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Menghadapi Kecemasan 

Dengan Cara Keren 

Lewat Kesendirian (?)

Coba bayangin kalau kalian cemas, takut, was-was  – 

Apa kalian bisa konsen belajar? bisa menjaga daily life berjalan lancar? 

Ya, mungkin bisa aja. Tapi, pasti ada aja naik and turunnya

Kamu gak bisa benar-benar efektif  improving your self 

Kalau kondisi mental amburadul



01.
ROUTINE

MORNING

~~ “I’m a huge believer of morning routine effectiveness”

Usahakan untuk selalu punya struktur jelas di pagi hari  
Kalau kamu punya struktur di pagi hari dan bisa menerapkannya

Struktur morning routine bisa membuat kamu merasa aman dan 
nyaman bahkan bisa menurunkan kecemasan

–  hari mu akan lebih baik



02.
SIKAPI KESENDIRIAN

DENGAN BAIK

[INGAT]!
Kesendirian adalah pisau dua arah;

–  bisa menguntungkan dan merugikan

Menguntungkan; 

kalau kamu ngerjain hal-hal yang penting dan 

baru yang mendukung karir mu 

Merugikan; 

merasa kesepian, hidup tuh cuma ‘you vs world’ cuma sendiri 

dan akhirnya kamu merasa cemas dan pikiran  kemana-mana 

kalau lagi sendirian



03.
MELATIH OTOT

OPTIMISM

Coba deh mulai untuk selalu berpikiran positif;

Berpikiran postif secara tidak langsung akan -
melatih otot-otot optimism di dalam tubuh.

Apa yang membuat mereka bertahan dari

semua kecemasan yang ada ? OPTIMISME

Resep utama-nya adalah mulai dengan melihat hal baik 
dulu, namun tetap harus realistis tentang fakta dan  
situasi yang ada.



04.
ANGGAP HIDUP

SEBUAH PERMAINAN

Coba pandang hidup kamu layaknya

‘the sims’

Banyak challenge yang harus dicapai - 
kalau tercapai akan dapat reward dan
challenge lainnya akan muncul. 

Ya karena, ‘most of game’ konsepnya akan seperti itu. 

Penelitian menunjukkan bahwa memperlakukan kehidupan layaknya-

permainan adalah langkah baik dalam menghadapi kecemasan ataupun 
stress dengan melihat masalah sebagai tantangan



"Risiko lebih dari yang orang lain 
pikirkan itu aman. Peduli lebih dari 
yang dipikirkan orang lain adalah 

bijaksana. Bermimpi lebih dari yang 
lain itu praktis. Berharap lebih dari 
yang dipikirkan orang lain adalah 

mungkin."

 – Claude T. Bissell 



● Cara Mengembangkan Diri Sendiri Tanpa Orang Lain 
(Menganalisa Diri Sendiri)

● https://www.youtube.com/watch?v=bkvK2aWhsd0

Sumber:

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan 
properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. 
Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak 
dapat diperjualbelikan.


