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Bergaul atau bersosialisasi adalah interaksi antara satu 

individu dengan individu lain dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dalam bergaul, individu belajar tentang 

perilaku dan pola-pola kehidupan yang ia jalani dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Beberapa tips untuk menjadi orang yang menarik dan 

mudah bergaul: 

1. Keep smile ( senyum ) 

 

Murah senyum itu andalan utama dalam 

membangun silaturahmi, dengan 

tersenyum akan timbul aura yang 

kebahagiaan. 

2. Tetap optimis 
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Jadilah diri sebagai orang yang selalu optimis, memiliki 

kepribadian yang optimis dan berpikir positif adalah hal 

yang harus dimiliki seseorang.  

3. Jadilah pendengar yang baik 

 

Ingin dihargai banyak orang? Yuk 

belajar dulu untuk menghargai 

orang lain dengan cara menjadi pendengar yang baik. 

4. Jangan egois 

Tendang deh jauh-jauh sifat egois kamu. Sifat egois atau ” 

semau gue” paling tidak disukai semua orang karena dia 

lebih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan 

orang lain.  
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Lebih lanjut, cobalah untuk melatih hal berikut sehingga 

pada prakteknya nanti proses bisa berjalan tanpa harus 

berpikirlagi: 

1. Bayangkan seseorang yang punya hubungan sangat 

dekat secara emosional dengan kamu. Mereka adalah 

ayah, ibu, kakak, adik atau sahabat dekat kamu. 

2. Rasakan emosi yang muncul saat kamu berbicara 

dengan mereka. Perkuat rasa emosi tersebut dan 

masukkan dalam memori kamu sampai kamu benar-benar 

merasakan hal tersebut. 

3. Nikmati perasaan tersebut, lepaskan dan pancarkan ke 

orang lain sehingga kamu memiliki konektivitas dengan 

orang lain di sekitar kamu saat kamu ada di tempat dan 

bertemu dengan orang-orang baru. 

Latihlah sehingga kamu bahagia selalu bila bertemu 

dengan orang-orang baru. Latihlah selalu agar seolah kamu 

berasa bertemu dengan teman lama meskipun baru 

bertemu hari itu. Latihlah agar kita menjadi mendapatkan 

sesuatu yang menyenangkan saat berbicara dengan orang 

lain. 
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Berikut ini beberapa karakteristik yang biasanya melekat 

pada orang-orang yang mampu dan terampil bergaul : 

Pertama, memiliki empati dan sikap 

peduli. Empati adalah kemampuan untuk 

merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam konteks 

pergaulan,empati 

menjadi perekat yang efektif antarpihak yang terlibat. 

Dengan empati, orang menjadi mudah bersikap peduli 

pada perasaan, pikiran, sikap, dan nilai-nilai orang lain. 

Kedua, mampu berdialog dan mendengarkan. 

Kemampuan berdialog menandakan bahwa orang tersebut 

tidak merasa paling unggul, sehingga terbuka terhadap 

pendapat orang lain, dan tidak tersinggung bila 

dikonfirmasi ataupun diverifikasi pendapatnya oleh orang 

lain. Sedangkan kemampuan mendengarkan membuat 
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orang lain merasa dihargai keberadaannya dan 

diakomodasi pendapatnya. 

Orang yang mampu berdialog dan mampu mendengarkan 

orang lain, biasanya cukup memiliki kemampuan 

pemantauan diri (self monitoring) sehingga ia peka 

terhadap keberadaan orang lain. 

Ketiga, menghormati “privacy” orang lain.  

Setiap orang memiliki kebutuhan 

privacy, yaitu kebutuhan untuk 

melindungi hal-hal yang bersifat pribadi, yang tidak ingin 

diketahui oleh orang lain. Orang yang terampil bergaul 

biasanya peka dan tahu batas, dan bisa menghormati 

privacy yang merupakan zona pribadi orang lain. 
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Keempat, tidak mudah menghakimi. Terlalu cepat menilai 

dan menghakimi orang lain dapat menjadi sandungan 

serius dalam menjalin relasi pergaulan. Orang dengan 

kecenderungan suka menghakimi (judgmental) biasanya 

berpola pikir sempit dan tertutup (closed minded). 

Sebaliknya, orang yang tidak mudah menghakimi orang 

lain biasanya memiliki perspektif sosial bahwa semua 

orang setidaknya memiliki sisi ganda yang saling 

berlekatan: sisi positif dan sisi negatif. Perspektif ini akan 

banyak menunjang dalam relasi pergaulan. 

Kelima, tidak adanya symptom hambatan dan gangguan 

psikologis. Berdasarkan riset-riset psikologi, terdapat 

sejumlah problem (hambatan dan gangguan) psikologis 

yang umumnya cukup menghambat dalam pergaulan, 

antara lain kurang/tidak percaya diri, rasa malu tanpa 
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alasan yang jelas, rasa takut bergaul (socio-phobia), cepat 

tersinggung, kecenderungan mudah ngambek, 

kecenderungan suka berkonflik dengan orang lain. 

Sumber: 

http://rindhirezqi.blogs.uny.ac.id/ 

Anda ingin mengembangkan diri menjadi lebih baik? Datang 

saja ke Ruang Bimbingan dan Konseling! 

 

  

 

085 747 777 326 

 

085 747 777 326 

 
Rindhi R 

 

prindy777@gmail.com 

 

 

http://rindhirezqi.blogs.uny.ac.id/
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http://priskaaparamita.blogs.uny.ac.id/2015/10/26/cara-ampuh-mengatasi-krisis-percaya-diri/
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Kurang memiliki rasa percaya diri bahkan tidak memiliki rasa 

percaya diri sama sekali dapat membuat kehidupan anda tidak 

seperti orang lain. Kurangnya rasa percaya diri bisa membuat anda 

ketinggalan beberapa langkah dari orang lain. Bahkan rasa percaya 

diri berpengaruh besar terhadap kemajuan diri anda dan tentu saja 

itu bisa menyangkut masa depan yang akan anda jalani nantinya. 

Memiliki rasa percaya diri yang kuat tentunya selalu menjadi 

dambaan bagi banyak orang termasuk anda. Namun untuk 

mendapatkan rasa percaya diri itu anda harus melatih dan 

membiasakan diri untuk meningkatkan kemampuan dan potensi 

yang anda miliki sekarang. 

Banyak orang yang mencari cara, tips atau metode yang dianggap 

tepat untuk diri mereka dalam mengatasi krisis percaya diri. Mereka 

ingin memiliki kepercayaan diri yang baik, namun hal itu sulit untuk 

didapatkan. Mungkin anda pernah bertanya, mengapa ada orang 

yang bisa dengan mudah memiliki rasa percaya diri yang kuat, 

sehingga tidak merasa takut untuk berbicara di depan orang banyak, 
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tidak merasa takut untuk berbuat salah dan tidak terlalu mudah 

khawatir dengan suatu hal yang tidak terduga. 

Rasa percaya diri merupakan suatu bentuk keyakinan atas 

kemampuan yang dimiliki tanpa adanya rasa takut, khawatir, 

maupun tekanan-tekanan yang mengganggu perasaan. Coba anda 

bayangkan, ketika anda memiliki rasa percaya diri yang baik dan 

kuat maka anda akan memiliki energi dan semangat tersendiri dalam 

menjalani hidup serta dapat menggapai impian anda dengan baik. 

Bisa anda bayangkan betapa bahagianya anda jika hal itu dapat 

terjadi. 

