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Buku ini menggali bagaimana para pelaku optimis menjadikan 
orang-orang yang lebih sehat, bahagia dan lebih sukses 
dibandingkan orang yang pesimis, bagaimana keduanya perilaku 
yang dapat dipelajari dan apa yang bisa kita lakukan untuk 
menjadi seorang yang optimis.

Ringkasan Learned Optimism



"I don't mind being wrong, and I don't mind changing my mind." – 
Martin Seligman

(Tidak masalah menjadi salah, dan saya tidak keberatan mengubah 
pola pikir saya)



Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang dalam hidupnya seperti selalu 
mendapat keberuntungan? Yang ahli dalam kehidupan seperti mode kontrol 
pelayaran, dimana segalanya bekerja secara otomatis dan sangat mudah?

Saya tahu saya 
pernah.

Martin Seligman, bapak psikologi positif menghabiskan penelitian 
berpuluh-puluh tahun mencoba untuk menemukan bagaimana cara beberapa 
orang dapat melalui kehidupan mereka dengan sangat mudah.

Jawabannya : Mereka adalah orang-orang 
dengan pola pikir optimis.



Pelajaran Pertama

Dalam melihat masalah, pelaku optimis dan 
pesimis memiliki 3 cara pandang yang berbeda

Sementara vs Permanen
Spesifik vs General

Eksternal vs Internal



Pelaku Optimis melihat masalah sementara, pesimis melihatnya 
permanen. 

Misalnya, ketika menumpahkan kopi, pelaku optimis tidak akan berkata “Saya selalu 
menumpahkan kopi dan mengotori pakaian saya,” melainkan “Saya menumpahkan kopi kali ini, 
tetapi saya tidak akan menumpahkannya lain kali.

Orang-orang dengan jiwa optimis melihat permasalahan-permasalahan 
sebagai situasi yang spesifik sedangkan para pesimis membuatnya menjadi 

kasus yang general. 
Menjadi bagian dari tim dimana salah satu anggota kelompok tidak mengirim tugasnya, seorang 
pesimis akan berkata: “Kelompok ini benar-benar kacau.” dan men-cap seluruh tim malas. 
Seorang optimis akan berkata: “ Satu orang mungkin tidak terlalu membantu, tetapi saya yakin 
anggota tim lainnya akan melakukan pekerjaannya dengan baik.”

Optimis melihat permasalahan-permasalahan sebagai masalah yang timbul 
dari luar sedangkan para pesimis menyalahkan diri mereka. 

Ketika bercerai, suami atau istri akan berpikir salah satu dari mereka adalah penyebab utama. 
Seorang yang optimis selalu mengaitkan kegagalan dari sumber eksternal. Pesimis akan 
menyalahkan diri sendiri 



lanjutan,

Untungnya, dua cara pandang ini dapat kita peroleh dan pelajari. 
Sebagai contoh:
Apa kamu pernah mendengar seorang guru yang berteriak pada muridnya 
karena mengobrol dikelas? Itu bagus, karena hal tersebut adalah sebuah 
contoh permasalahan eksternal. Kalimat “Kamu harus lebih mendengar lain 
waktu.” Adalah tanggapan yang lebih baik daripada “kamu adalah seorang 
pengamat yang buruk.” Karena kalimat kedua membuat pelajar merasakan 
permasalahan dari dalam dirinya.



Optimis memberi 
manfaat, pesimis 
menyebabkan 
kemurungan

Pelajaran Kedua



Salah satu manfaat menjadi seorang optimis adalah ia menjadi lebih sehat. Penelitian 
menemukan bahwa optimis membangun sistem imun dan bahkan meningkatkan kesehatan 
pasien kanker. Apa lagi, orang-orang optimis lebih sering menjaga kesehatan tubuh mereka, 
karena mereka percaya bahwa tiap keputusan mereka akan membuat perbedaan. Orang dengan 
pola pikir pesimis cenderung mengkonsumsi makanan instan dan berolahraga karena mereka 
percaya hal tersebut bukankah suatu masalah.

