nanti keburu airnya semakin banyak yang melimpah dan
masuk kedalam rumah...”
“Terima kasih tetangga baikku...

Hadirmu sungguh membuatku tenang dan bahagia

Dengan praktik 5D MP, terutama D-5 welas asih, kami
dapat hidup berdampingan, rukun, saling menghormati dan
saling menjaga walaupun suku dan agama kami berbeda D- 3 Mp
( pengendalian emosi diri) dan D-5 ( welas asih).
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“Teriakan Tetangga”
Oleh : Suci Muharni, S.Pd - TK Negeri 1 Bukittinggi

*****

Setiap Hari minggu adalah hari bersih-bersih di rumah ,
termasuk mencuci pakaian. Pagi ini cuaca sangat cerah, dan saya
berharap pakaian saya akan kering dengan cuaca yang cerah ini.
Tiba-tiba Jam 2 siang, tetangga saya teriak hujan, sambil
berlari untuk mengangkat pakaiannya. Saya tidak mendengar
hujan turun, saat saya keluar rumah, Ternyata benar hujan
gerimis yang lumayan deras, untung tetangga saya memberi tahu
kalo hujan, sehingga pakaian saya yang sudah kering tidak basah
kembali. Praktek mindful parenting dimensi 5 welas asih antar
tetangga, selalu kami lakukan meskipun saling mengingatkan dg
teriakan hujaaaan.
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Aku Merasa Dia Juga Anakku
Oleh : Yusni Yurda - TK Teladan Pertiwi

*****
Mak Ujang adalah tetanggaku yang punya 3 orang anak, 1
orang perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Dia duda karena
istrinya meninggal karena sakit.
Karena anak perempuannya sudah menyelesaikan kuliah
dan juga sudah bekerja di kantor KUA, maka ada seorang pemuda
datang melamarnya dan mau menjadikan istri. Maka dia datang
kerumah memberitahukan bahwa dia akan melangsungkan akat
nikah dan tidak mengadakan kenduri atau baralek menurut
kami orang minang, dia hanya mendoa kecil kecilan saja sebagai
tanda dia sudah menikah. Karena dia tidak punya perlengkapan
makan dan tikar karpet untuk di gelar. Saya mempraktekan MP
dimensi-1 Mendengarkan dengan perhatian karena aku merasa
dia seperti anakku.
Praktik MP- dimensi 2, Aku tidak menghakiminya dengan
kata-kata yang membuat ia sedih tapi aku memberi samangat
padanya supaya dengan sabar dan bersyukur melaluinya. Aku
juga mempraktekkan MP dimensi-5 yaitu welas Asih dengan
meminjamkan semua barang berupa alat makan dan juga tikar
karpet yang ada juga anak ku yang paling besar (Icha) membantu
memasak untuk acara doa sukurannya, kami para tetangga juga
bergotong royong mengumpulkan beberapa uang untuk biaya
syukuran itu. Betapa bahagianya bisa hidup bertetangga dengan
saling tolong menolong.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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BUNGA RAMPAI MINDFUL PARENTING

Bunga rampai itu indah karena ada bermacam-macam
bunga dengan berbagai warna yang dirangkai dengan cantik dan
sedap dipandang mata. Begitu juga dengan tulisan bunga rampai
Mindful Parenting ini, menyajikan berbagai pandangan dari
para penulis setelah memahami dan mempraktikan Mindful
Parenting. Yuuk kita simak tulisan menarik ini.

