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ikiran Bawah Sadar adalah 

sebuah kata benda, karena 

pikiran juga kata benda. 

Sebelum mengenali pikiran bawah 

sadar maka kita perlu mengenali 

terlebih dulu dimana letak pikiran. 

Sekarang perhatikan tubuh anda, kalau 

perlu berdirilah didepan sebuah cermin 

lalu lihatlah bagian tubuh mana yang 

Tuhan ciptakan diposisi paling atas. 

Apa itu?Ya benar, bagian tubuh yang 

posisinya paling atas adalah kepala, 

tentu ada maksud Tuhan mengapa 

menaruh kepala di bagian paling atas 

bukan dibawah atau ditengah. Dengan 

posisi diatas maka letak kepala menjadi 

jauh lebih aman dan mudah diawasi, 

bahkan jika kita berkendara sepeda 

motor diharuskan untuk menggunakan 

helm agar kepala terlindungi. 

 

 

 

 

Kenapa kepala yang harus 

diletakkan pada posisi paling atas, mari 

kita bedah isi kepala kita yang ternyata 

didalamnya terdapat otak, yang 

fungsinya begitu luar biasa yaitu 

sebagai tempat untuk melakukan 

berbagai aktivitas yang mengontrol 

seluruh fungsi tubuh dibawahnya. 

Layaknya sebuah perusahaan, maka 

otak adalah pimpinan dari segala 

aktivitas tubuh.  

Selain otak, coba anda 

perhatikan dikepala terdapat semua 

panca indera kita mulai dari mata, 

hidung, telinga, perasa lidah dan kulit. 

Semua bagian itu Tuhan letakkan 

dikepala, begitu indah dan sempurna 

desain Tuhan terhadap diri ini dengan 

menempatkan bagian menerima 

informasi dari luar yaitu indera secara 

berdekatan dan dalam satu bagian. 

Kepala hanyalah bagian luar yang 

terlihat, seperti dikatakan tadi bahwa 

dalam kepala terdapat otak yang jika 

kita pelajari susunannya terbagi 

menjadi dua bagian yaitu otak kiri dan 

otak kanan. Coba kita perhatikan 

secara pesentase mana yang lebih 

besar?otak kiri atau kanan? tentu 

besarnya sama, yaitu otak kanan 50% 

dan otak kiri 50% .  

 

 

P 

Berkenalan Dengan 

Pikiran Bawah Sadar 
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Jika besarnya sama maka 

manakah yang harus kita sering 

gunakan?otak kiri kah?atau otak kanan 

saja? Karena porsinya seimbang, maka 

kedua sisi itu harus sama-sama 

digunakan, benar kan? 

Lalu apa isi dari otak kita? Apa 

fungsi dari otak kita?untuk berfikir kan, 

kalau begitu dalam otak kita terdapat 

juga pikiran. Atau dapat saya 

analogikan dengan sebuah hardidisk 

komputer, jika otak itu adalah 

hardwarenya maka pikiran adalah 

softwarenya.  

Ketika otak itu dibaginya 

menjadi dua bagian yang sama yaitu 

otak kiri dan kanan, maka pikiran dibagi 

menjadi dua juga yaitu pikiran sadar 

dan pikiran bawah sadar dengan 

pembagian yang tidak sama yaitu 12% 

untuk pikiran sadar dan 88% untuk 

pikiran bawah sadar. Kalau begitu 

mana yang harus lebih sering kita 

gunakan untuk berpikir?Tentu yang 

persentasenya lebih banyak kan, yaitu 

pikiran bawah sadar. Kedua bagian 

pikiran ini sudah aktif sejak kepala 

terbentuk dan otak bekerja, jadi SALAH 

jika ada pihak-pihak yang mengatakan 

dapat mengaktifkan pikiran bawah 

sadar sebab organ itu sudah Tuhan 

aktifkan sejak awal kita terbentuk 

didalam kandungan. 

Ada juga yang mengatakan 

sebagai ALAM BAWAH SADAR, saya 

anggap orang yang mengatakan 

kalimat ini tidak mengerti makna dari 

bawah sadar secara benar sehingga 

mengatakan bawah sadar sebagai 

sebuah alam. Jika dari bahasanya, 

diambil dari bahasa inggris yaitu 

subconscious-mind, disitu tersambung 

menjadi satu bagian dengan kata mind 

yang artinya adalah “A mind is the 

complex of cognitive faculties that 

enables consciousness, thinking, 

reasoning, perception, and 

judgement—a characteristic of human 

beings, but which also may apply to 

other life forms“. 

 
 

Jika kita ingin berkenalan 

dengan bawah sadar maka harus 

paham benar apa itu bawah sadar, 

sebab jika kita salah memahami tentu 

salah juga mengenalinya. Ketika ada 

sebuah kalimat yang mengatakan 

“memasuki alam bawah sadar”, ini juga 

sangat MENYIMPANG, perlu 

dibenarkan menjadi “menggunakan 

pikiran bawah sadar”. Karena pikiran 

adalah sesuatu yang bisa digunakan 

bukan dimasuki, jadi sangat berbeda 

makna dari kondisi yang sebenarnya. 

Jika pikiran bawah sadar diistilahkan 

oleh masyarakat barat, maka dalam 

masyarakat agama dikenal istilah 

QALBU, sedangkan dalam istilah jawa 

disebut BATIN.  
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Ketiganya mengacu kepada 

bagian yang sama, yaitu isi dari otak 

kita = PIKIRAN khususnya PIKIRAN 

BAWAH SADAR. Istilah tersebut 

muncul tergantung dari pemahaman 

yang diterima selama hidup, jadi jika 

anda mempelajari Pikiran Bawah Sadar 

ke saya pasti bertemu dengan logika-

logika ILMIAH sebab saya adalah 

pembelajar pikiran (bisa dilihat disini). 

Yang berbeda jika anda 

mempelajarinya ke Dukun, paranormal, 

spiritual dan orang yang tidak jelas 

background ILMIAHnya maka pasti 

anda bertemu dengan hal-hal mistis, 

klenik dan ritual yang aneh-aneh. 

 
Mengenali pikiran bawah sadar 

sama halnya dengan kita mengenali diri 

sendiri, lebih mengenal ciptaan Tuhan 

yang begitu sempurna yaitu MANUSIA. 

Ketika sudah mengenali maka tentu 

dapat kita gunakan potensi pikiran 

bawah sadar yang mendekati 90% itu 

untuk kebaikan hidup, untuk 

kesejahteraan hidup, untuk 

kebijaksanaan hidup dan sebagai 

modal dalam menghadapi setiap 

masalah hidup. Dengan mengenali 

Pikiran Bawah Sadar maka kita 

otomatis mengenal Tuhan, karena kita 

merasa lebih dekat dengan Tuhan 

sehingga muncul secara otomatis 

dalam pikiran anda rumus : 

SUKSES = AKU + TUHAN 

Karena setiap manusia 

menginginkan kehidupan yang lebih 

baik, termasuk anda yang membaca 

artikel ini tentu juga kan? Kenalilah 

pikiran bawah sadar dengan benar, 

maksimalkan potensinya dan nikmati 

kehidupan yang jauh lebih baik. Maka 

anda bisa mengijinkan saya untuk 

menemani dan membimbing anda 

langkah demi langkah mengenali 

pikiran bawah sadar melalui majalah 

sugesti edisi bulan oktober 2022 
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ondisi seperti judul artikel ini mungkin 

dialami oleh banyak orang. Merasa sudah 

berpikir yang indah tetapi kenyataannya 

malah jelek. Apa Penyebabnya?. Banyak orang juga 

sudah membayangkan hal-hal yang indah tetapi 

ternyata hidupnya tidak indah juga. Padahal katanya 

di banyak buku itu harus dengan membayangkan. 

Harus visualisasi. Tapi setelah dibayangkan dan 

divisualisasikan tetap saja kenyataannya jelek. 

Anda pernah mengalami seperti itu? Kondisi 

ini sama dengan ketika banyak orang merasa sudah 

berpikir positif tetapi hasilnya tetap negatif. Karena 

banyak orang sesungguhnya belum berpikir positif 

dan belum berpikir yang indah. Karena salah dalam 

memahami makna dari Pikiran. Salah juga dalam 

memahami “cara berpikir”. 

Kesalahan Saya Dulu 

 

Dulu saya juga pernah mengalami situasi 

seperti itu. Karena dulu saya suka membaca buku-

buku tentang berpikir positif. Tapi sebenarnya saya 

tidak mengerti dari apa yang dijelaskan dibuku itu. 

Dibuku itu saya hanya disuruh mengulang-ngulang 

kalimat “saya berpikir positif”.  

 

Ya saya kerjakan. Tapi ketika saya 

mengulang hal itu malah saya mengalami 

kecelakaan. Terus beberapa minggu kemudian 

saya mengalami jatuh dari tower internet. Saat itu 

saya bingung, kenapa jadinya negatif ya. Padahal 

sudah mengulang-ngulang kalimat “berpikir 

positif”. Bahkan saya juga sempat berpikir jelek 

kepada ALLAH. Waktu itu saya bertanya-tanya 

kepada ALLAH. Saya sudah rajin ibadah tetapi 

kenapa mendapat hal buruk. 

Titik Balik Kesadaran 

 

Sampai saya disuatu hari mendapat 

sebuah bisikan dipikiran saya “kamu yang 

diprogram hanya server aja, coba pikiranmu juga 

diprogram sama seperti server itu”. Nah ketika 

mulai saat itu saya sadar betul bahwa bisa saja ada 

banyak program dalam pikiran saya yang isinya 

jelek dan negatif.  

 

 

K 
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Dan ketika saya mengulang-ngulang kalimat 

“saya berpikir positif” maka itu tidak berpengaruh 

kepada program lain yang ada di pikiran saya.Maka 

terjadilah peristiwa yang negatif itu. Saya sudah 

menuliskan kisah perjalanan saya dulu sebelum 

menyadari seutuhnya bagaimana pikiran itu bekerja 

di buku saya 10 Keajaiban Pikiran.  

