
Membangun: 
INTEGRITAS KARAKTER

Integritas adalah dasar dari karakter

Integritas adalah karakter Allah sendiri

Oleh: Slamet Yuwono,  M.Th

Mentoring Karakter (1)



Perbedaan: 

Kepribadian, KARAKTER, Temperamen

Kepribadian:
– Merupakan ekspresi yang keluar dari pribadi seseorang. Kadang bisa sama, 

kadang bisa tidak tergantung kemurnian keberadaan orang itu.  

Karakter
– Seringkali kepribadian bagian depan yang menyenangkan untuk sebuah 

karakter yang tidak menyenangkan/karakter lemah.

– Karakter menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Alkitab menunjukkan “pribadi 
tersembunyi dari hati.” (I Petrus 3:4). Hasil dari temperamen alami dimodifikasi 
oleh pelatihan, pendidikan, pendirian dasar, keyakinan-keyakinan, prinsip-
prinsip, motivasi-motivasi – masa kanak-kanak.

– Kadang karakter sama dengan jiwa seseorang. Emosi adalah bagian dari 
karakter.

Temperamen
– Kombinasi dari sifat pembawaan sejak lahir yang mempengaruhi perilaku.  Sifat 

bawaan diteruskan oleh kromosom kita didasarkan pada faktor keturunan. 
Penyumbang terbesar: dua kakek – dua nenek, ayah -ibu sebagian kecil.



Tugas:

Setelah mempelajari tentang kepribadian,  karakter, dan 
temperamen,  Tuliskanlah diri Anda sendiri tentang: 
1) Kepribadianmu:

a. Yang baik:
b. Yang tidak baik:

2) Karaktermu:
a. Yang baik:
b. Yang tidak baik:

3) Temperamenmu:
a. Yang baik:
b. Yang tidak baik:

Perubahan-perubahan apakah yang harus Anda lakukan?



Tiga prinsip dalam membangun 

INTEGRITAS KARAKTER 

1.  Memiliki gambar diri yang benar
Gambar diri saya= Pribadi saya dalam Kristus + Apa kata Tuhan
2 Timotius 1:9 

Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan 
panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan 
berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah 
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan 
zaman

a. Hidup dalam kesatuan = hati, pikiran, perkataan dan perbuatan
b. Jujur, Tulus/apa adanya (integritas) -- hidup tanpa tanpa topeng 

). (1 Yohanes 1:7)
c. Lakukan apa yang kamu katakan  (Matius 5:37)



Tugas:

1) Apakah Anda sudah memiliki gambar diri 
dalam Kristus?

2) Langkah-langkah apa yang akan Anda 
lakukan untuk perubahan karaktermu?



2.  Bertumbuh dalam Integritas KARAKTER Otoritas 
kerajaan Allah

Kejadian 1:26 
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia 
menurut gambar dan rupa Kita (ANDA 
BERKUALITAS RAJA), supaya mereka berkuasa atas 
ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas 
ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 
binatang melata yang merayap di bumi .“(HIDUP DAN 
MELAYANI DENGAN OTORITAS RAJA)

Wahyu 5:10 “Dan Engkau telah membuat mereka 
menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam 
bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah 
sebagai raja di bumi."



Refleksi:

Pikirkanlah dan tuliskanlah 
perubahan karakter baik 
sepanjang dua tahun terakhir 
yang Anda lakukan? 



3.  Integritas  KARAKTER Yesus: RAJA yang berhati 
HAMBA (The servant King) 

a. Integritas  KARAKTER Anda SUPER jika Anda 
memiliki Integritas  KARAKTER YESUS.

• Maatius 20:26-27  “Tidaklah demikian di antara 
kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara 
kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan 
barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara 
kamu, hendaklah ia menjadi hambamu;.....”

• Mattius 5:44 “Tetapi Aku berkata kepadamu: 
Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka 
yang menganiaya kamu.”



