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Pendahuluan

Tahun 60-an, seorang psikolog bernama Walter Mischel dari Stanford
University membuat sebuah percobaan yang menarik. Dia meminta anak kecil
untuk duduk di sebuah kelas sendirian. Anak itu diberi sebuah permen
marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya selama 15 menit. Jika
berhasil, maka anak itu akan diberi dua marshmallow. Bagaimana hasilnya? Dari
600 anak yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di
menit-menit pertama, ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit
terakhir meski akhirnya gagal juga.
Tiga puluh tahun kemudian, sekitar tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti.
Ditemukan sebuah korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes
pertama dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang
berhasil menahan godaan marshmallow, ternyata memiliki kehidupan yang lebih
baik. Sementara yang gagal dalam tes marshmallow cenderung mudah tergoda
narkoba, tindakan kriminal atau hal negatif lainnya. Sehingga kehidupan mereka
relatif kacau.
Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan, kemampuan untuk menunda
kesenangan “delay gratification” adalah salah satu kunci kesuksesan yang tidak
tergantikan. Seperti dikatakan oleh Brian Tracy “Kemampuan untuk disiplin, dan
menunda kesenangan jangka pendek untuk meraih tujuan jangka panjang
adalah resep sukses yang tak tergantikan”.
Prinsip disiplin dari penelitian di atas adalah disiplin yang muncul dari
kesadaran dan pengendalian diri, bukan kontrol dari luar. Si anak hanya duduk
sendiri di ruangan tanpa ada kontrol, arahan, atau hukuman jika dia melanggar.
Semua keputusan berada penuh pada kesadaran si anak.
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Rhenald Kasali dalam bukunya Self Driving menyebut dua tipe manusia, ada
tipe driver dan tipe passanger. Para pemimpin sukses adalah orang yang
mampu menjadi driver bagi dirinya. Dia menjadi pengendali penuh atas
hidupnya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, tak peduli seberat apa
pun godaan yang ia temukan di tengah jalan.
Sayangnya, konsep disiplin yang diterapkan dalam sistem pendidikan kita
mengarah pada ketaatan jangka pendek yang dikontrol oleh otoritas dan
identik dengan hukuman. Perilaku disiplin dilaksanakan ketika ada yang
mengawasi, karena takut hukuman. Kita memakai helm bukan karena kesadaran
tentang pentingnya keselamatan, tapi karena takut polisi. Siswa melakukan
kedisiplinan ketika di sekolah dan ada yang mengawasi. Di jalanan, perilaku
disiplin tak kelihatan.
Pembentukan perilaku dikendalikan oleh sistem hukuman dan hadiah. Seperti
sistem reward dan punishment bagi tikus percobaan. Saat mereka memencet
tombol merah, tikus akan tersengat listrik. Jika memencet tombol hijau mereka
akan mendapat makanan. Pola dan pengalaman tentang makanan dan sengatan
listrik ini yang akan membentuk perilaku tikus selanjutnya.
Dalam mendidik seorang manusia tentu saja berbeda dengan membentuk
perilaku tikus. Karena manusia memiliki kesadaran internal dan mampu
menciptakan makna atas apa yang dia lakukan. Di sinilah disiplin positif
berperan. Pembentukan sikap disiplin dengan menumbuhkan kesadaran internal
dan menumbuhkan ketaatan jangka panjang dan memelihara harga diri
kemanusiaan.
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Disiplin Biasa
vs Disiplin Positif
Disiplin Biasa

Disiplin Positif

Kontrol eksternal

Kesadaran internal

Hukuman dan imbalan

Konsekuensi logis dan solusi

Fokus pada perilaku

Fokus pada akar pembentuk
perilaku yaitu kebiasaan,
keyakinan, karakter

Peraturan dibuat oleh yang
berkuasa

Peraturan dibuat bersama

Ketaatan jangka pendek

Kesadaran jangka panjang

Perilaku tidak disiplin
dianggap sebagai ancaman
yang mengganggu

Perilaku tidak disiplin
dianggap sebagai
kesempatan untuk
mengajarkan karakter

Pendidik sebagai polisi dan
hakim

Pendidik sebagai detektif
yang terus berusaha
memahami
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#1