Pentingnya LiDi dan NaPi dalam
Mindful Parenting

Novridawati, S. Pd. – Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Mendengar kata Lidi mungkin kita menganggap itu biasa
saja. Apalagi jika melihat bentuknya yang memang hanya biasa
biasa saja. Gak ada yang istimewa dengan lidi ini. Namun kali
ini saya akan menjadikan lidi yang hanya biasa biasa saja menjadi
lidi yang luar biasa. Pengalaman belajar dalam dua hari ini terasa
begitu berarti dan bermakna. Fasilitator telah membuat kami
para peserta merasakan sesuatu yang berbeda setelah mengikuti
Workshop GNRM Pendidikan dan Keluarga dengan Mindful
Parenting ini. Kami merasa bersyukur mendapatkan kesempatan
ini, hingga kami bisa menjadi lebih baik lagi dari hari biasanya.
Terasa begitu indah ketika saya mendapatkan LiDi ini dari
sepupu saya yang jauh dimata namun dekat dihati. LiDi yang
didapatkan saat workshop saya bawa pulang kerumah dan
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akan saya jadikan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan sehari hari baik didalam rumah tangga maupun di
tempat saya bekerja. LiDi ini akan mewarnai kehidupan generasi
pelurus bangsa ini dan juga akan menyelamatkan bangsa ini dari
keterpurukan dan akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa
yang bermoral dan bermartabat.
LiDi dalam Mindful Parenting ini tidak seperti lidi biasa
yang kita lihat pada gambar diatas. LiDi yang dimaksud disini
adalah Lima Dimensi penting dalam Mindful Parenting. Lima
Dimensi ini dapat merubah pola pikir dan perilaku kita kepada
anak anak kita. Jika selama ini kita merasa selalu benar dihadapan
mereka maka dengan LiDi ini kita akan berupaya menghargai
mereka dan kita akan merasakan begitu pentingnya kehadiran
mereka buat kita. Lima Dimensi ini akan menyadarkan kita saat
menjadi orang tua atau guru dihadapan anak.
Menarik sekali memang jika kita berbicara tentang anak
usia dini. Banyak cerita tentang mereka yang akan mewarnai
kehidupan kita. Kehadirannya, kelucuannya membuat kita
bahagia. Namun terkadang kita sering melupakan bahwa mereka
adalah aset yang paling berharga buat kita. Mereka merupakan
gambaran kehidupan kita. Bahkan kita sering menganggap
bahwa mereka adalah boneka milik kita yang bisa dimainkan
sesuka hati kita. Itulah kesalahan kita selaku orang tua dan
guru dalam mengasuh dan mendidik anak anak kita. Padahal
mereka juga punya hak untuk bisa memilih dan mereka juga
punya keinginan untuk menentukan pendapat yang terkadang
kita abaikan. Apa yang kita tanam hari ini buat mereka akan kita
petik hasilnya nanti dikemudian hari. Maka dari itu LiDi ini
bisa kita jadikan sebagai acuan untuk membentuk generasi yang
berkualitas dan berkarakter dimasa mendatang.
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Lima Dimensi tersebut diantaranya : 1) Mendengarkan
dengan perhatian penuh dalam artian mendengarkan setiap
keluh kesah mereka dan juga kebahagian mereka dengan rasa
empati dan perhatian, 2) Tidak menghakimi anak, apapun yang
terjadi pada anak orang tua tidak boleh langsung menghakimi
anak apalagi melabel anak dengan label yang tidak baik. Berikan
motivasi kepada mereka agar mereka merasa lebih percaya diri,
3) Mengendalikan emosi, Orang tua yang baik akan berusaha
tuk mengendalikan emosinya terhadap perilaku anak. Orang
tua menjadi role model bagi anak, berikanlah yang terbaik
kepada mereka agar kelak mereka juga akan memberikan yang
terbaik kepada kita, 4) Adil dan bijaksana, memberikan hak
kepada anak untuk menentukan jalan hidupnya dengan arti kata
melatih kemandirian anak sejak dini, 5) Welas asih dalam artian
memberikan kasih sayang kepada anak agar mereka tumbuh
dengan pribadi yang penuh kasih sayang terhadap sesama.
LiDi mempunyai peran penting dan merupakan hal
mendasar bagi orang tua agar komunikasi dengan anak berjalan
dengan lancar dan orang tua akan semakin sadar akan perannya
selaku orang tua yang sesungguhnya. Penerapan Lima Dimensi
Mindful Parenting ini diibaratkan seperti Sapu Lidi. Sapu Lidi
yang memiliki filosofi tersendiri yaitu diibaratkan bagaikan
sebuah keluarga mempunyai Team Work yang mana Orang tua
adalah sebagai tangkainya dan anak anak sebagai lidinya. Ketua
Team Work yang baik akan menyelamatkan anggotanya dari
ancaman dan gangguan. Ketua Team work adalah orang tua
yang akan mengarahkan anak anaknya kejalan yang lebih baik
mencapai tujuan.

Tak kalah menariknya dengan LiDi, NaPi pun sama
pentingnya yang juga mempunyai peran dalam mendidik anak
usia dini. Sekilas tentang NaPi yang kita ketahui selama ini
terbayang dibenak kita hal buruk yang telah dilakukan seseorang.
Kita sudah terbayang tentang siapa dan bagaimana NaPi ini.
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Bagaimana kehidupannya di penjara, mereka akan kehilangan
kemerdekaan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya.

Namun jika kita pandang dari sisi yang berbeda ternyata
NaPi sangat penting dalam praktek Mindful Parenting. NaPi
merupakan pondasi awal dalam membentuk generasi yang
berkarakter. NaPi yang dimaksud disini adalah NaPi yang diambil
dari kata Enam Pilar yang kemudian disingkat menjadi NaPi.
Enam Pilar ini menjadi dasar dari program Mindful Parenting
yang terdiri dari : 1) Pernikahan, merupakan awal memulai
kehidupan baru bagi pasangan suami istri, 2) Bakti anak ke
orang tua, istilah lainnya adalah “ Birrul waa Lidain”. Anak akan
berbakti ke orang tuanya jika mereka melihat orang tuanya juga
berbakti kepada orang tuanya pula. Orang tua menjadi teladan
dirumah baik sikap maupun perilakunya terhadap orang tuanya.
Jadi berikanlah contoh yang baik kepada mereka agar mereka
kelak berbakti kepada kita. 3) Bijak dengan mitra kerja, dalam
artian jika kita punya mitra kerja dirumah maka berikanlah
contoh yang baik kepada mereka bahwa kehadiran anak sangat
penting dalam kehidupan kita, 4) Sadar menjadi orang tua,
dengan arti kata selaku orang tua kita harus menyadari bahwa
kita tak lagi memikirkan kebahagiaan diri sendiri tapi juga harus
memperhatikan kebahagiaan anak anak kita. Kita meski belajar
dan berusaha menjadi orang tua yang baik bagi anak anak kita, 5)
Kreatif mendidik, artinya selaku orang tua harus menanamkan
sikap kreatif kepada anak anak dengan memanfaatkan fasilitas
yang ada di sekeliling kita tanpa harus mengeluarkan uang yang
banyak, 6) Menjadi pribadi yang rendah hati juga terhadap
tetangga.
Begitu pentingnya LiDi dan Napi dalam mendidik dan
mengasuh anak usia dini. Juga menjadikan orang tua semakin
sadar akan perannya dalam memperbaiki sebuah hubungan baik.
Hubungan antar keluarga dan juga dengan pihak pihak terkait
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yang dapat membentuk emosi anak menjadi lebih baik. Jika
keluarga atau orang tua mampu menjaga keharmonisan dalam
rumah tangga maka anak anak akan tumbuh menjadi pribadi
yang lebih baik.
Sulit memang melakukannya karena pada kenyataannya
jika kita hanya membayangkannya saja tanpa berbuat apa
apa. Sekaranglah saatnya kita untuk melakukan sesuatu yang
bermakna bagi anak anak kita. Jika kita tidak mau merubah
kebiasaan kebiasaan buruk kita kenapa orang lain harus
dipaksakan melakukannya. Mari mulai dari dalam diri kita
sendiri tanpa harus menyuruh orang lain melakukannya. Jika
kita Awali dengan niat dan perbuatan baik maka anak anak akan
meniru yang kita lakukan.
Kalau bukan sekarang...Kapan Lagi...