Namun seperti yang sudah anda ketahui tidak semua orang 

memiliki rasa percaya diri yang baik. Bahkan di dunia ini semua 

orang pernah mengalami krisis percaya diri dan mengalami tekanan 

perasaan gellisah, minder, gerogi, dan lainnya. Hal yang wajar 

adalah  ketika anda mengalami mental blok atau tekanan perasaan 

ketika anda baru pertama kali melakukan hal itu, yang menjadi tidak 

wajar adalah ketika anda merasakan berbagai macam tekanan atau 
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percaya diri anda selalu lemah padahal tidak ada penyebab yang 

pasti atau anda yang memiliki berbagai macam skill, bakat, 

kemampuan serta berwawasan tinggi masih tetap merasa minder, 

dan takut untuk melakukan hal yang sebenarnya mudah bagi anda. 

Dalam mengatasi masalah krisis percaya diri anda pastinya 

memerlukan cara untuk membangun rasa percaya diri anda. Bias 

dengan langkah-langkah pasti untuk membuat anda semakin 

percaya diri sehingga untuk jangka panjang rasa percaya diri tersebut 

bisa semakin kuat. Berikut ada beberapa cara untuk membangun rasa 

percaya diri anda : 

1. Kenali rasa ketidaknyamanan yang anda rasakan saat ini dan 

buanglah rasa yang membuat anda tidak nyaman. Dengan 

demikian anda bisa melakukan suatu hal dengan lebih leluasa 

tanpa perasaan yang kurang menyenangkan. 
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2.  Jadilah diri sendiri dan 

jangan mencoba untuk meniru 

orang lain. Lupakan standar yang 

jadi patokan orang lain, agar anda 

tidak merasa terbebani. 

3. Galilah kemampuan yang 

anda miliki saat ini. Setelah anda mengetahuinya anda bias 

mengembangkannya dan menjadikannya sebagai nilai positif 

yang anda miliki untuk menambah rasa percaya diri. 

4. Biasakan untuk melatih mental anda, terutama dalam berbicara 

dan berpendapat di depan orang banyak. Sering libatkan diri 

pada aktivitas kelompok 
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5. Lebih banyak belajar. Pengetahuan yang luas dengan sendirinya 

mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri anda, karena 

dengan pengetahuan luas maka anda tidak perlu khawatir jika 

keadaan menuntut anda untuk bersuara dan beraksi di depan 

orang banyak. 

6. Jangan pernah takut untuk mencoba. Saat pertama 

kalimelakukan sesuatu mungkin akan terasa sulit, namun 

kesulitan itulah yang akan membuat anda lebih percaya 

diri.  Jangan pernah takut untuk mengambil resiko setiap hari 

7. Tidak mencoba untuk diam ditempat, karena anda tidak akan 

pernah mendapat pengalaman apapun jika anda diam. Tindakan 

yang anda lakukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi 

percaya diri anda yang lemah. 
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8. Siap menghadapi sesuatu atau keadaan yang tidak terduga. 

9. Berpenampilan rapi, menarik dan sopan. Tampilkan diri anda 

sebaik mungkin maka dengan sendirinya rasa percaya diri itu 

akan muncul. 

10. Berperan aktif dalam sebuah organisasi. Dari organisasi tersebut 

maka anda akan sering berhadapan dengan orang lain dan 

terbiasa dengan lingkungan 

yang menantang. 

 

11. Tersenyum dapat 

membuat rasa percaya diri 

muncul karena dengan 

tersenyum dapat menunjukan bahwa anda sedang dalam 

keadaan perasaan yang positif. 

12. Menulis catatan harian setiap hari dapat membuat anda 

melakukan refleksi diri setiap hari. Refleksi harian dapat 

membantu menguatkan apa yang anda ketahui, apa yang anda 

pelajari, dan apa yang masih perlu anda perhatikan. 
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Nah itulah beberapa tips atau cara untuk mengatasi krisis percaya 

diri yang dapat saya tulis. Semoga dapat memberikan manfaat bagi 

anda dan tentunya dapat membuat anda bisa mengatasi masalah 

krisis percaya diri yang anda alami saat ini. 

Sumber: 

http://priskaaparamita.blogs.uny.ac.id/ 

Anda ingin 

mengembangkan diri? Datang saja ke ruang BK 

Priska Ajeng Paramita 

  : 085747936552 

  : 59EDE47A 

  : 085747936552 

  : priskaaparamita 

  : @priska30ap 

  : Priska Ajeng Paramita

http://priskaaparamita.blogs.uny.ac.id/
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Sebenarnya apa sih yang kita maksudkan dengan istilah pede/perca 

diri itu? 

Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri 

yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan 

yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka 

tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. 

Sebaliknya, orang yang mempunyai kepercayaan diri bagus, 

mereka memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan 

yang kuat atas dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap 

kemampuan yang dimiliki. Orang yang punya kepercayaan diri 

bagus bukanlah orang yang hanya merasa mampu (tetapi sebetulnya 

tidak mampu) melainkan adalah orang yang mengetahui bahwa 

dirinya mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya. 

Menanamkan Sikap yang Baik  

1. Mengenali pikiran-pikiran negatif Kamu. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepercayaan-diri/


20 

 

2. Hilangkan semua pikiran negatif dan gantilah dengan 

pikiran positif. 

 

3. Jangan biarkan pikiran negatif muncul lebih sering 

dibandingkan pikiran positif. 

4. Mempertahankan adanya jaringan pendukung yang 

positif. 

 

5. Menghilangkan hal-hal dari luar yang mengingatkan 

Kamu kepada sisi negatif di dalam diri Kamu. 

 

http://id.wikihow.com/Membangun-Rasa-Percaya-Diri#/Berkas:22075-21.jpg
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6. Kenali bakat-bakat Kamu. 

 

7. Merasa bangga kepada diri sendiri. 

 

8. Terimalah pujian dengan senang hati.

 

 

 

9. Bercermin dan tersenyum. 

http://id.wikihow.com/Membangun-Rasa-Percaya-Diri#/Berkas:22075-1-1.jpg
http://id.wikihow.com/Membangun-Rasa-Percaya-Diri#/Berkas:22075-8.jpg
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Mengapa Kamu Perlu Menjaga Impian Kamu??? 

Mencapai impian adalah harapan setiap orang dalam hidup. 

Alangkah indahnya dan bahagianya jika yang selama ini telah 

diimpikan dan dibayangkan bisa dinikmati dan dimiliki. Baik di 

pikiran dan secara tubuh fisik. Hidup akan terasa sangat lengkap, 

bahagia dan sangat mudah untuk berbagi kepada orang lain. 

Langkah kecil pertama Kamu, sekecil apa pun langkah itu, 

memiliki arti dan daya dobrak yang luar biasa hebat buat membawa 

Kamu pada puncak impian. Tanpa langkah kecil pertama, Kamu 

tidak mungkin mampu menyusuri hidup Kamu dengan berani dan 

percaya diri. Yakinkan dulu diri Kamu untuk berani dan percaya diri, 

dalam semangat dan gairah tinggi, Sering sekali seseorang gagal 

mencapai impian hidupnya, hanya disebabkan oleh sikap ragu dan 
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sikap tidak beraninya untuk memulai langkah kecil pertama dengan 

apa adanya. Orang-orang lebih suka menunggu segala sesuatu 

menjadi sempurna dan baru memulai langkah kecil pertama mereka. 

Padahal sukses itu dimulai dari mimpi besar dan langkah kecil 

pertama, yang tidak mensyaratkan kelengkapan dan hanya 

mensyaratkan keberanian, keyakinan, pengorbanan, dan 

kepercayaan diri. 