KESADARAN
INTERNAL
BUKAN
KONTROL
DARI LUAR

Mendorong Mobil Mogok
Entah berapa banyak nasihat yang saya sampaikan tentang pentingnya
membaca, tapi Shidqie putra saya sama sekali tak tertarik untuk membaca.
Kecenderungannya yang lebih pada aspek motorik, membuat dia lebih senang
aktivitas fisik daripada duduk manis membaca.
Kami pernah mengikutsertakan Shidqie kursus membaca cepat (speed reading)
dengan biaya jutaan rupiah. Tapi setelah dua hari training, tak terlihat
tanda-tanda perubahan. Buku-buku yang terpajang di rak buku, tetap utuh tak
dijamah.
Semua upaya dilakukan, tapi rasanya seperti mendorong mobil mogok. Mobil
maju hanya beberapa meter tapi saat tak didorong mobil kembali diam tak
bergerak. Bahkan karena jalan yang menanjak, bukannya maju, mobil malah
mundur ke belakang, dan kita harus berusaha menahannya. Semakin kita
mendorong Shidqie untuk membaca, semakin dia tidak suka membaca. Karena
pada dasarnya anak-anak kita tak suka diperintah. Makin diperintah makin tidak
mau.

Menyalakan Tombol Mobil

Kegemaran Shdiqie pada aktivitas luar ruang, petualangan, naik gunung
memperkenalkannya pada sosok Fiersa Besari, seorang traveller dan penulis.
Saat saya memberikan tantangan untuk menulis buku, Shidqie menyambut
antusias karena dia ingin seperti Fiersa Besari idolanya. Dalam waktu yang tak
begitu lama, Shidqie menyelesaikan buku pertamanya. Menulis buku
memaksanya untuk membaca banyak referensi. Di sinilah Shidqie berubah
menjadi sosok haus ilmu. Dia menamatkan satu buku
dalam seminggu.
Mobil yang tadi mogok, tiba-tiba menyala, lalu
melaju kencang tak terbayangkan. Inspirasi dari
Fiersa Besari, tantangan menulis buku, minat yang
tinggi terhadap dunia adventure, telah menyalakan
tombol yang menghidupkan mobil mogok tadi.
7

WILL
POWER
ON
OFF

Manusia Punya Kemampuan Memerintah
Dirinya Sendiri
Mungkin kita pernah melihat tulisan di pinggir jalan, “JANGAN TENGOK KIRI”
Biasanya pikiran kita malah akan memerintahkan kita sebaliknya. Rasa
penasaran memerintahkan diri kita untuk melakukan yang dilarang. Saya dan
istri sudah berkali-kali “memerintahkan” Shidqie untuk membaca buku. Tapi
perintah itu sama sekali tidak membuat Shidqie menjadi ingin membaca. Tetapi
saat Shidqie mendapat inspirasi dan tantangan, secara otomatis Shidqie
memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan yang dia ingin lakukan.
99

001

Dalam diri kita ada sebuah energi yang memerintahkan dan memaksa diri kita
untuk melakukan sesuatu. Mungkin ini yang disebut will power yang mendasari
adanya kesadaran internal. Dalam disiplin positif, kita dituntut untuk
menemukan tombol bernama will power itu.

1

0
9
9
98

97
96

95

8
94

100

99

9
8

97
96

95

94

Kesadaran Internal
vs Kontrol dari Luar
Kontrol dari luar

Kesadaran interanal

Melihat anak sebagai objek

Melihat anak sebagai subjek

Mengubah anak

Membantu anak untuk mengubah

Mengasumsikan anak pada asarnya
negatif: malas, tidak mau belajar.
Orangtua berperan untuk
menjadikan positif.

Berasumsi pada dasarnya anak itu
Sudah punya modal positif. Pada
dasarnya anak adalah pembelajar
sejati. Orang dewasa hanya perlu
menjaga dan menumbuhkan

Anak diperlakukan seperti mobil
mogok yang harus terus ditarik dari
depan dan didorong dari belakang

Anak itu mobil supercanggih yang
bisa jalan sendiri (self driving car)
kita hanya perlu memahami
tombol-tombol untuk
menyalakannya

Mendidik seperti mengisi ember
kosong sampai penuh dan luber

Mendidik adalah menyalakan dan
memelihara apinya agar tetap
menyala dan membesar

Berceramah memberikan
Pengetahuan

Menginsipirasi dan memotivasi

Taat saat ada yang mengontrol

Ada atau tidak yang mengontrol,
tetap taat pada prinsip yang
dipegang
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Discipline
is the Bridge
between
Goals and
Accomplishments
Jim Rohn | fearlessmotivation.com

Mendisiplinkan anak berarti kita
mendampingi mereka membangun
jembatan menuju cita-citanya.
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1

Jika anak mengetahui tujuan dirinya, perilaku disiplin mereka akan muncul dari
dalam dirinya. Mintalah anak untuk menuliskan apa tujuan mereka dalam minggu,
bulan, tahun!