Ayo berubah ke arah yang lebih baik lagi...

Jadikan hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin...
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Temani Anak
Sofia Marni, S.Pd – Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Duduk di depan laptop dipagi yang dingin ditemani secangkir
kopi yang disuguhkan seorang teman dan segelas air putih hangat
bersama cemilian ringan mendampingi ku menjalani aktivitas
pagi ini. Aktivtas yang ditugaskan untuk mendengarkan materi
dan belajar. Udara dingin ini sedikit mengganggu ditambah
dengan kondisi sering minum membuatku untuk bolak balik
ke kamar kecil, tapi tidak apa-apa hal ini demi mengeluarkan
hal hal buruk yang ada tubuh yang tidak boleh dipertahankan
karena akan menimbulkan penyakit baru.

Membuangkan hal hal buruk yang tidak
boleh
dipertahankkan, sepertinya sangat cocok dengan apa yang
diterima dari pagi sampai siang ini dari seorang pemateri handal,
dan juga seorang ibu yang bernama ibu Melly Kiong, jika tidak
ingin timbul penyakit baru. Yach itulah 5 dimensi manusia
untuk mampu menjadi orang tua sekaligus guru yang baik dalam
mendidik anak milenial. Lima dimensi yang disingkat menjadi
kata “Temani Anak’ yang sangat mengetuk hati dan naruni
keibuan akan apa yang telah dilakukan dan diberikan kepada
anak selama ini. Mari kita kupas satu persatu dari lima dimensi
tersebut :
1. Telinga

Dimensi pertama yang harus dimiliki orang tua dan
guru dalam mendidik. Agama Islam juga mengajarkan
pendidikan pertama dikenalkan kepada anak melalui telinga
dengan memperdengarkan azan/iqamah saat anak baru saja
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lahir kedunia. Memperdengarkan hal-hal baik kepada anak,
dan juga mampu menjadi pendengar yang baik bagi anak.
Mendengarkan anak dengan baik membuat jembatan hati
dengan mereka untuk dapat mengerti dan mengetahui apa
yang mereka rasakan dan apa yang mereka butuhkan, untuk
dapat menjalin komunikasi efeketif.

2. Mulut

Mulut sebagai dimensi kedua juga menjadi penentu
kepribadian manusia, dan ini juga menjadi penentu dalam
mendidik anak. Saat orang tua berbicara dengan dimensi
keorang tuaanya yang menganggap anak sebagai miniature
orang dewasa, dan menganggap orang tua selalu benar
sehingga anak harus patuh dan menuruti apa kata orang tua,
sepertinya satu hal yang keliru. Justru orang tua harus mampu
berbicara baik, santun dan penuh kasih sayang sehingga anak
mau dan dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan
dan butuhkan secara komunikatif dengan orangnya.

3. Hati

Hati segumpal daging yang ada didalam diri manusia,
yang sering kita dengar jika hati ini baik maka baiklah manusia
itu. Kelembutan dan kesabaran hati mampu meluluhkan
kerasnya batu karang dilautan menjadi butir butir pasir dilaut
yang dapat dijadikan hiasan dalam aquscape untuk pajangan
di rumah. Sabar kata yang mudah diucapkan namun sulit
untuk diaplikasikan. Dengan sabar jika kita mampu menjadi
pendengar yang baik, berkomunikasi dengan baik, maka
kesabaran itu akan mudah untuk dlakukan.

4. Pikiran

Berpikir positif dan bijaksana kepada anak, memberi apa
yang mereka butuh bukan apa yang mereka mau. Dengan
pikiran orang tua dan guru dapat memilah, dan memilih serta
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dapat memutuskan mana yang baik dan tidak baik untuk
diucapkan, untuk dilakukan kepada anak sehingga anak pun
mampu untuk menerima dan menunda keinginan mereka.