Langkah kecil pertama sangat menentukan mental sukses 

Kamu. Untuk itu, impikan sesuatu yang besar dan yang Kamu cintai. 

Lalu, pastikan langkah kecil pertama Kamu terikat pada sebuah 

rencana awal yang berjalan mulus, dan teruslah bekerja, teruslah 

siram api semangat ke dalam jiwa raga Kamu, hingga semua impian 

dan harapan Kamu terwujud dengan sendirinya. 

Saya sering menemukan orang-orang yang mengerti cara 

untuk mencapai puncak sukses, tapi sayangnya mereka selalu 

menunggu orang lain, untuk menggerakan langkah kecil pertama 
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mereka. Akibatnya, mereka menunggu dan menunggu, hingga rasa 

percaya diri dan keberanian mereka pudar dan menghilang. 

Siapa pun Kamu pastinya memiliki sebuah impian kecil, dan 

jika Kamu mampu mengubah impian kecil Kamu itu menjadi 

realitas, maka mental Kamu secara otomatis akan menghasilkan 

energi positif dalam wujud rasa percaya diri, rasa yakin, rasa sukses, 

rasa senang, rasa gembira, semangat dan gairah untuk berjuang terus 

dalam upaya mencapai impian-impian yang lebih besar, yang 

mungkin pada awalnya Kamu takut untuk memimpikannya. Impian 

kecil yang berhasil Kamu ubah menjadi realitas hidup Kamu, akan 

secara otomatis memandu Kamu untuk mendaki puncak sukses yang 

lebih tinggi dan yang lebih menantang. 

Setiap langkah yang Kamu lewati dengan kisah sukses, pasti 

akan memberi Kamu energi sukses, sebuah energi sukses yang akan 

merangsang semua naluri sukses Kamu, untuk berani dan berjuang 

terus dalam upaya mencapai sukses dan impian yang lebih besar. 

Energi sukses tersebut akan membuat Kamu terus bergerak kearah 
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yang lebih sukses lagi, dan untuk selanjutnya menjadikan Kamu 

sebagai pribadi optimis yang mencintai jalan hidup Kamu.  

Sumber : 

http://jeehanadwiastuti.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/percaya-diri-

tinggi-untuk-menggapai-semua-mimpi/ 

Datang saja ke Ruang BK 

Anda Ingin Mengembangkan diri ?   

Jeehana Dwi Astuti 

 
085729704474 

 
5AE0C0E9 

 085729704474 

 

Jeehana dwi astuti 

 

 Jeehana.dwi 

http://jeehanadwiastuti.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/percaya-diri-tinggi-untuk-menggapai-semua-mimpi/
http://jeehanadwiastuti.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/percaya-diri-tinggi-untuk-menggapai-semua-mimpi/
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Bahagia Ku, Banggakan 

Orang Tua 
 

 

 

Boy Haryono 

14104241015 
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Fakultas Ilmu Pendidikan 

http://boyharyono.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/bahagia-ku-banggakan-orang-tua/
http://boyharyono.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/bahagia-ku-banggakan-orang-tua/
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Universitas Negeri Yogyakarta 

Bahagia Ku, Banggakan Orang Tua 

 

Menjadi diri yang berguna menjadi harapan yang 

paling utama dalam kehidupan. Peran orang tua menjadi 

faktor pendorong dalam mencapai berbagai keinginan 

dan harapan. Tak bisa dipungkiri sebagian besar motivasi 

kita untuk melanjutkan hidup ialah dari peran orang tua 

yang sudah memanamkan berbagai motivasi, harapan 

dan cita-cita semenjak kita kecil. Lantas bagaimanakah 

sikap kita terhadap orang tua kita sekarang? Apakah diri 

kita sudah bisa membahagiakan orang tua? Atau 

malahan kita lupa dengan orang tua yang sudah 

mendidik dan merawat kita? 

 

Manusia adalah mahluk sosial tidak ada manusia 

yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Didalam teori hirerarki maslow terdapat tingkatan 

kebutuhan penghargaan diri dan kebutuhan akan 

pengakuan serta kebutuhan rasa aman. Dari 5 tingkatan 

kebutuhan, tiga diantaranya membahas adanya 

http://boyharyono.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/bahagia-ku-banggakan-orang-tua/
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hubungan yang sosial  saling membutuhkan sehingga 

manusia dapat mencapai pemenuhan kebutuhan 

kehidupannya. Berikut beberapa cara untuk membuat 

hati orang tua bangga kepada diri kita, sebagai usaha 

membalas jasa orang tua walaupun tidak bias 

sepenuhnya. 

 

1. Mendo’akan Orang tua 

Mungkin dalam benak kita membahagiakan orang 

tua hanya dengan dipenuhi segala kebutuhannya dan 

segala keinginannya sudah cukup untuk membahagiakan 

kedua orang tua. Padahal dalam lubuk hati yang paling 

dalam dari setiap orang tua ada perasaan ingin selalu di 
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do’akan oleh anaknya. Tak jarang mereka berdoa dari 

pagi sampai malam hanya untuk diri kita.  

 

2. Lemah Lembut Terhadap Orang Tua 

Tidak hanya semua 

do’a kita yang ia inginkan, 

akan tetapi semua sikap 

perilaku kita terhadap 

mereka sangan diperlukan 

demi kebahagiaan mereka. 

Sikap diri yang selalu 

menghargai dan llemah 

lembut selalu diperhatikan oleh orang tua kita. Karena 

pada fase dewasa akhir dan usia lanjut tingkat kepekaan 

orang tua menjadi lebih tinggi maka sebagai anak harus 

dapat menjaga perasaan orang tua. 
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3. Memberi Hadiah Kepada Orang Tua 

Hadiah tidak hanya di 

berikan kepada orang tua 

hanya pada hari  kelahiran 

maupun berupa barang. 

Anggaplah setiap hari adalah 

hari ulang tahun kedua orang 

tua dan berikanlah yang terbaik 

untuk mereka dalam setiap momentnya. Setiap orang tua 

selalu mengharapkan kedekatan dengan anaknya dan 

selalu bersamanya. 
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4. Jalinlah Komunikasi dengan Mereka 

Komunikasi 

yang selalu terjaga 

akan selalu 

membuat mereka 

merasa tenang 

karena 

mengetahui 

kondisi anaknya. 

Setidaknya bagi 

anak sudah 

berpisah rumah 

dengan orang tuanya, hendaklah berkomuikasi seminggu 

7 kali. Dengan komunikasi yang intensif orang tua tidak 

akan merasa kesepian maupun putus ikatan batin. 

Komunikasi menjadi rekreasi tambahan bagi orang tua 

untuk mengobati rasa sendirinya. 

 

5. Tidak menyia-nyiakan kerja keras mereka 
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 Sebagai anak 

yang berbakit kepada 

orang tua hendaklah 

setiap perbuatannya 

tidak mubadzir, 

sehingga apa yang di 

berikan kepada mereka 

bermanfaat untuk 

kedua orang tua nya di 

keudian hari. Semua kerja keras yang telah dilakuan 

orang tua demi pemenuhan kebutuhan anak bukanlah 

usaha yang sepele. Karena merka bekerja keras dari pagi 

hingga sore, bahkan malam hanya untuk kepentingan 

anak dan istrinya, sedangkan kepentingan dirinya di 

nomor duakan. 

