
 

 
 

UNGKAPAN  

 

YANG LAYAK & TIDAK LAYAK 

KELUAR DARI PARA PENDIDIK DAN 

ORANGTUA 

 

 

 

 

Penulis. Dr. Mustofa Abu Sa’ad 

Alihbahasa: Saefudin Ma’mun, Spdi 

Diterjemahkan dari  

majalah al-furqon Kuwait , edisi Muharom 1427 H. 



Dunia pendidikan dengan capaiannya yang sempurna tidak lepas dari bagaimana 
pendidik memainkan perannya di kelas. Banyak hal yang seharusnya dipersiapkan oleh 
tidak saja para guru tetapi dari pihak sekolah sebagai dukungan penuh bagi 
terselenggaranya program pengajaran yang telah digarisbawahi oleh para guru. Selain itu, 
fasilitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melahirkan output pendidikan 
terhadap siswa, yang harus dilaksanakan oleh sekolah. 

Namun, ada hal penting yang menjadi dasar pembentukan dalam capaian tersebut 
khususnya terkait dengan kemampuan menata psikologi orantg tua dan para guru. Guru 
dan orang tua memiliki peran sangat fundamental terhadap pembentukan karakter dan 
capaian siswa. Sikap, perilaku (psikokologi) guru dan orang tua juga ikut mempengaruhi 
karakter dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, tulisan Dr. Mustofa Abu Sa’ad ini 
sangat penting untuk dipahami baik oleh guru maupun orang tua. Melihat pentingnya 
tulisan ini, Ahmad Saifudin, SpdI mempersembahkan translasinya khusus untuk para 
guru di SDIT Al-Muzzammil. 

Dengan pemahaman translasi ini diharapkan muncul visi yang koheren antara guru di 
sekolah dengan orang tua di rumah dalam rangka mewujudkan pembentukan karakter 
peserta didik sehingga mereka memiliki motivasi untuk mencapai keberhasilan dalam 
perjalanan pendidikan dan hidup mereka setelah lepas dari dunia sekolah. 

Mustofa membagi tulisannya menjadi dua bagian. Pertama, diuraikan 22 ungkapan yang 
tidak patut dikatakan oleh seorang guru atau orang tua terhadap anak-anak mereka. Ingat, 
kata-kata dan ungkapan buruk yang tercatat di bawah ini sangat berbahaya dan akan 
mempengaruhi masa depan anak-anak didik. Ke 22 ungkapan itu adalah: 

1. Kamu tidak dapat melakukan apapun. 
2. Sungguh aku tidak berharap  melahirkanmu dan aku tidak menginginkanmu. 
3. Sungguh kamu tidak memberikan manfaat. 
4. Aku tidak  mungkin membawamu. 
5. Jika kamu tidak berbuat baik aku akan titipkan kamu dipanti asuhan. 
6. Sungguh kamu tidak akan bisa menjadi siswa yang baik 
7. Kamu adalah pendusta. 
8. Kamu tidak akan pernah dapat menjadi seperti itu. 
9. Kenapa kamu tidak bisa menjadi seperti temanmu itu. 
10. Kamu sangat gendut dan jelek. 
11. Sungguh kamu memiliki kepribadian yang buruk, kamu tidak cocok dimanapun 

kecuali bersama orang yang sama buruk sepertimu. 
12. Sepatutnya kita memantau mereka(anak didik) bukan mendengarkan pendapat 

mereka. 
13. Kalau bukan karena kamu, pastilah orang tuamu tidak akan bercerai. 
14. Jika kamu lakukan itu, aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. 
15. Lakukan apa yang aku katakan, bukan apa yang aku kerjakan. 
16. Mengapa kamu yang menjadi anakku diantara sekian banyak orang.? 
17. Kamu adalah siswa yang paling pendek dan kecil maka kamu yang  terakhir 

menyerahkan lembar jawabannya. 



18. Maaf kami tidak bisa bermain bersama kamu, karena kami menginginkan 
kemenangan. 

19. Aku mencintaimu tetapi… 
20. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa maju. 
21. Seharusnya kamu itu menjadi anak yang menyenangkan, karena yang demikian 

itu adalah sebaik-baiknya kesesmpatan dalam hidupmu. 
22. Sungguh kami menerima kamu semata-mata karena orang tuamu. 

