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“Perlakukanlah dirimu dengan 
kebaikan dan perhatian yang 
sama seperti yang akan kamu 

berikan kepada orang 
terdekatmu”

- Kristin Neff -



Dengan self compassion, kita akan 
dapat lebih memahami bagaimana kita 

mengasihi dan mencintai diri kita apa 
adanya dan tanpa syarat.  

Bagaimana caranya?



Apa sih self compassion itu?
• Menurut Kristin Neff, self compassion adalah sikap dimana kita memiliki

perhatian/kepedulian dan kebaikan terhadap dirinya sendiri saat menghadapi berbagai
kesulitan dalam hidup maupun terhadap kekurangan yang ada pada diri, serta mengakui
bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap
orang.

• Curry mengatakan bahwa self compassion merupakan proses melihat situasi yang tidak
menyenangkan dengan pikiran yang jernih dan tidak putus asa.

• Menurut Armstrong, self compassion merupakan sikap tesentuh dan terbuka terkait dengan
rasa sakit yang dirasakan, dibandingkan menghindar atau menghilangkannya, sebagai
individu justru memiliki keinginan untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit
tersebut dengan cara yang baik.



Jadi, self compassion merupakan sikap terbuka dan 
tergeraknya hati oleh penderitaan yang dialami, rasa 

untuk peduli dan mengasihi (welas asih) pada diri sendiri, 
memahami tanpa menghakimi kekurangan dan 

kegagalan diri, menerima kelebihan dan kekurangan
serta menyadari bahwa pengalaman yang dialami kurang

lebih sama dengan yang dialami oleh orang lain.



Apa saja komponen yang membentuk 
self compassion?

Self Compassion

Self 
Kindness

Common 
Humanity Mindfulness

1 2 3



Self Kindness

• Self kindness merupakan sikap dimana kita memberikan kebaikan pada diri kita, memahami diri, tidak
mengkritik atau menghakimi diri sendiri ketika sedang mengalami rasa sakit, kegagalan, ataupun keadaan
yang terjadi di luar ekspektasi kita.

• Kemampuan kita untuk mengakui kekalahan tanpa merendahkan diri adalah hal yang penting dari
bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri.

• Self kindness membuat diri kita menjadi hangat terhadap diri sendiri ketika menghadapi rasa rasa sakit,
kegagalan, maupun kekurangan diri kita. Kita dapat memahami diri sendiri dan tidak menyakiti diri
maupun mengabaikan diri dengan mengkritik dan menghakimi diri sendiri ketika menghadapi masalah.

• Ketika seseorang menghakimi dan mengkritik diri sendiri, ia akan menolak perasaan dan pemikirannya
sehingga dapat merespons secara berlebihan terhadap apa yang terjadi padanya.



Common Humanity

• Common humanity adalah kesadaran bahwa individu memandang kesulitan, kegagalan, dan tantangan
yang dihadapi merupakan bagian dari hidup manusia dan merupakan sesuatu yang dialami juga oleh
manusia lainnya, bukan hanya dialami oleh diri kita sendiri.

• Dengan common humanity, kita dapat memandang suatu peristiwa secara luas dimana sehingga dapat
melihat bahwa setiap masalah yang datang dapat diatasi dan menjadi bagian dari pengalaman manusia
serta dinamika kehidupan yang pada umumnya terjadi.

• Mungkin ada masa dimana kita merasa masalah yang terjadi merupakan masalah yang paling berat dan
tidak ada orang lain yang mengalaminya, hal ini membuat kita merasa terasing dan terisolasi dari realita.

• Ingatlah bahwa setiap manusia mengalami kesulitan dan permasalahan dalam hidupnya, kita tidak
sendiri.



Mindfulness

• Minfulness adalah dimana individu dapat melihat secara jelas, menerima, dan menghadapi kenyataan
tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu situasi

• Dengan mindfulness, kita dapat melihat pengalaman yang dialami dengan perpektif yang obejktif. Hal ini
diperlukan agar kita tidak terlalu teridentifikasi dengan pikiran atau perasaan negatif, tidak mengurangi
atau melebih-lebihkan apa yang dialami.

• Ketika kita melihat seusatu apa adanya, tidak dilebihkan maupun dikurangi, respons yang dihasilkan oleh
kita akan lebih efektif dan tidak reaktif secara emosional karena kita mengetahui dan mengerti apa yang
sebenarnya kita rasakan.

• Reaksi yang berlebihan ketika menghadapi sesuatu, kita akan terfokus pada keterbatasan diri sehingga
pada akhirnya akan menimbulkan pikiran dan perasaan negatif serta tak jarang membuat kita merasa
cemas.



Manfaat Self Compassion

Menenangkan emosi 
negatif

Meningkatkan perasaan 
positif

Ingatlah bahwa kita tidak sendiri
menjalani semuanya di dunia ini. 

Dalam Journal of Research in 
Personality, teknik self compassion

dapat menurunkan risiko depresi
dan meningkatkan kepuasan hidup

serta membangun relasi sosial
yang baik.

Individu yang memiliki self 
compassion akan lebih mencintai

dirinya. Ia akan meningkatkan
perasaan aman dan tenang saat

mengahdapi masalah. Mereka akan
mampu memahami kelebihan dan 
kekurangan dirinya sendiri serta

mampu melihat segala
permasalahan yang dihadapi

dengan sudut pandang yang luas.



● Perlakukan diri kita sebagai orang yang kita sayangi karena kita pun butuh
diperlakukan dengan baik tanpa dihakimi. Pikirkan apa yang akan kita katakana kepada
orang yang kita sayangi jika ia menghadapi situasi yang sulit dan perlakukan diri kita
sebagaimana apa yang akan kita lakukan/katakana kepada orang tersebut.

● Bersikap objektif dan menjadi pengamat yang baik ketika menghadapi masalah dan 
tantangan (tidak bereaksi secara emosional). Jika kita tidak bisa mengubah masalah yang 
kita hadapi, maka ubahlah sudut pandang kita.

● Berbicara hal-hal yang baik kepada diri sendiri (positive self talk) ketika mengalami
emosi negatif yang menghalangi sudut pandang positif. Jagan terlalu keras dan 
memaksakan diri terlalu keras, tidak menghakimi maupun mengkritik diri sendiri.

● Berlatih mindfulness, mencoba meditasi atau melakukan kegiatan dengan here and 
know (fokus dengan apa yang dilakukan di sini dan saat ini).

● Menuliskan perasaan yang sedang dialami dan memberikan saran yang membangun
terkait dengan perasaan tersebut tanpa mengkritik dan menghakiminya.

● Merawat diri dan menyayangi diri, seperti memakan makanan yang sehat, beristirahat
sejenak, berjalan kaki, atau apapun yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan
perasaan kita merasa disayangi

Melatih Self Compassion



Sayangi dirimu 
sebagaimana kamu 
meyayangi orang 

yang kamu sayangi 
tanpa syarat



Terima kasih sudah
berjuang hingga sejauh ini, 
kalian semua adalah orang-

orang hebat
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