6. Akur dengan saudara 

Orang tua akan merasa 

berhasil mendidik anaknya, 

apabila mereka melihat anak-

anaknya akur. Suatu 

kebahagiaan tersendiri saat antar 

saudara tolong menolong saat merasa susah dan saling 

mengingatkan apabila ada kesalahan. Bukankah keluarga 
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yang nyaman itu saling merangkul dan saling menjaga 

tanpa adanya permusuhan dan persaingan 

Referensi: 

https://12056fis.wordpress.com/2013/06/05/10-cara-sederhana-berbakti-dan-

memuliakan-orang-tua/ 

http://www.hipwee.com/motivasi/selagi-masih-ada-kesempatan-membahagiakan-

orangtua-harus-jadi-setinggi-tingginya-tujuan/ 

http://www.hipwee.com/daripembaca/8-hal-sederhana-yang-membuat-orangtua-

tersenyum-bangga-dan-bersyukur-punya-anak-

sepertimu/?utm_content=buffer584fc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&

utm_campaign=buffer 

 

Apakah anda ingin mengembangkan diri? Dan perlu 

berkonsultasi? Silahkan kunjungi Ruang Bimbingan dan  

 

Konseling, atau silahkan hubungi: 

SMS/TLPN  : 083826280224 

WA   : 083826280224 

    FB  : Boy Haryono 

     Email : Boyharyono@rocketmail.com 

mailto:Boyharyono@rocketmail.com
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PERCAYA DIRI ?  

I CAN DO IT! 
 

 

 

ANASTASIA KRISTANTI N 

14104241016 

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
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Menjadi seseorang dengan memiliki rasa percaya diri yang kuat 

tentunya menjadi keinginan bagi banyak orang . Namun, untuk 

bisa mendapatkan semua itu,kita harus membiasakan diri untuk 

melatih kemampuan dan potensi yang terdapat di dalam diri kita. 

Banyak yang mencari cara atau tips yang sesuai dengan diri kita 

sendiri agar bisa memiliki kepercayaan diri yang baik, tapi hal itu 

sulit untuk ditemukan. Mungkin kita akan bertanya-tanya. Kenapa 

ada orang yang mudah memiliki rasa percaya diri yang tinggi, 

sehingga tidak takut untuk berbicara di depan orang banyak, tidak 

khawatir jika gagal dan berani untuk melakukan sesuatu tanpa ada 

rasa takut? 

Tetapi banyak loh yang tidak memiliki rasa percaya diri yang baik. 

Bahkan, semua orang pernah mengalami rendah diri atau perasaan 

untuk tidak percaya diri dan mengalami tekanan perasaan seperti 

gelisah, minder, grogi, dan yang lainnya. Yang menjadi tidak wajar 

adalah kita yang memiliki berbagai macam skill, bakat, 
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kemampuan serta berwawasan tinggi merasa minder, takut untuk 

melakukan hal yang mudah bagi diri kita sendiri. 

Sebelum kita membahas bagaimana sih cara atau tips agar kita 

percaya diri, kita membahas apa sih itu percaya diri. Percaya diri 

adalah kondisi mental atau psikologis seseorang, di mana individu 

dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi 

keyakinan kuat pada kemampuan dirinya untuk melakukan 

tindakan dalam mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. 

Berikut ini adalah cara atau tips-tips yang dapat kita lakukan untuk 

meningkatkan percaya diri: 

  Jangan terlalu menilai diri. 

Kita jangan terlalu lama untuk menilai diri kita sendiri, karena 

semakin lama kita menilai diri sendiri kita akan menemukan 

banyak kelemahan. Kita bisa mengevaluasi diri sendiri tetapi 

jangan terlalu lama, karena jika tidak bisa menyikapi kelemahan 
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kita dengan positif, bukan sesuatu yang baik yang kita dapat tetapi 

kita menjadi semakin tidak percaya diri dengan kelemahan yang 

kita miliki. 

  Positive thingking 

 

Jika kita mengembangkan nilai-nilai positif pada diri kita sendiri, 

maka kita akan semakin cepat untuk mendapatkan kepercayaan 

diri. Salah satu caranya adalah menghilangkan ungkapan-

ungkapan yang mematikan dan mengganti dengan ungkapan yang 

kreatif. Dengan membuat peralihan bahasa yang sederhana tapi 
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efektif dari pernyataan negatif ke pernyataan positif. Misalnya 

mengganti kata, ‘saya tidak bisa’ menjadi ‘ saya bisa’. 

Kita dapat mengatasi asumsi negatif yang muncul dipikiran kita. 

Kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak ada seorang 

pun yang sempurna. Kita tidak boleh berlarut-larut membiarkan 

pikiran-pikiran negatif itu karena dapat menguasai pikiran dan 

perasaan kita.  

 Yes, I can do it ! 

 

Kita harus menanamkan pikiran positif dan percaya pada yang 

telah kita ucapakan, misalnya “saya bisa”. Untuk mengatasi 
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negative thingking, kita bisa menggunakan kata-kata yang dapat 

membangkitkan percaya diri. Contohnya: i can do it! Saya pasti 

bisa! I’m the best! Saya yang terbaik!. 

Kita dapat melakukan apa pun yang kita inginkan tetapi kita harus 

memahami yaitu batasannya adalah kemanusiaan kita. Jika kata 

“saya bisa” dapat di komunikasikan ke dalam jiwa, otak dan jiwa 

kita tidak meragukan maka diri kita akan percaya pada diri kita 

sendiri. Jika diri, tidak percaya pada diri sendiri, maka hasil 

akhirnya akan menjadi “saya tidak bisa” dan “ saya bukan yang 

terbaik”. 

  Percayalah dengan diri kita sendiri 
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Kalau kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri, jangan 

berharap orang lain dapat memperayai kita. Kita tidak menyadari 

bahwa kita telah melewati banyak tantangan. Kita akan kaget jika 

melihat daftar kesuksesan kita, dengan seperti itu kita dapat lebih 

percaya diri untuk mengerjakan tugas yang lebih menantang 

dalam menggapai cita-cita atau impian. 

  Berani menghadapi resiko 

Semua keputusaan yang kita ambil pasti mengandung resiko. 

Menghadapi resiko bukanlah pilihan tetapi suatu kewajiban. Kita 

tidak dapat menghindari resiko. Maka kita harus menghadapinya! 

 Belajar mensyukuri dan menikmati rahmat Tuhan 

 Banyak belajar dan mencoba hal-hal baru 

 Berpikir tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu 

keputusan 
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 Bukan hanya percaya bahwa kita bisa, tetapi karena kita 

memang bisa! 

 Mengenali rasa ketidaknyamanan yang kita rasakan saat ini 

dan buanglah rasa yang membuat tidak nyaman 

 Jadilah diri sendiri dan jangan mencoba untuk meniru orang 

lain, jika tidak punya kemampuan untuk meniru 

 Menggali kemampuan yang kita miliki 

 Membiasakan untuk melatih, terutama dalam berbicara dan 

berpendapat 

 Pengetahuan yang luas dengan sendirinya mampu untuk 

meningkatkan rasa percaya diri 

 Jangan takut untuk mencoba 

 Saat pertama kali melakukan akan terasa sulit, namun 

kesulitan itulah yang akan membuat kita lebih percaya diri 
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 Tidak mencoba untuk diam di tempat, karena tindakan yang 

kita lakukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi 

percaya diri yang lemah 

 Berpenampilan rapi, menarik dan sopan 

 Berperan aktif dalam sebuah organisasi. 