Dari berbagai kejadian yang saya alami maka 

saya pun memahami bahwa memang untuk 

melakukan pemrograman pikiran sama dengan cara 

melakukan pemrograman komputer. Saya uji coba 

dulu ke dalam hidup saya, dan ternyata hasilnya 

sesuai. Yaitu apa yang saya pikiran sesuai dengan 

kenyataan. Dan saya jadi berubah prasangka kepada 

ALLAH. 

Sehingga seharusnya jika sudah berpikir 

positif maka hasilnya pasti positif. Dan jika sudah 

berpikir yang indah maka pasti hasilnya juga indah. 

Berpikir Indah maka Pasti Hasilnya Indah 

 

Kalau anda merasa sudah berpikir indah 

tetapi hasilnya jelek maka penyebabnya adalah, ada 

banyak program dalam pikiran anda yang memang 

isinya jelek. Apalagi ketika anda belum memahami 

bagaimana menggunakan pikiran dengan benar.  

 

 

 

 

 

Karena bisa saja anda memasukkan 

program-program dari sekitar, dari buku, dari 

televisi yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya 

sangat jelek bagi kehidupan. Seperti yang saya 

banyak temui saat memberikan kelas AMC. 

Banyak orang akhirnya sadar bahwa apa yang 

mereka dulu baca, yang dulu pelajari semuanya 

salah. 

Nah, sehingga kesimpulannya adalah : 

Kalau hidup anda jelek maka jangan mengaku 

sudah berpikir yang indah. Karena kalau sudah 

berpikir yang indah maka PASTI hidup selalu 

penuh keindahan. Ini adalah aturan ALLAH 

untuk kita sebagai manusia. Sadari dan renungkan 

ya. 
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ebagai seorang pakar di bidang Pikiran 

Bawah Sadar, saya sering mendapat 

pertanyaan yang terkadang “nyeleneh” 

atau “aneh” bagi saya, tapi bagi yang bertanya 

adalah hal biasa sebab memang tidak tahu 

tentang apa itu Pikiran Bawah Sadar. Contoh 

pertanyaan yang sering saya terima adalah 

“bagaimana caranya mengaktifkan pikiran 

bawah sadar kita mas?”, pertanyaan ini sering 

saya dapatkan melalui kelas AMC (Alpha Mind 

Control), sms, inbox di facebook, di email 

bahkan juga telepon. Anda pun yang membaca 

tulisan ini juga pasti memiliki pertanyaan yang 

sama dengan mereka itu, yaitu caranya 

mengaktifkan. Saya sendiri kalau mendapat 

pertanyaan seperti itu hanya bisa tersenyum 

dalam hati saja. Bahkan banyak juga para 

praktisi, trainer di bidang pikiran bawah sadar 

yang masih menuliskan di berbagai tulisan 

mereka, yaitu “cara mengaktifkan pikiran 

bawah sadar” bahkan menggunakan istilah 

“aktifasi pikiran bawah sadar” hehe . Jika 

menggunakan kata mengaktifkan, maka 

sebelumnya sesuatu itu belum aktif, benar 

kan? Nah, apakah pikiran anda selama ini 

belum aktif? Kalau anda mengatakan pikiran 

bawah sadar anda belum aktif, maka 

seharusnya anda sudah mati. 

Kata “mengaktifkan” atau “aktifasi” 

adalah kata yang tidak tepat untuk 

dipasangkan dengan pikiran bawah sadar. 

Yang tepat itu kalau dipasangkan dengan kartu 

kredit, kartu handphone, tagihan, kode 

langganan.  

 

Contoh kalimatnya adalah 

“mengaktifkan kartu kredit”, “aktifasi kartu 

handphone”, ini baru benar. Karena memang 

sebelum dilakukan proses aktifasi, kartu-kartu 

itu belum aktif , dalam artian belum bisa 

digunakan. Benar kan? kartu handphone anda, 

baru bisa digunakan kalau sudah diaktifasi. 

Baru ini benar, digunakan kata aktifasi atau 

mengaktifkan.  

 

Berbeda dengan PIKIRAN BAWAH 

SADAR, penggunaan kata mengaktifkan 

sangat salah jika dipasangkan. Kenapa salah? 

Apakah sebelum diaktifkasi pikiran bawah 

sadar anda belum bekerja? Apakah PIKIRAN 

Anda selama ini belum bekerja? Apakah OTAK 

anda sebagai tempatnya PIKIRAN juga belum 

bekerja? 

 

S 

3 Langkah Mudah untuk Belajar Menguasai 

Pikiran Bawah Sadar 
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Kalau Otak, Pikiran anda dianggap 

belum bekerja, maka artinya anda mati dong? 

kalau orang mati kan dikatakan “brain death”, 

yaitu otaknya mati juga tidak berfungsi. Anda 

masih hidup kan sebelum diaktivasi itu? artinya 

PIKIRAN anda juga sudah aktif, sudah bekerja, 

termasuk pikiran bawah sadar anda sudah aktif 

dan sudah bekerja, sejak kapan? sejak anda 

mempunyai kepala, yaitu di dalam kandungan 

ibu. 

Lalu bagaimana cara menguasi pikiran 

bawah sadar anda? Kalau menguasai itu 

benar, tapi kalau mengaktifasi itu salah ya. 

Anda harus cerdas dalam menyikapi banyak 

program workshop tentang PIKIRAN. Pikiran 

bawah sadar memang memiliki porsi yang 

besar dalam seluruh Pikiran kita, yaitu 

mendekati 90%, kalau yang besar itu bisa anda 

kuasai maka artinya anda bisa menguasai dan 

mengendalikan hidup anda. 

Ada 3 langkah mudah yang menjadi 

Prinsip Dasar dalam Metode Alpha Mind 

Control (AMC), dimana AMC sudah terbukti 

menjadi satu-satunya metode untuk 

menguasai Pikiran Bawah Sadar dengan 

mudah dan efektif. 

Langkah Pertama, 

 

 

 

 

Mengenali, ketika ingin menguasai cara 

menyetir mobil maka anda harus kenalan dulu 

dengan bagian dalam mobil itu, mengenali 

dimana klaksonnya, dimana remnya, dimana 

gasnya benar kan? Bagaimana bisa 

menggunakan jika belum mengenali, 

bagaimana bisa sayang kalau tidak kenal. 

Betul? Sama halnya dengan Pikiran Bawah 

Sadar, kalau anda ingin menguasainya maka 

harus berkenalan dulu, bagaimana caranya 

bekerjanya, seperti apa pikiran bawah sadar 

itu. Kalau salah dalam mengenali PIKIRAN 

BAWAH SADAR maka salah pula dalam 

menguasainya. 

Langkah Kedua, 

 

Mengontrol, kalau sudah bisa mengenali 

maka berikutnya adalah mengontrol. Saya 

ambil contoh kalau kita sudah mengenali rem 

mobilnya, mengenali gas mobilnya, mengenali 

klakson, mengenali kemudinya, nah berikutnya 

kan belajar cara mengontrolnya. Cara 

menggunakannya gasnya, menggunakan 

remnya,menggunakan kemudinya. Benar kan? 

Sama juga dengan pikiran bawah sadar, kalau 

sudah mengenali apa itu Pikiran Bawah Sadar 

baru kita bisa mengontrolnya. 
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Langkah Ketiga, 

 

Memaksimalkan, kalau anda sudah bisa 

mengontrol mobil maka saatnya anda mulai 

untuk memaksimalkan fungsi mobil anda, 

benar kan? sama dengan PIKIRAN BAWAH 

SADAR anda, bagaimana bisa anda 

maksimalkan fungsinya kalau anda tidak 

mengenali dan belum bisa mengontrolnya. 

Setelah dua langkah sebelumnya anda 

kerjakan maka baru bisa sampai pada tahap 

memaksimalkan. Anda bisa memaksimalkan 

Fungsi Pikiran Bawah Sadar Anda untuk 

menciptakan dan menarik kebahagiaan ke 

dalam kehidupan anda. 

Tiga langkah ini adalah prinsip dasar 

yang saya lakukan dalam memberikan materi 

AMC, yaitu mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan. Ketika tiga langah ini anda 

lakukan otomatis anda sudah bisa menguasai 

pikiran bawah sadar anda. 
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ikiran, benda apa ya ini? kadang kita 

sering mengucapkan kata ini tetapi 

tidak paham maknanya. PIKIRAN, 

dalam bahasa inggris disebut MIND. 

Dimana letaknya?ayo coba dicari di tubuh 

anda, dimana letaknya pikiran?kalau anda 

merasa punya ya?kalau anda merasa 

memiliki pikiran, coba dicari dimana 

letaknya?hehe. Saya sering bertemu orang 

lalu bertanya, dimana pikiranmu, banyak 

yang kebingungan. Apakah punya 

pikiran?yakin punya pikiran?juga bingung 

menjawabnya. Apakah anda yang sedang 

membaca artikel ini juga bingung? 

ayo..sudah berapa lama anda hidup, sudah 

berapa lama anda diberi waktu oleh Tuhan 

untuk bernafas. Tetapi masih belum 

mengenali bagian tubuh yang Tuhan 

berikan, padahal bagian itu adalah inti dari 

tubuh kita, bagian yang mengatur semua 

kerja tubuh kita. Kalau boleh saya 

bandingkan dengan komputer, maka bagian 

itu adalah processornya yaitu OTAK yang 

terdapat PIKIRAN didalamnya. 

 

 

Sebagai seorang pakar pikiran 

bawah sadar, saya sering ditanya oleh 

banyak orang baik melalui telepon,sms, 

inbox di facebook tentang bagaimana 

caranya mengakses pikiran bawah sadar. 

Dan sepertinya juga sudah sering saya tulis 

artikel tentang hal itu di blog ini, ya 

memang banyak artikel lain dari orang lain 

yang mengatakan kehebatan pikiran bawah 

sadar, yang mengatakan luar biasa ketika 

seseorang bisa mengakses pikiran bawah 

sadar.  

