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<p>�</p> <p>Saya punya anak laki-laki, kalau boleh saya bilang hobbynya adalah
benar-benar hobby laki-laki. Dia suka main perang-perangan, nonton film-film robot, sci-fi,
film-film tentang senjata perang, dia juga suka mainan dan game yang mengandung kekerasan.
Kreativitas gambarnya pun adalah seputar pertempuran, entah pertempuran robot, atau
kendaraan tempur.</p> <p>Mengkhawatirkan? Jujur dulunya begitu. Saya khawatir dia akan
sering melukai temannya, atau terlalu agresif hingga terbawa sampai dewasa. Namun saya
sedikit terhibur dengan adanya survey bahwa orang dewasa yang sering bertindak agresif
kebanyakan bukan karena di masa kecil dia dibiarkan saja bertindak agresif. Tapi justru karena
dorongan agresif itu dilarang dengan aturan dan tekanan yang sangat kuat tanpa alasan yang
masuk akal, atau karena orang itu adalah korban dari agresifitas orang dewasa ketika dia masih
anak-anak.</p> <p>�</p>
<p>Tapi tentu saja saya tidak membiarkan anak saya
mengumbar agresivitasnya begitu saja. Tentu ada batasan yang saya dan suami perkenalkan
sejak awal. Kami tetap tidak mengijinkan anak berteriak pada orang lain, memerintah,
memukul, menendang, dan berbagai ekspresi yang mengandung kekerasan. Namun itu juga
tidak berarti kami sama sekali tidak memberi ijin padanya untuk mengeksplorasi hobby
kerasnya itu.</p> <p>�</p> <p>Malahan, suami saya sering mengajak anak untuk me-review
berbagai jenis senjata perang, berbagai jenis kendaraan tempur, bahkan teknik bertempur.
Mereka berdua sering terlibat diskusi berdua, menonton film dokumenter atau film-film sci-fi
yang telah disaring dulu tingkat kekerasannya, main game tempur bersama, menggambar
suatu situasi pertempuran, dsb.</p> <p>Pada intinya, kami mencoba arahkan hobby keras ini
pada suatu aktivitas pembelajaran, mengarahkan pola pikir yang mendasari hobby ini. Pola pikir
instinktual manusia jika dihadapkan pada situasi atau benda-benda tempur adalah bahwa
benda-benda tersebut bisa mendatangkan bencana, bisa melukai makhluk hidup. Lalu
berdasarkan pada pola pikir ini, kebanyakan orang tua akan menghadang anaknya untuk
mengeksplorasi benda-benda itu, dengan berbagai alasan. Namun kami berpikir, bahwa akan
sangat baik jika hobby kekerasan ini diarahkan menjadi sebuah pembelajaran.</p> <p>Dengan
pertimbangan ini, maka mengalirlah proses belajar itu melalui benda-benda lambang kekerasan
ini. Berikut saya uraikan apa saja yang telah dipelajari anak saya :</p> <p>�</p> <ul>
<li>Sejarah inovasi persenjataan</li> <li>Tentang photon (hey, anak saya baru akan berusia 7
tahun namun sudah memahami konsep sederhana tentang photon)</li> <li>Mekanisme kerja
berbagai kendaraan tempur</li> <li>Mekanisme kerja robot</li> <li>Sejarah perang di negara
China</li> <li>Sejarah perang Majapahit (kebetulan kota tempat tinggal kami dekat dengan
situs kerajaan Majapahit, jadi lebih mudah bagi anak kami untuk memperkenalkan dan
memancing keingintahuannya)</li> <li>dan masih banyak lagi.</li> </ul> <p>�</p>
<p>Belajar dari keingintahuan anak dan hobby anak itu memang adalah proses belajar yang
paling efektif dan mudah menyerap di otak anak untuk melekat dalam ingatan jangka
panjangnya. Hobby yang mengkhawatirkan pun bisa diubah menjadi suatu proses belajar.
Hanya dibutuhkan kemauan orang tua untuk kreatif dan belajar.</p> <p>�</p>
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