SEHAT MENTAL EMOSIONAL
SELAMA #DIRUMAHAJA

Disusun oleh Grace Melia
Praktisi play therapy Jogja Medical Center

JOGJA MEDICAL CENTER

Jl. Gondangraya No. 17, Condong Catur,
Depok Sleman, Yogyakarta, 55283.
(0274) 2830-919
Tumbuh kembang anak & biro psikologi
0811-295-4800
@jogjamedicalcenter_id

http://jogjamedicalcenter.co.id

SEHAT MENTAL EMOSIONAL
SELAMA #DIRUMAHAJA

Tidak terasa, sudah lebih dari setengah tahun kita
menghadapi situasi pandemi bersama-sama.
Berbagai perubahan dan rutinitas baru tercipta.
Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja
dengan mematuhi protokol kesehatan sambil
berharap situasi ini lekas mereda.
Selama berbulan-bulan #DiRumahAja ini, tidak
sedikit keluarga yang mengalami kecemasan dan
kelelahan baik secara fisik maupun emosional.
Semoga ebook ini bisa menjadi pengingat dan
penyemangat untuk menjaga kesejahteraan
kesehatan mental emosional di dalam keluarga.

MARI TETAP JAGA DIRI

1M / 2M
CUCI TANGAN PAKAI SABUN

Rutin cuci tangan dengan air
dan sabun dengan langkah
yang benar terutama setelah
bepergian dan bertemu orang
lain sebelum berinteraksi
dengan keluarga tercinta.

JAGA JARAK

Jaga jarak paling tidak 1
meter dengan orang lain dan
paling tidak 2 meter dengan
orang yang sedang batuk
atau bersin.

!
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V
A

HINDARI PEGANG MATA,
HIDUNG, & MULUT

GUNAKAN MASKER DENGAN
BENAR DAN TERTIB

Tangan kita menyentuh banyak
hal. Sebelum menyentuh area
mata, hidung, dan mulut, mari
cuci tangan dulu, dan sedia hand
sanitizer jika sedang tidak ada
akses cuci tangan dengan air.

Saat harus keluar rumah dan
berinteraksi dengan orang lain,
mari selalu gunakan masker
dengan benar. Sampai
menutup hidung juga, tidak
hanya menutup mulut saja.

Source: World Health Organization

TIPS
Dengan situasi ini, kita semua kehilangan beberapa rutinitas.
Anak-anak jadi tidak belajar dan bermain di sekolah, lebih jarang
bermain dengan teman sebaya. Bagi orangtua juga ada yang
rutinitas yang berubah. Ini menantang bagi keluarga.

Tetap usahakan memiliki rutinitas di rumah. Rutinitas
membantu memberikan perasaan aman karena kita bisa
memprediksi apa yang perlu dilakukan. Ini sangat baik
terutama bagi anak-anak.
Buatlah jadwal harian, boleh fleksibel, namun konsisten.
Tentukan waktu-waktu kegiatan: bangun tidur, mandi,
makan, belajar / bekerja / fokus melakukan sesuatu,
bermain, bersantai, family time.
Buat waktu untuk bermain atau berinteraksi bersama anak
secara mindful (hadir penuh) minimal 15 menit per hari.
Bangun 10-15 lebih pagi, atau tidur 10-15 menit lebih larut
untuk kita punya waktu bagi diri kita sendiri (me time).
Kelola ekspektasi. Tidak apa-apa jika ekspektasi diturunkan
di situasi seperti ini, sehingga kita menjalani hari lebih
ringan.

Situasi Covid19 ini jika diibaratkan seperti lari, bukan lari sprint
jarak pendek, melainkan lari marathon yang kita tidak bisa lihat di
mana garis finish nya. Oleh karena itu, sangat penting kita
mampu mengelola waktu, energi, emosi, dan ekspektasi kita
supaya kesehatan fisik, mental, dan emosional tetap terjaga.