Refleksi:

Refleksikan karaktermu, bagaimana 
Anda peduli orang lain:

a) Dalam keluarga:

b) Bersama teman kampus:

c) Di tengah-tengah masyarakat:



KONKLUSI

Anda memiliki Integritas KARAKTER yang 
benar apabila dapat memenuhi kebutuhan 
dasar manusia secara benar

–Rasa dimiliki – memiliki (sense of 
belonging) Dipulihkan HATI BAPA

–Merasa berguna (sense of competence) 
Dipenuhi Kuasa Roh Kudus

–Rasa Berharga (sense of Worthiness) 

Ditebus menjadi serupa Kristus. 



Renungkan:

1) Sense of belonging Anda:

2) Sense of competence Anda:

3) Sense of worthiness Anda:





KOMUNIKASI ANTAR 
PRIBADI

Mentoring Karakter (2)

Slamet Yuwono, M.Th.

Rendah hati, Ramah, Santun,
adalah tanda karakter baik



Komunikasi adalah alat 
penyampaian pesan kepada 

orang lain, bertujuan 
membangun hubungan yang 

lebih dalam dan luas. Ini 
adalah simbul karakter Anda.



I.  CIRI YANG HARUS ADA DALAM 
HUBUNGAN ANTAR PRIBADI

a) Kenikmatan

b) Penerimaan

c) Tolong menolong

d) Saling berbagi

e) Saling mengerti

f) Saling percaya

g) Saling menghargai

h) spontan



Tugas:

Pikirkanlah:
1) Apakah Anda memiliki semua  

ciri-ciri tersebut dalam   
komunikasi antar pribadi?

2) Jika tidak, apa penyebabnya?



II. LIMA TAHAP HUBUNGAN ANTAR 
PRIBADI

1. KONTAK: Saat kita baru berkenalan atau 
memperkenalkan diri.

2. KETERLIBATAN:  Kita mencari tahu tentang orang 
itu, dan kita memberi tahu tentang kita kepadanya.

3. INTIM: Komitment lebih dalam dengan orang itu.

4. PEMEROSOTAN:  Tidak jadi akrab, timbul jarak, ada 
pertentangan.

5. PEMUTUSAN: Hubungan putus, perceraian, pindah 
gereja, keluar dari komunitas.



Tugas:

Cara Anda berkomnumikasi adalah 
gambaran karakter Anda:

1) Jika poin (1-3) adalah pengalaman Anda, 
ceritakanlah pengalaman tersebut.

2) Jika poin (4-5) terjadi pada Anda maka 
segeralah alami perubahan cara 
berkomunikasi.



III.  TIGA JENIS FRIENDSHIP

1) Reciprocity

Persahabatan: kesetiaan, saling berkorban,   

saling menyenangkan, didasari kesamaan.

2) Reciptivity: pertemanan berat sebelah, tidak 
seimbang dalam hal memberi dan menerima. Contoh: 
guru dengan murid, dokter dengan pasien, 
mahasiswa dengan dosen.

3) Perkumpulan: bersifat sementara, hubungan ramah 
tamah, bukan persahabatan. Contoh: hubungan di 
kantor, universitas, bertetangga.



Tugas:

Gambarkan diri Anda sendiri 
dalam menjalin komunikasi 
dengan tiga contoh seperti 
tersebut diatas:



IV.  KONFLIK DALAM HUBUNGAN 
ANTAR PRIBADI

a) Negatif: Merusak sebuah hubungan, 
menghabiskan tenaga dalam, mendorong 
menutup diri.

b) Positif: mendorong kedua pihak menyelidiki 
masalah, mengenali penyebab konflik, 
mencari cara mengatasi masalah, menjadi 
lebih akrab, menguji kemampuan 
menghadapi masalah.



Pikirkanlah:

1) Apakah Anda memiliki hubungan 
pertemanan yang rusak karena cara 
Anda berkomunikasi yang salah? 
Adakah rencana untuk memperbaiki 
hubungan?