Perilaku disiplin
Selalu hadir latihan sepak bola, saat
latihan mengikuti dengan serius

Motivasi dari dalam
Ingin menjadi bagian dari tim inti futsal
sekolah
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Sebaliknya, jika anak tidak mengetahui tujuannya, mereka mungkin akan tetap
disiplin saat ada faktor yang mengontrol dari luar, tetapi saat faktor itu tidak ada
mungkin dia tidak akan disiplin.

Perilaku Disiplin

Motivasi dari Dalam

Latihan sepak bola

kalau tidak latihan, orangtua akan
marah karena sudah bayar
mahal-mahal.
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#2

KONSEKUENSI
LOGIS
BUKAN

HUKUMAN

Efek Samping Hukuman
Bani melakukan pelanggaran. Sebagai sanksinya, Bani harus berdiri di depan
ratusan siswa di sekolahnya. Hal ini bagi beberapa temannya mungkin biasa.
Tapi, bagi Bani yang agak pemalu, hal ini adalah sesuatu yang betul-betul
mempermalukan dan menjatuhkan harga dirinya. Akibat kejadian ini, Bani
mogok sekolah dan meminta orangtuanya untuk dipindahkan ke sekolah lain.
Menghukum anak “nakal” di depan publik sangat biasa diterapkan di sekolah.
Alasannya agar pelaku jera dan memberi pelajaran kepada siswa yang lain
untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.
Tapi ada beberapa hal yang tak disadari oleh pendidik:
1. Guru adalah pendidik bukan hakim. Sekolah adalah tempat belajar termasuk
melakukan kesalahan, sekolah bukan pengadilan untuk mengadili yang
melakukan kesalahan;
2. Guru merasa sudah menjalankan tugasnya dengan
menghukum, padahal tugas guru mendampingi anak
untuk belajar dari kesalahan dan memperbaikinya;
3. Dengan hukuman kita menganggap yang dihukum
akan jera, padahal ada empat efek samping akibat
hukuman.
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Efek samping
jangka panjang
akibat hukuman

Resentment

94
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Rebellion

(Kebencian)

(Pemberontakan)

Ini nggak adil!
Saya nggak
percaya sama
orang dewasa

Saya akan
melakukan
sebaliknya,
saya akan
buktikan kalau
saya punya
cara sendiri!

Revenge

Retreat

(Balas Dendam)

(Menarik Diri)

Mereka
sekarang boleh
menang, tapi
lihat nanti
pembalasanku!

Lain kali aku
enggak bakal
ketahuan!
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Konsekuensi
Logis
Konsekuensi logis berbeda dengan hukuman. Hukuman dijatuhkan sebagai vonis
atas perilaku, sementara konsekuensi logis adalah akibat yang sudah diketahui dan
disepakati sebelumnya atas pilihan anak. Jika memegang api, maka terasa panas.
Jika main air, maka akan basah.
Memberikan konsekuensi logis kepada siswa yang melanggar harus disertai dengan
motif memberikan pengalaman kepada anak tersebut untuk memahami konsekuensi
dari pilihannya. Tidak adanya konsekuensi logis dapat memberikan pesan bahwa
anak boleh segala boleh alias permisif.
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Hukuman vs
Konsekuensi Logis
Hukuman

Konsekuensi Logis

Fokus pada tindakan

Melihat motif di balik tindakan

Vonis yang dijatuhkan oleh pemilik
otoritas

Sebuah akibat alami yang sudah
diketahui bersama

Tujuannya agar ada efek jera

Tujuannya agar mendapat
pembelajaran

Kadang membuat terhukum merasa
dipermalukan

Harga dirinya harus tetap dijaga

Kesalahan atau pelanggaran
merupakan aib

Kesalahan diterima dengan lapang
dada dan proses belajar

Selesai setelah hukuman dijatuhkan

Dilakukan pendampingan untuk
membantu perubahan
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Unsur Konsekuensi
Logis
Related (Berkaitan) :
Konsekuensi logis harus berhubungan dengan perilaku. Misalnya, jika
melanggar kesepakatan tentang kebersihan, maka konsekuensi logisnya harus
berhubungan dengan kebersihan.
Respectful (Menghormati) :
Konsekuensi logis harus menjaga harga diri, tidak boleh yang bersifat
mempermalukan dan menjatuhkan harga diri.
Reasonable (Beralasan) :
Konsekuensi logis harus seimbang dengan kadar perilakunya. Tidak berlebihan
secara beban dan sesuai dengan kapasitas anak.
Helpful (Membantu) :
Membantu siswa untuk memperbaiki diri bukan malah
menimbulkan efek samping berupa dendam atau menarik diri.