Menurut saya itu terlalu berlebihan 

deh, kenapa? karena semua orang memiliki 

pikiran bawah sadar, dan setiap saat sudah 

mengakses pikiran bawah sadar. Setiap saat 

pikiran bawah sadar kita selalu bekerja. 

Suatu kesalahan, ketika menganggap 

bawah pikiran bawah sadar itu tidak aktif 

lalu diperlukan sebuah proses untuk 

mengaktifkannya, yang sering disebut 

dengan istilah aktivasi. 

Coba deh perhatikan ya, bagaimana 

anda bernafas dengan teratur? bagaimana 

darah mengalir dalam tubuh anda? 

Bagaimana jantung anda berdetak dengan 

teratur? bagaimana nadi anda 

berdenyut?bagian yang mana yang 

mengatur semua proses itu berjalan dengan 

baik? apakah anda setiap saat harus 

menyuruh?atau sudah spontan bergerak 

sendiri?spontan kan?itu maknanya pikiran 

bawah sadar anda yang mengatur, yang 

menggerakkan.  

 

P 
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Jadi, apakah masih perlu 

mengatakan mengaktifkan?sementara 

sudah aktif, benar kan? Ketika ada yang 

bertanya kesaya, cara mengaktifkan pikiran 

bawah sadar, selalu saya jawab “apa yang 

perlu diaktifkan, sudah aktif kok sejak 

manusia itu memiliki kepala”. Karena 

memang seperti itulah kenyataanya. 

Lalu apa yang dilakukan kalau 

bukan mengaktifasi? Saya punya ilustrasi 

seperti ini, perhatikan handphone anda 

yang sudah menyala alias sudah aktif ya, 

apa yang anda perlu lakukan kepada 

handphone itu, on sudah kan. Lalu 

bagaimana agar anda bisa 

menggunakannya? tentu anda harus belajar 

MENGENALI menu-menunya, mengenali 

tombol-tombolnya, benar kan?setelah anda 

mengenal berbagai menu pada handphone 

ini, lalu anda mulai MENGGUNAKANnya 

kan, anda memencet2, 

MENGONTROLNYA. Ketika anda 

semakin bisa menggunakan menu-

menunya maka anda mulai membuat 

handphone anda lebih maksimal kerjanya, 

anda MEMAKSIMALKAN fungsi dari 

handphone anda, dengan mendownload 

aplikasi yang sesuai. Ya kan? Perhatikan, 

ada tiga kata yang saya ketik dengan huruf 

besar, MENGENALI, MENGONTROL 

dan MEMAKSIMALKAN. 

Sama dong dengan PIKIRAN anda, 

yang harus dilakukan adalah 

MENGENALI, MENGONTROL dan 

MEMAKSIMALKAN. Prinsip ini saya 

jadikan prinsip dasar dalam metode 

ALPHA MIND CONTROL, (AMC). 

Dengan cara ini kita bisa bermain dengan 

PIKIRAN kita, membiasakan diri 

menggunakannya. Termasuk juga dengan 

MENGAKSES, makna dari MENGAKSES 

ini sebenarnya adalah MENGGUNAKAN.  

 

Benar kan? Kalau ditanya 

bagaimana cara MENGAKSES PIKIRAN, 

maka jawabannya adalah dengan 

BERPIKIR. Benar kan? ketika anda 

BERPIKIR maka itu diri kita sedang 

mengakses pikiran kita. Jadi, mudah kan 

cara mengakses PIKIRAN BAWAH 

SADAR, hanya dengan BERPIKIR. Mau 

berbuat apapun, beri jeda sejenak untuk 

berpikir apa manfaatnya untuk diri kita. 

Kalau hal yang mau kita lakukan itu 

memiliki manfaat maka lakukanlah, kalau 

hal itu kita pikir banyak ruginya maka 

tinggalkan. Itulah contoh kecil dari 

BERPIKIR. Mudah kan? 
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agi heboh berita tentang artis yang 

melakukan KDRT kepada pasangannya. 

Tidak perlu disebutkan disini tentu anda 

semua sudah tahu siapa artis yang sedang 

menjadi trending topic tentang kasus KDRT 

yang dilaporkan istrinya. KDRT adalah 

singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

 Kekerasan bisa berupa fisik dan juga secara 

psikis. Pukulan maupun ucapan kasar. Kenapa 

sampai muncul kekerasan. Biasanya karena ingin 

mengubah perilaku pasangan. Karena perilaku 

pasangannya dianggap tidak sesuai dengan 

keinginan maka ketika ditegur menjadi marah. 

Dan marah ini memancing emosi negatif sampai 

terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. 

Padahal harusnya tidak perlu sampai marah 

ketika ingin mengubah perilaku pasangan yang 

dianggap tidak cocok. 

Bisakah mengubah Perilaku Pasangan? 

 

  

 Selain memicu KDRT, biasanya keinginan 

mengubah perilaku pasangan yang tidak tercapai 

ini membuat munculnya perselingkuhan. Banyak 

kasus seperti itu. Pertanyaannya : “apakah bisa 

mengubah perilaku pasangan?”. Jawabannya 

adalah “Bisa”. Selama pasangan anda adalah 

manusia maka masih bisa untuk mengubah 

perilakunya. Perilaku seseorang itu adalah hasil 

dari program dalam pikirannya. Bagaimana sikap 

seseorang itu berasal dari program dalam 

pikirannya. 

Sehingga kalau anda sudah tahu caranya untuk 

mengubah pikiran orang lain maka otomatis 

mengubah perilakunya. Mengubah pikiran orang 

lain ada dua cara. 

Cara pertama, Bicara Langsung 

 

 Anda ajak ngobrol baik-baik pasangan anda 

itu. Misalnya sambil jalan-jalan. Atau misalnya 

sebelum tidur di tempat tidur. Ngobrol santai 

menjelang tidur adalah momen yang terbilang 

mujarab untuk mengubah perilaku pasangan 

anda. Apalagi sambil memeluk dan menciumnya. 

Coba deh. Tidak perlu sambil marah-marah. 

Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang ada 

unsur binatangnya. Tidak pantas rasanya ketika  

L 

| Alpha Telepati 

Dengan Cara ini Tidak Perlu “KDRT” 

jika Ingin Mengubah Perilaku 

Pasangan Anda 
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bicara dengan orang lain sambil menyebut kata 

binatang. 

Cara kedua, Tanpa Berbicara Langsung 

 

Cara yang kedua ini bagi anda yang sering 

merasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan 

perasaan. Atau mungkin takut menyakiti 

perasaan pasangan. Atau juga anda merasa tidak 

enak ketika ingin membahas perilaku pasangan 

anda. Tidak perlu bicara langsung. Tidak perlu 

ngobrol tentang perubahan perilaku yang anda 

mau itu. Tapi langsung pengaruhi pikirannya 

dengan teknik ALPHA TELEPATI. Dengan cara 

ini anda tidak perlu bingung mencari momen 

yang pas untuk berbicara. Atau bingung ada rasa 

takut dia marah. Dengan menggunakan teknik 

ALPHA TELEPATI, pasangan anda terlihat 

berubah sendiri perilakunya. Keren kan? 

 Seperti bukti dari salah satu peserta kelas 

AMC ini yang sudah menerapkan teknik Alpha 

Telepati dalam hubungan rumah tangganya.

 

Mengubah perilaku Pasangan tanpa ada 

KDRT 

 Ternyata bisa mengubah perilaku pasangan 

tanpa ada kekerasan. Tanpa marah-marah. Tanpa 

emosi negatif. Alpha Telepati adalah sebuah 

teknik yang sudah terbukti membantu banyak 

orang untuk memudahkan urusannya dalam 

mempengaruhi pasangan. Bisa untuk suami, istri 

atau kekasih. Dan juga untuk orang yang masih 

dalam target cinta anda. Selama target anda 

masih manusia maka tentu masih bisa 

dipengaruhi untuk berubah. Kemudahan ini 

membuat rumah tangga selalu harmonis. Tidak 

perlu ada KDRT. Baik itu secara fisik, verbal 

maupun psikis. Mungkin saja, kalau si pasangan 

artis tadi sudah belajar Alpha Telepati maka bisa 

terhindari dari KDRT dan rumah tangganya baik-

baik saja. 

 

 Tidak perlu kekerasan dan emosi negatif 

dalam mengubah perilaku pasangan yang anda 

anggap tidak sesuai. Karena dengan kekerasan 

bukan malah mengubah tapi membuat situasi 

menjadi tidak nyaman dan malah membuat susah 

pasangan anda untuk berubah. 
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ara untuk mengatasi gagap bicara pada 

anak dengan mudah sering dicari oleh 

banyak orang tua. Karena ketika melihat 

anak gagap dalam berbicara tentu merasa 

kasihan. Inilah pentingnya ilmu bagi orang tua 

dalam mendidik dan membesarkan anak-

anaknya. Diambil dari website Ikatan Dokter 

Anak Indonesia (IDAI). Gagap atau dikenal pula 

dengan istilah stuttering merupakan masalah 

ketidaklancaran bicara dalam bentuk 

pengucapan kata maupun aliran kalimat yang 

dialami pada anak-anak maupun dewasa. 

Keluhan gagap seringkali diikuti dengan 

keluhan lain seperti mata berkedip-kedip, dahi 

berkerut-kerut, tangan mengepal atau bergerak 

tak terkendali dan tremor. Gagap adalah masalah 

yang sering terjadi pada perkembangan anak. 

Masalah ini penyebabnya tidak hanya genetik 

tapi juga lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

Penyebab Utama Gagap Bicara 

Gagap Bicara biasanya dimulai sejak 

anak-anak. Ketika hal ini dibiarkan maka terus 

berlanjut saat dewasa. Penyebab utama dari 

gagap bicara adalah ketakutan yang biasanya 

disebabkan oleh bentakan orang tua. Ejekan 

teman disekolah ketika berdiri dimuka kelas. 

