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K e i n g i n a n  T u j u a nU p a y a  d a n  p e r i l a k u

SIAPA SAYA?
Manusia adalah pribadi yang memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.
Keberhasilannya dalam mencapai tujuan, mampu melakukan sesuatu akan  
memberikan rasa keberhargaan pada dirinya dan merasa dirinya berguna.

Sebaliknya, jika tujuannya seringkali tidak tercapai padahal keinginan dan upayanya 
besar maka dapat menurunkan perasaan keberhasilan dan meningkatkan perasaan 

tidak memiliki kemampuan 



Bila kita berhasil mencapai tujuan misalnya nilai saya selalu
diatas 80 setiap ujian, otak akan membuat kita yakin dan
percaya (belief) : "saya mampu belajar dengan baik"

Bila kita sulit/tidak berhasil melakukan sesuatu, otak akan
membuat kita yakin dan percaya (belief) : "saya tidak mampu
mengerjakan itu, saya bodoh "

Kepercayaan ini baik positif maupun negatif juga turut
dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan memandang dan
mempengaruhi saya. 
Misalnya keluarga menyatakan "kamu ga akan bisa
melakukan ini. Kamu kan sakit. Kamu yakin kamu bisa? 



POSITIF NEGATIF 
Pemikiran kita : saya pikir walau sulit saya 
mungkin bisa melakukan sesuatu, memiliki 
minat pada sesuatu hal

Perasaan kita : lebih berani, lebih tenang, 
mampu bersemangat kembali walaupun 
mengalami kesulitan 

Perilaku kita :  mau mencoba, tidak mundur, 
dan berkomitmen untuk melakukan sesuatu

BAGAIMANA BILA KEYAKINAN KITA : 

Pemikiran kita : lebih baik tidak melakukan 
sesuatu, sudah pasti gagal, itu semua di luar 
kemampuan saya

Perasaan kita : cemas, panik, tidak berdaya,
kepercayaan diri kecil

Perilaku kita :  menghindari, marah-marah, 
menutup diri dan menolak kesempatan yang 
ada



DAMPAK KEYAKINAN DAN PEMIKIRAN NEGATIF TENTANG DIRI

Pemikiran 
Negatif

khawatir/
kecemasan

Perasaan tidak 
menyenangkan

tingkat stress 
meningkat

Mempengaruhi 
perilaku 

Hasil tidak 
memuaskan 

mempengaruhi 
kesehatan



PEMIKIRAN NEGATIF SAYA : 
...........................................

KEJADIAN APA YANG MEMBUAT SAYA BERPIKIR SEPERTI ITU : 
...........................................

APA YANG SAYA RASAKAN : 
...........................................

BUKTI YANG MENDUKUNG PEMIKIRAN 
SAYA  : 

...........................................

...........................................

BUKTI YANG TIDAK MENDUKUNG
PEMIKIRAN SAYA  : 
...........................................
...........................................

BENARKAH PEMIKIRAN NEGATIF SAYA BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT : 

 LEMBAR LATIHAN MENGUBAH KEYAKINAN NEGATIF AKAN DIRI



BAGAIMANA BILA SAYA MEMILIKI KETERBATASAN KESEHATAN ?

Saya harus berhadapan dengan rasa sakit/tidak nyaman saya 
Saya merasa tidak berdaya untuk situasi yang saya hadapi 

Tentu saja berpengaruh pada upaya dan perilaku saya. 
Walaupun keinginan untuk melakukan sesuatu besar, ada ancaman dari keadaan 

kesehatan yang menghambat upaya dan perilaku yang ditampilkan. 
 

Terdapat dua situasi yang harus dihadapi dengan keadaan kesehatan : 
1.
2.

Melakukan kegiatan baru yang sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi kita, 
menetapkan target yang memungkinkan untuk dicapai dan keberhasilan- 

keberhasilan kecil kita akan membantu kita merasa lebih berdaya.
"ternyata saya mampu melakukan ini itu bila saya mau berupaya dan sesuai dengan 

kondisi saya"
 
 



Pada akhirnya kita akan memilih respon yang akan kita 
berikan dan tindakan yang akan kita tampilkan sesuai 

dengan keadaan yang dihadapi  

Saya tidak melakukan apa-apa karena saya yakin saya tidak bisa 
VS 

Saya mau coba dulu, 
50% kemungkinan saya bisa melakukannya dengan baik 



 Apa yang bisa dilakukan untuk mencoba sesuatu ? 

Kenali diri dan kemampuan secara fisik : Kelelahan dan rasa sakit yang timbul,  

hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dari pandangan medis

Eksplorasi hobi yang menyenangkan bagi kita dan dapat dilakukan dengan 

kondisi kita secara realistis

Tentukan target yang ingin dicapai, misalnya belajar bahasa inggris dengan 

menghapal 5 kosakata setiap hari 



Meyakinkan dan mendorong diri untuk mau mencoba, tidak

mempercayai mentah-mentah pemikiran negatif kita (menggunakan

lembar latihan tadi

Tidak membandingkan diri kita dengan orang lainnya

Mencari keluarga/teman yang dapat mendukung untuk melakukan

kegiatan baru atau mengikuti komunitas lainnya

 Apa yang bisa dilakukan untuk mencoba sesuatu ? 



Peran Caregiver 
Kekhawatiran pasti ada dan wajar dimiliki caregiver (keluarga, profesional)

Deep-talk bagaimana ia memandang dirinya saat ini dan upaya apa yang 
dapat dilakukan bersama . Biasanya pembicaraan mendalam sering 
dihindari karena takut berdampak pada semangat penderita.

Belajar melangkah perlahan bersama untuk mencoba kegiatan dan tujuan 
baru dengan penderita. Berikan ia kepercayaan melakukan kegiatannya 
sendiri dengan tidak lupa mempersiapkan antisipasi-antisipasi pada 
keterbatasan kesehatannya.  



Peran Caregiver 
Menghindari kata "JANGAN", ubahlah dengan memberikan pandangan 
terhadap situasi yang mau dicoba dan kemungkinan-kemungkinan yang 
dapat terjadi (baik positif maupun negatif)

Berikan pujian terhadap keberhasilan-keberhasilan kecil berdasarkan hal 
yang nyata misalnya "wah kamu bisa menghapal 10 kosakata hari ini"

Jika terjadi kesulitan ataupun kegagalan, pahami perasaan putus asanya 
dengan memvalidasinya "saya mengerti ini susah ya buat kamu, tidak apa 
apa kalau kamu sedih dulu" "gapapa, besok bisa kita coba lagi" 



mari kita diskusi