0
9
9
98

97
96

95

94

1180 0

99

97
96

95

94

93

Hasil riset yang dilakukan Dr. Vincent Feilitti dan Centers for
Disease Control, menyebutkan bahwa pendekatan hukuman
(punishment) tidak efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan.
Tersinpirasi oleh riset di atas, sekolah menengah di Walla Walla
Washington di bawah kepemimpinan Jim Sporleder mengganti
hukuman dengan disiplin positif. Hasilnya berhasil menurunkan
tingkat perkelahian, dan tindakan tidak disiplin hingga 75
persen.

Disiplin positif

Disiplin dengan hukuman
800
600
400
200
0
Angka bolos sekolah

Drop out
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#3

DORONGAN
BUKAN

HADIAH

Hadiah
Setiap orang suka hadiah, karena bisa menjadi alat efektif untuk memotivasi.
Tapi coba pikirkan sejenak, apa “pesan” yang diterima anak dengan mendapat
hadiah? Apakah dengan hadiah menumbuhkan kesadaran jangka panjang tentang
mengapa mereka harus melakukan apa yang harus dilakukan? Atau mereka
melakukan sesuatu karena ada hadiah? Apakah mereka fokus pada perilakunya
atau pada hadiahnya?
Hadiah bisa jadi adiktif yang mematikan kesadaran internal dan jangka panjang,
yang merupakan bagian dari semangat disiplin positif.

If people are good only because they fear

PUNISHMENT
And hope for

REWARD

Then we are a sorry lot indeed
Albert Einstein
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Anak-anak perlu
dukungan seperti
tanaman perlu air
Anak-anak yang berperilaku
buruk sebetulnya adalah
yang tidak mendapatkan
dukungan
Rudolf Dreikurs
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Dukungan Bukan Pujian
Ingat, dukungan (encouragement) itu beda dengan pujian (praise). Dukungan
bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. Pujian bisa seperti permen yang
menyenangkan sesaat, tapi jika terus-terusan akan mengancam kesehatan.

Dukungan
(encouragement)

Pujian
(praise)

Spesifik dan fokus pada perilaku
“Kamu sudah bekerja keras,
kamu layak dapat prestasi itu”

Global dan fokus pada orang
“Kamu hebat!”

Anak sebagai subjek “Kamu
pasti bangga pada dirimu”

Orang dewasa sebagai subjek
“Ibu/bapak bangga padamu”

Memberi kepercayaan
“Ibu/bapak percaya kamu bisa
belajar dari kesalahan”

Orang dewasa sebagai yang
mengontrol “Bapak/ibu senang
kamu mau dengar nasihat kami”

Fokus pada usaha dan progres
“Kamu sudah berlatih sangat
keras, kamu pasti bisa!”

Fokus pada kesempurnaan “Wah
suaramu merdu sekali"

Mendorong anak mengevaluasi
diri “Semester ini kamu jauh lebih
baik dari semester lalu!”

Mendorong membandingkan
dengan orang lain “Hebat kamu
dapat nilai paling besar di
kelasmu!”

Mendorong keberanian “Semua
yang belajar sepeda pasti
pernah jatuh, ayo coba terus!”

Menjadi takut berbuat salah
“Kamu memang anak patuh, tidak
pernah mengecewakan Ibu”
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Menurut riset yang dilakukan oleh Kohn, hadiah
(stiker, permen, pujian) adalah sogokan yang dapat
menurunkan motivasi internal pada siswa.
Siswa tidak termotivasi untuk melakukan lagi
perilaku positif saat unsur hadiah dihilangkan.
Hadiah tidak membantu siswa membangun rasa
tanggung jawab, resilience (ketangguhan) dan
motivasi internal.
Kohn, A (1993) Punished by rewards: The trouble with gold stars, incentive plan, A’s, praise and
other bribes. Boston: Houghton Mifflin)
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Menurut riset yang dilakukan Dr. Carol Dweck, profesor Stanford
University, pujian ternyata memberi efek negatif pada siswa. Siswa
yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal,
cenderung akan memilih soal yang lebih mudah. Demi
mempertahankan pujian itu, siswa tidak berani mengambil risiko,
takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi.
Sebaliknya, siswa yang mendapat dukungan cenderung lebih berani
mengambil risiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk
mencoba hal baru berupaya untuk berkontribusi, dan memiliki
motivasi tinggi.

WORDS

OF

ENCOURAGEMENT

YOUR ABILITY
TO MAKE THE
ORDINARY BEAUTIFUL

IS A TRUE GIFT.

