
WHO AM I ???
Mengenal diri lebih baik



• Agar kita dapat sukses dalam kehidupan dan 

dapat diterima didalam lingkungan, maka kita 

harus selalu mengembangkan diri.

• Pengembangan diri diawali dengan proses 

mengenal diri  menerima diri  menyadari diri 

 merubah diri.

• Pengembangan diri berkaitan dengan 

pengembangan peran kita dalam lingkungan.



Pengembangan Peran

Menyelaraskan pikiran, perasaan 
dan perilaku kedalam “peran” 
yang sedang disandang



Untuk tiap Peran, ada harapan-harapan 
tertentu

Di dalamnya termasuk tugas dan 
tanggung jawab
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Dampak Psikologis dari Peran yang 

disandang

• Orang ”lebih tinggi” lebih mudah melihat sisi negatif 
dari individu yang ada di “bawahnya”

• Bawahan cenderung “over critic”bila melihat 
atasannya.

• “Orang yang berusia lanjut”, diharapkan mampu 
memberi “kesan bijaksana”

• Yang lebih “muda” diharapkan memiliki toleransi 
lebih besar



Dampak Psikologis dari Peran yang 

disandang

• Memahami Role-Expectation (juga yang tidak 

tertulis)

• Menyesuaikan diri 

• Mengembangkan diri sesuai dengan role 

expectation yang terus berkembang



Manusia

• Selalu punya pilihan (terhadap reaksi 

dan persepsinya).

• Mempunyai harapan-harapan tertentu 

terhadap lingkungan atau orang lain.



Pilihan-pilihan dan

harapan-harapan

• Dapat membangun atau merusak dirinya.

• Dapat memelihara rasa percaya diri atau 
mengikis rasa percaya diri.

• Dapat memperlancar atau mempersulit 
hubungannya dengan orang 
lain/lingkungan.



Mau berubah atau tidak adalah 

pilihan anda

• Ingat!! Semua hal yang kita lakukan adalah 
PILIHAN KITA.

• Setiap Pilihan mengandung konsekuensi 
tertentu.

• Konsekuensi-konsekuensi tersebut merupakan 
tanggung jawab Anda.





Sedemikian Pentingkah ?

Dia yang ingin memimpin/mengarahkan orang lain 
harus terlebih dahulu bisa memimpin diri 

sendiri

Untuk itu ia harus mengenal DIRINYA SENDIRI

SUDAHKAH ANDA MELAKUKANNYA ???

Mengenali diri sendiri



Mengenal Diri Sendiri

• Penting, agar lebih jelas apa yang 
diinginkan 

• Menjadi tahu sisi yang berguna untuk 
memelihara rasa percaya diri

• Menjadi tahu sisi-sisi yang masih negatif, 
supaya dapat diminimalisir

• Dapat mengetahui langkah awal untuk 
mengembangkan diri



KESAN LUAR



Pengenalan diri yang diperoleh melalui 

KEMAUAN dan USAHA untuk memberi dan 

menerima, baik informasi maupun masukan-

masukan (pujian dan kritik) dari lingkungan. 

Dengan tujuan untuk kepentingan “Self/ 

Group Development”

Jendela Johari

(Konsep Pengenalan Diri)
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Cara Mengenali Diri :

1. INSTROSPEKSI

2. FEEDBACK/UMPAN BALIK

3. ALAT BANTU



1. Introspeksi

WHO AM I ??

(Anda adalah apa yang Anda 

pikirkan secara konsisten tentang 

diri Anda)



Semua hal yang Anda Percayai tentang diri sendiri sampai 

saat ini dalam kehidupan akan membentuk Gambaran 

Diri Anda



Gambaran Diri atau Pendapat Anda 

tentang diri Anda, pada akhirnya akan 

membangun atau merusak hidup Anda



Contoh cara Berpikir dan Merasa dalam

kebiasaan Berbicara dan Bertindak

Ungkapan Negatif
• Hari-hari saya  

mencemaskan 
(mengerutkan kening).

• Saya membenci 
pekerjaan saya (kerja 
malas-malasan).

• Saya tertekan (wajah 
cemberut).

• Hidup ini adalah sebuah 
beban (bahu turun, 
mudah putus asa).

Ungkapan Positif
• Hari-hari saya 

bertambah baik 
(tersenyum).

• Saya menyukai 
pekerjaan saya (lebih 
bertanggung jawab, 
serius).

• Saya energetik, 
bersemangat, kepala 
tegak).

• Hidup ini indah (lebih 
banyak 
tersenyum/tertawa, 
perhatian kepada 
lingkungan lebih besar)



2. Umpan balik/Feedback

Masukan/pendapat orang lain tentang 

kita, berdasarkan pengamatan dan 

perasaan orang tersebut waktu 

berinteraksi dengan kita.



Manfaat Umpan balik

• Memperluas wawasan kita tentang diri kita 

sendiri

• Menjadi tahu gambaran diri dari sudut pandang 

orang lain

• Mengenali kebiasaan-kebiasaan/ kecenderungan 

yang dapat dipertahankan, dan mengenali 

kebiasaan yang harus diubah/dibuang (yang 

mendukung atau menghambat interaksi dengan 

orang lain)



Tips Menerima Feedback

• Bersikap jujur terhadap data yang diinginkan

• Jangan terlalu menganggap kritik orang lain 
sebagai usaha untuk menjatuhkan diri kita

• Jangan terlalu cepat berpikir, bahwa kita sudah 
mengerti apa yang telah dikatakan orang lain. 
Kalau perlu ajukan pertanyaan untuk 
memperjelas pemahaman orang lain

• Jangan terlalu cepat membela diri pada waktu 
kita menerima feedback orang lain.



3. Alat Bantu

• Hasil Ujian

• Raport

• Penilain Kinerja

• Evaluasi Psikologis



TERIMA KASIH