5. Nurani

Rasa kasih dan sayang sangat diperlukan oleh anak, dengan
kasih dan sayang anak merasa diri mereka ada, mereka merasa
punya orang tua tempat mereka berbagi, tempat mereka bercerita
yang dapat membentengi diri mereka dari kejam dan jahatnya
dunia di luar sana saat mereka kehilangan arah.

Lima dimensi yang akhirnya aku coba rangkum menjadi kata
yang bermakna saat kita bersama anak, karena kita memposisikan
diri sebagai teman dan bukan orang dewasa yang harus selalu
didengar dan diikuti sesuai maunya orang tua tersebut. Materi
yang menyentuh dan menumpahkan air mata bagi orang tua
tentang apa yang telah dilakukan selama ini dalam mendidik
dan membesarkan anak-anak mereka.

Menemani laptop yang juga terasa hangat karena hidup
hampir setengah hari, ditambah lagi dengan cemilan yang
juga sudah musnah disantap saat mendengarkan materi.
Mengingatkan ku pada lima pandawaku di rumah yang butuh
untuk ditemani disiang ini.
Terimakasih ilmunya ibu Melly dan ibu Yusri yang sangat
bermanfaat.
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Ayah dan Ibu,

Antara Teringat dan Mengingat
Ahmad Fausi – Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****

Cinta ayah dan ibu kepada kita adalah hutang yang tidak
pernah mereka tagih, tetapi juga tidak pernah kita lunasi.
Wahai diriku……….

Ayah dan Ibu adalah mata rantai terpenting dari seluruh
perjalanan hidup. Dari ayah dan ibulah segala cerita bermula., tapi
sayang, tidak selalu kesana pula sejarah berbakti kita bermuara.
Seperti sudah takdirnya, orang tua “lelah” membesarkan
anak anaknya hanya untuk di tinggal hari tuanya. Mereka
mengantarkan anak anaknya ke dunia ramai untuk kemudian
berbalas sepi di usia senjanya. kecuali orang tua yang masih bisa
tinggal bersama anak anaknya hingga akhir hayatnya. Tetapi
kenyataannya, tidak semua orang tua bernasib seperti itu. maka
cinta orang tua tidak pernah bisa di tebus dengan cinta kepada
orang tua sebesar apapun.
Wahai diriku……….

Harus kita pahami bahwa kita adalah anak dari orang tua
kita sampai kapanpun. Entahlah, seberapa sering kita teringat
orang tua kita. Lebih lebih bila pertanyaannya diganti, seberapa
sering kita mengingat orang tua kita, karena mengingat dan
teringat tidaklah sama”. “Teringat” terjadi karena factor exzternal,
mungkin kita melihat orang tua berjalan terhuyung, lalu kita
teringat orang tua kita. berbeda dengan mengingat. “Mengingat”
adalah sebuah kesengajaan. sejak mula mula mengingat dilakukan
sebagai sebuah tanggung jawab. Tiada henti untuk terus berbakti
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kepada orang tua kita, “mengingat” lebih sering proaktif dan
“Teringat” lebih sering reaktif, mengingat lebih dekat kepada
kesadaran yang bersambung tindakan, sementara “teringat”
lebih sering berlanjut pada sekedar belas kasihan. Seringkali
kita begitu bisa menghargai sesuatu, kecuali setelah sesuatu itu
telah tiada. begitupun cara kita dalam menghargai ayah dan ibu.
seringkali banyak di antara kita yang merasakan berapa mahal
keberadaan orang tua, justru setelah mereka tiada.
Wahai diriku……….

Hari ini, sejenak berhentilah, mari merenung, mengingatlah
jangan sekedar teringat. Betapa banyak kebaikan yang
telah kita nikmati dari orang tua kita. Lalu “BERAPA
BANYAK KEBAIKAN YANG KITA BERIKAN KEPADA
MEREKA???????????.
Wahai diriku……….

Hari ini, Sejenak bertanyalah “ Mengingat jangan sekedar
teringat” Bagaimana kabar ayah kita hari ini???? bagaimana
kabar ibu kita hari ini?????. Dulu ayah dan ibu kita menyayangi
kita dengan apa adanya, tetapi ketulusnnya, kekuatan doanya,
mampu mengantarkan kita sejauh ini, membuat kita sampai di
sini, lulus ini dan itu serta sukses ini dan itu.
Wahai diriku……….

Mindful Parenting terhadap orang tua mengingatkanku,
Jangan pernah berfikir bahwa berbakti adalah soal balas budi,
sebab tidak akan pernah bisa kita penuhi sampai kapanpun
………….. BERBAKTILAH………..MENGINGATLAH
JANGAN SEKEDAR TERINGAT.
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Pengalaman Mindful Parenting
Novridawati, S. Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****

Pengalaman memang sangat berarti bagi seseorang, bak
pepatah orang Minang “lamo hiduik banyak diraso jauah bajalan
banyak diliek,” artinya “lama hidup banyak pengalaman, jauh
berjalan banyak yang dilihat”. Memang benar semakin lama kita
menjalani kehidupan maka beragam masalah telah kita rasakan
dan semakin jauh kita menempuh perjalanan maka semakin
banyak pula yang diperhatikan. Itulah kehidupan beragam yang
akan kita temui dalam kehidupan kita, suka dan duka pasti
akan kita rasakan. Adakalanya kita perlu menangis agar kita
tahu bahwa hidup ini tak hanya tertawa. Adakalanya kita perlu
tertawa ringan agar kita tahu betapa mahalnya air mata.

