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AKTIVITAS 3.2: LALU LINTAS BICARA 

 

Karena corona semua harus dilakukan di rumah. Sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, jam 

main di rumah, jam istirahat di rumah dan tentunya jam makan juga di rumah. Yang biasanya 

bertemu keluarga mungkin hanya di waktu sarapan, atau makan malam, kini harus bertemu 

keluarga disetiap waktu makan.  

 

Bagi anak-anak, terutama yang masih muda, karena mereka tahu acara makan bersama ayah 

dan bunda adalah suatu hal yang langka, mereka biasanya ingin banyak bercerita. Tapi 

sayangnya, sepertinya tidak ada yang ingin mendengarkan mereka, karena semua sibuk 

dengan pekerjaan dan pikirannya sendiri. Terutama karena yang dewasa dapat lebih cepat 

berbicara dan mereka dapat menggunakan banyak kata, biasanya acara makan diisi oleh yang 

lebih dewasa/ tua. Dan si anak kecil pun kehilangan kesempatannya bercerita. 

 

Jika demikian, mereka biasanya menjadi sedih dan berusaha menarik perhatian orang tuanya 

di waktu lain. Biasanya ketika ayah dan bunda sedang bekerja.  Hal ini menyebabkan ayah dan 

bunda merasa terganggu, dan lagi-lagi, tidak memperhatikan si kecil. Hal ini berjalan terus 

sampai semua pihak merasa kesal, kecewa, terganggu dan stres pun memuncak. 

 

Untuk itu ayah dan bunda dapat memberikan waktu dan perhatian ke anak ketika makan 

bersama. Jika anak merasa orangtuanya memperhatikannya, anak akan lebih mudah mengerti 

kalau ayah dan bunda memintanya untuk tidak mengganggu ketika ayah dan bunda bekerja. 

“Sekarang kami akan mendengarkanmu, tapi nanti tolong tidak terus-terusan bicara dengan 

ayah bunda ketika kami kerja ya.“  

 

Untuk memudahkan lalu lintas bicara ketika makan, diharapkan semua anggota keluarga tidak 

menggunakan peralatan elektroniknya. Anak merasa tidak diperhatikan kalau ayahbundanya 

sibuk melihat hape atau tablet atau, bahkan, TV.  

 

Masalah lain, jika semua bicara, tidak ada yang dapat benar mengerti siapa yang bercerita apa. 

Bisa jadi, tidak ada yang benar-benar mendengarkan apa yang lainnya katakan. Karenanya 



KUSUMASTUTI BIP ZOOM BINCANG SERU AKTIVITAS 3.2 2 

sediakan satu bola. Usahakan dengan warna terang seperti merah. Siapa yang mendapat bola 

di tangannya boleh bicara dan yang lain harus mendengarkan sampai kisahnya habis. 

 

Lalu lintas bicara dengan bola dapat berjalan baik jika: 

 

1. Yang tidak mendapat bola, hanya mendengarkan setiap kata dengan baik. Jangan 

memotong pembicaraan yang memegang bola. 

 

2. Tidak ada yang boleh memandang rendah apalagi mentertawai apa yang dikatakan 

oleh si pemegang bola. Betapapun kata-katanya tidak beraturan. 

 

3. Semua harus mendapat bola. Tidak boleh ada yang mendominasi seluruh pembicaraan 

 

4. Yang hendak berbicara mengangkat tangan. Sehingga ketika pembicara selesai, ia 

dapat memberikan bolanya ke orang selanjutnya.  

 

5. Komentari hanya tema yang sedang dibicarakan. Jangan membuat tema baru di luar 

apa yang dikatakan si pemegang bola. 

 

6. Pembicara harus berusaha berbicara sejelas mungkin. Hal ini juga melatih anak yang 

masih muda untuk mengungkapkan perasaannya di kalimat-kalimat yang jelas 

 

Tips: 

Penting bagi orang tua untuk menyadari, siapa pun yang ingin bicara pasti membutuhkan 

seseorang untuk mendengarkan. Kebutuhan ini juga terjadi pada anak yang masih muda. 

Untuk itu melatih bicara dan mendengar sangat penting. Yang penting adalah sediakan waktu 

dan rasa sabar yang sangat diperlukan untuk proses ini. 

 

Sistem bola berbicara ini juga dapat membantu anak mengemukakan pengalaman hidup 

sehari-hari. Misalnya, kalimat pertama, “saya pergi ke kebun binatang dan melihat gajah.“ 

Disambung dengan, “saya pergi ke kebun binatang dan melihat gajah dan monyet.“ Lalu 
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menjadi, “saya pergi ke kebun binantang dan melihat gajah, monyet dan ular.“ Demikian 

seterusnya. Sehingga anak juga belajar mengingat apa saja yang terjadi dalam hidupnya. 

 

Jika hal ini  terus dibiasakan, anak akan merasa dirinya dihargai. Usahanya berbicara di dengar 

dan ditanggapi dengan baik. Hal ini memacu rasa percaya diri untuk mengemukakan isi hatinya 

secara teratur dan jelas.. Anak juga belajar semua itu ada waktu khusus. Waktu untuknya 

bicara dan waktu untuk ayah bunda kembali bekerja tanpa ia ganggu. 

 


