Pentingnya Menghargai Keragaman Buat Si Kecil

Di sekolah sudah cukup sering diajarkan agar bisa menghargai satu sama lain. Perbedaan
lokasi, suku, ras dan agama kadang membuat anak penuh tanda tanya. Apalagi bagi
mereka yang terbiasa hidup dalam komunitas adat tertentu. Bila si kecil tidak segera
diberikan pemahaman akan keragaman sosial, dikhawatirkan bisa memecah belah
hubungan sosial baik dalam konteks daerah maupun negara di kemudian hari. Lebih
lengkap berikut ini manfaat menghargai keragaman buat si kecil.
Menambah banyak teman
Sejatinya hubungan sosial yang beragam dapat membantu anak agar bisa lebih mudah
mendapatkan banyak teman. Si kecil bisa berteman dari anak lain yang berbeda suku,
agama, bahkan bangsa. Pada akhirnya dia akan lebih banyak mengenal beragam daerah
dan menambah wawasannya tentang dunia yang begitu luas. Berikan pemahaman pada
si kecil jika perbedaan bukanlah alasan untuk tidak berteman.
Mengasah wawasan anak
Tanpa disadari berteman dengan anak dari berbagai latar belakang bisa membuat anak
mengetahui banyak hal. Misalnya saja, si kecil berteman dengan salah satu anak yang
berasal dari pedalaman Papua. Dari perbincangan mereka siapa tahu buah hati Anda
kenal dan ingin mengunjungi Raja Ampat, salah satu surga wisata Indonesia Timur yang
paling tersohor di dunia.
Membuka koneksi
Manfaat yang satu ini mungkin belum begitu dirasakan oleh si kecil saat usianya masih

anak-anak. Namun, pertemanan yang akrab dan mampu bertahan hingga si kecil menjadi
dewasa dapat berbuah menjadi koneksi. Dalam artian hubungan yang saling
menguntungkan baik sebagai mitra usaha atau orang dekat yang dapat melancarkan
kesuksesan buah hati Anda di masa depan.
Meningkatkan nasionalisme
Kelebihan tinggal di negara yang cukup beragam seperti Indonesia, yaitu tingginya rasa
nasionalisme yang ada dalam masing-masing rakyatnya. Mereka menyadari bahwa
keragaman adalah salah satu kekuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan
keutuhan negara. Tanamkan sikap tersebut pada si kecil, sehingga dia mau berteman
dengan anak dari berbagai kalangan dengan tujuan mengajarkan nasionalisme
kepadanya.
Jadi, mulai ajak si kecil untuk peduli dengan keragaman di lingkungannya ya, Bu.
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