2) Datanglah meminta maaf, dan 
berdamailah. Sebab itu adalah 
karakter Anda! 



Penyebab Konflik
Em Griffin

1) Otoritas berjarak: atasan dengan bawahan.

2) Harus berperan ganda. Contoh seorang dosen yang 
mau akrab dengan mahasiswa.

3) Masalah persepsi yang berbeda.

4) Tujuan yang berbeda.

5) Nilai-nialai yang berbeda.

6) Pelecehan, pembunuhan motivasi atau karakter.

7) Merendahkan orang lain.

8) Dua kepribadian yang berbeda.



Penyebab Konflik
Joice Huggett

1) Iblis

2)Keberdosaan manusia.

3)Egoisme.



Renungkanlah:

1) Apakah penyebab konflik 
Anda salah paham dalam 
komunikasi?

2) Perubahan-perubahan 
karakter yang ingin Anda 
capai?



V.  MENGAPA GAGAL MENGATASI 
KONFLIK?

a) Penghindaran:  Redefinisi (menyepelekan masalah), 
Non-negosiasi (menolak membahas).

b) Pemaksaan:  orng lain harus menerima pendapat
c) Penyepelean
d) Menyalahkan orang lain
e) Membungkamkan orang lain dengan tangisan
f) Senjata timbunan (diledakkan ketika ada masalah 

baru,) 
g) Main kotor: Main pukul sehingga lawan berhenti bicara.
h) Manipulasi cara menolak konfrontasi.
i) Penolakan pribadi



Pikirkanlah:

Apakah Anda pernah mengalami 
kegagalan mengatasi konflik? 
Jika ya:

1) Dapatkah terjadi rekonsiliasi?

2) Apa yang akan Anda lakukan?



Pesan Rasul Paulus:

Efesus 4:2-6
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, 
dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling 
membantu.
Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh 
ikatan damai sejahtera:
satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah 
dipanggil kepada satu pengharapan yang 
terkandung dalam panggilanmu,
satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas 
semua dan oleh semua dan di dalam semua.





REVOLUSI MENTAL

Mentoring Karakter  (3)

Yang mendasari gambar diri 
seseorang memiliki  

integritas  adalah mental

Oleh Slamet Yuwono, M.Th.



Mengukur kesehatan mental

1. Memiliki sikap positip terhdap diri sendiri dan orang lain

2. Mampu beraktualisasi diri dengan baik – menerima 
kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan orang lain

3. Pribadi yang memiliki integritas 

4. Memiliki otonomi pribadi – menerima penolakan dari luar 
serta memiliki komitmen hidup 

5. Memiliki persepsi akurat terhadap kenyataan – melihat 
kenyataan sebagaimana adanya.

6. Memiliki penguasaan terhadap  situasi, kontrol diri, dalam 
pekerjaan maupun bersahabat (stabil emosi)



Jawab dengan jujur:

1) Apakah ke enam hal tersebut 
ada pada Anda?

2) Jika ada yang berbeda, poin 
berapa dan jelaskan!



Tanda-tanda individu tidak sehat 
mental

Mereka tidak mampu menyesuaikan diri 
dalam 4 area kehidupan:
a. Tidak mampu berelasi secara sosial

b. Mengalami gangguan secara emosi – depresi, 
stress, mudah cemas, dan gangguan emosi 
lainnya

c. Mengalami gangguan tidur (insomnia) – tidak 
mampu mengontrol berat badan, alkoholik, 
narkoba

d. Mudah lelah, bosan yang sangat,  atau bekerja 
berlebihan



Adakah pengalaman seperti 
tersebut diatas? Jika ya, Anda 
perlu bertemu konselor, dan 
memutuskan untuk mengalami 
perubahan karakter?



KUNCI MENUJU: SEHAT MENTAL

1) PERTOBATAN – Keputusan untuk menjadi 
pengikut Yesus.

