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Tinjauan Buku 
 

Judul buku : How to Really Love Your Child 

Pengarang : Ross Campbell, M.D 

Penerbit : Victor Books, Wheaton - Illinois 

Tahun terbit : 1996 

Jumlah hlm. : 139 halaman 

 

Tinjauan: 

 

Untuk para orangtua, pendidik dan siapapun yang bergelut 

dengan masalah mendidik anak, maka buku ini merupakan buku 

yang perlu dibaca sebagai tuntunan dasar yang akan memberikan 

dampak yang luar biasa bagi kebahagiaan dan masa depan anak (p. 

38). Kebahagiaan dan masa depan anak itulah yang menjadi 

perhatian penulis dalam memikirkan cara mendidik anak yang 

benar; bukan utamanya kesejahteraan atau nama baik orangtua atau 

pendidik yang melandasi usaha mendidik anak. Tentu saja dengan 

memikirkan kebahagiaan dan masa depan anak dalam mendidik 

anak, maka pada akhirnya orangtua akan puas dan bahagia atas 

anak-anaknya. 

 

Buku ini berisi cara-cara bagaimana orangtua dapat 

menyampaikan kasihnya kepada anaknya sehingga anak tsb merasa 

dikasihi dengan sungguh-sungguh. Penulis menyajikan tiga cara 

untuk menunjukkan kasih kepada anak yang perlu dilakukan agar 

anak tahu bahwa ia dikasihi dengan sungguh-sungguh, yaitu 

menunjukkan kasih melalui kontak mata, menunjukkan kasih 

melalui kontak fisik, dan menunjukkan kasih melalui perhatian 

yang terfokus. Dengan melakukan cara-cara tersebut di atas berarti 

orangtua sudah mengisi tanki emosi anak dengan kasih.  Dengan 

tanki emosi yang penuh terisi kasih, maka orangtua tidak perlu 

bingung memikirkan tindakan disiplin apa yang perlu diberikan 

kepada anaknya. Hal itu disebabkan karena selama tanki emosi 

anak itu terisi penuh dengan kasih, ia akan merasa sungguh-

sungguh dikasihi dan ia akan melakukan yang terbaik dalam 

hidupnya. Kasih itulah yang menjadi kebutuhan anak dalam 
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hidupnya, yang membuatnya mempunyai konsep diri yang baik 

dan bersatu dengan orangtuanya untuk melakukan yang terbaik 

dalam hidupnya. Ia akan berpegang pada nilai-nilai yang 

ditanamkan orangtuanya (pp.100-101). 

 

Penulis juga membahas sembilan temperamen bawaan yang 

menentukan pribadi anak, sehingga ia menjadi anak yang sulit atau 

mudah untuk dididik. Jadi tidak sepenuhnya orangtua harus 

disalahkan untuk hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh 

anaknya (p.17). Temperamen-temperamen bawaan itu merupakan 

hasil penelitian Dr. Stella Chess dan Dr. Alexander Thomas yang 

kemudian dibukukan dalam buku mereka : Temperament and 

Behavior Disorder in Children yang diterbitkan oleh University 

Press, New York. 

 

Masalah penentuan disiplin dibahas dengan hati-hati sekali 

oleh penulis, karena baginya tindakan disiplin (hukuman) 

merupakan usaha yang terakhir, bukan langkah awal untuk 

mengatasi tingkah laku anak yang tidak baik (p. 109). Penulis 

menganjurkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum 

tindakan disiplin dilakukan, yaitu mengecek keadaan fisik anak, 

tanki emosi anak, lalu menggunakan permintaan, perintah, 

pemberian hadiah, baru hukuman bila diperlukan. 

 

Buku ini berisi suatu cara pendidikan Kristen yang baik, 

karena mengarahkan orangtua untuk mengasihi anak-anaknya 

dengan kasih tanpa syarat dan bagaimana menunjukkannya kepada 

anak-anaknya. Kasih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar 

dan utama untuk dia dapat menjalani hidup ini dengan tabah dan 

bahagia. 

 

Buku ini bukan buku yang sudah mencakup segala sesuatunya 

dalam mendidik anak, tetapi merupakan buku utama yang perlu 

dibaca sebagai dasar yang baik dalam mendidik anak. Pembaca 

perlu melengkapinya dengan buku-buku lain seperti bagaimana 

berkomunikasi dengan anak agar cara-cara dalam menunjukkan 

kasih kepada anak ini dapat berjalan efektif. Buku ini sangat 
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bermanfaat untuk masa kini dalam menghadapi tantangan untuk 

mendidik anak, baik untuk orangtua pada khususnya maupun guru 

sekolah Minggu, guru sekolah umum dan mereka yang mempunyai 

kepedulian terhadap mendidik anak. Buku ini sudah direvisi dan 

dicetak berulang kali bahkan diterjemahkan dalam hampir 20 

bahasa, yang menunjukkan betapa baiknya pemikiran yang ada di 

dalamnya. 

 

 Lanna Wahyuni   

 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