Sebelum mengenal MP banyak kesalahan dan kekhilafan
yang telah kita lakukan baik terhadap keluarga sendiri maupun
terhadap orang lain. Terkadang kita merasa bahwa yang kita
lakukan sudah benar tanpa memandangnya dari sisi lain. Seperti
ilmu yang sudah kita dapat di MP sebaiknya kita memakai teori
cangkir “jika kita benar maka orang lain belum tentu salah”. Jika
kita berpegang pada prinsip tersebut maka kita akan merasakan
sebuah kebahagiaan karena kita bisa merasakan apa yang orang
lain rasakan. Jika kita tidak mengenal MP lebih dalam memang
kita tak kan tau bagaimana indahnya bila kita bisa mengamalkan
dalam kehidupan sehari hari. Sulit memang tuk berubah,
jangankan kita berharap mau merubah orang lain merubah diri
sendiri saja sangatlah sulit, ketika mulai mau berubah ada saja
rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi.
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Dalam keseharian didunia pendidikan tak jarang kita temui
masalah baik dengan teman sejawat, wali murid juga dengan
peserta didik. Masalah demi masalah akan datang silih berrganti,
permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik jika kita
bisa menangani masalah tersebut dengan lapang dada (dimensi
ke 3). Dalam menyelesaikan masalah kita tidak boleh hanya
mendengarkan ataupun melihat dari satu sisi saja. Seperti ilmu
yang sudah kita dapatkan dalam MP kita tidak bisa serta merta
menghakimi seseorang atas permasalahan yang terjadi sebelum
kita tahu tentang permasalahan tersebut (dimensi ke 2). Begitu
juga sebaliknya kita juga tidak boleh hanya mendengarkan
dari satu pihak saja, kita perlu berbicara dengan pihak lain
dan mendengarkan agar kita bisa menemukan titik terang dari
permasalahan tersebut (praktek dimensi 1). Setelah kita tahu
akar permasalahannya baru kita bisa mengambil kesimpulan
dan mencarikan solusi yang tepat agar kedua belah pihak
tidak merasa dirugikan ( dimensi ke 4). Kemudian berusaha
menciptakan suasana yang nyaman, aman dan damai antar
warga baik disekolah maupun dalam bermasyarakat dan yang
paling utama dalam keluarga (dimensi ke 5).

Setelah mengenal dan mempraktekkan Mindful Parenting
eMKa ini terasa sangat berbeda kehidupan ini. Hati selalu bahagia
karena kita dapat merasakan langsung efek positif dari ilmu ini.
Dengan Mindful Parenting kita lebih banyak praktek ketimbang
teori. Jadi kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya ilmu
ini kita terapkan dalam kehidupan sehari hari. Mindful Parenting
eMKa bisa kita terapkan dalam 6 pilar kehidupan. Beruntung
sekali rasanya saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan
ini. Semoga ilmunya bisa saya terapkan dan saya bagi kepada
orang lain agar mereka juga merasakan manfaat dari ilmu ini.
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Amarah yang menghasilkan malu
Ahmad Fausi – Duta Mindful Parenting Kota Bukit Tinggi

*****
Saya melihat seorang pria datang menemui Temannya di
kantor saya. Saat bertemu, pria tersebut mendamprat temannya
dengan mata merah dan kata-kata kasar. Sang temannya pun
hanya mendengarkannya dengan sabar dan tenang, tanpa
tanggapan. Lalu lelaki itu berhenti dengan suara lantangnya.
Setelah dia selesai meluapkan amarahnya, terjadi pembicaran
yang begitu lama. dan di akhir pembicaraan temannya tadi
bertanya, “Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak
menerimanya, lalu jadi milik siapakah pemberian itu?” Tentu
saja tetap menjadi milik si pemberi,” kata lelaki itu. “Begitu pula
dengan kata-kata kasar dan amarahmu yang engkau tujukan ke
saya,” kata teman saya. “Aku tidak mau menerimanya, jadi itu
tetap milikmu.”

“Aku hanya mengkhawatirkan kamu harus menanggung
akibatnya, karena amarah dan kata-kata kasar hanya membuahkan
emosi sesaat. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit
dangan meludahinya. Ludahnya akan jatuh mengotori diri
sendir,” jelas Si temannya.