Rasa bersalah saat melakukan tindakan keliru di 

muka umum. Kebanyakan biasanya karena 

bentakan dari orang tua. Lalu bagaimana 

mengatasinya? 

 

Mengatasi Gagap Bicara Pada Anak 

Dari pengalaman saya dalam 

memberikan kelas AMC (Alpha Mind Control) 

kepada banyak orang. Dan juga beberapa 

pengalaman para peserta kelas AMC yang sudah 

menerapkan ilmu AMC untuk anak-anaknya 

yang gagap. Bisa saya simpulkan ada 3 cara 

yang bisa anda lakukan untuk mengatasi gagap 

bicara pada anak anda. 
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3 Cara untuk Mengatasi Gagap Bicara Pada 

Anak dengan Mudah 
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Pertama, Sadari jika Anda Sebagai Orang 

tua juga Penyebabnya 

 

Sebagai orang tua, kita harus sadar 

bahwa apapun yang terjadi pada anak-anak kita 

adalah cerminan dari perilaku kita sebagai orang 

tuanya. Jangan selalu menyalahkan anak-anak 

kita yang menjadi gagap. 

Lalu menganggap hal tersebut sebagai 

sebuah penyakit. Gagap bicara bukan penyakit 

tetapi efek dari sebuah perlakuan dari 

lingkungan. Bisa juga dari orang tua. Setelah 

menyadari, maka orang tua harus merubah pola 

pikir atau pandangan terhadap anak tersebut. 

Kedua, Berikan Sugesti Positif kepada Anak 

yang Gagap Bicara 

Mengisi sugesti positif ke dalam pikiran 

anak-anak adalah kewajiban kita sebagai orang 

tua. Orang tua wajib memahami bagaimana 

membuat sebuah kalimat sugesti yang benar. 

Bagaimana cara kerja sebuah kalimat sugesti 

yang bisa masuk dan merubah pikiran anak yang 

gagap bicara. Untuk memahami bagaimana 

membuat kalimat sugesti yang benar maka bisa 

membaca di buku kitab 101 kalimat sugesti 

ajaib. 

 

 

 

 

Dalam kitab itu ada bagian bagaimana 

orang tua membuat kalimat sugesti yang mampu 

merubah anak. Termasuk untuk kasus gagap 

bicara. 

Ketiga, Gunakan Alpha Telepati untuk 

Mempengaruhi Pikiran Anak 

Setelah memberikan sugesti yang benar. 

Maka langkah ketiga adalah dengan 

menggunakan teknik Alpha telepati untuk 

mempengaruhi pikiran anak terus menerus. 

Dengan menggunakan teknik alpha telepati 

maka kita sebagai orang tua menjadi lebih 

mudah dalam membentuk karakter anak sesuai 

dengan yang kita mau. Tentu menjadi anak yang 

baik dan lancar dalam berbicara. Dengan alpha 

telepati, kita sebagai orang tua tidak perlu 

membuang waktu untuk marah-marah. 

Untuk membesarkan dan mendidik anak 

butuh ilmu. Apalagi ketika memiliki anak yang 

gagap dalam bicara. Tidak mudah menerima 

situasi itu tapi percayalah selalu ada solusi untuk 

kebaikan anak-anak kita. 
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Jenderal TNI Gatot Subroto lahir di Jatilawang, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907. 

Seperti dilansir situs Sejarah TNI, Gatot kecil sudah bisa masuk sekolah dasar khusus 

untuk anak-anak Belanda dan orang Indonesia terpilih. Namun, ia dikeluarkan karena 

berkelahi dengan anak Belanda. 

1. Gatot Subroto pernah memimpin 

perlawanan pada Jepang di Ambon 

Pada 1928, Gatot menempuh pendidikan 

militer ketika pemerintah Hindia Belanda 

membuka kesempatan bagi anak-anak 

Indonesia berijazah sekolah rendah. Tiga 

tahun mengenyam pendidikan, ia bergabung 

menjadi tentara Koninklijk Nederlands 

lndische Leger (KNIL) dengan pangkat 

Sersan Kelas II dan bertugas di Padang 

Panjang, Sumatera Barat Selama lima tahun. 

Pada perang dunia II, Gatot disebut 

mengalami pertempuran melawan Jepang di 

Ambon. Sayang, ia kalah dan Ambon jatuh ke 

Tangan Jepang. Ia pun menyingkir ke 

Makassar. 

Pada saat penjajahan Jepang, Gatot 

diminta memimpin sebuah detasemen Polisi. 

Kemudian ia juga dididik menjadi komandan 

Tentara Pembela Tanah Air (PETA). 

 

 

 

 

 

2. Gatot Subroto pernah menjabat sejumlah 

posisi penting di militer 

 

Mengutip situs Pemprov DKI Jakarta, ia 

memasuki Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang 

kemudian berkembang menjadi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) setelah Indonesia merdeka. 

Pada 16 September 1948 ia diangkat 

menjadi Gubernur Militer untuk Keresidenan 

BIOGRAFI 

GATOT SUBROTO, PAHLAWAN NASIONAL JAGOAN 

MILITER INDONESIAARTIKEL INI TELAH TAYANG DI 

KOMPAS.COM DENGAN JUDUL "BIOGRAFI AL-KINDI, 

TOKOH PENGGERAK FILSAFAT ARAB", KLIK UNTUK 

BACA: 

HTTPS://WWW.KOMPAS.COM/STORI/READ/2022/0

1/11/090000279/BIOGRAFI-AL-KINDI-TOKOH-

PENGGERAK-FILSAFAT-ARAB?PAGE=ALL. 

PENULIS : LUKMAN HADI SUBROTO 

EDITOR : WIDYA LESTARI NINGSIH 

 

DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES BERITA 

LEBIH MUDAH DAN CEPAT: 

ANDROID: HTTPS://BIT.LY/3G85PKA 

IOS: HTTPS://APPLE.CO/3HXWJ0LARTIKEL INI 

TELAH TAYANG DI KOMPAS.COM DENGAN JUDUL 

"[BIOGRAFI TOKOH DUNIA] IBNU SINA, FILSUF MUSLIM 
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Surakarta dan Keresidenan Semarang dengan 

tugas mendamaikan dan merasionalisasi pasukan 

sesudah pemberontakan Madiun. 

 

 

Kemudian, usai Indonesia mendapat 

pengakuan kedaulatan ia menjabat sebagai 

panglima Tentara dan Teritorium (T&T) 

IV/Diponegoro pada 6 Oktober 1949. Ia berhasil 

memulihkan keamanan dengan adanya 

peleburan TNI dan KNIL menjadi Angkatan 

perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) 

berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. 

Lalu, ia menjabat panglima T & T VII 

Wirabuana yang meliputi daerah Sulawesi, 

Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara (1952). 

3. Gatot Subroto ditetapkan sebagai pahlawan 

pada 1962 

 

Sebelum meninggal pada usia 55 tahun, 

Gatot sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf 

Angkatan Darat. Atas jasanya, presiden Sukarno 

mengangkatnya sebagai pahlawan pembela 

kemerdekaan pada 1962. Untuk 

menghormatinya, namanya digunakan sebagai 

nama sejumlah jalan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Inspirasi Tokoh 

 Kekuatan Sugesti | Edisi Oktober 2022 27 



    

    

 

 

 



    

   

 

 

erpikir merupakan suatu aspek dari 

eksistensi manusia. Kemampuan 

untuk mewujudkan eksistensinya itu 

ialah dengan jalan proses berpikir. Proses 

berpikir itu dapat berwujud di dalam dua 

bentuk, yaitu proses berpikir tingkat rendah 

dan proses berpikir tingkat tinggi. 

Berpikir Kreatif adalah sebuah proses 

yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa 

dan menghasilkan pemikiran yang baru, yang 

memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir 

kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang 

bermutu, proses kreatif tersebut tentunya tidak 

dapat di laksanakan tanpa adanya pengetahuan 

yang di dapat dengan pengembangan 

pemikiran dengan baik. 

Apa itu berpikir? 

 

 

 

 

 

Pada abad pengetahuan, yaitu abad 21 

di perlukan sumber daya manusia dengan 

kualitas tinggi yang memiliki keahlian, yaitu 

mampu bekerja sama, berpikir tingkat tinggi, 

kreatif, terampil, memahami berbagai budaya, 

kemampuan komunikasi, dan mampu belajar 

sepanjang hayat (life long leaning) (Trilling 

and Hood, 1999). 

Galbreath (1999) mengemukakan 

bahwa pada abad pengetahuan, modal 

intelektual khususnya kecakapan berpikir 

tingkat tinggi (higher order thinking) 

merupakan kebutuhan sebagai tenaga kerja 

yang handal. 

Sejalan dengan itu Rindel (1999) 

mengemukakan, siswa perlu melek terhadap 

sains, mampu memahami materi pelajaran, 

mampu memanfaatkan informasi, dan mampu 

berkreativitas diperlukan kecakapan berpikir. 

Olehnya itu dalam proses pembelajaran, siswa 

perlu di latih tentang kecakapan berpikir. 

Kecakapan atau keterampilan berpikir 

selalu berkembang dan dapat dipelajari. 

Keterampilan berpikir ini dapat di bedakan 

menjadi keterampilan berpikir dasar dan 

keterampilan berpikir kompleks. 

Proses berpikir dasar merupakan 

gambaran dari proses berpikir rasional yang 

mengandung sekumpulan proses mental dari 

yang sederhana menuju yang kompleks.  
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Aktivitas berpikir yang terdapat dalam 

berpikir rasional diantaranya adalah aktivitas 

menghafal, membayangkan, 

mengelompokkan, menggeneralisasikan, 

membandingkan, mengevaluasi, menganalisis, 

mensintesis, mendeduksi, dan menyimpulkan. 

Sedangkan aktivitas dalam berpikir 

kompleks di antaranya yakni; menemukan 

hubungan, menghubungkan sebab dan akibat, 

mentransformasi, mengklasifikasi, dan 

memberikan kualifikasi. 