Nah, itulah beberapa tips atau cara yang bisa kita lakukan untuk 

meningkatkan percaya diri. Setiap orang memiliki kekurangan dan 

kelebihannya masing-masing, dan tugas setiap individu adalah 

bagaimana untuk menggunakannya agar bermanfaat walaupun 

sekecil debu. Tetaplah Be yourself..!!! Percaya pada diri sendiri 

bahwa kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan kita harus 

yakin bahwa “i can do it” ! 

Sumber:http://anastasiakristanti.blogs.uny.ac.id/2015/10/27/pe

rcaya-dirii-can-do-it/ 
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ANDA INGIN 

MENGEMBANGKAN 

DIRI? 

 

 

Datang Saja Ke Ruang BK   

  ANASTASIA KRISTANTI NUGRAHENI 

 
082242015398 

 082242015398 

 
5A35DD6A 

 Anastasia Kristanti 

 
082242015398 
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Gali Potensimu dengan 

Percaya Diri 
 

 

 

 

Novita Wahyu Nugraeny 

14104241017 

 

 

PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING 

JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
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Saya percaya kalau masing-masing orang punya potensi yang 

hebat. Saya juga percaya bahwa orang dengan passion akan 

sesuatu bisa jauh melebihi orang yang mempunyai bakat. Semua 

hanya butuh keberanian. Percaya diri adalah salah satu cara untuk 

berani dan menunjukan potensi. Saya menyadari bahwa dalam 

menunjukan potensi yang ada pada diri saya ada begitu banyak 

hambatan dan rintangan yang sangat berpengaruh. Untuk itu saya 

terkadang bingung dalam betindak, karena takut gagal. Mau 

memutuskan, takut salah. Mau mencoba, takut resiko. Jika merasa 

bermasalah dengan percaya diri maka gali terus semua cara untuk 

mengatasi rasa percaya diri atau menumbuhkan rasa percaya diri 

supaya potensi yang dimiliki bisa lebih tereksplor. Mari untuk itu 

kita mulai proses membangun rasa Percaya Diri. Untuk itu lihat 

dan baca tips-tips atau cara untuk menumbuhkan dan 

membangkitkan rasa percaya diri : 

1. Berani menerima tanggung jawab 

Salah satu kunci untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri 

yaitu berani menerima resiko 

dampak atau akibat yang akan 

terjadi. Ketika kita berani untuk 

mengambil resiko dan berani 

bertanggung jawab maka kita akan lebih meanambah 

pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang kita peroleh 

akan membantu kita lebih percaya diri dalam mengambil 

dan berani dalam bertanggung jawab. 

2. Kembangkan nilai positif. 
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Jalan menuju kepercayaan diri akan 

semakin cepat manakala kita 

mengembangkan nilai-nilai positif pada diri 

sendiri. Pemikiran positif seperti itu perlu 

dibangun, untuk mengusir segala pikiran yang buruk, yang 

menyeret kepada kesengsaraan dan kedukaan. Menurut 

psikolog Robert Anthony, PhD., salah satu cara untuk 

mengembangkan nilai-nilai positif adalah dengan 

menghilangkan ungkapan-ungkapan yang mematikan dan 

menggantinya dengan ungkapan-ungkapan kreatif. Dengan 

pikiran yang positif dan jernih kejadian sulit tak akan 

membuat anda takluk dan menyerah. Meskipun pahit 

penderitaan akan menghasilkan buah yang istimewa bagi 

pikiran dan jiwa. 

3. Bacalah potensi diri. 

Segeralah lacak, gali, dan eksplorasi potensi sukses yang ada 

pada diri kita. Misalnya dengan bertanya 

kepada orang-orang terdekat. Termasuk juga 

mengikuti psikotes dan mendatangi para ahli 

seperti psikiater, dokter bahkan kiai untuk 

melacak potensi kita. Karena bisa jadi sangat 

banyak potensi yang kita miliki tanpa kita 

sadari, sehingga tidak berhasil kita gali. 

 

4. Berani mengambil risiko. 

Keberanian dalam mengambil risiko ini penting, sebab dari 

pada menyerah pada rasa takut alangkah lebih baik belajar 
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mengambil risiko yang masuk akal. Cobalah menerima 

tantangan, kendati terasa menakutkan atau menciutkan hati. 

Cari dukungan sebanyak mungkin. Dengan melakukan hal 

ini, kita akan mendapat banyak peluang yang tak ternilai 

harganya. Namun jangan lupa, ketika mencoba sesuatu kita 

harus siap dengan hasil yang sesuai atau tidak sesuai 

dengan keinginan. Kalau hasilnya tak sesuai dengan 

keinginan, tetapi kita sudah mencoba, maka niatnya saja 

sudah menjadi amal. Orang yang gagal adalah orang yang 

tak pernah berani mencoba. 

 

5. Tolaklah saran negatif  

Tidak semua orang di sekitar kita memberikan dorongan, 

dukungan, dan bersikap positif pada kita. Sebagian dari 

orang yang ada di sekitar kita mungkin berpikiran negatif. 

Hal inilah yang tak jarang malah melunturkan rasa percaya 

diri kita dengan mempertanyakan kemampuan, 

pengalaman, dan aspirasi-aspirasi kita.Dengan demikian, 

mungkin ada baiknya jika kita sedikit mengambil jarak 

dengan sebijak mungkin bila ada pihak-pihak yang 

mencoba melunturkan kepercayaan diri kita. 

 

6. Ikuti saran positif. 

Rasa percaya diri merupakan sifat “menular”. Artinya, jika 

kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki cara 

pandang positif, bersemangat, 

optimis, dsb, maka kita memiliki 

kecenderungan untuk meniru sifat 
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tersebut. Karena itu, carilah lingkungan yang bisa 

memotivasi kita untuk sukses. Kita harus mulai senang 

bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan 

untuk bangkit. Bergaul dengan orang-orang yang percaya 

diri akan berbeda dibandingkan bergaul dengan orang-

orang yang gagal. Sebab bergaul dengan orang-orang yang 

percaya diri, Insya Allah semangatnya akan menular kepada 

diri kita 

 

7. Jadikan keresahan sebagai kawan . 

Banyak peristiwa atau saat-saat dalam kehidupan yang 

dapat membuat kita mengalami rasa cemas atau gelisah. 

Akibatnya, kita mengalami krisis percaya diri. Saat itulah 

kita harus mulai mengingatkan diri sendiri bahwa rasa 

cemas dan gelisah merupakan kawan. Tingkatkan energi, 

tajamkan kecerdasan, tinggikan kewaspadaan, dan 

kembangkan pancaindera. Dari pada menyia-nyiakan 

energi untuk kecemasan yang sia-sia, lebih baik menghadapi 

tantangan itu secara tegas dan efektif. 

Semua orang bilang bahwa dengan percaya diri bisa 

dilakukan. Tetapi dengan percaya diri saja semua itu tidaklah 

cukup, harus ditambah dengan usaha yang sungguh-sungguh baru 

kemudian timbul percaya diri yang baik. Banyak orang yang sudah 

berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi masih merasa takut 

untuk tampil. Hal ini biasa terjadi. Anda kalau mengalamai hal 

tersebut tidak perlu kawatir. Yang penting rasa takut itu justru 

menjadkan Anda untuk hati-hati sehingga tidak melakukan 
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kesalahan. Jadi rasa takut tersebut dianggap sebagai pendorong, 

bukan penghambat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anda ingin mengembangkan 

diri ? 