Lelaki itu pun terdiam dan merasa malu. Dia meminta
maaf, lalu kemudian pamit pergi. Disinilah Mindful Parenting
dimensi-3 pengendalian emosi diperlukan oleh setiap orang
supaya tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan hidup menjadi
lebih sehat.
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Mindful Parenting Dalam Praktik
Kota Bukittinggi
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TESTIMONI PRAKTIK

MINDFUL PARENTING

Awalnya saya bersama suami dalam mendidik anak kurang
mampu mengendalikan emosi ketika anak banyak tingkah.
Setelah saya mengikuti workshop dan pendampingan GNRM
Pendidikan dan Keluarga dengan Mindful Parenting, saya
langsung menyampaikan kepada suami. Alhamdulillah suami
bersedia menerapkan 5 Dimensi Mindful Parenting eMKa (5
DMP eMKa). Pada tahap awal, saya ingatkan ketika suami agak
emosi untuk pegang telinga. Emosipun berubah menjadi sebuah
kelucuan. Sampai saat ini, kami coba terus menerapkan 5
DMP eMKa meski dalam bagian sabar butuh waktu lebih dari
dimensi lainnya. Sejauh ini, sudah terlihat pengaruhnya kepada
anak. Anak makin mudah diatur, suasana penuh komunikasi
dan kebahagian pun tercipta.
Terimakasih kepada Kemenko PMK, Dinas Dikbud Kota
Bukittinggi dan Tim YKEI yang luar biasa mengedukasi dan
memperkenalkan Mindful Parenting kepada saya. Mudahmudahan saya beserta suami bisa menerapkan 5 DMP eMKa
secara maksimal.
Lisa Susanti Rais, S.Pd– Duta Mindful Parenting
Kota Bukittinggi

*****
Pertama sekali saya mengucapkan terimakasih kepada ibuibu narasumber yang hebat-hebat yang telah berbagi ilmu, untuk
guru-guru di Kota Bukittinggi khususnya untuk saya. Setelah
saya mengikuti Workshop Mindful Parenting ini banyak sekali
ilmu yang saya dapat sehingga saya bisa menerapkan ilmu ini
dalam kehidupan sehari-hari. Dimana Mindful Parenting ini
mendorong saya untuk memahami posisi anak pada situasi
tertentu. Lebih lanjut sikap kasih-sayang yang di ajarkan dalam
MP juga mendorong kita sebagai orangtua atau pendidik untuk
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tidak menyalahkan diri sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak
sesuai dengan harapan kita kepada anak-anak kita.

Manfaat utama dari Mindful Parenting ini adalah
kesejahteraan anak dan saya sebagai orangtua meningkat.
Dimana saya dan anak akan menampilkan perilaku yang
positif seperti berkurangnya kecemasan, stress, dan perilaku
lain yang menandakan anak berusaha mencari perhatian pada
orangtuanya. Jadi 5 DMP ini dapat kita terapkan baik dalam
keluarga, masyarakat, anak-anak kita disekolah, serta mitra kerja.
Semoga kita bisa menerapkan Mindful Parenting ini kedepannya
untuk lebih baik lagi. Lesson learned, Thank you so much for the
knowledge and insights.

*****
Jurmiani S. Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Sebelum mengikuti Workshop GNRM Pendidikan dan
Keluarga dengan Mindful Parenting. Kehidupan saya di rumah,
di sekolah, di lingkungan tetangga, dan di masyarakat terasa
datar-datar saja. Namun setelah mengenal MP, saya tersadar
ternyata banyak hal yang saya lewatkan begitu saja. 5 Dimensi
Mindful Parenting selalu terngiang-ngiang di kepala saya,
sehingga ketika saya berhadapan dengan suatu masalah, saya
akan mencoba mencari solusinya dengan 5 DMP, bahkan suami
pun terkadang ikut mengingatkan 5 DMP tersebut. Ketika
emosi saya terpancing saat berhadapan dengan Kakak Nawal
yang ngotot ingin memakai baju yang menurut saya tidak pas
dengan situasinya , suami mengingatkan saya “hayoo.. MP ke-1
dan ke-3nya jangan lupa”, sehingga sekarang hubungan kami
lebih hangat, lebih bersahabat, lebih harmonis, dan tentu saja
MP ke-5 Welas Asih terpraktekkan setiap saat. Terimakasih
sahabat .
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*****

Winarti S. Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****

Assalamualaikum warahmatullahi Bapak dan Ibu, saya
Doni mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bukittinggi dan Kemenko PMK dalam hal ini
bidang Paud yang telah memberikan kesempatan kepada kami
mengikuti Workshop dan Pendampingan GNRM Pendidikan
dan Keluarga dengan Mindful Parenting bersama Yayasan
Karakter Eling Indonesia. Selama mengikuti workshop ini kami
mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana
melatih sikap dan karakter kami dalam menghadapi berbagai
persoalan di kehidupan. Dengan demikian kami mampu
merespon dengan sadar perilaku dan tindakan dari orang orang
yang ada disekitar kami terutama anak anak.

Harapannya ke depan kita semua yang telah mengikuti
workshop ini memiliki sikap yang terkontrol. Tidak menghakimi
dan memiliki sikap yang tidak membebani anak. Diharapkan
anak bangsa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semoga kegiatan ini insya
Allah merupakan langkah awal bagi kami menjadi Duta Mindful
Parenting Kota Bukittinggi yang nantinya akan kami imbas kan
kepada rekan rekan, keluarga dan orang disekitar kami. Terima
Kasih

*****

Doni Aizus Idris, S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Saya awalnya dikenal sebagai pribadi yang susah
mengendalikan emosi dan kurang mau mendengarkan pendapat
orang lain, jika berbeda dengan pendapat saya. Saya juga
dikenal sebagai seorang yang kurang penyabar. Namun, setelah
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saya mempelajari banyak hal dari Mindful Parenting ini saya
memahami bahwa saya harus memperbaiki diri lebih baik lagi.
Teman-teman kerja dan keluarga melihat saya berubah menjadi
pribadi yang lebih penyabar menghadapi sesuatu. Serta mereka
dan saya juga merasakan saya lebih suka mendengarkan pendapatpendapat orang lain dengan tenang ketika beradu argumen dengan
saya. Saya merasakan lebih tenang dan lebih nyaman.