EXERCISE (1)
Mindful breathing (bernapas dengan sadar) dapat membantu
mengembalikan diri kita ke sini dan kini (here and now) sehingga
kita lebih mampu mengelola emosi marah, cemas, khawatir, dan
emosi yang terasa tidak nyaman lainnya. Mari berlatih dengan
bantuan gambar ini. Sadari tiap tarikan dan hembusan napas.

EXERCISE (2)
"Saat satu pintu tertutup, sesungguhnya pintu lain menjadi
terbuka. Namun, seringkali kita tenggelam meratapi pintu yang
tertutup itu sehingga kita jadi tidak menyadari keberadaan pintu
yang terbuka" -- Alexander Graham Bell

Di masa ini, rasanya kita kehilangan banyak hal. Selain rutinitas
yang biasanya, mungkin beberapa dari kita juga jadi terhalang
atau terhenti bekerja. Yang tadinya bisa sering bertemu sanak
saudara dan teman, menjadi jarang. Dan lain-lain. Hal-hal yang
jadi hilang bisa diibaratkan sebagai pintu yang tertutup.
Namun, mari berhenti sejenak, mengambil napas, dan menyadari
peluang atau kesempatan apa yang jadi pintu terbuka kita.
Ada keluarga yang tadinya suami bekerja di kantor kemudian
dirumahkan, lantas jadi memulai bisnis makanan keluarga.
Ternyata Covid19 juga membuka peluang usaha dari rumah bagi
banyak orang. Ide-ide baru hadir, keberanian memulai juga hadir.
Ada keluarga yang tadinya jarang bisa berkumpul bersama.
Biasanya anak di daycare sampai sore, ayah dan ibu bekerja. Kini
mereka punya waktu keluarga lebih banyak. Hubungan kedekatan
ibu dan anak terasa semakin kuat.
Dua hal itu hanya contoh dari yang saya banyak dengar dari
orang-orang
yang
bercerita.
Bagaimana
dengan
Anda?
Kesempatan, keasyikan, hal baru apa yang peluangnya menjadi
terbuka setelah kita menghadapi pandemi ini?
Mari, kita coba sadari dengan latihan di halaman selanjutnya.
Melihat pintu yang terbuka akan memberi kekuatan dari dalam
diri, bahwa kita mampu bertahan dan berusaha, sehingga semoga
kita jadi lebih mampu mensyukuri situasi ini.

EXERCISE (2)

PINTU TERTUTUP DAN TERBUKA SAYA

TIPS
Mungkin saat ini kita belum mampu menyadari pintu apa yang
menjadi terbuka, tidak apa-apa. Mungkin saat ini kecemasan dan
emosi tidak enak lainnya yang sedang lebih kita rasakan.
Emosi apa pun yang Anda rasakan butuh diterima, diakui, dan
divalidasi dengan welas asih.
Mari peluk diri sendiri dan berlatih mengungkapkan emosi diri.

Saat ini aku merasa .... (insert emosi)
karena ..... (insert kondisi / sesuatu yang terjadi)

Contoh:
Saat ini aku merasa lelah, karena seharian ini anak lumayan
rewel, kurang kooperatif, dan pekerjaan rumahku menumpuk.
Saat ini aku merasa sendirian, karena belum ngobrol hati ke hati
dan belum punya quality time dengan pasangan.

Merasa lelah dan overwhelmed mengurus anak dan rumah tidak
menjadikan kita orangtua yang buruk. Kenali emosi ini sebagai
sinyal. Mungkin kita terlalu banyak memberi untuk anak,
pekerjaan, dan orang lain, namun terlalu sedikit memberi untuk
diri kita sendiri. Mungkin diri ini sedang butuh perhatian lebih.
Bagaimana Anda dapat mendengarkan dan memenuhi kebutuhan
diri Anda? Ternyata hal ini butuh latihan dan bisa ditumbuhkan.