Datang saja ke Ruang BK 

Novita Wahyu Nugraeny 

 

083867320910 

 
083867320910 

 

521B3821 

 

@nopiethapetha 

 

Novita Nugraeny 
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Terbebas Dari Rasa Malas? 8 
Cara Ini Perlu Kamu 

Terapkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nia Atika Listianingtyas 

14104241018 

Prodi Bimbingan dan Konseling 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta 



51 

 

Rasa malas seringkali hinggap di tubuh kita namun, hal ini menjadi 

tidak wajar apabila rasa malas tersebut telah mendarah daging. 

Sering kali kita berkata “ah nanti sajalah”, “ah tugas gampang bisa 

dikerjakan nanti”, “jalan-jalan dulu ah baru ngerjain tugas”, kata-

kata ini seringkali kita ucapkan saat kita akan melakukan sesuatu. 

Hal kecil inilah yang sebenarnya sangat destruktif bagi kita yang 

dapat memgacaukan aktivitas kita.Rasa malas biasanya disebabkan 

oleh beberapa alasan diantaranya seperti berikut: 

1. Stress: Saat seseorang stres, kuatir, cemas atau gelisah maka 

sangatlah susah untuk bisa bekerja dengan produktif. Dalam 

situasi tersebut menunda sering kali menjadi salah satu 

pilihan yang sering diambil. 

 

2. Terjebak dalam tumpukan tugas dan jadwal: Terkadang 

dalam satu waktu kita memiliki banyak tugas namun waktu 

yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut 

kurang, sehingga kamu menjadi kurang focus dan memilih 

untuk menunda pekerjaan. 
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3. Kurangnya motivasi:Selama motivasimu rendah untuk 

melakukan suatu pekerjaan maka kamu cenderung untuk 

menunda pekerjaan tersebut. 

 

4. Kurangnya disiplin:Jika disiplinmu rendah maka 

penundaan akan menyelinap masuk dan menguasai dirimu. 

 

5. Perfeksionis:Salah satu sebab penundaan yang cukup 

sering adalah ingin perfeksionis yang akhirnya membuatmu 

menunda melakukan rencana-rencana kita untuk 

menunggu ‘waktu yang tepat’. 

 

6. Buruknya manajemen diri karena kebiasaan 

buruk:Terkadang disaat kamu melakukan suatu aktivitas 

ada saja hal-hal yang tidak diharapkan terjadi malahan 

terjadi sehingga apa yang telah kamu rencanakan tertunda. 

Akibatnya kamu harus mengorbankan pekerjaan yang 

didepan mata dan mengorbankan pekerjaan lain yang telah 

kamu rencanakan. 

Menghilangkan rasa malas merupakan tantangan tersendiri, 

menjadi rajin seringnya hanya berakhir di niat saja. Padahal, rasa 
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malas ini sudah sering membuatmu menjadi tidak produktif dan 

banyak kewajiban yang terbengkalai. Berikut adalah tips untuk 

menghentikan kebiasaan malasmu; 

1.Sempatkan untuk membuat to-do-list 

Sebelum tidur sempatkanlah 

menulis to-do-list hal ini berguna 

agar kamu mempunyai bayangan 

bagaimana hari esok akan berjalan. 

Tulislah dari hal terkecil sampai hal terbesar yang akan kamu 

lakukan secara runtut. 

2.Setel alarm untuk membantumu bangun pagi 

Jika kita susah bangun pagi ada 

baiknya kamu menyetel alarm, hal 

ini sangat berguna karena jika 

kamu bangun pagi tubuh akan 

punya waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan tenaga yang 

berguna beraktifitas selama seharian. 
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3.Selalu berfikir positif 

Penyebab rasa malas pertama 

adalah pikiran negatif, maka 

untuk menghilangkan pikiran 

negatif adalah dengan selalu 

berpikir positif. Berfikir positif 

tentang apapun yang akan kamu lakukan sehingga kamu dapat 

terhindar dari rasa malas. 

4.To-do-list jangan hanya dijadikan sekedar wacana 

Jika waktu kita banyak yang 

kosong dan mengisinya dengan 

bermalas-malasan maka gagal 

sudah rencana yang telah dibuat 

tadi malam. Supaya rencana kita 

tidak gagal maka kamu wajib mematuhi seluruh jadwal to-the-list 

yang telah kamu buat. Fokuslah pada apa yang kamu kerjakan jika 

sudah selesai maka kita dapat sedikit bersantai. 
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5.Manfaatkan waktu istirahatmu dengan baik 

Sepadat apapun jadwalmu maka 

sempatkanlah untuk waktu 

untuk beristirahat, hal ini dapat 

menjadikan tubuhmu kembali 

mendapat energy dan 

bersemangat setelah lelah beraktivitas. Kamu dapat mengisi waktu 

istirahat dengan menonton film, membaca buku, makan bersama, 

ataupun bercanda bersama temanmu. 

6.Ketika merasa lelah dan bosan, lihatlah orang-orang 

disekitarmu yang bahkan tak sempat bermalas-malasan 

Ketika rasa malas menyerang, 

coba deh lihat sekelilingmu. 

Mereka memiliki beban yang 

sama, mereka juga pasti 

merasakan lelah dan bosan. 

Tapi mereka nggak ingin dimanjakan dengan rasa itu dan tetap 

semangat menjalani kewajiban. 
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7.Berolahraga atau kumpul dengan teman 

Jika kamu merasa bosan dengan 

aktivitas yang kamu lakukan 

kamu dapat melakukan olahraga 

seperti jogging, renang, atau 

bersepeda di sela-sela 

aktivitasmu. Hal ini dapat membuat mu merasa tidak terbebani 

oleh aktivitasmu yang semakin hari semakin padat. 

8.Dedikasikan hari Minggumu untuk bermalas-malasan dan 

bersantai 

Caranya, yaitu dengan 

mendedikasikan hari Minggumu 

hanya untuk bersantai dan 

bermalas-malasan. Kamu bisa 

terbebas dari kejaran tugas atau kerjaan untuk sejenak. 

Nah, itulah sedikit cara untuk membantumu keluar dari rasa 

malasmu, jika ingin sukses maka jangan bermalas-malasan yaa. 

Semoga bermanfaat, 
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Sumber:http://niaatikalistianingtyas.blogs.uny.ac.id/ 
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Senyummu Cerahkan 

Hatimu! 

 

Anifa Tuzzuhroh Nurbaiti 

14104241019 

Prodi Bimbingan dan Konseling 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbiingan 

Fakultas Ilmu Pendidikan 
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Universitas Negeri Yogyakarta 

Mungkin kita mengenal dengan raut muka yang tidak baik. Ada 

beberapa orang yang memang pada dasarnya adalah orang yang 

sulit untuk menampakkan muka yang enak dilihat.  

Kebanyakan orang akan menganggap orang-

orang semacam itu tak menyenangkan, 

menjengkelkan, dan tak cocok dijadikan 

teman. Padahal bisa jadi itu bukan kemauan mereka. Bagaimana 

cara mengatasinya? Tersenyumlah! 

Apa itu senyum? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

senyum didefinisikan sebagai gerak tawa ekspresif yang tidak 

bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan 

sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Dalam teks 

agama, senyum bernilai ibadah karena dianggap memiliki 

kesamaan dengan sedekah.  
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Ada beberapa metode tersenyum yang perlu kita ketahui agar 

dapat tersenyum pada saat yang kita inginkan dan 

menampilkannya dengan tulus. 