2) KEPUTUSAN UNTUK BERUBAH – Bersedia 
dibentuk. 

- “Membongkar akar ilalang”
- bebas dari “kebun rahasia”, dan 
“jembatan pengungkit”
- Sadar bahwa hidup bukan “ketok magig”, 
atau “super market”

3) TUNDUK KEPADA OTORITAS KRISTUS



Pertanyaan:

1) Sudahkah Anda memiliki tiga 
pengalaman rohani tersebut?

2) Jika belum putuskanlah 
sekarang!

3) Jika sudah, coba ceritakan 
pengalaman Anda



David A. Seamands (1995:15-16) 
Menerima Yesus, lahir baru, dan 
dipenuhi Roh Kudus, tidak secara 
otomatis menyembuhkan gangguan 
emosional.   Ia berpendapat bahwa, 
menerima Yesus adalah awal 
terbukanya pintu penyelesaian 
gangguan emosi dan bukan merupakan 
jalan pintas menuju kesehatan 
emosional.





MEMBANGUN KECERDASAN 
EMOSI 

(Emotional Quotient )

Emotional Quotient adalah bagian dari 
karakter, terbentuk dari jalinan 

persahabatan

Mentoring Karakter (4)

SLAMET YUWONO, M.TH



Kapan Yang Pintar 

Berlaku Bodoh?

1. IQ MENJADI ANDALAN MENGUKUR 
KECERDASAN, MENGAPA EQ KURANG 
MENDAPAT TEMPAT?

2. Kasus: Yang mengedepankan IQ, 
kecenderungannya mementingkan diri sendiri.



Tugas:

Ceritakan pengalaman Anda, 
bagaimana hubungan dari “hati 
ke hati” dalam setiap individu 
keluarga Anda!



Pemanfaatan dan hasil

Kecerdasan koqnitif:

Sudah bertahun-tahun 
dunia akademik, dunia 
militer dan dunia kerja 
menggunakan IQ 
sebagai standard 
mengukur kecerdasan 
seseorang.

Kecerdasan afektif:

Kontribusi IQ bagi 
keberhasilan 
seseorang hanya 
20%, dan 80% 
ditentukan oleh 
kecerdasan EQ.  
(Daniel Goleman: 
Emotional 
Intelligence  1994)



EQ dan Alkitab:

Membina hubungan pribadi
menjadi sahabat. Memberi
prioritas utama pada
hubungan pribadi (Yohanes 
15:14).  Yesus sangat
menghargai hubungan
pribadi, ia menyediakan
sebagian besar waktu
untuk membangun hubungan
pribadi sebagai wujud kasih
itu. 

Nasehat ahli tentang EQ:

(Mc Ginnis)
mengajarkan, 
manusia hrs 
menyediakan lebih
banyak waktunya
untuk memperdalam
hubungan. Dari teman
biasa menjadi
sahabat.



Tugas:

1) Bagaimana dinamika dalam keluarga Anda 
membangun sebuah hubungan?

2) Kapan saat-saat menggunakan waktu 
untuk saling mendengarkan?

3) Berapa sahabat karib yang saudara 
punyai?

4) Kisahkan pengalaman Anda dalam sebuah 
kesaksian.



Riset:

PD I Dr. Frizt Talbot 

meneliti penyebab
kematian bayi-bayi di
penampungan. Kunjung
ke sebuah klinik: 
bertanya ke Dr 
Schlossman:

Jawabnya, 

“bertanyalah ke Ibu 
Anna”

Pengalaman penting:

Ibu Anna, pengasuh bayi, 
mengetahui apa yang 
diketahui oleh kaum ibu: 
bayi2 membutuhkan banyak
belaian dan gendongan. 
Disamping susu dan makanan
bergisi yang menyehatkan, 
bayi membutuhkan “obat

ajaib” (TLC: Tender 
Loving Care) artinya: 
perawatan yang lemah
lembut dan penuh kasih
sayang, dalam jumlah yang 
besar.”