EXERCISE (3)

APA YANG DIKATAKAN TUBUH SAYA
Tubuh, pikiran, dan emosi kita saling terkoneksi. Tubuh itu baik, ia
akan 'memberitahu' kita. Kita bisa mengenali emosi dengan
merasakan apa yang dikatakan tubuh kita. Jika sudah cukup peka
dengan pesan dari tubuh, ke depannya kita akan lebih mudah
mengelola emosi kita, menghindari burn out pada keluarga.
Contohnya, pada saat kita sedang merasakan emosi marah, pesan
dari tubuh pada umumnya adalah jantung berdegup lebih kencang,
kepala atau wajah terasa panas, napas terasa lebih cepat, dahi
terasa berkernyit, alis terasa menyatu, intonasi suara terasa lebih
tinggi, dan lain-lain. Itu pesan dari tubuh.
Pada saat kita gugup atau nervous, contoh lain, ada orang yang
jadi berkeringat dingin, merasa cepat haus, atau ingin buang air
kecil, jantung berdegup lebih kencang, dan lain-lain.
Saat kita sedang merasakan emosi senang atau bahagia, tentu
beda lagi. Wajah dan kepala terasa ringan, alis tidak menyatu,
bibir terasa tertarik ke samping kanan dan kiri seperti akan
mengembangkan senyum, dan lain-lain.
Semakin kita melatih diri untuk mendengar dan menangkap
pesan-pesan dari tubuh kita, maka kita akan semakin lebih
mampu mengenali diri, mengenali emosi, meregulasi emosi, dan
memutuskan langkah apa yang bisa dilakukan untuk lebih tenang.
Jadi, mari berlatih.
Anda bisa print halaman selanjutnya dan siapkan beberapa warna.
Bisa dengan pensil warna, krayon, atau spidol, apa pun yang
tersedia di rumah Anda.

EXERCISE (3)

APA YANG DIKATAKAN TUBUH SAYA
Warnai bagian tubuh yang merasa saat terjadi emosi tertentu.
Gunakan beberapa warna yang berbeda. Misal merah untuk emosi
marah, biru untuk emosi sedih, dan lain-lain.

EXERCISE (4)

TERMOMETER EMOSI
Setelah berlatih mengenali dan mendengarkan pesan dari tubuh,
kita juga perlu menumbuhkan kesadaran tentang seberapa intens
emosi tersebut kita rasakan.
Mengenali seberapa marah dan sedih diri kita bisa membantu
untuk meraba apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
Misalnya, dari skala 1 sampai 10, intensitas emosi marah kita di
angka 9, kita akan menyadari bahwa mungkin kita perlu
menyingkir sejenak, perlu berdiam di kamar sendirian sebentar
dan menghentikan kegiatan yang tadinya sedang kita lakukan.
Kalau misalkan hanya di 3 atau 4, mungkin cukup dengan minum
air putih atau basuh wajah. Cara yang dirasa ampuh untuk
menenangkan diri ini bisa saja berbeda-beda tiap orang.
Termometer emosi ini juga bisa diajarkan dan dilakukukan
bersama anak di atas 4 tahun. Untuk anak-anak, skalanya cukup
1 sampai 5 dulu. Untuk orang dewasa bisa sampai 10. Bisa juga
mengenalkan intensitas level dengan kata sedikit, lumayan, dan
banyak sebagai permulaan.
Namun, sebelum mengajarkan pada anak, mari kita lakukan untuk
diri sendiri terlebih dahulu. Kita hanya bisa membantu anak
mengenali dan meregulasi emosi mereka sejauh kita bisa
membantu diri kita.
Sebelum menjadi emotion coach bagi anak, mari mulai dengan diri
sendiri. Kemampuan mengelola emosi bukan takdir. Ini adalah
sesuatu yang bisa ditumbuhkan dan dilatih dengan intensi dan
usaha. Serta tentunya butuh proses. Mari berproses bersama.