CREETINGCARDPOET.COM
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#4

KONEKSI
SEBELUM
KOREKSI

Kita tidak mungkin mengendalikan layangan putus. Demikian juga dengan anak,
jangan harap bisa mengarahkan mereka jika kita tidak membangun hubungan
terlebih dahulu. Orang dewasa sering merasa lebih tahu dan selalu ingin
memberitahu. Berikut ini kesalahan umum yang sering kita lakukan:

1. Bereaksi dan Mengoreksi,

“Jangan begitu! Bisa lebih
sopan enggak sih?”
2. Perintah:

“Kamu enggak usah
berfikir seperti itu,
jangan sedih!”
2. Ceramah:

“Kalau kamu lebih ramah,
kamu akan punya lebih
banyak teman”
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Membangun
Koneksi dengan
Gestur
1. Memberikan pelukan, belaian (jika seorang guru perempuan pada
siswi perempuan).
2. Memberikan sapu tangan atau tisu pada yang sedang menangis.
3. Merendahkan posisi sehingga mata atau posisi kita sejajar.
4. Menawari makanan dan duduk bersama.
5. Ngobrol di asrama tentang hal-hal santai.
6. Bermain bersama.
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Membangun
Koneksi dengan
Sapaan
1. Berdiri di depan pintu saat pagi dan menyapa siswa yang datang ke
kelas dengan sapaan yang hangat.
2. Mengingat dan menyebut nama siswa dengan lengkap dan tepat.
3. Memberikan apresiasi, “Terima kasih kamu datang tepat waktu.”
4. Menanyakan hal sepesifik yang menunjukkan bahwa kita tahu cukup
dalam tentang siswa tersebut, “Boleh tahu dari semua buku Tere Liye,
mana yang paling favorit?” Siswa akan terkesan karena ternyata kita
tahu pengarang favorit dia.
5. Memberikan komentar positif terhadap hal kecil, misalnya potongan
rambut baru, pakaian yang bagus, dan lain-lain.
6. Sapaan dengan dibarengi salaman atau tos atau Hi Five atau
membuat gerakan sendiri yang khas.
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Membangun
Koneksi dengan
Validasi Emosi
Setiap orang merasa perlu dipahami. Validasi emosi adalah cara untuk menunjukkan
bahwa kita paham dan merasakan apa yang anak rasakan.
Menebak dan mengungkapkan apa yang sepertinya sedang dirasakan siswa:
“Sepertinya kamu kecewa sekali” atau Apakah kamu marah?”
Tunjukkan empati dan siap membantu, “Ibu peduli sekali dengan apa yang terjadi
padamu, ibu siap mendengar jika kamu mau cerita”.

30

Membangun
Koneksi dengan
Mendengar Aktif
1.

Siswa akan mendengarkan jika mereka merasa didengarkan.

2. Sadari betapa sering kita menginterupsi, menjelaskan, menceramahi.
3. Berikan kepercayaan pada siswa. Mereka sebetulnya sudah paham, tidak
perlu diceramahi. Mereka hanya perlu didengarkan.
Untuk menjadi pendengar yang baik, terapkan jurus DENGAR JANG!
D: Dedikasikan waktu dan diri kita untuk mendengar. Jika kita menunjukkan
totalitas dalam mendengar siswa, mereka akan mendengarkan kita.
E: Ekspresi tunjukkan. Tunjukkan bahwa kita berempati dengan apa yang
siswa ceritakan.
N: Netralakan posisi, jangan mendebat, menyalahkan atau mengoreksi.
G: Gangguan hilangkan. Jangan ada hal-hal yg bisa mendistraksi seperti HP.
A: Amati isi pembicaraan, bukan hanya yang dikatakan tapi maksud di
belakangnya.
R: Respons, validasi emosi sebelum kita memberi tanggapan.
JANG: Jangan dipotong. Tutup mulut jangan potong pembicaraan.
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Memberi Koreksi
dengan
Mengungkapkan
bukan Menyalahkan
Mengungkapkan bukan menyalahkan.
Salah satu cara paling umum berkomunikasi saat ada masalah adalah
MENYALAHKAN, dan MENYERANG. Contoh:
“Kamu membuat saya marah!”
“Mereka membuat saya rendah diri”
“Teman-teman membuat saya malu”
Bahasa ini menggambarkan:
1. Semua yang terjadi adalah salah orang lain.
2. Kita tidak bertanggung jawab atau berandil atas apa
yang terjadi.
3. Kita tidak bisa memegang kendali atas diri kita. Orang lain yang
mengendalikan perasaan kita.
Bahasa seperti ini biasanya akan mengundang reaksi bertahan atau menyerang
balik dari lawan bicara. Maka konflik akan mulai.
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I Message
Kita harus belajar dan mengajarkan siswa kita untuk mengubah bahasa menjadi I
MESSAGE dengan rumus
Saya ......(perasaan) tentang ....(masalahnya apa) saya ingin .....(apa
keinginan kita)
Contoh kasus:
Sandal kita dipinjam tanpa izin padahal kita akan memakainya.
“Kamu selalu bikin aku kesal”
Diubah jadi
“Saya kesal karena sendal dipinjem tanpa izin, kalau mau pinjam harusnya
bilang dulu”

