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Seiring bertambahnya waktu kita akan berubah 
menjadi sosok yang lebih dewasa. Usia yang 

terus bertambah memang tak menjamin setiap 
orang langsung bisa berpikir dan bertindak  

dewasa. 

Sikap yang harus kita miliki jika ingin jadi 
pribadi yang lebih dewasa dan tak lagi 

kekanak-kanakan.



Percaya diri adalah kunci
Semakin dewasa berarti semakin 
banyak situasi yang telah kamu 
lalui. Merasa cemas dan ngga 
aman karena sesuatu hal juga 

bisa kamu atasi sendiri.

Kamu sadar bahwa bisa 
membawa diri dan percaya diri 

adalah kunci yang pada akhirnya 
ada manfaatnya. Memahami 

kalau kamu percaya pada 
kemampuan dan pengetahuan 
yang kamu kuasai, maka orang 

lain juga mempercayaimu.



Semua orang memang berhak mengutarakan opininya, 
begitu juga kamu. Memang terkadang lelah dan ngga 
mau mendengar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 
personal. Namun, kamu bisa menjawab dengan bijak 

serta menghentikan lawan bicara untuk bertanya 
semakin personal.

Semua orang punya pendapat 

Tahu perbedaan antara 
perhatian atau sekedar ingin 
tahu. Selain itu, kamu juga 

ngga memasukkan dalam hati 
kalau ada beberapa yang 

menyinggung. Sebab kamu 
tahu, semakin kamu ikut arus 
pembicaraan yang ngga perlu, 

mereka makin seru.



Kamu pun sudah tahu kalau kebahagiaan adalah 
masing-masing. Dan, ngga perlu disamakan antara 

satu dengan yang lainnya. Yang berhak dan 
bertanggung jawab atas kebahagiaan diri sendiri 

adalah kamu.
Oleh sebab itu, memilih pilihan yang bisa 

membuatmu bahagia itu penting. Karena, saat 
kamu menghadapi situasi sulit, ngga ada 

penyesalan atau menyalahkan apa pun. Kamu pun 
bisa menyelesaikan dan rasanya nggak seperti 

beban paling berat.

Bertanggung jawab atas diri 
sendiri 



Menunjukan nilai-nilai positif 
dalam diri kepada partner

☺ Recharge Yourself
☺ Volunteer Your Time

☺ Avoid Negative Work 
Attitudes

☺ Be Appreciative



Tetaplah pertahankan dan tingkatkan 
konsep diri yang positif  agar menjadi 

lebih baik lagi. Sesuatu yang telah 
terjadi, jadikanlah hal itu sebagai 

pelajaran di waktu yang akan datang 
agar menjadi orang yang lebih optimis, 

lebih mengenal siapa diri kita, 
mengetahui potensi apa yang akan 

dikembangkan dan tidak mudah 
tersinggung dalam hal apapun.



Pengalaman Pribadi Penulis

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.
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