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Pilih mana gelas setengah penuh  atau 

gelas setengah kosong? 

Kalau kamu selalu melihat gelas setengah kosong 

dan sulit untuk melihat sisi positif di hidupmu, 

mungkin pesimisme menghalangi pencapaian 

keinginanmu.

Tapi, mengubah pola pikir menjadi lebih positif 

juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

Berikut 13 tips untuk ‘meretas’ pola pikir 

kita.



1. Tulis pencapaianmu
Luangkan 5 menit waktumu untuk menulis daftar hal yang sudah kamu 

capai selama ini, rasakan pencapaian di daftar itu sebagai motivasi 

kesuksesanmu selanjutnya.

2. Beri dirimu pertanyaan renungan
Otak kita merupakan mesin pencari jawaban. Jadi, berilah pertanyaan 

yang bisa direnungkan. Misal: Apa cara lain untuk melihat situasi ini? 

Apa hal terbaik yang kulihat dalam situasi ini? Pada akhirnya, otak akan 

terlatih untuk lebih sering melihat hal baik  dalam setiap situasi.

3. Kelilingi dirimu dengan orang-orang optimis
Bergaul dengan orang-orang optimis, serta membaca buku motivasi 

dapat memberimu kesempatan untuk merebut kembali kontrol dalam 

hidupmu. 



4. Mulai praktikkan rasa syukur tiap hari
Hidup dengan rasa syukur melatih pikiran untuk mencari hal positif di 

sekitarmu. Akan sulit untuk hidup dalam kenegatifan ketika fokusmu 

mencari hal positif dan nikmat dalam hidup. Apalagi syukur itu gratis 

dan sederhana.

5. Kembangkan ‘mantra’ harian
Bayangkan versi terbaik dirimu, kemudian ucapkan seolah-olah kamu 

sudah menjadi seperti yang kamu bayangkan. Ucapkan dengan keras 

di depan cermin secara rutin dan libatkan indra pendengaran serta 

visualmu. Seiring waktu, kamu bisa menjadi orang yang kamu 

bayangkan.



6. Bingkai kembali pikiran negatif 
Bangun kebiasaan ‘reframing’ (membingkai kembali). Setelah muncul 

pikiran negatif, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, 

“Bagaimana caraku mengubahnya menjadi sesuatu yang positif?”

7. Analisa eskpektasimu
Ketika kita mengharapkan hal buruk terjadi, otak kita akan membuang 

hal baik dan hanya menemukan hal buruk, dan sebaliknya. Pahami 

bahwa kamu dapat menciptakan realitamu sendiri.



8. Ganti kata-kata negatif dalam pikiran
Daripada “Aku akan gagal”, ucapkan “Ini akan berhasil”. Tulis 3 hal 

yang berjalan baik setiap harinya; hal ini dapat membangun momentum 

positif seiring waktu. 

9. Hargai setiap hal kecil
Menghargai hal-hal kecil merupakan rahasia untuk menciptakan 

pandangan optimis. Rayakan kemenangan kecilmu hari ini. 

10. Bandingkan prediksi negatif dengan hasil aktual
Ketika kamu memprediksi akan mendapat hasil pekerjaan yang buruk, 

pertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali, hasil negatif 

yang diprediksi tidak menjadi kenyataan. Prediksi negatif tidak akan 

melindungimu dari perasaan kecewa, hanya menambah penderitaan. 



11. Pelajari optimisme dan pengembangan pola pikir
Baca, praktikkan, dan ajarkan orang lain bagaimana cara 

mengembangkan pola pikir yang optimis. Seiring waktu, pelan tapi 

pasti, akan terjadi perubahan dalam perilakumu.

12. Hadir sepenuhnya
Hadir sepenuhnya (being present) dimomen yang sedang kamu 

rasakan.

13. Eksplor segala kemungkinan
Jelajahi opsi yang mungkin terjadi. Ajukan  pertanyaan untuk 

memahami perspektif orang lain. Bagikan pendapatmu dan hargai 

pendapat orang lain. Dengan begitu, kamu bisa menjadi orang yang 

jauh lebih positif.




