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Menilai diri sendiri bukanlah hal yg mudah

 Seringkali kita membangun pertahanan diri

untuk melindungi ego

Untuk menilai diri dibutuhkan kesanggupan

berpikir logis, pikiran terbuka dan

keberanian



 Saat kita lahir ke dunia, kita tidak berdaya

dan tergantung orang lain.

 Butuh belajar dari orang lain

 Butuh pujian, cinta dan perlindungan



Membutuhkan orang lain untuk mencari dan

menyampaikan pendapat

Membutuhkan teman untuk berbagi perasaan

Membutuhkan simpati orang lain dan

memperoleh jaminan tentang harga dirinya



 Kadang menipu diri sendiri demi menjaga

citra diri

 Kadang melakukan perbuatan yang tidak

dipikirkan secara matang terlebih dahulu

 Kadang memberikan alasan untuk

membenarkan perbuatannya

Memungkiri perbuatannya yang tidak benar

dengan menyalahkan orang lain



 Seorang manajer harus mampu menilai diri

sendiri

 Kesalahan dalam menilai diri dapat

berdampak pada pelaksanaan kerja tim yang 

kurang optimal

 Kesalahan menilai diri dapat mendorong

terjadinya kegagalan

 Apa saja penyebab kegagalan? 



Harga diri yang berlebihan

 Secara tidak sadar menginginkan kedudukan

dan nama besar

 Tidak sanggup menyediakan tempat bagi

orang lain

 Perlawanan terhadap kekuasaan



 Seorang yang bijaksana hanya memiliki satu

musuh yaitu dirinya sendiri.

Musuh ini sukar untuk diabaikan dan

mempunyai banyak tipu muslihat

Dia menyerang seseorang dengan

menanamkan rasa takut dan kebimbangan

Dia selalu mencari untuk melepaskan atau

menyesatkan dari tujuan

Dia adalah musuh yg tidak dapat dilupakan

tapi tetap menipu



Untuk apa anda sekolah disini? 

 Apa tujuan hidup anda?

Mengapa anda sekolah disini? 

 Apakah cocok dengan tujuan hidup anda?

 Apa yg dilakukan pihak jurusan/fak/univ

untuk membantu anda mengembangkan diri? 

 Apakah itu menolong mencapai tujuan anda?

 Bagaimana anda berusaha untuk mencapai

tujuan anda



 Pendekatan dengan riwayat hidup diri sendiri

 Tandailah hal-hal yang ekstrim

 Analisa mimpi

Merubah hal-hal yang rutin

 Cross Characterization



Mulailah dari masa kecil anda

Orang-orang yang penting dalam kehidupan
anda

 Bagaimana orangtua anda: ibu dan bapak

 Bagaimana reaksi anda terhadap keduanya

 Adakah yang anda benci atau sukai?

 Apa cita dan harapan beliau tentang anda
nantinya?

 Cita2 apakah yang pernah kalian diskusikan?

 Apakah anda melakukan apa yg diharapkan
mereka? Mengapa? 



 Prestasi apakah yang sudah anda capai?

 Apakah yang paling mengecewakan dalam

hidup anda?

Macam apakah teman-teman anda?

 Pengalaman apakah yang memberi rasa 

kepuasan paling besar dalam hidup anda

Lihatlah mana yang mempengaruhi hidup anda

kini dapatkah ditingkatkan?



Hakekat kejiwaan seseorang dapat ditandai

dari emosi yang tinggi atau rendah sekali

Dalam daerah mana emosi anda bergerak?

 Buatlah eksperimen dengan membuat

catatan reaksi anda terhadap kejadian atau

situasi yang membuat anda marah, frustasi, 

gembira, sedih, gelisah dan sebagainya.

 Catat situasi yang menyebabkan peristiwa

itu, juga reaksi yang anda lakukan.sebanyak

yang dapat anda peroleh



 Kumpulkan kejadian yg sejenis,ada berapa

kelompok kejadian? Misal yang 

menyenangkan, membuat gelisah, 

menyedihkan dsb

 Analisa kejadian: apakah peristiwa yg sama

terjadi pada waktu yang berbeda disebabkan

oleh hal yang sama atau berbeda? Apa peran

anda dalam situasi tersebut



 Ambil satu peristiwa yang paling penting

(cukup dua yang bertolak belakang)

 Cobalah buat kisah dengan kejadian yang 

sama tapi berbalik tokoh anda dengan orang

tersebut.

 Apakah sekarang anda membuat orang lain 

marah atau bahagia?

Anda akan belajar banyak tentang diri anda

sendiri dengan mengganti peran


