
Lampiran 1: Contoh-Contoh 
Kisah Menantu dan Mertua 
 

Seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. 
Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu 
mertuanya yang menurutnya sangat brengsek, cerewet, bawel, bossy, dan angkuh 
sekali. 

Setelah dua tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan 
untuk mengakhiri dengan berencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar 
otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya.  

Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan 
mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun 
adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi 
sedikit selama 2 bulan, dan dalam memberikan ia diharuskan bersikap manis, 
berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua 
supaya tidak mencurigainya. 

Dengan penuh kesabaran, hari demi hari ia mulai meracuni si mertua, 
tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun serta senyum yang tidak 
lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada 
mertuanya. 

Ada satu hal yang membuatnya bingung, setelah satu bulan ia meracuni 
mertuanya, kelakuan mertua ini justru berubah menjadi demikian baik padanya. 
Sikapnya berubah 180 derajat dari sebelumnya, ia mulai menyapa lebih dahulu 
setiap kali ketemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu, yakni adanya 
perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. 

Mendekati hari ke-40 sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya 
semakin manis, ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang 
goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia 
bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50 mertua memasakkan makanan 
yang paling ia sukai, bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapati bajunya 
sudah dicuci bahkan diseterika oleh si mertua. 

Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah 
yang makin hari makin menguat. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi 
penyesalan itu, karena melihat perubahan si Ibu mertua yang menjadi sedemikian 
sayang padanya. Akhirnya pergilah ia ke dukun itu lagi, dengan terbata-bata penuh 
penyesalan dan rasa berdosa ia memohon-mohon untuk dibuatkan penangkal 
racun yang pernah diberikan sang dukun padanya. 

Dengan senyum bijaksana bak malaikat, dukun itu berkata “Cairan yang 
kuberikan padamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna 
saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang padamu, disebabkan karena 
SIKAP DIRIMU YANG TERLEBIH DAHULU BERUBAH MENJADI LEBIH RAMAH, LEBIH 
SANTUN DAN SELALU SENYUM PADANYA”. 



Apa moral cerita di atas? 
 Sikap buruk/penolakan orang lain, hanyalah sebagai akibat/reaksi atas sikap 

buruk kita padanya. 
 Kalau mau mengubah orang lain, kitalah yang berubah dahulu (I go first) 

 

 
Tantangan “Badan menembus lubang di kertas” 
 
Permainan ini bertujuan untuk: 

 Mengenalkan pemahaman “Apa yang sering disebut tidak mungkin hanyalah 
ada di kepala kita sendiri.”  

 Mengenalkan pemahaman “Apa yang sering disebut tidak mungkin hanyalah 
karena tidak tahu caranya.”  

 Mengenalkan pemahaman “Sulit tapi bisa”. 
 Mengenalkan pemahaman “Jangan lihat keadaannya, pelajari kemungkinannya”. 

 
Aktivitas 
1. Peserta berada di kursi masing-masing. 
2. Bagikan kertas HVS masing-masing 1 lembar pada peserta.  
3. Berikan pertanyaan: Apakah mungkin membuat sebuah lubang pada kertas ini 

sehingga kita bisa masuk melaluinya. Jika mungkin silahkan lakukan. Sambil 
Anda demonstrasikan membentuk sebuah lubang (gambar 1). 

4. Tunggu respon yang bermacam-macam dari peserta, berikan komentar 
seperlunya..  

5. Berikan waktu 5 menit bagi peserta untuk memecahkan teka-teki ini. 
6. Observasi, siapa saja yang kelihatan bisa, siapa yang tengah berusaha dan siapa 

yang hanya diam. Catat dalam hati/di kertas kecil. 
7. Tawarkan untuk mengambil kertas lagi, bagi yang sudah mencoba dan salah 

dan mau mencoba lagi. 
8. Sementara menunggu, dalam posisi yang agak terhalang dari pandangan 

peserta, robek sebuah kertas HVS dengan pola tertentu (gambar 2). 
9. Jika tidak ada satupun peserta yang mampu memecahkan teka-teki ini, 

tunjukkan hasil robekan Anda. Namun jika ada peserta yang mampu 
memecahkannya, minta dia maju ke depan untuk menunjukkannya pada peserta 
lainnya. 

10.  Tanyakan, apa kesimpulannya? 
 
Moral permainan: 

 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” hanyalah ada di kepala kita sendiri.  
 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” hanyalah karena tidak tahu caranya.  



 Jika kita berpikir “tidak mungkin”, maka kita tidak ingin (tidak termotivasi) 
untuk melakukan tindakan apapun. Sambil menunjuk ke beberapa peserta yang 
kertasnya masih utuh. 

 Sulit tapi bisa. 
 Jangan lihat keadaannya, pelajari kemungkinannya.  
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Gambar 2 
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Tantangan 2: Mendirikan gelas aqua di atas kertas 
 
Permainan ini bertujuan sama dengan permainan sebelumnya, secara khusus adalah 
untuk memperkuat efek yang ditimbulkannya. 
 