Terima kasih yang sangat banyak saya berikan kepada
semua pihak penyelenggara kegiatan, baik panitia, dinas terkait,
tutor, dan sepupu-sepupu yang sudah bekerja sama dengan saya
sehingga ilmu dan kesempatan ini sangat berguna bagi saya. Dan
apa yang saya dapatkan akan saya bagikan juga dilingkunganlingkungan sekitar saya.

*****

Rahma Yeni, S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada
Kemenko PMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bukittinggi serta Tim dari Yayasan Karakter Eling Indonesia,
Khususnya pada seluruh narasumber beserta fasilitator kegiatan
yang sangat luar biasa yang sudah satu bulan ini saya ikuti
“Mindful Parenting”. Kegiatan ini memberikan dampak positif
yang sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan ini penuh
dengan kebahagiaan. Disini juga saya pribadi merasakan selama
ini ternyata banyak kekeliruan, kesalahan yang sudah saya
lakukan terhadap orang-orang di kehidupan saya.

5 Dimensi Mindful Parenting adalah praktek sederhana
yang penuh makna yang sebelumnya sering saya abaikan. Yaah..
namanya juga manusia. Pasti tidak akan pernah luput dari
kesalahan, namun sejak saya bergabung dalam kegiatan ini saya
merasa harus merubah sikap saya dan menjadi pribadi yang
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lebih baik lagi. Dan saya juga sudah menerapkan 5 Dimensi
Mindful Parenting yaitu sudah mau mendengarkan dengan baik,
berbicara dengan empati, tidak langsung menghakimi, sabar,adil
dan bijaksana serta selalu welas asih kepada siapapun.
Terima kasih, kegiatan ini sangat bagus sekali saya
juga mempunyai banyak sekali “sepupu” dengan berbagai
pengalamannya yang tentunya akan menjadi pembelajaran bagi
saya. Love u all...

*****
Widya Rahmita, S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Banyak ilmu yang telah kami dapatkan dalam kegiatan
ini. Dulu kami mengira ini hanya kegiatan yang biasa biasa
saja, hanya seminar biasa dan tak akan ada pengaruhnya karena
Mindful Parenting hanyalah sebuah teori. Namun setelah kami
mengikutinya dan mengenal serta mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari hari barulah kami menyadari betapa banyak
kesalahan yang telah kami lakukan selama ini dalam mendidik
anak anak kami. Ternyata 5 Dimensi Mindful Parenting (5
DMP) bukan sekedar teori melainkan praktek dan memberikan
bukti nyata sangat memberikan arti dalam kehidupan. Konsep
ini sangat berguna bagi kami.

Sebelum mengenal MP, sikap saya terhadap anak sangatlah
tidak adil buat mereka. Anak harus bisa mengikuti keinginan
orang tuanya walaupun sebenarnya berbeda dengan keinginan
mereka. Karena saya yakin bahwa saya menginginkan yang
terbaik buat mereka tanpa memperhatikan kebahagiaan mereka.
Saya merasa bahwa anak bahagia dengan pilihan saya. Setelah
mengenal dan mempraktekkan 5 DMP ternyata mendatangkan
energi positif dan kebahagiaan dalam diri saya. Mulailah dari
diri sendiri lalu tularkan kepada keluarga dan orang orang yang
310

ada disekitar kita. Mari berbagi kebahagiaan demi membentuk
generasi yang berkarakter dimasa mendatang. Kita titipkan
secercah harapan kepada generasi ini nantinya agar menjadi
pribadi yang tangguh, unggul dan bahagia.

Mindful Parenting menyadarkan kita untuk menjadi orang
tua yang sesungguhnya. Sadar untuk mendidik dengan penuh
kasih sayang dan sabar serta ikhlas.

*****

Novridawati, S. Pd. - Duta Mindful Parenting eMKa
Kota Bukittinggi

*****

Pertama saya mengucapkan terimakasih kepada Dinas
Pendidikan Kota Bukittinggi yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti Workshop
GNRM Pendidikan dan Keluarga dengan Mindful Parenting
bersama narasumber Ibu Melly Kiong, Fasilitator dan juga
para pendamping yang luar biasa dalam membimbing dan
mengarahkan praktik Mindful Parenting kepada kami.