EXERCISE (4)

TERMOMETER EMOSI

EXERCISE (5)
APA YANG BISA & TIDAK BISA SAYA KONTROL
Belakangan ini, tiap baca atau dengar berita, rasanya lebih banyak
berita yang membuat lelah atau cemas ketimbang berita yang
membawa semangat. Jumlah pasien Covid19 yang kian
bertambah, masih banyak yang abai dengan protokol kesehatan,
dan lain-lain. Rasanya membuat jiwa raga yang sudah letih
bertambah letih. Apa Anda juga merasakannya? Situasi ini
memang rentan meningkatkan kecemasan.
Rilis Hasil Survei Psikososial Masyarakat Indonesia di Masa
Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Perhimpunan Sarjana dan
Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) dan Ikatan
Alumni Universitas Airlangga Komisariat Fakultas Kesehatan
Masyarakat (IKA FKM UA) menunjukkan bahwa dari 8031
responden, ada lebih dari 50% responden mengalami kecemasan
dengan kategori cemas dan sangat cemas dalam berbagai konteks
kehidupan mereka, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi,
agama dan interaksi sosial.
Hasil riset tentang meningkatnya kecemasan dan depresi juga
terjadi di banyak negara lain. Di Amerika, angka gangguan
kecemasan dan depresi meningkat sampai tiga kali lipat semenjak
pandemi ini.
Artinya, kita perlu lebih lagi menjaga kesehatan mental emosional
diri, tidak hanya menjaga kesehatan jasmaniah saja. Punya waktu
bagi diri sendiri dan keluarga, bersantai bersama, self-care,
berdoa, dan upaya menjaga kesejahteraan mental lain sangat
penting untuk dilakukan.
Selain itu, mari kita juga melatih diri untuk memilah hal-hal apa
saja yang berada dalam kuasa atau kontrol kita, dan hal-hal
mana saja yang di luar kendali kita.

EXERCISE (5)
APA YANG BISA & TIDAK BISA SAYA KONTROL
Mari kenali apa saja yang bisa dan tidak bisa kita kontrol supaya
kita tidak menghabiskan energi dan waktu kita tenggelam dalam
hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Contoh:

Di luar kendali saya:
Pasien yang terus bertambah

Kapan sekolah masuk lagi

Bagaimana menjaga mood
anak selama SFH
Bagaimana agar keluarga
saya tetap sehat
Bagaimana mengatur time
management

kaynab nikam rotnak irad ajrek nabeb/lawdaJ

natahesek lokotorp adap hutap kadit gnaro kaynaB

Bisa saya
upayakan:

EXERCISE (5)
Di luar kendali saya:

Bisa saya
upayakan:

TIPS
IDE-IDE BERMAIN ANAK
Di tengah social distancing dan anak-anak libur sekolah seperti
ini, mungkin beberapa anak ada yang bosan sehingga rewel. Ini
bisa dipahami karena rutinitas anak berbeda dari hari biasanya.
Semoga Mama dan Papa dikaruniai kesehatan dan kesabaran
dalam menyikapinya.
Beberapa orangtua mungkin merasa bingung mau memberi
kegiatan apa untuk anak-anak. Selain bermain bebas, berikut 50+
ide kegiatan yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah, tanpa
printable. Walaupun di rumah dalam waktu lama, semoga kita
bisa bijaksana dalam mengatur screen time bagi anak.
Jangan lupa membuat waktu untuk bermain bersama anak.

IDE MAIN ANAK

LEGO
Ide bermain di rumah menggunakan lego:
1) Mengelompokkan & menghitung

4) Track arena mobil

2) Menyusun sesuai gambar

5) Mengukur tinggi/panjang

3) Pesan rahasia

6) Lego dalam es batu

7) Wadah alat tulis

8) Lempar karet gelang

IDE MAIN ANAK

BERAS
Ide bermain di rumah menggunakan beras:
9) Marakas musik

13) Sensory rice bin

10) Rice art

14) Search & find game

11) Writing tray

15) Menuang, menyendok

12) Beras kering & beras basah

16) Masak nasi goreng bersama

IDE MAIN ANAK

PLAYDOH / PLASTISIN
Ide bermain di rumah menggunakan playdoh atau plastisin:
17) Bikin ekspresi emosi