Lebih lanjut, Maxwell (2004) 

mengemukakan bahwa berpikir dapat di 

definisikan sebagai proses mental yang dapat 

menghasilkan pengetahuan. Berpikir 

merupakan suatu kegiatan akal untuk 

mengolah pengetahuan yang telah di peroleh 

melalui indra dan di tujukan untuk mencapai 

kebenaran. 

Selain itu, berpikir sebagai segala 

aktivitas mental yang membantu merumuskan 

atau memecahkan masalah, membuat 

keputusan, atau memenuhi keinginan untuk 

memahami; berpikir adalah sebuah pencarian 

jawaban, sebuah pencapaian makna. 

Sementara berpikir menurut Solso 

adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat 

dan seksama yang di mulai dengan adanya 

masalah. Menurutnya, berpikir adalah sebuah 

proses di mana representasi mental baru di 

bentuk melalui transformasi informasi dengan 

interaksi yang komplek atribut-atribut mental 

seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, 

dan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

3 Pandangan dasar tentang berpikir 

 

Pengertian tersebut tampak bahwa ada 

tiga pandangan dasar tentang berpikir, yaitu: 

(1) berpikir adalah kognitif, yaitu timbul 

secara internal dalam pikiran tetapi dapat di 

perkirakan dari perilaku, (2) berpikir 

merupakan sebuah proses yang melibatkan 

beberapa manipulasi pengetahuan dalam 

sistem kognitif, dan (3) berpikir di arahkan dan 

menghasilkan perilaku yang memecahkan 

masalah atau di arahkan pada solusi. 

Atau, secara sederhana, berpikir adalah 

memproses informasi secara mental atau 

secara kognitif. Aktivitas berpikir merupakan 

aktivitas penyusunan ulang atau manipulasi 

kognitif baik informasi dari lingkungan 

maupun simbol-simbol yang di simpan dalam 

long term memory. 

Proses berpikir merupakan salah satu 

rangkaian dalam mekanisme penafsiran 

terhadap stimuli. Dalam berpikir semua proses 

kognitif di libatkan, mulai dari sensasi, 

persepsi dan memori. 

Secara garis besar, terdapat dua macam cara 

berpikir, yaitu cara berpikir autistik dan cara 

berpikir realistik. 
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Berpikir austik 

 

Berpikir autistik seringkali di sebut 

sebagai mengkhayal, melamun atau berfantasi. 

Dengan berpikir autistik orang melarikan diri 

dari kenyataan, melihat hidup sebagai gambar-

gambar yang fantastik. 

Berpikir realistik 

Sebaliknya, berpikir realistik di sebut 

sebagai nalar (reasoning), yaitu berpikir secara 

logis, berdasarkan fakta-fakta yang ada dan 

menyesuaikan dengan dunia nyata, beserta 

semua dalil/hukumhukumnya. Nah, berpikir 

realistik dapat di lakukan dengan tiga cara, 

yaitu : 

a. Berpikir deduktif 

Berpikir deduktif adaiah proses 

berpikir yang rnenerapkan kenyataan-

kenyataan yang berlaku umum kepada hal-hal 

yang bersifat khusus. Kesimpulan yang di 

hasilkan dalam berpikir deduktif di mulai dari 

hal-hal umum menuju hal-hal khusus. 

b. Berpikir induktif 

Berpikir induktif justru sebaliknya, di 

mulai dari hal-hal khusus kemudian di tarik 

kesimpulan secara umum. Kesimpulan yang di 

hasilkan dalam berpikir induktif merupakan 

generalisasi dari halhal khusus. 

 

 

c. Berpikir evaluatif. 

Berpikir evaluatif adalah dengan 

menilai baik-buruknya atau tepat-tidaknya 

suatu gagasan. Dalam berpikir evaluatif, 

seseorang tidak menambah atau mengurangi 

gagasan, tetapi menilainya berdasarkan 

kriteria tertentu. 

Untuk melatih kemampuan berpikir 

siswa, seorang pendidik dapat melatih 

siswanya dengan cara menunjukkan cara 

berpikir melalui semua mata pelajaran. 

Memberikan contoh-contoh kasus cara 

berpikir yang baik, memberikan masalah yang 

menuntut siswa berpikir, dan menerapkan 

keterampilan untuk mengambil keputusan. 

Tujuan berpikir 

Paling tidak ada tiga tujuan yang Ingin 

di capai melalui berpikir, yaitu: 

Untuk mengambil keputusan (Decision 

Making) 

Decision making memiliki tiga ciri, 

yaitu : (1) Keputusannya adalah hasil dari 

suatu usaha intelektual, (2) Keputusannya 

melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, (3) 

Melibatkan tindakan nyata. 

Untuk memecahkan pesoalan (Problem 

Solving) 

Problem solving di lakukan melalui enam 

tahap, yaitu: 

 Identifikasi masalah menggaliingatan 

memahami situasi. 

 Mencari jawaban dan kesimpulan. 

 Mencoba dengan penyelesaian mekanis 

(trial & error). 
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 Menemukan pemecahan masalah (insight 

solution).  

Problem solving juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: faktor personal, faktor 

situasional (mudah sulitnya masalah, 

masalahnya baru sekali di hadapi/sudah 

terbiasa, pentingnya masalah, kompleks 

sederhananya masalah) dan faktor sosio-

psikoiogis (motivasi, kebiasaan, emosi, sikap, 

dsb). 

Untuk menciptakan gagasan baru (Create 

Ideas) 

 

Berpikir kreatif memiliki paling tidak 

dua sifat, yaitu: melibatkan/menghasilkan 

respons atau gagasan baru bersifat orisinal. 

Salah satu ciri berpikir kreatif adalah di 

gunakannya pola berpikir divergen, yaitu 

dengan menghasilkan sejumlah kemungkinan 

(alternatif). Pola berpikir divergen dapat di 

ukur dari ciri-cirInya, yaitu: Fluency, 

Flexibility, Originality. 

Dalam berpikir, selalu di gunakan 

simbol. Simbol tersebut adalah sesuatu yang 

dapat mewakili segala hal dalam alam pikiran.  

 

 

Misalnya perkataan buku adalah 

simbol uang mewakili benda yang terdiri dari 

lembaranlembaran kertas yang dijilid dan 

tertulis huruf-huruf. 

 

Di samping kata-kata, bentuk-bentuk 

simbol antara lain angka-angka dan simbol 

matematika, simbol yang di pergunakan dalam 

peraturan lalu lintas, not musik, mata uang, 

dan sebagainya. 

Untuk mengarahkan jalan pikiran 

kepada pemecahan persoalan, maka terlebih 

dahulu di perlukan penyusunan strategi. Ada 

dua macam strategi umum dalam memecahkan 

persoalan: 

Strategi menyeluruh yaitu di sini 

persoalan di pandang sebagai suatu 

keseluruhan dan di pecahkan untuk 

keseluruhan itu. Strategi detailistis merupakan 

strategi di mana persoalan di bagi-bagi dalam 

bagian-bagian dan di pecahkan bagian demi 

bagian. Kesulitan dalam memecahkan masalah 

Kesulitan dalam memecahkan persoalan dapat 

ditimbulkan oleh: 

Pemecahan persoalan yang biasanya 

berhasil cenderung di pertahankan pada 

persoalan-persoalan yang berikutnya. Padahal 

belum tentu persoalan berikut itu dapat di 

pecahkan dengan cara yang sama.  
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Dalam hal ini akan timbul kesulitan-

kesulitan terutama kalau orang yang 

bersangkutan tidak mau mengubah dirinya. 

Sempitnya pandangan. Sering dalam 

memecahkan persoalan, seseorang hanya 

melihat satu kemungkinan jalan keluar. 

Meskipun ternyata kemungkinan yang satu ini 

tidak benar, orang tersebut akan mencobanya 

terus, karena ia tidak melihat jalan keluar yang 

lain. Tentu saja ia akan mengalami kegagalan.  

Kesulitan seperti ini disebabkan oleh 

sempitnya padangan orang tersebut. Sehingga 

tidak dapat melihat adanya beberapa 

kemungkinan jalan keluar. 

Melalui penggambaran ini, terlihat 

bahwa, berpikir pada dasarnya adalah proses 

psikologis kemampuan berpikir pada manusia 

alamiah sifatnya. Manusia yang lahir dalam 

keadaan normal akan dengan sendirinya 

memiliki kemampuan ini dengan tingkat yang 

relatif berbeda. 

Jika demikian, yang perlu di upayakan 

dalam proses pembelajaran adalah 

mengembangkan kemampuan ini, dan 

bukannya melemahkannya. Para pendidik 

yang memiliki kecendrungan untuk 

memberikan penjelasan yang “selengkapnya” 

tentang satu material pembelajaran akan 

cendrung melemahkan kemampuan subjek 

didik untuk berpikir. 

Sebaliknya, para pendidik yang lebih 

memusatkan pembelajarannya pada 

pemberian pengertian-pengertian atau konsep-

konsep kunci yang fungsional akan 

mendorong subjek didiknya mengembangkan 

kemampuan berfikir mereka.  

 

 

 

Pembelajaran seperti ini akan 

menghadirkan tentangan psikologi bagi subjek 

didik untuk merumuskan kesimpulan-

kesimpulannya secara mandiri. 

Tujuan berpikir adalah memecahkan 

permasalahan tersebut. Karena itu sering di 

kemukakan bahwa berpikir itu adalah 

merupakan aktifitas psikis yang intentional, 

berpikir tentang sesuatu. Di dalam pemecahan 

masalah tersebut, orang menghubungkan satu 

hal dengan hal yang lain hingga dapat 

mendapatkan pemecahan masalah. 

Pengertian kreatif dan kreativitas 

Kata “Kreatif” merupakan kata yang 

berasal dari bahasa Inggris To Create, yang 

searti dengan: 

 Combine (menggabungkan)–

penggabungan suatu hal dengan hal lain 

 Reverse (membalik)–membalikan beberapa 

bagian atau proses 

 Eliminate (menghilangkan)–

menghilangkan beberapa bagian 

 Alternatif (kemungkinan)–menggunakan 

cara, dengan yang lain. 