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan gembira sekali
dengan materi-materi dan konsep Mp dengan dimensidimensinya yang disajikan dengan sangat menarik, kreatif dan
inovatif, sehingga saya merasa nyaman dan termotivasi terus
untuk dapat melakukan praktik langsung kepada diri saya
pribadi, keluarga dan lingkungan dengan tetap menggunakan
tiga nilai utama; integritas, etos kerja, gotong royong (5 Dimensi
dan 6 pilar Mindful Parenting)
Dengan adanya pendampingan awal praktik Mindful
Parenting yang diberikan melalui kelompok dengan berbagai
tugas yang diberikan, kami merasakan selalu mendapatkan
semangat baru, semangat hidup yang lebih bermakna dengan
segala suka cita bersama.
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Mindful Parenting sangat penting dan baik sekali untuk
dipraktikan/ diperkenalkan kepada lapisan masyarakat luas guna
membangun peradaban yang berkarakter tangguh dan berakhlak
mulia terutama kepada generasi muda yang saat ini sangat
membutuhkan contoh/panutan (role model) dalam membangun
karakter dirinya. Harapan dan doa kami, semoga kita semua
tetap terus semangat dalam memperjuangkan dan menyuarakan
konsep Mindful Parenting sampai kepelosok negeri demi
keberlangsungan pembangunan karakter bangsa dan negara
yang sama-sama kita cintai.

*****

Sri Umbarsasi. S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
Sesuatu yang luar biasa saya rasakan setelah saya mengikuti
worshop Mindful Parenting, dan beberapa kegiatan pendukung
workshopnya. Beberapa pertemuan virtual yang dilaksanakan
melalui aplikasi zoom, di mana setiap pertemuan, kami semua
diberikan penguatan kembali, dan hal- hal yang masih samar
dan ragu, mulai terjawab satu- persatu. Dan pembahasan juga
berlanjut di WA group yang banyak memberikan informasi,
saling berbagi pengalaman, dan penguatan, dari team MK,
sosok- sosok istimewa, hebat, dan super.
Saya pribadi merasakan sekali beberapa perubahan dalam
diri saya sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat saya bekerja.
Walau pun saya baru memulai untuk menata hati, pikiran,
dan sikap menjadi lebih baik, dari sebelumnya. Di mulai dari
perubahan diri yang saya coba lakukan, dalam menyikapi, dan
menghadapi setiap problema yang dihadapi bersama keluarga
tercinta, dan orang- orang di sekitar saya. Kalimat yang sangat
berkesan yang saya dapatkan dari Bu Melly adalah, kita tidak
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bisa merubah orang lain, apakah itu suami, anak, dan orang yang
ada di lingkungan kita, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri.
Jadi di sini yang sangat ditekankan kitalah yang harus berubah
terlebih dahulu, jika kita sudah melakukan perubahan, tentu
akan ada dampak yang kita tularkan kepada orang di sekitar, bisa
di rumah, tetangga, dan di tempat bekerja.

Sejak hari pertama workshop yang menguras air mata,
bagaimana pelayanan dan sikap saya kepada anak- anak di rumah,
sejak mereka kecil sampai saat ini, begitu juga pada hari ke dua,
mata saya sampai bengkak mengingat bagaimana pula saya kepada
suami yang saya cintai, sayangi, kagumi, dan banggakan. Sejak
hari itu saya mulai belajar, mulai membiasakan menerapkan satu
persatu dimensi Mindful Parenting ini, saya mulai dari rumah
saya sendiri, saudara- saudara saya, hidup bertetangga, dan saya
juga mulai bawa misi ini ke sekolah, tempat saya bekerja.

Banyak hal baru yang saya dapatkan, banyak dampak positif
yang saya rasakan, saya mulai menghargai hal- hal kecil, tapi hal
kecil tersebut memberikan perubahan besar bagi hidup saya, bagi
keluarga saya, dan bagi kisah cinta saya bersama yang tersayang.
Besar harapan dan doa saya saya 5 dimensi Mindful Parenting
ini akan menjadi habit di keluarga saya, di lingkungan tempat
tinggal saya, di tempat saya bekerja, dan di setiap tempat di mana
saya bisa lakukan, tularkan, dan berbagi.
Terimakasih saya ucapakan kepada Bu Melly, Bu Yusri
Heni, Bu Nitis, Bu Herlani, Bu Elly, Bu Irawati, dan semua team
eMKa, yang sudah berbagi, dan memberikan kesempatan saya
menjadi salah seorang yang beruntung, semoga akan banyak lagi
orang yang merasa seberuntung saya saat ini.
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*****
Yenni Herwati,S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi
		

*****

Alhamdulilah setelah saya mengikuti program workshop
dan pendampingan praktik Mindful Parenting (MP), saya
merasakan manfaatnya antara lain:
1. Bertambahnya ilmu dan meningkatnya pengalaman saya
untuk praktik 5 dimensi dan 6 pilar Mindful Parenting.

2. 5 dimensi dan 6 pilar mindful parenting sederhana dan
mudah untuk diingat dan dipraktekan juga sesuai dengan
sifat universal yang sesuai dengan seluruh kalangan

3. Dengan MP saya merasakan bahwa semua ini sudah ada
dalam agama dan kadang lalai. Dengan mengikuti program
MP ini saya menjadi lebih mantap untuk kedepannya
membawa perubahan baik untuk diri sendiri, keluarga dan
lingkungan disekitar dan bertekat untuk menginspirasi yang
lain.

4. Dengan mengikuti program MP , saya sudah diberi
kesempatan untuk menulis pengalaman pribadi praktik MP,
bagiku ini luar biasa.
Terimakasih buat semua sepupuku para penggerak MP
yang sudah memberikan ilmu dan pengalaman yg berharga
untuk saya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua Aamiin.

*****

Yusni Yurda, S.Pd - Duta Mindful Parenting Kota Bukittinggi

*****
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