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Curiculum vitae

• Nama : Diah Mesti
• Biasa dipanggil : DiMez
• Pendidikan : S-1 Psikologi
• No telp : 0857 4292 8391
• Alamat tinggal : Perum Griya Buana Blok A. 50,   

Bangetayu Wetan, Genuk
• Aktivitas :

- Pembicara Parenting
- Kepala “Daycare Khalifah” Semarang
- HROM Manager Graha Sedekah



Aku Ingin Seperti Ayah

Serasa kemarin ketika anakku lahir dengan penuh berkah

Aku harus siap untuknya, sehingga sibuk aku mencari nafkah

Sampai tak ingat kapan pertama kali ia belajar melangkah

Pun kapan ia belajar bicara dan mulai lucu bertingkah

Namun aku tahu betul ia pernah berkata,

“Aku kelak akan menjadi seperti Ayah”

“Ya betul, aku kelak ingin seperti Ayah”



Ketika anakku berulang tahun yang kesepuluh;

Ia berkata, “Terima kasih atas hadiah bolanya ayah, kita bisa bermain bola 

bersama. Ajari aku cara melempar bola.”

“Tentu saja nak, tetapi jangan sekarang, ayah banyak pekerjaan sekarang”

Ia hanya berkata, “Oh…”. Ia melangkah pergi tetapi senyumnya tidak hilang, 

seraya bekata, “Aku akan seperti ayahku”. “Ya, betul aku akan sepertinya.”

“Ayah, jam berapa nanti pulang?”

“Aku tak tahu nak, tetapi kita akan punya waktu bersama

nanti, dan tentu saja kita akan mempunyai waktu indah

bersama” 



Saat anakku dewasa dan aku sudah lama pensiun; suatu saat aku

meneleponnya.

“Aku ingin bertemu denganmu nak”

Ia bilang, “Tentu saja aku senang bertemu ayah, tetapi sekarang aku tidak ada

waktu.

Ayah tahu, pekerjaanku begitu menyita waktu dan anak-anak sekarang sedang

flu.

Tetapi senang bisa berbicara dengan ayah, betul aku senang mendengar suara

ayah”

Ketika ia menutup teleponnya, aku sekarang menyadari;

Dia tumbuh besar persis seperti aku;

Ya betul, ternyata anakku persis seperti aku.



Label 
Anak

Bermasalah

Cengeng

Rewel

Egois
Tidak mau
mengalah

Tidak suka
berbagi

Manja



Padahal …..

Semua orang tua merasa sudah berbuat yang terbaik untuk

anak-anaknya

Pribadi yang sabar, ulet , penuh tanggung jawab dan peduli

kepada sesama terbangun dari pendidikan .  Inspirasi

kepribadian akan muncul dari keagungan karakter yang 

ditampilkan o;eh orang tua sebagai sang pendidik



How to be 
SMART 

parents?



SMART (Sukses mendidik anak,,, 
Rosulullah Teladannya)

1. Menampilkan suri tauladan yang baik

2. Mencari waktu yang tepat untuk memberikan
pengarahan

3. Bersikap adil dan menyamakan pemberian pada anak

4. Menunaikan hak anak

5. Membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan
ketaatan

6. Tidak suka marah dan mencela

7. Do’a



1.Menampilkan suri tauladan yang baik

Pengaruh dominan dari kepribadian anak berasal dari
orang tuanya. 

“Tiada seorang bayipun yang lahir melainkan
dilahirkan atas fitrah. Lalu kedua orangtuanyalah
yang menjadikan Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” (H.R. 
Bukhori)

Orang tua menjadi teladan yang baik dalam bersikap
dan berperilaku jujur dalam berhubungan dengan
anak.



2. Mencari waktu yang tepat untuk
memberikan pengarahan

a. Dalam perjalanan

b.Waktu makan

c. Waktu anak sakit

d.Dan wakt-waktu lain yang tepat



3. Bersikap adil dan menyamakan
pemberian pada anak

a. Menjaga perasaan anak, menghindari hal yang dapat
menimbulkan kecemburuan

b. Memberikan porsi perhatian yang tepat untuk anak



4. Menunaikan hak anak

a. Penanaman agama harus dilakukan orang tua, 
keteladanan

b. Agama diajarkan bukan hanya untuk bisa tetapi
suka

c. Menyiapkan anak dari sisi agama, bukan hanya
akademis saja

d. Sumber rejeki = halal dan toyyibah



5. Membantu anak untuk berbakti dan
mengerjakan ketaatan

a. Memulai dengan melakukan hal yang kecil

b. Membiasakan mengerjakan dari sesuatu yang ringan

c. Mengajarkan anak tentang tanggung jawabnya



7. Tidak suka marah dan mencela
a. Komunikasi yang hangat dan benar

b. Utamakan perasaan : kalimat positif, tidak mencela
dan menyela

c. Anak memerlukan peneriman, penghargaan dan
pujian



7. Do’a
Do’a orang tua selalu dikabulkan Allah Swt, sehingga
orang tua harus berhati-hati jangan sapai berdo’a
keburukan untuk anak.



~Orang tua hebat adalah yang senantiasa
menjaga seluruh perilakunya karena mereka
adalah masinis yang menjadi pemandu anak-
anaknya. Memastikan diri selalu meneladani

Rasulullah~



1.Bagaimana cara memenuhi keingingan
anak yang keinginanya sangat banyak?

2.Bagaimana cara menasehati anak
dengan tidak marah marah?