 Twist (memutar)–memutarkan sesuatu 

dengan ikatan 

 Elaborate (memerinci)–memerinci atau 

menambah sesuatu 

Menurut Sternbergam, seseorang yang 

kreatif adalah seorang yang dapat berpikir 

secara sintesis, dapat melihat hubungan-

hubungan, menganalisis ide-idenya sendiri 

serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas  
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karya pribadinya, mampu menterjemahkan 

teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide 

praktis, sehingga individu mampu meyakinkan 

orang lain mengenai ide-ide yang akan di 

kerjakannya.  

Kreatif seringkali juga dianggap 

sebagai sesuatu keterampilan yang didasarkan 

pada bakat alam, dimana hanya mereka yang 

berbakat saja yang bisa menjadi kreatif. 

Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, 

walaupun memang dalam kenyataannya 

terlihat bahwa orang-orang tertentu memiliki 

kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru 

dengan cepat dan beragam. 

Sementara itu, dalam Munandar 

(1999), kreativitas didefinisikan sebagai 

sebuah proses atau kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan 

orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan 

untuk mengelaborasi (mengembangkan, 

memperkaya, memperinci) suatu gagasan. 

Menurut Drevdahl kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang 

pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatannya. Kreativitas ini dapat 

berupa kegiatan imajinatif atau sintesis 

pemikiran yang hasilnya bukan hanya 

perangkuman. 

Kreativitas harus mempunyai maksud 

tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, 

walaupun merupakan hasil yang sempurna dan 

lengkap yang dapat berbentuk produk seni, 

kesusasteraan, produk ilmiah, atau mungkin 

bersifat prosedural atau metodologis. 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

maka dapat disimpulkan bahwa, kreatif adalah 

suatu kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya 

baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang 

sudah ada, yang belum pernah ada 

sebelumnya. 

Sementara kreativitas adalah proses 

seseorang untuk menghasilkan inovasi. 

Dengan kata lain bahwa, kreativitas adalah 

hasil dari proses kreatif yang menghasilkan 

inonvasi. 

Pengertian Berpikir Kreatif 

 

Berpikir kreatif dapat dianggap sebagai 

kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu 

yang baru, sebagai kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat 

di terapkan dalam pemecahan masalah, atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-

hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah 

ada sebelumnya. 
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Berpikir kreatif merupakan ungkapan 

(ekspresi) dari keunikan individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan 

kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas 

dari individu tersebut. 

Atau, berpikir kreatif adalah 

kemampuan individu untuk memikirkan apa 

yang telah di pikirkan semua orang, sehingga 

individu tersebut mampu mengerjakan apa 

yang belum pernah di kerjakan oleh semua 

orang. Produk berpikir kreatif kadang terletak 

pada inovasi yang membantu diri sendiri untuk 

mengerjakan hal-hal lama dengan cara yang 

baru. 

Maxwell (2004) berpendapat bahwa 

berpikir kreatif adalah suatu kemampuan 

seseorang untuk menciptakan ide atau gagasan 

baru sehingga membuatnya merasa mampu 

untuk bisa mencapai berbagi tujuan dalam 

hidupnya. Proses berpikir kompleks di kenal 

sebagai proses berpikir tingkat tinggi. Proses 

berpikir kompleks (berpikir tingkat tinggi) ini 

di bedakan menjadi berpikir kritis dan berpikir 

kreatif. 

Berpikir kritis adalah proses terorganisasi 

yang melibatkan aktivitas mental seperti 

dalam memecahkan masalah (problem 

solving), pengambilan keputusan (decision 

making), analisis asumsi (analyzing 

asumtion), dan inkuiri sains (scientific 

inquiry). 

Johnson (2002); Krulik & Rudnick 

(1996) mengemukakan berpikir kreatif, 

menggunakan dasar proses berpikir untuk 

mengembangkan atau menemukan ide atau 

hasil yang asli (orisinil), estetis, konstruktif 

yang berhubungan dengan pandangan, konsep, 

dan menekankan pada aspek berpikir intuitif 

dan rasional khususnya dalam menggunakan 

informasi dan bahan untuk memunculkan atau  

 

menjelaskannya dengan perspektif asli 

pemikir. 

Berpikir kreatif (yang menjadi bahasan 

pada bahasan ini) adalah aktivitas mental 

untuk mengembangkan atau menemukan ide-

ide asli (orisinil), estetis, konstruktif yang 

berhubungan dengan pandangan konsep, dan 

menekankan pada aspek berpikir intuitif dan 

rasional. 

Menurut Parkin (1995), berpikir kreatif 

adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan 

sesuatu yang kreatif dan orisinil. Sementara 

menurut Gagne (1980), berpikir adalah 

kegiatan mental dalam memecahkan masalah. 

Lebih lanjut kemudian, Liliasari (2000) 

membedakan kemampuan berpikir dasar dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Buzan (2005) mengemukakan bahwa 

kreativitas begitu penting agar menjadi yang 

terbaik, baik di sekolah, kampus, perusahaan, 

masyarakat, dan di tempat lain. Mengapa 

orang di seluruh dunia mengeluh bahwa 

pikiran mereka menjadi kosong ketika di minta 

mengemukakan gagasan orisinal atau jawaban 

yang inovatif? 
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Penjelasan sederhananya bahwa orang 

tidak menggunakan seluruh kekuatan otaknya. 

Umumnya, rata-rata orang menggunakan 

kurang dari satu persen otak mereka dalam 

bidang-bidang kreativitas, ingatan, dan 

pembelajaran. 

Bila orang dapat menggunakan 

kekuatan otaknya mencapai 20 persen, 40 

persen atau bahkan 100 persen ini akan 

memberikan hasil kreativitas yang luar biasa. 

Untuk mengoptimalkan potensi otak dalam 

menghasilkan suatu yang kreatif, mind map 

memberikan latihan untuk itu.  

Berpikir kreatif memberikan dukungan 

kepada peserta didik sehingga peserta didik 

lebih terpacu untuk lebih kreatif. 

Sani (2014) mengemukakan bahwa 

berpikir kreatif merupakan kemampuan 

mengembangkan ide yang tidak biasa, 

berkualitas, dan sesuai tugas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa berpikir kreatif dapat 

mengembangkan daya pikir yang mencangkup 

wawasan dengan unsur-unsur yang luas. Salah 

satu proses berpikir tingkat tinggi adalah 

berpikir kreatif. 

Pada hakikatnya, pengertian berpikir 

kreatif berhubungan dengan penemuan 

sesuatu, mengenai hal yang menghasilkan 

sesuatu yang baru dengan menggunakan 

sesuatu yang telah ada. Secara tradisional 

kreativitas di batasi sebagai mewujudkan 

sesuatu yang baru dalam kenyataan. 

Sesuatu yang baru itu mungkin berupa 

perbuatan atau tingkah laku, suatu bangunan 

misalnya gedung, dan hasil lainnya. 

Kemampuan berpikir kreatif adalah 

kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan 

data atau informasi yang tersedia dan  

 

 

menemukan banyak kemungkinan jawaban 

terhadap satu masalah yang penekananya pada 

kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman 

jawaban. 

Kreativitas merupakan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan 

terjadinya eskalasi dalam kemampuan 

berpikir, di tandai oleh suksesi, diskontinuitas, 

diferensiasi, dan integrasi antara setiap tahap 

perkembangan. 

 

Sabandar menyatakan bahwa berpikir 

kreatif adalah suatu kemampuan berpikir yang 

berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi 

yang sedang di hadapi, bahwa situasi itu 

terlihat atau teridentifikasi adanya masalah 

yang ingin harus di selesaikan. 

Sejalan dengan itu, Papu 

mengemukakan bahwa kreativitas memuat 

empat proses utama yaitu: eksplorasi, 

menemukan, memilih, dan menerapkan. 

Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran 

yang bermutu. 

Sementara menurut Susanto (2013) 

berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang 

melibatkan unsur-unsur orisinalitas, 

kelancaran, fleksibelitas, dan elaborasi. 

Lebih lanjut kemudian, Suryadi dan 

Herman (2008) menjelaskan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu 

proses berpikir untuk mengungkapkan 

hubungan-hubungan baru, melihat sesuatu dari 

sudut pandang baru, dan membentuk  
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kombinasi baru dari dua konsep atau lebih 

yang sudah di kuasai sebelumnya.  

Kemampuan berpikir kreatif 

membantu peserta didik menciptakan ide-ide 

baru berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan 

dari sudut pandang yang berbeda. 

Manusia yang kreatif selalu berusaha 

untuk memberi makna pada proses belajarnya. 

Salah satu hal yang mendorong manusia untuk 

belajar adalah adanya sifat kreatif dalam 

dirinya dan keinginan untuk maju. 

Kemampuan Berpikir kreatif 

merupakan salah satu ciri kognitif dari 

kreativitas. Selain memiliki pikiran yang 

terbuka, pemikir kreatif membangun 

hubungan di antara hal-hal yang berbeda. 

Membangun hubungan adalah hal yang alami 

bagi manusia. 

Berpikir kreatif membutuhkan 

ketekunan, disiplin diri, dan perhatian penuh, 

meliputi aktivitas mental seperti: 

 Mengajukan pertanyaan. 

 Mempertimbangkan informasi baru dan ide 

yang tidak lazim dengan pikiran terbuka. 

 Membangun keterkaitan, khususnya di 

antara hal-hal yang berbeda. 

 Menghubung-hubungkan berbagai hal 

dengan bebas. 

 Mendengarkan intuisi. 

 

 

 

 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat di 

simpulkan bahwa berpikir kreatif adalah 

sebuah kebiasaan dari pikiran yang di latih 

dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan 

imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuka sudut pandang 

yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-

ide yang tidak terduga. 