21) Gunting & potong

18) Membuat angka

22) Jalur bola tiup

19) Menghitung

23) Tebak cap apa

20) Membuat huruf

24) Membuat makanan

IDE MAIN ANAK

PROCESS ART
Benda-benda yang bisa dipakai untuk membuat process art:
25) Cotton bud

29) Sisir

26) Garpu

30) Spons

27) Daun, bunga (nature)

31) Tutup atau mulut botol

28) Sikat gigi

32) Kelereng

IDE MAIN ANAK
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

'Memandikan' mainan
Membaca e-book kids-literature
Treasure hunt
Melipat origami sesuai panduan gambar
Bikin tenda dari selimut/sarung
Melukis batu
Cerita dari album foto lama
Yoga for kids
Bikin simple journal bersama
Bikin puppet dari kaos kaki/amplop
Bikin slime, oobleck, dll
Tasting activity (mengenal rasa asin, asam, manis, pahit)

45) Mystery box

46)
47)
48)
49)
50)

Bikin kreasi dari koran bekas
Memilah baju, mainan, buku yang sudah tidak terpakai
Board game
Cari video dance & ditarikan bersama
DIY bubble play

TIPS
Tidak sedikit orangtua yang menjalani tambahan peran baru
sebagai guru di rumah. Anak-anak yang tadinya datang dan
belajar di sekolah, kini mau tidak mau menjalani school from
home (SFH). Hal ini juga berkontribusi pada meningkatnya
kelelahan yang dirasakan orangtua.
Berikut 10 tips mendampingi anak dalam school from home.

1

KOMUNIKASIKAN JADWAL

Jam berapa perlu remote learning? Sampaikan pada anak
dengan jelas dari awal, bukan besok saat sudah akan mulai
baru tergopoh-gopoh mengajak duduk baru diberitahu.
"Besok kamu perlu mulai belajar online jam 9 pagi. Kalau
alarm Mama sudah bunyi, tandanya sudah perlu siap-siap
ya besok." Alarm yang berbunyi adalah pengingat waktu
yang jelas, kalau anak belum bisa baca jam dinding.

2

MANAJEMEN WAKTU

Jam berapa perlu remote learning? Misalkan pukul 8 pagi.
Artinya, Mama perlu perkirakan waktu untuk bangunkan
anak untuk mandi dan sarapan (kalau memang anak masih
bergantung pada Mama untuk itu).
Biasanya butuh berapa menit sampai benar-benar
bangun? Butuh berapa lama mandi dan sarapan? Kalau
mulai jam 8, Mama baru bangunkan 7.30, kemungkinan
besar akan terburu-buru. Anak menjadi semakin lama atau
cemberut dengan diburu-buru. Mama pun lebih berpotensi
merasa kesal dan meninggikan intonasi bicara.

TIPS

3

BANGUN 15-20 MENIT LEBIH AWAL

Sudah dapat formula perlu masak, membangunkan anak,
mandi, dan lain-lain jam berapa, nah mari coba bangun
pagi sedikit lebih awal lagi.
Gunakan waktu itu untuk bersama diri sendiri. Entah
menyeduh teh, yoga, mindful breathing, atau sesederhana
mandi dengan nyaman tanpa terburu-buru. Mulai hari
dengan segar, nyaman, dan dengan mood yang baik akan
mempengaruhi mood kita sepanjang hari.

4

MENGENALI ANAK KITA

5

PERSIAPAN TOOLS

Apakah anak kita punya banyak energi yang butuh
disalurkan? Kalau iya, berikan aktivitas fisik terlebih dulu
sebelum mulai sekolah online. Lompat, engklek, naik
sepeda,
dan
lain-lain
supaya
ada
outlet
untuk
menyalurkan energinya. Sesuaikan porsi agar tidak sampai
terlalu capek juga supaya masih ada energi untuk belajar.