Bagaimana kita meningkatkan tampilan senyum kita? Beberapa 

langkah yang kita lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Seringlah berlatih tersenyum 

Lakukanlah kontak mata singkat dengan seseorang dan 

tersenyumlah. Saat Anda melakukannya, pikirkanlah hal-hal 

yang membahagiakan. Tak semua orang akan membalas 

senyum Anda, tetapi ingatlah bagaimana rasanya saat mereka 

melakukannya. 

2. Tersenyumlah dengan mata 

Cobalah untuk tersenyum di depan cermin 

dan berkonsentrasilah pada mata dan ambilah 
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secarik kertas dan tutupi mulut kita dengan kertas tersebut. Kita 

bisa tersenyum dengan mata kita. 

3. Jagalah kebersihan mulut 

Seringkali kita takut tersenyum karena 

khawatir kita mempunyai mulut yang 

bau. Jagalah kesehatan mulut agar kita 

bisa leluasa tersenyum. 

Metode kedua yaitu tersenyum untuk alasan yang tepat. 

Bagaimana langkah-langkahnya? 

1. Buatlah senyum dengan tulus 

Jangan tersenyum jika kita tidak merasa ingin tersenyum. Ingatlah 

bagaimana rasanya saat kita melebarkan senyum tulus. 

Berusahalah untuk mendapatkan perasaan itu setiap kali kita 

tersenyum. 
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2. Tersenyumlah saat merasa senang 

Senyum yang tulus datang dari perasaan bahagia, positif dan 

sebagai gambaran perasaan dari hati kita. 

3. Tersenyumlah dari rasa cinta 

Jauh lebih mudah menampilkan senyum yang bersahabat, tenang 

dan asli saat kita menyukai apa yang kita lakukan, saat menyukai 

orang-orang di sekitar kita, dan disaat kita mencintai kemanusiaan 

pada umumnya. 

4. Tersenyumlah saat kita merasa sedang ingin bermain-main 

Saat-saat menegangkan bisa membuat kita terlalu serius. Biarkan 

diri kita berpetualang sebagai layaknya anak-anak. Mereka 

tersenyum karena senang dengan bermain-main. 

Metode yang ketiga yaitu buatlah senyum adalah bagian dari 

kehidupan! 
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1. Tersenyumlah saat biasanya tidak tersenyum. 

2. Bersiaplah bahwa tersenyum akan terasa sulit di sejumlah 

situasi. 

3. Nikmatilah banyak keuntungan dari tersenyum. 

Apa saja manfaat yang kita dapatkan ketika kita banyak 

tersenyum? 

1. Senyum membuat diri menjadi lebih menarik.  

2. Senyum bisa mengubah suasana hati.  

3. Senyum bisa menular. 

4. Senyum bisa meredakan stres. 

5. Senyum bisa meningkatkan kekebalan tubuh. 

6. Lipatan senyum membuat terlihat lebih muda. 

7. Senyum bisa membuat orang terlihat 

sukses.  
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8. Senyum bisa membantu orang lebih positif. 

9. Banyak tersenyum akan mendapatkan lebih banyak 

kebahagiaan. 

Dari berbagai manfaat yang kita peroleh, tersenyum? Apa ruginya? 

Ketika memilih antara mengerutkan dahi, ekspresi kosong atau 

tersenyum, tampaknya pilihan terakhir adalah pilihan yang paling 

produktif dan positif, bukankah demikian? 

Sumber : http://anifatuzzuhroh.blogs.uny.ac.id/ 

Anda ingin 

mengembangkan diri? 

Datang saja ke ruang 

Bimbingan dan Konseling 

Anifa Tuzzuhroh Nurbaiti 
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http://anifatuzzuhroh.blogs.uny.ac.id/
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Apa itu negative thinking? Tentu kita semua sudah tidak asing lagi 

dengan kalimat tersebut. Dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia, 

negative thinking sering disebut juga dengan prasangka buruk atau 

juga dalam bahasa arab disebut dengan su’udzon. 

Apa itu prasangka? Banyak orang yang mengartikan pengertian 

dari apa itu prasangka. Awalnya istilah ini merujuk pada penilaian 

berdasar ras seseorang sebelum memiliki informasi yang relevan 

yang bisa dijadikan dasar penilaian tersebut. Pengertiannya 

sekarang menjadi sikap yang tidak masuk akal yang tidak 

terpengaruh oleh alasan rasional. dan kondisi ini akan 
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mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang 

berprasangka tersebut, sehingga konsekuensinya dapat berupa : 

1.Berfungsi sebagai skema (kerangka pikir kognitif untuk 

mengorganisasi, menginterpretasi dan mengambil informasi) yang 

mempengaruhi cara memproses informasi 

2.Melibatkan keyakinan dan perasaan negatif terhadap orang yang 

menjadi anggota kelompok sasaran prasangka. 

Dampak bagi orang yang menjadi obyek prasangka: 

1. Membentuk sikap rasial dan stereotip terhadap mereka 

sendiri 

2. Makin kuat seseorang menjadi bagian dari minoritas dan 

mengidentifikasikan diri makin sensitive terhadap 

prasangka halus dan makin kuat bereaksi terhadap 

prasangka tersebut. 
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Terkadang kita juga memerlukan penghargaan ataupun status 

dalam lingkungan di sekita kita. Untuk dapat merasakan diri kita 

memiliki status, kita memerlukan adanya orang yang memiliki 

status dibawah kita. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan 

nilai terbaik dikelas, kita merasa menang dan dianggap memiliki 

status yang lebih baik. Selain itu emosi juga sangat berkontribusi 

terhadap timbulnya prasangka. 

Proses pembentukan prasangka menurut Mar’at (1981) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Pengaruh Kepribadian 

2. Pendidikan dan Status 

3. Pengaruh Pendidikan Anak oleh Orangtua 

4. Pengaruh Kelompok 

5. Pengaruh Politik dan Ekonomi 

6. Pengaruh Komunikasi 

7. Pengaruh Hubungan Sosial 



70 

 

Selain itu juga disebutkan beberapa sumber prasangka lain, 

berupa : 

1. Konflik langsung antar kelompok. Berdasarkan Teori 

Konflik Realistik (Realistic Conflict Theory) di mana 

prasangka muncul karena kompetisi antar kelompok social 

untuk memperoleh kesempatan atau komoditas yang 

berharga yang berkembang menjadi rasa kebencian, 

prasangka dan dasar emosi. 

2. Pengalaman awal.Berdasarkan Teori Pembelajaran Sosial 

(Social Learning Theory),prasangka dipelajari dan 

dikembangkan dengan cara yang sama serta melalui 

mekanisme dasar yang sama, seperti sikap yang lain yakni 

melalui pengalaman langsung atau pengalaman yang 

pernah ia lihat/dengar secara langsung 
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Tidak selamanya prasangka buruk akan tetap berada pada 

diri kita, kita juga dapat mencegahnya dengan melakukan 

beberapa hal dibawah ini : 

 

1. Berfikir Positif. 

Dengan berfikir positif, kita akan selalu dapat melihat 

kebaikan orang lain sehingga menghindarkan kita dari 

prasangka buruk. Dengan selalu melihat kebaikan orang 

lain, kita pun akan berteman dengan orang-orang yang baik 

pula. 

2. Lengkapi Informasi. 
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Sebelum menuduh seseorang, coba berfikir ulang, apakah 

info yang kita dapat sudah pasti kebenarannya. Mengecek 

dengan teliti benar atau tidaknya dugaan kita terhadap 

orang lain, akan sangat membantu menghilangkan 

prasangka buruk kepada orang tersebut. 