Sebaliknya, para pesimis dapat menjadi penyebab stres. Percaya bahwa segala sesuatu 
yang kamu lakukan tidak dapat mengubah apapun pasti menjadikan kamu depresi. 

Optimis menjadikan tubuh sehat, pesimis membawa kesedihan



Optimis sebagai faktor profesional di bidang olahraga dan 
pekerjaan

Tetap optimis adalah faktor penting dalam 
bidang olahraga profesional. Seligman 
memperhatikan tim baseball pada tahun 
1985 dan memutuskan bahwa The new 
york Mets adalah tim baseball ter-optimis 
dan the St.Luis cardinal sebagai yang 
ter-pesimis.  Tebak siapa yang menang 
pada seri dunia satu tahun kemudian? 
The mets.

Bakat dalam bekerja sama nilainya dengan bakat 
olahraga profesional. Universitas Pennsylvania 
biasanya menilai para murid tingkat pertama 
mereka berdasarkan tes SAT, nilai Sekolah 
Menengah dan tes prestasi. Ketika mereka 
menerapkan metode Seligman pada murid-murid 
barunya menjadi dua kelompok; optimis dan 
pesimis, hasilnya menggambarkan bahwa 
kelompok optimis melebihi ekspektasi yang 
diharapkan dimana kelompok pesimis tertinggal 
jauh dibelakang. 



Optimis dapat memberikan kesuksesan

Optimisme juga akan membawamu mencapai karir yang sukses, sebagaimana 
ditunjukkan oleh penelitian dari Seligman di kota besar. Dia merekrut 
orang-orang dengan jiwa kebijaksanaan dibawah rata-rata, tetapi menunjukkan 
semangat optimis yang sangat luar biasa. Para pekerja baru menampilkan hasil 
yang mengesankan bahkan dengan kemampuan yang lebih baik. 



Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menjadi 
orang yang optimis secepatnya?



Gunakan teknik ABC oleh 
Albert Ellis.

Pelajaran Ketiga



Apa itu teknik ABC?

Cara kerjanya seperti ini: Ketika menemui krisis, tulislah tiga hal mengenai hal 
tersebut.
1. Apa masalahnya? (Adversity)
Sebagai contoh kita dipecat.
2. Apa keyakinanku mengenai hal ini? (Belief)
Contohnya kita percaya bahwa kita melakukan pekerjaan dengan sangat buruk dan 
itulah sebabnya kamu diberhentikan.
3. Apa konsekuensi dari kepercayaanku? (Consequence)
kita merasa hilang semangat dan tidak mau keluar kamar selama dua minggu.



Praktikkan Teknik ABC

a. Bicara pada diri sendiri dan cobalah rekam menggunakan teknik ABC.
b. Yakinlah untuk mengambil kesempatan-kesempatan besar dan bedakanlah antara pikiran dan 

perasaan. 
c. Ketika menemukan keyakinan negatif mulailah untuk melawan mereka. Tanyakan pada diri kita 

sendiri benarkah itu, jika ada penjelasan lainnya dan jika itu benar, apa saja implikasinya. 
d. Lalu kita dapat mulai menamai gagasan-gagasan tersebut menjadi dua kategori: penting atau 

tidak. Kapanpun kitasadar sebuah ide tidak berguna untuk kita, artinya ide tersebut tidak usah 
dipikirkan lebih jauh

e. Mulai berfikir bahwa kejadian negatif hanya sementara, spesifik dan eksternal, catat ABC kita 
dan pahami bahwa sikap itu dipelajari dan kita dapat mengubahnya kapanpun. 

Dengan cara ini, kamu akan menjadi lebih baik dalam perjalananmu menjadi seorang yang 
benar-benar optimis.



– Setiap sudut pandang dipengaruhi oleh pribadi 
pemiliknya. Untuk mengubah dunia kita hanya 
perlu merubah sudut pandangmu dan temukan 

ketenangan yang kamu impikan. –



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur yunani ke dalam Bahasa arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa arab ke bahasa latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Jepang diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaanya pun berbahasa inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok indonesia 
sehingga semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama pemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Learned Optimism  (Martin Seligman)
● https://fourminutebooks.com/learned-optimism-summary/)

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