Dengan ungakapan ini lawan bicara kita:
1. Tahu apa perasaan kita.
2. Tidak merasa disalahkan.
3. Jelas apa yang seharusnya dilakukan di masa mendatang
kalo mau pake sendal orang.
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#5

MEMAHAMI
BUKAN
MENGHAKIMI

1

Untuk kesekian kalinya, Agus terlambat masuk kelas. Pak Budi terlihat kesal
berkata ke Agus, “Dasar tukang telat!” Sejak saat itu, Agus semakin sering
telat dan akhirnya pindah sekolah.
Di sekolah yang baru, Agus tetap saja suka telat. Suatu pagi, saat Agus datang
telat lagi, Bu Wiwin bertanya, “Apa yang bisa Ibu bantu agar besok kamu bisa
datang tepat waktu?”
Lalu agus bercerita tentang kondisinya di rumah yang menyebabkan dia sering
telat. Ternyata, Agus setiap pagi harus menjaga warung orangtuanya. Karena
orangtuanya harus mengantarkan adik agus ke TK. Dari informasi tersebut Bu
Wiwin mencoba berkomuniasi dengan orangtua Agus.

Judgmental statement:

Pada cerita pertama, Pak Budi menyikapi Agus yang selalu terlambat dengan
rasa kesal dan menggunakan pernyataan yang menghakimi (Judgmental
statement).

Curiosity Question:

Pada cerita kedua, Bu Wiwin menyikapi Agus yang terlambat dengan penuh
keingintahuan dan keinginan untuk mencari solusi dengan menggunakan
curiosity question.
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Judgmental
Statement

Curiosity
Question

Didasari rasa
kesal dan
ketidakmampuan
kita
mengendalikan

Didasari oleh
keinginan untuk
membantu dan
mencari solusi

Fokus pada
perilaku yang
terlihat

Fokus pada
sesuatu di balik
perilaku,
penyebab
terjadinya

Siswa akan
merasa dihakimi
dan tidak ada
keinginan untuk
berubah

Siswa akan
merasa
dimengerti,
sehingga muncul
keinginan untuk
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Jurus Pilihan
Terbatas

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

Faiz mogok mengerjakan tugasnya. Bukan karena tidak bisa, tapi
karena tidak suka. Ibu Guru Yani, menggunakan jurus Pilihan
Terbatas untuk membantu Faiz melaksanakan tugasnya. “Faiz,
apakah kamu mau mengerjakan tugasnya sekarang atau nanti
jam sepuluh bersama ibu?
Andi tahu bahwa jam sepuluh adalah waktu istirahat, dia
langsung menimpali. “Saya tidak mau kehilangan waktu istirahat.
Saya enggak tahu bagaimana mengerjakan soal ini?” Meski agak
murung, akhirnya Faiz mengerjakan tugasnya.
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Kadang anak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Tak ada pilihan membuat mereka kehilangan orientasi. Jurus
pilihan terbatas membantu mereka memberi arah untuk
memilih mana yang harus mereka lakukan.
Setiap pilihan memberikan gambaran tentang konsekuensinya
masing-masing.
Pilihan terbatas biasanya mengandung tindakan yang HARUS
mereka lakukan. Bukan tindakan yang INGIN mereka lakukan.
Pilihan terbatas bukan tentang apa, tapi tentang kapan, di
mana, dan bagaimana. Misalnya untuk mengerjakan tugas,
tidak ada pilihan untuk apakah akan mengerjakan tugas atau
tidak. Tapi tentang kapan di mana dan bagaimana mengerjakan
tugas.
Dengan dua pilihan ini, anak dilatih untuk mengambil
keputusan dan bertanggung jawab terhadap pilihannya.
Jangan beri pertanyaan terbuka, “Mau duduk di mana?” Beri
pertanyaan pilihan, “Mau duduk di sana atau di sini?”
Tawarkan dua opsi solusi, “Mau diselesaikan berdua? Atau
dibahas di pertemuan kelas?”
Tawarkan opsi waktu, “Mau dikerjakan sekarang? Atau saat jam
istirahat?”
Tawarkan opsi tempat, “Mau ikuti pelajaran di kelas atau
bersama ibu di ruang guru?”
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#6