3. Perluas Pergaulan. 

Carilah teman sebanyak mungkin, jangan membatasi 

pergaulan hanya dengan orang-orang tertentu. Dengan 

pergaulan yang luas dan beragam, akan terbuka pikiran dan 

wawasan tentang segala hal yang ada di sekitar kita. 

Kitapun akan lebih mudah beradaptasi dan bertoleransi 

dengan orang lain. 

4. Perbanyak Kegiatan. 
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Isi waktu dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Ini 

agar tidak ada waktu yang terbuang percuma sekaligus 

mencegah timbulnya pikiran-pikiran negatif. 

5. Tingkatkan Ibadah. 

Mendekatkan diri pada Tuhan dengan semakin 

meningkatkan kulitas ibadah merupakan salah satu cara 

yang efektif untuk menepis prasangka buruk serta membuat 

hati kita bersih dan damai. 

Sumber : http://ellykurnia.blogs.uny.ac.id/ 

Anda ingin mengeksplorasi diri anda? Datang saja ke ruangan 

Bimbingan dan konseling.  

Atau bisa hubungi, melalui : 

  

 

ellykurniaaa13@yahoo.com 

 

081391200309 

 

@ellykunia 

 

081391200309 

http://ellykurnia.blogs.uny.ac.id/
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TIPS KOMUNIKASI INTENS 

DALAM KELUARGA 

 

Saat ini terjadi 

begitu banyak 

problematika yang dialami 

oleh anak anak remaja. 

Contohnya saja yang real 

dan yang banyak dialami banyak orang orang muda 

adalah kurangnya komunikasi yang intens antara 

anak dengan orangtua, padahal goal dari 

Komunikasi dalam keluarga adalah bentuk 

komunikasi yang paling ideal karena hirarki antara 

orang tua dan anak-anaknya ada tetapi tidak 

menyebabkan formalitas di antara mereka. Melalui 

komunikasi yang terpelihara baik, tidak ada anggota 

keluarga yang memendam suatu masalah pada 

dirinya, tidak pernah takut untuk mengutarakan 

pada anggota keluarga yang lain. Nah , masalah 

http://anastasiadwianggitasari.blogs.uny.ac.id/2015/11/02/tips-komunikasi-intens-dalam-keluarga/
http://anastasiadwianggitasari.blogs.uny.ac.id/2015/11/02/tips-komunikasi-intens-dalam-keluarga/
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kurangnya komunikasi ini bisa bersumber dari si 

anak bisa juga bersumBber dari orang tua itu sendiri 

dan banyak sekali factor yang mempengaruhi. 

Sebagai penulis sekaligus yang merasakan, saya 

ingin sedikit 

berbagi tips 

untuk kalian 

kalian yang 

mengalami 

masalah 

komunikasi yang kurang baik dengan keluarga. 

Yang pertama adalah respek 

Nah , untuk komunikasi harus diawali dengan sikap 

saling menghargai (respectfull attitude). Kenapa? 

Dengan adanya penghargaan biasanya akan 

menimbulkan timbal balik dari si lawan diskusi. 

Bagi orangtua, akan sukses berkomunikasi dengan 

anak bila ia melakukannya dengan penuh respek. 

Bila ini dilakukan maka anak pun akan melakukan 
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hal yang sama ketika berkomunikasi dengan 

orangtua atau orang di sekitanya. 

Kedua adalah 

empati 

Empati sediri 

kemampuan untuk 

menempatkan diri kita 

pada situasi dan kondisi 

yang dihadapi orang 

lain. Syarat utama dari sikap empati adalah 

kemampuan untuk mendengar dan mengerti orang 

lain, sebelum didengar dan dimengerti orang lain. 

Orangtua yang baik tidak akan menuntut anaknya 

untuk mengerti keinginannya, tapi ia akan 

berusaha memahami anak atau pasangannya 

terlebih dulu. Ia akan membuka dialog dengan 

mereka, mendengar keluhan dan harapannya. 

Mendengarkan di sini tidak hanya melibatkan 

indra saja, tapi melibatkan pula mata hati dan 

perasaan. Cara seperti ini dapat memunculkan rasa 

saling percaya dan keterbukaan dalam keluarga. 
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Selain orang tua, anak juga harus mempunyai rasa 

empati yang tinggi. 

Kenapa? Supaya apa 

yang diinginkan dan 

disampaikan oleh 

orang juga merasakan 

dan bisa merasakn 

timbal balik dari anak 

sendiri. 

Ketiga adalah audibel 

Audibel berarti “dapat didengarkan” atau bisa 

dimengerti dengan baik. Sebuah pesan harus dapat 

disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa 

diterima oleh si penerima pesan. Raut muka yang 

cerah, bahasa tubuh yang baik, kata-kata yang 

sopan, atau cara menunjuk, termasuk ke dalam 

komunikasi yang audibel ini. Jadi disini orang tua 

dan anak harus bisa melakukan audible ini . 

Pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan 

tidak menimbulkan banyak pemahaman, selain 

harus terbuka dan transparan. Ketika berkomunikasi 
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dengan anak, orangtua harus berusaha agar pesan 

yang disampaikan bisa jelas maknanya. Salah satu 

caranya adalah berbicara sesuai bahasa yang mereka 

pahami (melihat tingkatan usia). 

Selanjutnya yaitu tepat 

Dalam membahas suatu masalah hendaknya 

proporsi yang diberikan tepat baik waktunya, tema 

maupun sasarannya. Waktu yang tepat untuk 

membicarakan masalah anak misalnya pada waktu 

makan malam. Pada waktu sarapan pagi, karena 

ketergesaan maka yang dibicarakan umumnya 

masalah yang ringan saja. Dalam 

mengkomunikasikan masalah , orang tua perlu 

punya teknik dan strategi , karena ketika orang tua 

tidak tepat dalam mengkomunikasikannya , tidak 

semua anak mampu memahami dengan baik apa 

yang dibicarakan orang tua. 

Kemudian ada rendah hati 

Sikap rendah hati dapat diungkapkan melalui 

perlakuan yang ramah, saling menghargai, tidak 
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memandang diri sendiri lebih unggul ataupun lebih 

tahu, lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian 

diri. Dengan sikap rendah hati ini maka lawaaan 

diskusi kita memjadi lebih terbuka, sehingga banyak 

hal yang dapat diungkapkan dari diskusi tersebut. 

Selanjutnya yang paling saya sukai adalah pergi 

berlibur atau sekedar jalan jalan bersama keluarga. 

Berlibur atau jalan jalan saja merupakan salah satu 

cara yang paling jitu untuk menghabiskan waktu 

bersama anggota keluarga. Dengan berlibur, mampu 

membuat hubungan keluarga tetap harmonis efektif 

bahkan semakin melekat hlo. 

Dan yang terakhir sendiri adalah membuat tradisi 

didalam keluarga. 

Menciptakan tradisi keluarga merupakan salahsatu 

momen yang dapat diciptakan untuk membuat 

semua anggota keluarga berkumpul. Misalnya saja 

pergi untuk mengikuti kgiatan keagamaan diGereja 
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bersama sama. Disitu hubungan batin antara anak 

dan orang tua juga akan semakin intens. 

Sumber           : 

http://pondokhikmat.tripod.com/komunikasi_kel

uarga_efektif.htm 

http://antoniusiwansblog.blogspot.co.id/2014/11/

5-tips-komunikasi-efektif-dalam-     keluarga.html 

http://www.klikdokter.com/tanyadokter/psikiatri

/membangun-komunikasi-sehat-dalam-keluarga 
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