Tugas:

1) Kisahkan bagimana Anda dilahirkan dan 
dibesarkan apakah dengan kasih sayang yang 
cukup?.  Hal ini akan menolong Anda menelusuri 
perjalanan hidupmu!

2) Langkah memaafkan kekurangan orangtua 
dalam pengasuhanmu akan melegakan hatimu. 
Sudikah melepas maaf bagi mereka?

3) Rancangkan langkah-langkah positif yang Anda 
akan lakukan untuk menongsong masa 
depanmu?



Tender Loving Care:

TLC: factor terbesar yang 
mempengaruhi
kelangsungan hidup bayi-
bayi. Talbot menyimpulkan: 
Anak-anak kecil maupun
besar, membutuhkan
rangsangan kasih sayang
untuk dapat bertahan
hidup. KASIH SAYANG 
memiliki makna penting.  
Juga dalam kehidupan kita
orang percaya: Kepada, 
suami, istri, anak2, Orang
lain

Pemanfaatan:

“gerak isyarat cinta”
(Keith Sehnert). Adalah
tindakan-sikap (bukan
kata-kata) tetapi wujud
kasih dan perhatian. 
Contoh: 

uapan selamat siang, 
selamat pagi, selamat 
malam dan sebagainya.

Pelukan (anak kecil, suami
istri, ortu-anak,), jabatan
tangan dsb. 



Pertanyaan:

1) Adakah praktik (Tender Loving Care) 
dalam rumah Anda?

2) Bagaimana Anda menyapa setiap 
individu dalam rumah Anda?

3) Apa dampak yang akan diperoleh jika 
mempraktikan Tender Loving Care di 
rumah Anda?



Kata ahli:

Frank Minirth: 

“Sentuhan”
merupakan simbul
komitmen dan
kepedulian bagi
orang lain. Itu
mempengaruhi
hubungan yang 
manapun.

Kesimpulan:

Yesus meneladani kita, 
mewujudkan kasih dengan
membangun
persahabatan. 

Jadikan orang-orang 
disekitarmu sebagai
sahabat. 

Bersikap dan berbicara
jujur, adalah gambar 
karakter Anda dan pintu
hidup keberkatan.



Kata akhir:

1. Pengembangan Afektif (EQ), ternyata 
tidak kalah penting dengan 
pengembangan Koqnitif (IQ).

2. Waktu dan media yang tepat adalah 
komunitas keluarga Anda dan teman-
teman Anda.

3. Yohanes 15:14 Kamu adalah sahabat-Ku, 
jikalau kamu berbuat apa yang 
Kuperintahkan kepadamu.



Pertanyaan:

1) Menjalin komunikasi dengan rendah 
hati, ramah dan santun adalah simbul 
karakter Anda.  Alat ukur apa Anda 
menjalin komunikasi persahabatan 
Anda? 

2) Hitunglah, seberapa banyak orang 
yang Anda anggap sebagai sahabat!





PEMBIASAAN

Kegiatan berkesinambungan dalam 
aktivitas kehidupan pribadi, 
kreativitas, perilaku adalah 
gambaran watak Anda 

Slamet Yuwono, M.Th.

Mentoring Karakter (5)



Kegiatan Pribadi

1) Tidur  tidur siang, jam tidur malam

2) Bermain  waktu, berapa lama?

3) Mandi  waktu mandi, cuci rambut, 
gosok gigi

4) Makan – Jam makan, menghargai ibu, 
ingat yang lain

5) Ibadah  Prioritas ibadah



AKTIFITAS MANUSIA

Pada umumnya kegiatan sehari-
hari terbagi menjadi tiga bagian:

1) 8 Jam untuk tidur

2) 8 Jam untuk bekerja

3) 8 Jam untuk kegiatan lain



Pertanyaan:

1) Bagaimana ritme tidur Anda?