Indikator Berpikir Kreatif 

 

Berpikir kreatif adalah aktivitas 

berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang 

kreatif dan orisinil. Baer (1993) 

mengemukakan indikator berpikir kreatif 

terdiri dari:  

 lancar, adalah kemampuan menghasilkan 

banyak ide, 

 luwes, adalah kemampuan menghasilkan 

ide-ide yang bervariasi, 

 orisinal, adalah kemampuan menghasilkan 

ide baru atau ide yang sebelumnya tidak 

ada, dan memerinci, adalah kemampuan 

mengembangkan atau menambahkan ide-

ide sehingga di hasilkan ide yang rinci atau 

detail. 
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Baer (1993) mengemukakan kreativitas 

seseorang di tunjukkan dalam berbagai hal, 

seperti kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan 

atau kepribadian, atau kecakapan dalam 

memecahkan masalah. Menurutnya berpikir 

kreatif merupakan sinonim dari berpikir 

divergen. 

Sementara, Marzano, et al. (1988) 

mengemukakan 5 aspek berpikir kreatif 

sebagai berikut. 

 

Kreativitas berkaitan erat antara keinginan 

dan usaha. Untuk menghasilkan sesuatu yang 

kreatif memerlukan usaha. 

Kreativitas menghasilkan sesuatu yang 

berbeda dari yang telah ada. Orang yang 

kreatif berusaha mencari sesuatu yang baru 

dan memberikan alternatif terhadap sesuatu 

yang telah ada. Pemikir kreatif tidak pernah 

puas terhadap apa yang telah di temukan. 

Mereka selalu ingin menemukan sesuatu yang 

lebih baik dan lebih efisien. 

Kreativitas lebih memerlukan evaluasi 

internal di bandingkan eksternal. Pemikir 

kreatif harus percaya pada standar yang telah 

di tentukan sendiri. 

Kreativitas meliputi ide yang tidak di 

batasi. Pemikir kreatif harus bisa melihat suatu 

masalah dari berbagai aspek (sudut pandang) 

dan menghasilkan solusi yang baru dan tepat, 

dan 

 

Kreativitas sering muncul pada saat sedang 

melakukan sesuatu. Seperti Mendeleyev 

menemukan susunan berkala unsur-unsur pada 

saat mimpi. Archimedes menemukan 

hukumnya saat sedang mandi. 

Ciri ciri Berpikir Kreatif 

Sund berpendapat bahwa individu 

dengan potensi kreatif dapat di kenal melalui 

pengamatan ciri-ciri sebagai berikut: 

 Hasrat keingintahuan yang cukup besar. 

 Bersikap terbuka terhadap pengalaman 

baru. 

 Panjang / banyak akal. 

 Keingintahuan untuk menemukan dan 

meneliti. 

 Cenderung menyukai tugas yang berat dan 

sulit 

 Cenderung mencari jawaban yang luas dan 

memuaskan. 

 Memiliki dedikasi bergairah serta aktif 

dalam melaksanakan tugas. 

 Berpikir fleksibel 

 Menanggapi pertanyaan yang di ajukan 

serta cenderung memberi jawaban lebih 

banyak. 

 Kemampuan membuat analisis dan sintesis. 

 Memiliki semangat bertanya serta meneliti. 

 Mempunyai daya abstraksi yang cukup 

baik. 

 Memiliki latar belakang membaca yang 

cukup luas. 

 

Kekuatan Sugesti | Edisi Oktober 2022 38 

 | Motivasi 

 



    

   

 

 

Manusia yang kreatif selalu berusaha untuk 

memberi makna pada proses belajarnya. Salah 

satu yang mendorong manusia untuk belajar 

adalah adanya sifat kreatif dalam dirinya dan 

keinginan untuk maju. 

Dalam Munandar (1999), ciri-ciri berpikir 

kreatif pada siswa: 

Keterampilan Berpikir Lancar. 

Perilaku mengajukan banyak pertanyaan, 

menjawab jika ada pertanyaan, mempunyai 

banyak gagasan mengenai suatu masalah, 

lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. 

Keterampilan Berpikir Luwes 

(Fleksibel). Perilaku anak yang memberikan 

aneka ragam penggunaan yang tidak lazim 

terhadap suatu objek, memberikan macam-

macam penafsiran (interpretasi) terhadap suatu 

gambar; cerita; atau masalah, memberi 

pertimbangan terhadap siuasi; yang berbeda 

dari yang di berikan orang lain. 

Keterampilan Berpikir Orisinal. 

Perilaku anak memikirkan masalah-masalah 

atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh 

orang lain. 

Keterampilan Memperinci 

(Mengelaborasi). Perilaku anak 

mengembangkan atau memperkaya gagasan 

orang lain. 

Ketrampilan Menilai (Mengevaluasi). 

Perilaku anak menentukan pendapat sendiri 

mengenai suatu hal. 

Memiliki Rasa Ingin Tahu. Dilihat dari 

bagaimana perilaku anak mempertanyakan 

segala sesuatu. 

 

 

 

 

Bersifat Imajinatif. Perilaku anak 

membuat cerita tentang tempat-tempat yang 

belum pernah di kunjungi atau tentang 

kejadian-kejadian yang belum pernah di alami. 

Merasa Tertantang Oleh 

Kemajemukan. Perilaku anak mencari 

penyelesaian suatu masalah tanpa bantuan 

orang lain. 

 Memiliki Sifat Berani Mengambil Resiko. 

 Memiliki Sifat Menghargai. 

 Cara Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif mempunyai beberapa 

mekanisme atau proses yang harus di lalui. 

Menurut para psikolog, ada lima tahap berpikir 

kreatif, di antaranya: 

 

Orientasi; masalah di rumuskan, dan 

aspek-aspek masalah di identifikasi. 

Preparasi; berusaha mengumpulkan 

sebanyak mungkin informasi yang relevan 

dengan masalah. 

Inkubasi; proses pemberhentian sementara 

ketika berbagai masalah berhadapan 

dengan jalan buntu. Tetapi mekipun begitu,  
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proses berpikir berlangsung terus dalam 

jiwa bawah sadar. 

Iluminasi; ketika masa inkubasi berakhir 

dengan di temukannya solusi untuk 

memecahkan masalah. 

Verifikasi; tahap untuk menguji dan secara 

kritis menilai pemecahan masalah yang di 

ajukan pada tahap keempat.  

Sesungguhnya kemampuan berpikir 

kreatif pada dasarnya di miliki semua orang. 

Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk 

menciptakan gagasan-gagasan baru dan 

orisinil. Bahkan pada orang yang merasa tidak 

mampu menciptakan ide baru pun sebenarnya 

bisa berpikir secara kreatif, asalkan di latih. 

Untuk itu, perlu di ketahui terlebih dahulu 

mengenai cara berpikir dan cara berpikir 

kreatif. 

 Adapun tahap-tahap dalam proses berpikir 

kreatif adalah sebagai berikut: 

 Tahap persiapan (Preparation) 

 Memberi stimulus 

 Berpikir menjelajah (Exploration) 

 Menyusun perencanaan 

 Melakukan aktivitas 

 Mereview gagasan 

 Tahap Inkubasi (Incubation) 

 Langkah Iluminasi (Illumination) 

 Tahap Verifikasi. 

 Faktor yang Mempengaruhi Berpikir 

Kreatif 

 

 

Pengertian Berpikir Kreatif, Indikator 

Berpikir Kreatif, Ciri ciri Berpikir Kreatif, 

bagaimana cara berpikir kreatif, dan faktor 

yang mempengaruhi Berpikir Kreatif:  

Berpikir kreatif tumbuh subur bila di 

tunjang oleh faktor internal dan situasional. 

Orang-orang kreatif memiliki temperamen 

yang beraneka ragam. Wagner sombong dan 

sok ngatur; Tchaikovsky pemalu, pendiam, 

dan pasif; Bryon hyperseksual; Newton tidak 

toleran dan pemarah; Einstein rendah hati dan 

sederhana. 

Walaupun demikian, ada tiga aspek yang 

secara umum menandai orang-orang kreatif 

menurut Munandar (1999: 96): 

Kemampuan kognitif: termasuk di sini 

kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan 

melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-

gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas 

kognitif. 

 

Sikap yang terbuka: orang kreatif 

mempersiapkan dirinya menerima stimuli 

internal maupun eksternal. 

Sikap yang bebas, otonom, dan percaya 

pada diri sendiri: orang kreatif ingin 

menampilkan dirinya semampu dan 

semaunya, ia tidak terikat oleh konvensi-

kovensi 
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Hal ini menyebabkan orang kreatif sering di 

anggap “nyentrik” atau gila. Selain faktor 

lingkungan psikososial, beberapa peneliti 

menunjukan adanya faktor situasional lainnya. 

Maltzman menyatakan adanya faktor 

peneguhan dari lingkungan. 

Dutton menyebutkan tersedianya hal-hal 

istimewa bagi manusia kreatif, dan Silvano 

Arieti menekankan faktor isolasi dalam 

menumbuhkan kreativitas. Butir nomor 3 

membawa kita pada faktor-faktor situasional 

yang menyuburkan kreativitas. 

 

Para ahli sejarah mencatat bahwa ada 

saatsaat kreativitas tumbuh subur; misalnya, 

Islam pada zaman Abasiyah, Itali pada waktu 

Renaissance. Sudah di ketahui juga, di negara-

negara totaliter kreativitas dalam dunia sains di 

hidupkan, tetapi kreativitas dalam dunia sastra 

atau ilmu-ilmu sosial di hambat. 

Berpikir kreatif hanya berkembang 

pada masyarakat terbuka, toleran terhadap ide-

ide “gila”, dan memberikan kesempatan 

kepada setiap orang untuk mengembangkan 

dirinya. Masyarakat yang menuntut kepatuhan 

membuat otoritas, meminta keseragaman 

dalam berprilaku, menghargai kesetiaan 

primordial, tetapi membunuh prestasi yang 

menonjol, sukar untuk melahirkan pemikiran-

pemikiran kreatif. 