  

Ungkapan – ungkapan ini sama saja apakah disampaikan dengan keras atau 
dengan lembut, dalam waktu senang maupun marah. Pastilah akan memukul 
perasaan seorang anak dan akan terus diingatnya sepanjang hayat. Maka yang 
harus kita lakukan adalah berfikir dahulu sebelum berkata.  

 

Kalau ada ungkapan yang tidak boleh, berarti sebaliknya, harus ada kalimat atau 
ungkapan yang sepatutnya diberikan kepada siswa. Mustofa kemudian menganjurkan 30 
kalimat yang baik kepada orang tua dan pendidik sebagai berikut: 

1. Aku mencintaimu. 
2. Bagaimana kabarmu. 
3. Sungguh kamu adalah orang yang baik.  
4. Lakukanlah semua yang telah kamu pilih. 
5. Sungguh kamu sangat pintar. 
6. Aku sangat bahagia karena Allah mangaruniaimu menjadi anakku. 
7. Sungguh kamu istemewa sekali. 
8. Jika kamu sudah membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu, maka kamu harus 

selalu lakukan itu. 
9. Kamu adalah nomor satu. 
10. Kamu adalah yang paling berhak mendapatkan keistimewaan itu. 
11. Kamu sangat cantik / ganteng. 
12. Sungguh aku mencintai kamu walau bagaimanapun keadaaanmu. 
13. Sesungguhnya kamu sangat pandai dalam melakukan apapun. 
14. Aku sangat bahagia karena  aku dapat bersandar kepadamu. 
15. Aku dan orang tuamu mencintaimu semenjak kamu dilahirkan, dan cintaku ini 

takkan pernah berhenti. 
16. Aku percaya kepadamu. 
17. Sungguh bermain denganmu sangat menyenangkan. 
18. Sungguh aku bangga dan kagum denganmu. 
19. Sungguh aku telah bersusah payah mendidikmu dan kamu telah datang membawa 

buah yang telah lamu aku menanamnya. 
20. Aku senang bisa mengenalmu. 
21. Sungguh aku menerima semua taqdir baik  tentangmu. 



22. Sungguh kamu adalah yang paling bertanggung jawab dari semua anak yang aku 
kenal. 

23. Sungguh kamu sangat banyak membantu keluarga ini. 
24. Apa yang kamu rasakan / bagaimana perasaanmu pada masalah ini? Atau 

bagaimanakah pendapatmu? 
25. Kalaulah kamu ikut bersamaku maka aku tidak akan pernah khawatir dan risau. 
26. Sungguh kamu memiliki kemampuan yang tak terhingga. 
27. Sungguh kamu sangat menyenangkan, dan kamu sepatutnya mendapatkan 

penghargaan itu. 
28. Sungguh aku banyak mendapatkan sukses  dan kehormatan karena ada kamu 

disisiku. 
29. Sungguh kamu akan mendapatkan semua mimpi-mimpimu . 
30. Sungguh aku merasakan pribadi pemimpin dalam dirimu, dan aku yakin kamu 

dapat bertanggung jawab atas semua amanah. 

  

      Sesungguhnya takdir yang baik itu tidaklah datang seiring dengan 
adanya agenda dan perencanaan yang matang , jika tanpa adanya realisasi 
untuk merubah setiap perangai yang buruk dan upaya untuk meluruskan. 
Dan sungguh semua orang dewasa yang dekat dengan anak didik akan 
sangat mempengaruhi setiap norma – norma anak, baik aqidahnya, 
keimananya, cara berfikirnya dan cara memandang pribadinya. Semua itu 
akan dia dilakukan karena  pengaruh dari tempat ia tumbuh dan 
berkembang.  

 

Semoga tulisan Mustofa Abu Saad ini menjadi bekal untuk kita semua (Guru dan 
Orang tua) menjalankan misi kita sebagai khalifah di muka bumi ini dan menjadi 
alat penting untuk memotivasi dan mencapai keberhasilan anak-anak didik 
khususnya di Sekolah Dasar Islam Terpadu ALMUZZAMMIL. 