2) Bagaimana kegiatan rutin Anda dirumah?

3) Bagaimana kegiatan belajar Anda sebagai 
mahasiswa?

4) Bagaimana Anda mengatur waktu bersama 
orangtua atau keluarga dan 
berkomunikasi?



Aktivitas Keluarga

1) Cuci piring, sendiri, keluarga 
(dijadual)

2) Membersihkan kamar tidur, rumah

3) Cuci baju, sendiri, keluarga sesuai 
jadual

4) Menolong “orang tua”

5) Pekerjaan yang lain.



Pertanyaan:

Keterlibatan Anda dalam kegiatan 
di rumah adalah gambaran 
tentang karakter Anda!

1) Anda terlibat dalam kegiatan 
rumah?

2) Apa saja yang Anda kerjakan 
dengan tulus dan senang hati?



Berperilaku

Apakah Anda memiliki 
kebiasaan dengan ucapan 
berikut?
1) Terimakasih
2) Maaf
3) tolong



Perenungan:

1) Adakah pembiasaan tiga ucapan 
tersebut dalam keluarga di rumah?

2) Jika Anda mensyukuri anugerah Allah 
Atas hidup Anda, kepada siapa saja 
Anda mengucapkan terima kasih? 
Dalam hal apa saja? (tuliskan dalam 
cerita Anda)





MENJADI TELADAN
(I Timotius 4:12)

Anak belajar dari apa yang orang 
tua lakukan, bukan apa yang 

dikatakan

(Bandura, 1968)

Slamet Yuwono, M.Th
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Fakta Alkitab

1) I Timotius 4:12 “Jangan seorang pun 
menganggap engkau rendah karena engkau 
muda. Jadilah teladan bagi orang-orang 
percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah 
lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan 
dalam kesucianmu.”

2) Meneladani  kebenaran Allah (Firman) (Yoh 

14:6 band Mazmur 119:105-106)
3) Meneladani kehidupan Paulus (Filipi 3:17)



Siapa berpengaruh bagi 

Anda?

1) Orangtua
2) Keluarga
3) Guru
4) Masyarakat

Bagaimana pengalaman Anda? 
Tuliskanlah dalam kesaksian 
Anda



Seberapa besar 

Kehidupan mereka 

berpengaruh bagi Anda?

1) Orangtua 
2) anggota keluarga 
3) Kehidupan dan perilaku guru di sekolah
4) Lingkungan masayrakat

Catatan Anda tentang orang tua, keluarga, 
sekolah, dan masyarakat mengenai 
keteladanan mereka? Tuliskanlah!



Bentuk Keteladanan

1) Perilaku dan perkataan
2) Integritas
3) Disiplin

Buka memori Anda tentang hal 
ini! Ungkapkan dalam tulisan 
Anda!



4) Norma budaya, etika, moral 
seperti apa yang ditanamkan 
kepada Anda yang merupakan 
unsur keteladanan? Tuliskanlah!





Oleh: Slamet Yuwono, M.Th.

Mentoring Karakter (7)

OBAT SEHAT

LAHIR BATIN



KEPUTUSAN LANGKAH

Jika Anda Tumbuh dalam Integritas 
Karakter

Memungkinkan hidup lebih sehat Jiwani dan 
Jasmani



KEPUTUSAN 

MENGAMPUNI

& MENGASIHI

AKRAB 

DENGAN 

ALLAH

AKRAB 

DENGAN

DIRI SENDIRI

AKRAB 

DENGAN 

SESAMA
TIDAK MUDAH

TERSINGGUNG



Tugas:

1) Apakah Anda membangun keakraban 
secara seimbang:

a) Dengan Allah?

b) Dengan diri sendiri?

c) Dengan Sesama?

2) Apakah Anda selalu menunjukkan sikap 
dewasa dengan:

a) Tidak mudah tersinggung?

b) Selalu mudah memaafkan?



