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IBU bapa memainkan peranan 
yang sangat penting untuk 
mencorak keperibadian diri 
anak-anak sejak kecil agar mereka 
membesar menjadi insan yang 
cemerlang serta disenangi ramai.

Perkembangan sosial dan 
emosi kanak-kanak juga banyak 
dipengaruhi tindak balas ibu bapa 
terhadap tingkah laku anak.

Seterusnya, ia membentuk 
tingkah laku dalam konteks yang 
lebih besar seperti sikap sensitiviti 
terhadap sesuatu perkara selain 
mempengaruhi keyakinan diri.

Menurut Pensyarah Kanan 
Pusat Penyelidikan Wanita dan 
Gender (KANITA) di Universiti 
Sains Malaysia, Pulau Pinang, Dr. 
Zaireeni Azmi, pembentukan sikap 
kanak-kanak juga dipengaruhi oleh 
hubungan yang baik dan sokongan 
daripada ahli keluarga terdekat.

“Perkara tersebut penting 
untuk membentuk ruang yang 
selesa, selamat dan dilindungi 
dengan penuh kasih sayang. Dalam 
proses pembesaran, mereka akan 
memerhati setiap gerak-geri yang 
akhirnya membentuk keupayaan 
dan tingkah laku apabila dewasa 
kelak,” katanya kepada K2.

Jelasnya, dari sudut psikologi 
sosial, konsep diri adalah 
perasaan, sikap dan cara pandang 
seseorang tentang diri sendiri. Ia 
juga berkait rapat dengan perasaan 
tentang kebolehan diri.

Pada masa sama, penilaian 
dan pandangan diri ini turut  
dipengaruhi cara orang melihat 
kita, situasi dan interaksi sekitar.

Keyakinan diri akan datang 
daripada maklumat tersebut yang 
dibina oleh keadaan dan orang 
sekitar, seterusnya diproses ke 
dalam minda anak-anak.

Justeru, sokongan emosi dan 
sosial sangat penting dalam 
membentuk sikap yakin diri anak-
anak sejak mereka kecil.

Zaireeni juga menyarankan agar 
anak-anak diberikan kebebasan 
mengekspresikan diri dan 
memberi peluang kepada mereka 
bagi membina keberanian serta 
keyakinan.

ZAIREENI

MEDINA dan ibunya, Nor Riha bersama arwah bapa, Allahyarham Md. Firdaus Rosli yang 
meninggal dunia awal tahun ini. 

MEDINA bersama Nur Asmawana (kanan) yang banyak membantu menularkan video aksi si 
kecil itu di media-media sosial.

sehinggalah salah satu rakaman menjadi 
tular.

Mengulas mengenai karakter Medina, 
Nor Riha memberitahu, anaknya 
sangat suka meniru gaya orang dan 
perwatakannya juga berbeza ketika 
bersama keluarga di rumah dan di luar 
rumah.

“Medina banyak bercakap dan 
suka membuat lawak ketika bersama 
keluarga tetapi dia sangat pemalu 
dengan orang luar. Cikgu Medina juga 
terkejut menyaksikan video tersebut 
kerana di sekolah, dia seorang yang 
pendiam dan pemalu,” katanya.

Nor Riha memberitahu, ketika 
merakam video itu, Medina 
beranggapan ia untuk tatapan ahli 
keluarga sahaja dan tidak tahu ditonton 
oleh ramai orang, maka dia beraksi 
spontan dengan pelbagai keletah lucu.

Di sebalik sikap riang yang dirakam 
di dalam video, kanak-kanak itu 
menyimpan kesedihan yang begitu 
mendalam apabila kehilangan bapa 
tersayang, Md. Firdaus Rosli, 34, kerana 
serangan jantung pada Januari lalu.

“Medina sangat rapat dengan 
ayahnya dan arwah suami suka 
membawa anak kami itu bersiar-siar 
selepas pulang bekerja untuk membeli 
makanan kesukaannya.

“Pada awalnya, Medina tidak faham 
mengapa ayahnya sudah tiada. Di usia 
enam tahun masih mentah untuk dia 
memahami perkara ini tetapi berkat 
sokongan keluarga, dia dan saya kini 
kuat untuk menempuh kehilangan ini,” 
ujarnya.

Akui Nor Riha, pembikinan video-
video itu menjadi pengubat kesedihan 
Medina dan pada masa sama membuka 
pintu rezeki anaknya apabila banyak 
pihak menawarkan Medina untuk 
berlakon dan membuat ulasan produk.

Namun, dia tidak mahu tergesa-gesa 
menerima sebarang tawaran dan akan 
membuat perbincangan serta penelitian 
terlebih dahulu. Dia juga tidak mahu 
‘tangkap muat’ produk yang ingin diulas 
dan akan memastikan benar-benar 
berkualiti serta selamat digunakan.

Kini, Nor Riha sedang menyusun 

jadual untuk ulasan produk yang bakal 
diterima di samping menghasilkan 
kandungan video lebih baik untuk 
memberi manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Nur Asmawana 
berkata, dia sering memuat naik video 
Medina di Instagram sebelum ini bagi 
memenuhi permintaan pengikutnya di 
laman tersebut yang sangat terhibur 
dengan Medina.

“Sekitar Jun lalu saya cuba pula 
memuat naik di aplikasi TikTok 
dan ramai yang menyukainya serta 
berkongsi video-video tersebut.

“Mereka juga banyak meninggalkan 

komen-komen positif dan ada yang 
berdoa agar dikurniakan anak yang 
bijak seperti Medina,” katanya yang 
merupakan pegawai khidmat pelanggan 
di sebuah hospital swasta di Pasir 
Gudang, Johor.

Nur Asmawana memberitahu, sikap 
kelakar Medina diwarisi daripada ibunya 
yang memiliki perwatakan lucu dan 
disenangi ramai.

Jelasnya lagi, ahli keluarga mereka 
selalu melayan Medina bercakap 
membuatkan kanak-kanak tersebut 
petah berkata-kata.

Dalam pada itu, Medina mengakui 
sangat suka melakukan pelbagai aktiviti 
bersama Nurina Arissa seperti bermain 
solekan, berlakon dan menyanyi.

“Saya suka solek dan akan menyolek 
muka kakak sambil menyanyi lagu yang 
didengari daripada TikTok terutama 
lagu kumpulan BTS, Kucu Kuca serta 
lagu berkaitan PKP.

“Saya suka melihat video yang 
dirakam dan mahu menghasilkan 
banyak lagi,” katanya yang bercita-cita 
menjadi polis.

Tambah Medina, dia juga sangat 
seronok kerana banyak menerima 
hadiah daripada para peminat dari 
dalam dan luar negara.

• Umur: 6 tahun

• Tarikh lahir: 27 Ogos 2015

• Tempat lahir: Hospital Ampuan Najihah, 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan

• Cita-cita: Polis

• Instagram: @nurmedinairine

• TikTok: nurmedinairine_pkp
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