MENGENDALIKAN
DIRI
BUKAN

MENGONTROL
SISWA/ANAK

1

Saat menghadapi beragam perilaku siswa yang kadang membuat guru jengkel
dan marah, banyak guru berusaha mengendalikan siswa. Hasilnya gagal! Mana
mungkin guru bisa mengendalikan siswa? Sementara guru sendiri tidak
berhasil mengendalikan emosinya.
Karena itu, menjadi guru sebetulnya bukan menjadi pengendali anak-anak,
tetapi memberikan teladan untuk mengendalikan emosinya. Siswa akan
melihat mana guru yang mampu mengendalikan dirinya, dan mana guru yang
malah fokus mengendalikan orang lain namun gagal mengendalikan dirinya.
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Peta Emosi
Saat kita pergi ke tempat baru, selalu ada perasaan waswas dan tidak pasti karena
kita belum mengenal wilayah tersebut. Namun, perasaan itu akan sedikit teratasi jika
kita memegang alamat yang jelas dan memiliki peta lokasi secara akurat.
Nah, demikian juga dengan emosi. Kadang kita merasakan perasaan tidak enak
tanpa tahu sebabnya. Kita juga tidak memahami apa sebetulnya yang sedang kita
rasakan. Kita sendiri pada dasarnya tidak memahami peta emosi yang dirasakan.
Dengan memahami peta emosi, kita setidaknya bisa mengamati perasaan kita
bergerak dari satu bagian emosi ke bagian lain. Mengamati emosi adalah langkah
awal dari mengendalikannya. Tanpa mengamatinya, kita akan sulit
mengendalikannya.
Perhatikanlah enam bagian dari peta emosi kita di bawah ini:

Malu

t

ju
ke

r
Te
1
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Kata-kata Ajaib untuk
Mengendalikan Emosi
Anda sudah bekerja keras semalaman untuk menyiapkan pelajaran. Saat jam
pelajaran, anak-anak datang ke kelas terlambat. Saat pelajaran dimulai, beberapa
anak malah asyik mengobrol dan ada juga yang tidur. Situasi ini betul-betul
membuat Anda merasa kesal dan tidak dihargai. Bagaimana kita mengendalikan
emosi kita? Gunakan rumus TaReDIm berikut ini!

Talk to Yourself
(Berbicara Dengan Dirimu Sendiri)

Saat ada sesuatu yang membuat emosi Anda memanas, coba katakan
berulang-ulang pada diri Anda:
Aku bisa
mengendalikan
diriku

Aku akan
tetap tenang

Aku tidak
akan bereaksi

Relax (Rileks)

Relax, tenang, tarik napas, sambil
berhitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 … pada
hitungan satu, Anda pasti akan lebih
tenang. Kamu juga bisa sambil dzikir
dengan shalawat.

Distract yourself
(Alihkan Perhatian)

Distract atau alihkan perhatian. Misalnya dengan
mendengarkan musik, membaca baca buku,
bermain atau melakukan hobi yang Anda sukai.

Imagine (Membayangkan)
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Imagine atau membayangkan suatu seperti
membayangkan es mencair dapat mendinginkan diri
Anda. Anda juga bisa membayangkan sedang di alam
bebas yang menenangkan.
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Aku tetap
sabar
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BICARA 4 MATA

Simpang Sembilan

...
Psst
Psst...

.

Buk..
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#7

LEMBUT
DAN
TEGAS

Lembut & Tegas
Waktu istirahat telah habis. Tetapi, beberapa anak masih main bola di lapangan.
Pak Budi langsung mendatangi mereka dan mengambil bola sambil berkata
dengan lembut, “Waktu istirahat sudah habis, ya”. Anak-anak yang sedang
asyik bermain protes, “Sebentar lagi pak, tanggung lagi asyik, nih”. Pak Budi
hanya menjawab dengan gerakan menunjuk jam tangannya. Dengan kesal, para
siswa menju kelas sambil beberapa orang menggerutu. Merespons gerutuan
anak-anak itu Pak Budi berkata, “Terima kasih sudah menaati kesepakatan kita”.
Lembut (kind). Pak Budi memilih sikap dan kata-kata yang lembut untuk
memberi peringatan kepada siswanya. Sikap lembut ini memberikan
sinyal dan emosi positif pada siswanya.
Tegas (firm): Di waktu yang sama Pak Budi bersikap tegas tidak ada
tawar menawar. Ketegasan ini mengirimkan sinyal pada siswa bahwa
tidak ada tawar-menawar tentang peraturan yang sudah disepakati.
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Lembut berbeda dengan lembek. Tegas berbeda dengan keras. Coba identiﬁkasi
sikap berikut ini!