Tip-tip Sebelum melangkah mengampuni:
a) Pahami bahwa mengampuni tidak berarti 

mentolerir apa yang salah yang 
dilakukan terhadap Anda.

b) Sadarilah, bahwa Anda tidak dapat 
mengontrol  perilaku orang lain.

c) Tulislah reaksi-reaksi Anda dalam 
surat, tetapi jangan kirim surat itu. Ini 
cara menyalurkan perasaan Anda 
(Health Wise).



Langkah-langkah mengampuni:

1. Jika mengampuni (memang sulit) – tetapi 
menolong kita agar kita bebas dari 
belenggu kepahitan.

2. Jika kita tidak bersedia mengampuni –
berarti kita menerima undangan Iblis

3. Jika kita mengampuni – bukan untuk 
kepentingan orang lain, tetapi untuk diri 
sendiri.



4. Mungkin kita masih luka – tetapi kita diberi pilihan: 
kepahitan atau merdeka.

5. Mengampuni adalah sebuah pilihan. Sebaiknya 
mengambil keputusan untuk mengampuni.

6. Mengampuni tidak sama dengan melupakan

7. Jangan mengampuni menunggu sampai dapat 
mengampuni.

8. Waktu memutuskan mengampuni, masih ingat 
kepahitan.

9. Jika mengampuni – kemerdekaan didapat.

10. Jika kita tidak melepas akar kepahitan, maka 
hanya akan menambah akar kepahitan.





DUABELAS
CARA MENGATASI STRESS  

KEHIDUPAN

Oleh: Slamet yuwono, M.Th.

Mentoring Karakter (8)

Sikap Anda menghadapi stress
kehidupan, menunjukkan karakter 

Anda



1. 
SEGALA SESUATU 

AWALI DENGAN DOA



Jawablah dengan jujur:

1) Bagaimana kehidupan doa Anda?

2) Apakah Anda mendisiplin diri dengan doa 
malam hari menjelang tidur?

3) Apakah Anda mendisiplin diri dengan doa di 
pagi hari setelah bangun tidur dengan 
ucapan syukur.

4) Apakah Anda selalu berdoa meminta 
tuntunan Tuhan dalam mengawali setiap 
aktifitas?



2. 
HINDARKAN MEMBANDINGKAN 

DIRI DENGAN ORANG LAIN

Galatia 6:4 Baiklah tiap-tiap orang 

menguji pekerjaannya sendiri; maka ia 
boleh bermegah melihat keadaannya 
sendiri dan bukan melihat keadaan 
orang lain.



Pertanyaan:

1) Bagaimana cara Anda menilai 
dirimu sendiri? 

2) Apakah Anda pernah atau 
selalu membandingkan diri 
Anda sendiri dengan orang 
lain?



3. 
MENDENGAR MUSIK

I Samuel 18:10 Keesokan harinya 
roh jahat yang dari pada Allah 
itu berkuasa atas Saul, sehingga 
ia kerasukan di tengah-tengah 
rumah, sedang Daud main kecapi 
seperti sehari-hari. Adapun Saul 
ada tombak di tangannya.



Pertanyaan:

1) Anda menyukai musik? Musik 
Apa yang Anda sukai?

2)Musik yang Anda sukai bisa 
saja menggambarkan karakter 
Anda!



4. 
MILIKILAH SAHABAT

Seorang sahabat menaruh kasih 
setiap waktu, dan menjadi seorang 
saudara dalam kesukaran.



Pertanyaan:

1) Seberapa banyak sahabat 
yang Anda miliki?

2) Apakah dalam keluarga Anda 
juga berfungsi sebagai 
sahabat?



5. 
HUMOR YANG SEHAT

• Amsal 15:13 Hati yang gembira membuat 
muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati 
mematahkan semangat.

• Amsal 17:22 Hati yang gembira adalah obat 
yang manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang.



Pertanyaan:

Apakah Anda memiliki rasa 
humor cukup?



