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MENUJU NEW NORMAL



Pendahuluan
▪ Radang pandemi covid-19 / pagebluk

menyisakan kepiluan masyarakat 

membumi, 

▪Kondisi yg demikian sangat terasa

‘dipaksa’ harus beradaptasi secara

drastis dalam setiap pola kehidupan,.

menjadikan individu tertekan, 

terpenjara, terisolasi, dan merasa tidak 

berdaya.

▪ Akhirnya menjadikan individu

mengalami kekacauan psikis. 

▪Hal demikian tidak dapat dibiarkan 

tanpa ada pemahaman individu yang 

harus tetap melangsungkan kehidupan 

dengan semangat juang yang tinggi.

New Normal
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One of the alternatives that can to 

do is applied Reality therapy



Problem

- Individu Kesulitan mengikuti

pola-pola baru di rumah, Belajar

di/dari Rumah (BdR), yang semula

dilakukan di sekolah, di tempat

kerja, kantor, atau di mana saja. 

Tiba-tiba STOP !!! Di Rumah Aja.
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-Berbagai Keluhan beratnya

penugasan dari sekolah, dan juga

dari tempat kerja.

-Belum siap melakukan kegiatan

di rumah secara online karena

keterbatasan pengetahuan, 

keterampilan, serta jaringan

internet yang tidak mendukung.

Problem



Teori
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1.  Stress

2. Stress Management 

Form: Reality Teraphy

Implementation



Model Reality Teraphy
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Hakikat Manusia:

Individu memiliki Motivasi Internal

Konsep Kunci Kepribadian:

Fully Function Thinking..

Otak kita sebagai system control

Pribadi Sehat: 

3 R 

-Right

-Responsibility

-Reality



RAMBU-RAMBU: 3R

•Right

•Responsibility

•Reality
TUJUAN

Kebutuhan Dasar:

1. Mencintai dan 

dicintai

2. Identitas sukses

FULLY 

FUNCTION 

THINKING

MOTIVASI 

INTERNAL

Merasa

kan
melakukan

berpikirfisiologis

MOTIVASI 

INTERNAL
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Individu memiliki motivasi internal, 

harus bertanggung jawab atas semua 

yang akan dilakukan, sedang 

dilakukan, dan akibat dari 

perilakunya. 

Motivasi itu tidak saja disebabkan 

oleh rangsangan lingkungan. 

Individu harus memegang kebenaran 

secara kontekstual. 

Hal lain yang harus dipatuhi adalah 

memegang teguh kebenaran yang 

berlandasan tanggung jawab. 

Acuan kebenaran harus jelas dan 

tegas, sehingga langkah-langkah 

yang ditempuh dalam mencapai 

tujuan lebih mantap. 



Improvement of Materials 

Treatment
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Terapi realitas menjelaskan bahwa fungsi-

fungsi otak kita sebagai sebuah sistem 

kontrol untuk mendapatkan apa yang kita 

inginkan dari kebutuhan-kebutuhan dasar 

manusia. 

Tujuan utama terapi realitas adalah mengajari 

orang dengan lebih baik dan dengan cara 

yang lebih efektif cara-cara mendapatkan 

apa yang mereka inginkan dalam 

kehidupan, terlebih masa pasca pandemic 

covid-19, transisi, atau new normal.

Tujuan-tujuan dapat dicapai hanya melalui 

kerja keras, cerdas. Ketika orang 

melanggar kebebasan orang lain, perilaku 

mereka tidak bertanggung jawab. 



Improvement of Materials 

Treatment
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Ikhwal Pertanyaan : APA dan BAGAIMANA

Bukan MENGAPA
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Apa yang harus

dilakukan..???

Bagaimana

melakukannya??



PROSEDUR KONSELING
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(1) Fokus pada Personal

(2) Fokus pada Perilaku

(3) Fokus pada Saat ini

(4) Pertimbangan Nilai

(5) Pentingnya Perencanaan

(6) Komitmen

(7) Tidak menerima Dalih

(8) Menghilangkan Hukuman..



FULLY 

FUNCTION 

THINKING

1. Merasa terancam dengan

kesuksesan orang lain

2. Mengabaikan kritikan yang 

membangun

3. Usaha adalah sia-sia

4. Mudah menyerah

5. Tidak menyukai tantangan
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1. Mendapat pelajaran dan inspirasi

dari kesuksesan orang lain

2. Belajar dari kritikan

3. Usaha adalah bagian dari menjadi

mahir

4. Tahan menghapai rintangan

5. Siap menerima tantangan
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•kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk
kita kerjakan dalam kehidupan.
•menjelaskan bahwa tidak hanya pada bagaimana kita
berfungsi sebagai individu, baik secara psikologis atau
fisiologis, tetapi juga bagaimana kita berfungsi sebagai
kelompok dan bahkan sebagai masyarakat.
•Teori Realitas/ Teori Control menjelaskan bahwa fungsi-
fungsi otak kita sebagai sebuah system control untuk
mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebutuhan-
kebutuhan

15

SIMPULAN
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Terima Kasih
Any questions?

You can find me at

WA. 082257739697

Email: kustyarinireinanda@yahoo.com