Sikap

Efek
Pesan diterima telinga dan hati

Lembut

Kemungkinan bisa dimanipulasi

Lembek

oleh siswa
Memberikan kesan penekanan
pada komitmen yang harus

Tegas

ditaati tanpa bisa ditawar-tawar
Mengandung emosi negatif yang
lebih menonjol daripada pesan

Keras

yang disampaikan
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Follow
Through
........
........
........
........

Faza, remaja berusia 13 tahun, tidak mencuci pakaiannya sesuai
kesepakatan. Ibu Faza berkata, “Ibu mau bicara tentang laundri,
kita bicara nanti setelah makan malam, ya.” Saat makan malam, Ibu
bertanya, apa masalah Faza hingga dia tidak memasukkan
pakaiannya ke mesin cuci sesuai kesepatan sebelumnya. Dari
percakapan itu, Ibu mengetahui kalau Mela tidak tahu cara
mengoperasikan mesin cuci. Faza khawatir merusak mesin cuci itu.
Ibu memahami masalah Faza, tapi Ibu juga menyampaikan
perasaannya bahwa ibu tidak suka melihat Faza menggunakan
pakaian kotor. Fazaa memahami perasan ibu juga dan minta Ibu
untuk mengajari cara menggunakan mesin cuci. Ibu meminta Faza
untuk bertemu setiap jam empat sore, harinya Faza bebas memilih.
Setelah berpikir sebentar, akhirnya Faza memilih hari selasa. “Oke,
kita akan bertemu Hari selasa jam empat sore, ya.” kata Ibu.
Pada Hari Selasa jam empat sore, Ibu sudah siap di tempat laundri.
Tapi ternyata Faza tidak ada di sana. Faza ternyata sedang asyik
menonton di ruang TV. “Apakah kamu ingat kesepakatan kita?”
tanya Ibu. “Tanggung bu, sebentar lagi, acara TV-nya lagi seru!”
Jawab Faza. Dengan lembut tetapi tegas, Ibu berkata, “Apa
kesepakatan kita?” Mela menjawab, “Iya, kita sepakat jam empat,
tapi Aku mau kerjakan nanti setelah acara TV ini selesai.” Ibu
berdiri di Depan TV menghalangi pandangan Faza. “Ya udah! Ibu
enggak sabaran!” Kata Faza kesal sambil berjalan menuju ruang
laundry. Dengan tenang ibu merespons, “Terima kasih sudah
memegang janji kita.”
Setiap Selasa, Ibu dan Faza melakukan rutinitas yang sama sesuai
perjanjian. Tidak peduli alasan apapun. Ibu selalu mengingatkan,
“Ingat waktu kamu memilih Hari Selasa jam empat untuk
me-laundri?
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4 Langkah Follow
Through?
........
........
........
........

1. Diskusi yang bersahabat untuk menggali masalah yang terjadi.
2. Diskusi untuk menemukan solusi.
3. Sepakat dengan waktu dan deadline.
4. Pahami bahwa kesepakatan akan mudah mereka langgar dan
bersiaplah untuk melakukan follow through dengan memegang
kesepakatan. Gunakan sikap tegas dan lembut.

4 Jebakan Follow
through?
........
........
........
........

1. Meyakini bahwa anak memiliki cara berpikir yang sama dan
prioritas yang sama.
2. Memberikan asumsi dan mengkritik serta mengoreksi.
3. Tidak membuat kesepakatan lengkap dengan deadline dan
waktu yang jelas.
4. Tidak memelihara harga diri kita maupun siswa.
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Empat Tips
Follow Through
........
........
........
........

1. Pastikan komentar kita singkat dan bersahabat, “Kamu tidak
mengerjakan tugasmu, bisa kerjakan sekarang?”.
2. Jika anak mengelak dan berlasan, cukup jawab dengan, “Apa
kesepakatan kita?”.
3. Jika tetap tidak mau melakukan dengan berbagai alasan,
gunakan jurus gerak tanpa kata.
4. Jika anak mengerjakan tugasnya dengan menggerutu cukup
jawab dengan “Terima kasih sudah menepati kesepakatan
kita.”

0
9
9
98

97
96

95

49
94

Ada
Pertanyaan?
Hubungi:

peacegenid
www.peacegen.id
Email:
salam@peacegen.id
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