Ajarkan si Kecil Nilai Positif dalam Upacara Hari Kemerdekaan
Indonesia

Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dan si Kecil biasanya
akan mengikuti upacara bendera di sekolahnya. Selain sebagai bentuk perayaan dan
untuk memperingati momen kemerdekaan Indonesia, sebenarnya ada banyak nilai-nilai
positif yang dapat dipelajari si Kecil dari kegiatan upacara lho, Bu. Yuk, simak apa saja
nilai-nilai tersebut di bawah ini dan kemudian Ibu bisa mendiskusikannya dengan si Kecil
sebelum ia mengikuti upacara bendera di sekolah agar ia akan dapat dengan lebih mudah
menyerap nilai-nilai tersebut.
1. Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme
Saat upacara bendera dilaksanakan, si Kecil akan melihat bendera merah putih
dikibarkan, bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya serta mendengarkan pembukaan
UUD 45 dan Pancasila dibacakan. Selain itu biasanya untuk memperingati Kemerdekaan
Indonesia, Pembina Upacara akan menyampaikan pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai
kemerdekaan dan jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Seluruh rangkaian ini dapat menjadi
momen untuk memperkenalkan, menumbuhkan dan memperkuat nilai kebangsaan pada
si Kecil.
2. Terbiasa untuk disiplin
Dalam upacara bendera, mulai dari petugas upacara sampai peserta upacara diminta
untuk mengikuti jalannya upacara dengan tertib dari awal sampai akhir. Selain itu, saat

diadakan upacara bendera biasanya anak yang datang terlambat akan ditempatkan di
barisan khusus agar tak mengganggu jalannya upacara. Karena hal ini lah si Kecil dapat
terdorong untuk datang tepat waktu agar bisa berbaris bersama teman-teman sekelasnya
saat upacara bendera.
3. Terbiasa untuk tampil rapih
Jika si Kecil terpilih menjadi petugas upacara, sudah pasti ia akan tampil rapih dengan
mengenakan pakaian khusus dan atribut petugas upacara. Peserta upacara pun biasanya
akan mengenakan seragam lengkap seperti dasi dan topi sekolah yang semuanya harus
dikenakan dengan rapih. Momen ini bisa menjadi cara untuk membiasakan anak tampil
rapih seterusnya.
4. Menumbuhkan sikap kepemimpinan
Sikap kepemimpinan bisa dilatih melalui berbagai posisi ketika si Kecil menjadi petugas
upacara. Misalnya pemimpin upacra, pemimpin regu paskriba dan pemimpin barisan
kelas. Umumnya sekolah-sekolah melakukan upacara bendera bukan hanya untuk
memperingati hari kemerdekaan Indonesia saja, tetapi juga hari nasional lainnya atau ada
juga yang melakukannya setiap hari Senin. Biasanya setiap kelas akan menjadi petugas
upacara secara bergantian sehingga setiap anak bisa mendapat kesempatan untuk
belajar memimpin.
Ternyata banyak ya manfaatnya jika si Kecil mengikuti upacara bendera, baik sebagai
petugas maupun peserta upacara. Yuk, dorong si Kecil untuk semangat mempersiapkan
diri mengikuti upacara bendera di hari kemerdekaan Indonesia nanti.
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