6. 
HINDARI ALKOHOL DAN OBAT-

OBATAN TERLARANG



Himbauan:

Jangan pernah mencoba!!!



Amsal 23:29 -33 

23:31 Jangan melihat kepada anggur, kalau 
merah menarik warnanya, dan mengilau 
dalam cawan, yang mengalir masuk 
dengan nikmat, 23:32 tetapi kemudian 
memagut seperti ular, dan menyemburkan 
bisa seperti beludak.  23:33 Lalu matamu 
akan melihat hal-hal yang aneh, dan 
hatimu mengucapkan kata-kata yang 
kacau.



7. 
KERJA SATU DEMI SATU

Pengkotbah 3:1 Untuk 
segala sesuatu ada 
masanya, untuk apa pun di 
bawah langit ada 
waktunya.



Pertanyaan:

Bagaimana pola kerja Anda? 

Pola kerja Anda gambaran 

karakter Anda dan mempengaruhi 
watak Anda!



8. 
ISTIRAHAT/TIDUR CUKUP

Orang tidur: identik dengan me-REM
Tidur dengan REM (Rapid Iye Movement) yaitu tidur 
mimpi (pulas) syaraf otak aktif, darah dialirkan ke 
seluruh sel dengan melatonin aktif. 
Tip: tidur dengan tidak memakai lampu penerang. 



Pertanyaan:

Jelaskan bagaimana pola 
tidur Anda?

Pola tidur Anda akan 
mempengaruhi kesehatan 
Anda dan akan membentuk 
watak Anda!!!



Markus 6:31 Lalu Ia berkata 
kepada mereka: "Marilah ke tempat 
yang sunyi, supaya kita sendirian, 
dan beristirahatlah seketika!" 
Sebab memang begitu banyaknya 
orang yang datang dan yang pergi, 
sehingga makan pun mereka tidak 
sempat.



9. 
OLAH RAGA CUKUP

1) Jalan kaki

2) Cuci mobil atau motor

3) Mengepel lantai

4) Berkebun

5) Segala sesuatu yang 
mengaktifkan fisik



Pertanyaan:

Anda cukup olah raga? Jika 
ya, olahraga apa?

Olahraga akan menjaga 
keseimbangan metabolisme 
Anda!!!



10. 
BIARKAN ANDA MENANGIS

Menangis adalah cara yang 
Tuhan beri untuk menghadapi 
stress.

Yohanes 11:35,38 Maka menangislah 
Yesus. Maka masygullah pula hati 
Yesus, lalu Ia pergi ke kubur itu. 
Kubur itu adalah sebuah gua yang 
ditutup dengan batu.



Pertanyaan:

Kapan terakhir Anda 
menangis?

Jangan rasa bersalah jika 
Anda mengalami hal itu!!!



11.
AKUI KELEMAHAN ANDA DAN 

TERIMALAH

2 Korintus 12:7-10

12:9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku: 
"Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, 
sebab justru dalam kelemahanlah 
kuasa-Ku menjadi sempurna." Sebab itu 
terlebih suka aku bermegah atas 
kelemahanku, supaya kuasa Kristus 
turun menaungi aku.



Pertanyaan:

Apakah Anda sudah menemukan 
kelemahan Anda dan menyadarinya? 
Pikirkanlah tentang beberapa 
kelemahan Anda!

Jika ya, maka Anda berkembang watak 
yang sehat!!!



12. 
BERHENTI BERUSAHA UNTUK 

MENJADI SEMPURNA

Progresif tetapi tidak perfeksionis 
negatif.  Pikiran Anda membentuk 
kehidupan Anda

Anda bisa jadi “THE BEST” tetapi tak 
pernah menjadi sempurna.
Amsal 4:23 Jagalah hatimu dengan segala 

kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 
kehidupan.



Saran:

Jadilah orang “the best”
walaupun tak akan pernah 
menjadi sempurna.