 

 

 

Sumber :  

https://hermananis.com/berpikir-kreatif-

pengertian-indikator-ciri-ciri-dan-cara-

berpikir-kreatif/ 
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| Sugesti  dalam Gambar 
 

Edisi Oktober 2022 | Kekuatan Sugesti   43 



    

   

Edisi Oktober 2022 | Kekuatan Sugesti   44 

| Infografis 
 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

agi orang yang memahami hakikat kehidupan, berbuat baik itu bukan sekadar 

kepada manusia semata. Namun, seluruh makhluk yang ada di alam semesta 

ini harus diperlakukan dengan baik sebisa mungkin. Tak terkecuali kepada 

hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar, sehingga setiap kebaikan adalah sedekah 

yang kelak menjadi tabungan kita di akhirat. 

 

Diriwayatkan dalam sebuah hadis masyhur, yang mengisahkan seorang laki-

laki melihat anjing yang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat ke tanah yang basah, 

karena kehausan laki-laki itu lantas memenuhi sepatu kulitnya dengan air dan 

memberikannya pada anjing tersebut. Kemudian Allah berterima kasih atas 

perbuatannya dan memberi ampun padanya. Para sahabat yang mendengar kisahnya 

kemudian bertanya, Wahai Rasulullah apakah ada pahala (berbuat baik) pada 

binatang? Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala (HR. Bukhari 

dan Muslim). 

Senada dengan hadis di atas, Abdullah bin Ja’far suatu ketika pernah dalam 

bepergiannya melintasi kebun kurma milik seseorang. Ia berhenti sejenak untuk 

beristirahat. Didapatinya di situ ada seorang (budak) berkulit hitam menjaga kebun 

kurma tersebut. Hamba itu mengeluarkan bekal, terlihat ada tiga potong roti yang akan 

disantap sebagai pengganjal perutnya. Tiba-tiba seekor anjing dating 

menghampirinya dan mengelilingi hamba itu sambal menyalak menjulur-julurkan 

lidahnya. Tampak jelas, anjing itu tengah kelaparan dan menginginkan roti tersebut. 

 

B 

 | Metaphore 

 

Kisah Inspiratif Sedekah untuk 

Anjing Musafir 
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Hamba yang peka ini, memberikan sepotong roti kemudian anjing tersebut 

memakannya. Kemudian, dikeluarkan kembali sepotong roti lagi dan dimakannya 

pula. Ternyata anjing itu masih belum beranjak pergi, hingga ia memberikan bekal roti 

terakhirnya kepada anjing tersebut. Alhasil, bekal yang dibawanya telah habis 

dimakan anjing, sementara ia belum makan apapun. 

Abdullah bin Ja’far terheran-heran lantaran sikap hamba yang begitu 

mengasihani anjing. Ia pun mendekati dan bertanya pada hamba tersebut. “Wahai 

anakku, berapa banyakkah makananmu sehari di tempat ini?” 

“Tiga potong saja, sudah saya berikan semuanya pada anjing tadi,” jawab si hamba. 

“Mengapa engkau berikan semuanya pada anjing itu? Dan engkau sendiri akan 

memakan apa?” tanya Abdullah. 

“Wahai tuan, tempat ini bukanlah kawasan anjing. Jadi aku yakin ia datang dari tempat 

yang jauh, sedang bermusafir dan tentu ia sangat lapar. Sedang aku sendiri, biarlah 

tidak makan hari ini,” jawab hamba. 

Apa yang dikatakan orang tersebut sungguh mencengangkan. Kendati hanya 

seorang budak, tapi ia memiliki sifat mulia dalam mengasihi makhluk ciptaan Tuhan. 

Demikian mengapa yang membedakan manusia di hadapan Allah SWT bukan dari 

pangkat, harta, dan sebagainya, melainkan tingkat ketakwaannya. Keikhlasan berbuat 

baik kepada yang membutuhkan pertolongan dan melakukannya tanp pamrih. 
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| CURHAT PIKIRAN 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, saya senang dengan majalah sugesti ini. Isinya luar 

biasa mencerahkan. Saya mau bertanya tentang kenangan saya di masa lalu. 

Bagaimana caranya untuk saya lepas dari bayang-bayang masa lalu saya. Saya dulu 

selalu dimarahi oleh orang tua dan disiksa mas. Saya ingin melupakan kenangan itu. 

Edi - Pangkalanbun, 0811xxxxx 

Jawaban : 

Waalaikumsalam pak atau mas mas edi. Terima kasih sudah setia membaca majalah 

sugesti ini, segala kebaikan bagi anda ya. Pertanyaan yang menarik ini tentang masa 

lalu, saya pernah sepertinya menuliskan artikel tentang bagaimana mengelola masa 

lalu di majalah ini. Atau anda bisa cek di www.firmanpratama.wordpress.com. Semua 

orang pasti punya kenangan masa lalu, kenangan masa lalu adalah semua kejadian 

yang sudah terlewati. 1 detik yang sudah terlewati maka itu juga disebut masa lalu. 

Biasanya masa lalu selalu diartikan sebagai kenangan yang jelek dan negatif saja. 

Entah itu untuk urusan percintaan, keluarga maupun hal lainnya.  
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Masa lalu itu selalu melekat dalam pikiran manusia selama manusia itu hidup.  Ketika 

anda berusaha keras untuk melupakan masa lalu maka itu sesuatu yang sia-sia. 

Sehingga caranya bersahabatlah dengan masa lalu anda. Bertemanlah dengan masa 

lalu anda. Lihatlah masa lalu sebagai masa lalu, janganlah menganggap masa lalu 

sebagai sebuah kejelekan. Begitu tiba-tiba muncul kenangan masa lalu yang terlihat 

negatif itu maka tersenyumlah. Katakan kepada diri anda "masa lalu ku kamu adalah 

bagian hidupku, dan aku terima kenangan ini untuk menjadi semangat pendorong 

kebaikan hidupku sekarang dan masa depan. 

Pertanyaan : 

Mas firman saya ibu ratna, majalahnya keren, saya selalu download dan baca. Saya 

bagikan juga ke teman-teman kantor. Mas firman, apa bisa sebuah sugesti itu 

berpengaruh kepada fisik seseorang, misalnya sugesti untuk membuat wajah hilang 

jerawatnya. Mohon penjelasannya mas.  

ibu Ratna-Jakarta, 0813xxxxxx 

Jawaban : 

Terima kasih bu ratna selalu setia membaca majalah sugesti dan sudah ikut 

membagikannya kepada teman-teman ibu. Dan kebaikan juga selalu kembali kepada 

ibu dan teman-teman semua ya. Pertanyaan ibu ini sepertinya mewakili sebagian besar 

pertanyaan para perempuan lainnya. Wajah yang berjerawat sesungguhnnya karena 

pikiran yang stres. Ketika seseorang itu pikirannya berisi sugesti-sugesti yang positif 

dan menyenangkan maka pasti wajahnya juga terlihat positif dan menyenangkan. Dan 

kondisi fisik seseorang itu juga sepenuhnya pengaruh dari pikirannya. Bukan kosmetik 

wajah itu yang membuat wajah bebas jerawat, tapi sugesti dalam pikiran itu yang 

menentukan jerawat bisa cepat lenyap dari wajah. 

Kosmetik, masker dan serum itu sebenarnya hanya pendukung saja untuk membuat 

jerawat lenyap. 

Jadi, isilah pikiran kita, pikiran ibu ratna dengan sugesti-sugesti yang menyenangkan. 

Buatlah kebahagiaan selalu menyelimuti pikiran ibu. 

Bahkan ada pengalaman salah seorang alumni AMC, dia mencoba mengganti sabun 

mukanya dengan air saja tetapi dia berikan sugesti ke air yang membasuh mukanya itu 

dan ajaib. Jerawatnya hilang juga bersih. 
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Pertanyaan : 

Mas firman, apa benar gendam itu hanya menggunakan sugesti. Karena katanya dari 

orang yang ngajarin gendam, gendam itu menggunakan energi dsb.? 

Iwan - Semarang, 0856xxxxx 

Jawaban :  

Mas iwan terima kasih atas pertanyaannya yang cukup menggelitik saya ini ya. 

Gendam itu sebenarnya hanya istilah yang digunakan oleh orang-orang jawa untuk 

merujuk ilmu tentang mempengaruhi orang lain dengan bicara. Saya tegaskan ya, 

dengan bicara. Kalau dengan bicara maka itu artinya ya menggunakan sugesti. Karena 

semua ucapan seseorang itu adalah SUGESTI.  

Kalau anda bertanya apakah menggunakan energi? ya jelas menggunakan energi, kan 

bicara butuh energi, bergerak juga butuh energi, tubuh bisa melakukan aktivitas 

apapun juga butuh energi. 

Sehingga sebenarnya gendam itu hanya ilmu "manipulasi" kata-kata saja. Kalau anda 

tidak menyetujui kata-kata itu maka ya mustahil gendam itu berefek. 

Pertanyaan : 

Saya riana mas firman, saya mengikuti ig mas firman dan selalu membaca majalah 

sugesti. Saya mau bertanya, tentang pacar saya. Saya punya pacar yang suka marah, 

suka keras. Tapi saya begitu menyayanginya. Apakah saya bisa mengubah sifat dia itu 

mas, sementara ibu saya menyuruh saya melepaskan saja jika dia masih seperti itu. 

Gimana menurut mas? 

Riana 

Jawaban : 

Terima kasih mbak riana yang selalu setia membaca majalah sugesti, mbak juga bisa 

membagikan majalah sugesti ini kepada teman-teman lainnya ya. Kalau mbak memang 

sungguh-sungguh ingin tetap bersama pacar mbak ini, maka jalan satu-satunya adalah 

mbak harus menggunakan alpha telepati untuk mempengaruhi pikiran pacar mbak 

supaya sifat marahnya berubah menjadi lembut. Karena selama ini banyak orang yang 

berpengalaman seperti itu. Kalau mbak sungguh-sungguh mengubah maka pasti 

berubah, yang penting memang benar-benar mencintai dia dan mau hidup menikah 

dengan dia.  
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan melalui 

sms,whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 



    

   

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

  



    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

   

 

 

 

 