Butuh worksheet apa? Pensil sudah diraut? Dan lain-lain.
Kalau ada info tentang apa saja yang dibutuhkan untuk
belajar esok hari, siapkan malam sebelumnya. Libatkan
anak juga. Supaya pagi besok tidak terburu-buru, atau
malah menyalahkan anak karena ketidaksiapan yang
sebetulnya bisa diantisipasi.

TIPS

6

DALAM JANGKAUAN

7

BUSY HANDS

Air minum? Tissue basah? Apa yang biasanya dibutuhkan
anak? Ada anak yang sesekali ingin minum. Ada yang
setelah selesai menempel dengan lem langsung ingin
membersihkan tangan. Sediakan botol minum, tissue, dan
lain-lain yang sekiranya perlu dalam area belajar anak.

Kalau mudah bosan dengan duduk menatap layar saat
belajar online, bisa sediakan sesuatu untuk dimainkan anak
dengan tangan sambil duduk. Bisa berupa playdoh,
plastisin, squishy, atau fidget spinner.
Tangan yang tetap dapat bergerak bisa membantu anak
untuk tetap duduk dan menyalurkan energi serta
kebosanannya. Siapkan juga tissue basah siapa tahu anak
ingin membersihkan tangan setelah pegang playdoh.

8

BERIKAN JEDA

Tidak apa-apa ada jeda. Kita juga bosan dan pegal kalau
nonstop di depan layar, anak juga sama. Berikan selingan
kegiatan yang menyenangkan. Bentuk kegiatannya bisa
apa saja, biasanya justru spontan. Bisa melompat,
bernyanyi, membuat beberapa ekspresi wajah, tebaktebakan, minum air, dan lain-lain.

TIPS

9

MENGHARGAI PROSES

10

CONNECTION BEFORE CORRECTION

Apresiasi usaha yang sudah dilakukan anak. Mungkin
kemarin anak tidak mau bicara sama sekali saat belajar
online dan hari ini ia sudah mau ikut bernyanyi walau
suaranya pelan. Mungkin 3 hari lalu hanya bertahan duduk
2 menit, hari ini sudah 5 menit, walau belum sampai sesi
selesai. Bukankah itu sebuah kemajuan juga? Sadari dan
apresiasi hal itu. Tidak melulu hanya fokus dan membahas
apa yang anak belum bisa atau belum mau lakukan. Kelola
ekspektasi orangtua tanpa melupakan usia, karakter,
rentang konsentrasi, dan gaya belajar anak.

Mencintai anak apa adanya dan mengelola ekspektasi
terhadap anak bukan berarti tidak boleh memberikan
arahan, koreksi, atau peraturan. Anak-anak juga butuh
belajar memahami dan mengikuti peraturan yang sudah
dikomunikasikan. Sampaikan dengan tenang namun tegas
dengan intonasi bicara yang terjaga setelah ada
connection, bukan dengan membentak atau mengancam.
Ingatkan bahwa ada waktunya belajar (tandai dengan
alarm) dan waktunya bermain. Menepati waktu bermain
bersama anak membantu anak merasa aman, "Nanti ada
waktunya kok aku main sama Mama jam sekian, sekarang
belajar dulu. Nanti ada lagi waktunya Mama bersama aku."

SUMBER GAMBAR IDE-IDE
BERMAIN ANAK:

www.islearning.com
www.handsonaswegrow.com
www.giftofcuriosity.com
www.dayswithgrey.com
www.lalymom.com
www.mommysavers.com
www.stillplayingschool.com
www.busytoddler.com
www.laughingkidslearn.com
www.playinspired.com
www.playideas.com
www.alittlepinchofperfect.com
www.raisingdragons.com
www.aplusteachingresource.com.au
www.multicraftingmummy.com
www.imaginationtree.com
www.powerfulmothering.com
www.thepaigediaries.com
www.frugalfun4boys.com