Aktivitas: 
1. Peserta berada di kursi masing-masing. 
2. Bagikan kertas HVS masing-masing satu lembar pada peserta. 
3. Letakkan dua gelas aqua berdiri di atas meja dengan jarak 15 cm. Pegang satu 

gelas aqua lain dan selembar kertas HVS. 
4. Berikan pertanyaan: Apakah mungkin meletakkan gelas aqua yang saya pegang 

ini di atas kertas, dan kertas tersebut diletakkan di atas dua gelas aqua yang di 
meja. Tidak boleh menggunakan alat bantu apapun, tidak boleh menggeser 
letak gelas aqua yang di bawah, dan letak gelas aqua yang di atas adalah di atas 
celah ke dua gelas aqua yang di bawah. Sambil Anda demonstrasikan posisinya 
(gambar 1). 

 
 
 
 
 
 
5. Tunggu respon yang bermacam-macam dari peserta, berikan komentar 

seperlunya..  
6. Berikan waktu 5 menit bagi peserta untuk memecahkan teka-teki ini. 
7. Observasi, siapa saja yang kelihatan bisa, siapa yang tengah berusaha dan siapa 

yang hanya diam. Catat dalam hati/di kertas kecil. 
8. Sementara menunggu, dalam posisi yang agak terhalang dari pandangan 

peserta, lipatlah sebuah kertas HVS dengan pola seperti tempat obat nyamuk 
(gambar 2). 

 
 
 
 
 
 
9. Jika tidak ada satupun peserta yang mampu memecahkan teka-teki ini, 

tunjukkan lipatan kertas Anda. Dengan hati-hati letakkan kertas itu di atas 
antara dua gelas aqua, dan letakkan gelas aqua berikutnya di atasnya.  

10.  Namun jika ada peserta yang mampu memecahkannya, minta dia maju ke depan 
untuk menunjukkannya pada peserta lainnya. 

11.  Tanyakan, apa kesimpulannya? 



 
Moral permainan 

 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” hanyalah ada di kepala kita sendiri.  
 Apa yang sering disebut “tidak mungkin” hanyalah karena tidak tahu caranya.  
 Jika kita berpikir “tidak mungkin”, maka kita tidak ingin (tidak termotivasi) 

melakukan tindakan apapun. Sambil menunjuk ke beberapa peserta yang 
kertasnya masih utuh. 

 Sulit tapi bisa. 
 Jangan lihat keadaannya, tapi pelajari kemungkinannya. 

 

Tantangan 3: Melepaskan belitan tali kenur 
 
• Minta peserta berpasangan dengan orang yang paling tidak akrab. 
• Bagikan sepasang tali kenur kepada seluruh pasangan peserta, masing-masing 

orang pesang satu. 
• Minta dua orang peserta maju ke depan, pilih peserta yang tidak terlalu akrab. 
• Tunjukkan cara mengikat tali itu pada kedua peserta dengan cara  memasang 

tali kenur masing-masing sehingga terikat di lengan mereka masing-masing 
dan kedua tali itu saling membelit satu sama lain (lihat gambar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Jadi kedua orang ini tangannya terikat di tali dan kedua tali itu saling bertautan 

mengikat mereka berdua menjadi kesatuan. 
• Minta mereka melepaskan lilitan (pertautan) kedua tali itu sehingga mereka 

terbebas dari keterikatan. 
• Mereka boleh melakukan gerakan apa saja, tanpa mereka melepaskan simpul 

yang mengikat di lengan mereka atau melepaskan lengan dari lubang itu. 
• Minta seluruh peserta untuk mengikuti hal yang sama. 
• Berikan waktu 5 – 10 menit untuk mereka mencoba. Biasanya peserta gagal, 

karena fokus pada hal yang keliru (tali dan posisi tubuh). 
• Sambil menunggu mereka mencoba, observasi seluruh kelompok sambil 

meneriakkan “bisa nggak?”, “mungkin nggak” dan seterusnya. Amati reaksi 
mereka. 

Masukkan 
lengan kiri B 
ke lubang ini 

Masukkan 
lengan kanan B 
ke lubang ini 

Masukkan 
lengan kiri A 
ke lubang ini 

Masukkan lengan 
kanan A ke lubang 
ini 

Bertautan 



• Setelah waktu habis, tunjukkan cara melepaskan tali lilitan sehingga keduanya 
lepas (lihat gambar). 

• Amati reaksi peserta. 
 
 
Rahasia Cara Melepaskan  
Pegang salah satu tali (misal yang melekat di A), selipkan tali itu di lubang yang ada 
di tangan kanan si B. Tarik hingga cukup lebar sehingga membentuk lingkaran 
(lubang) kemudian telapak tangan si B diselipkan melewati lubang yang terbentuk 
itu. Dengan cara ini tali akan lepas. 
 
 
 
 

Kisah “Riset pasar Ikan Lou Han” 
 

Pada awal tahun 2000-an, bangsa Malaysia berhasil mengawinsilangkan 
berbagai species ikan tertentu, sehingga menghasilkan sejenis ikan baru yang 
disebut sebagai ikan Lou Han. Ikan cantik ini punya ciri-ciri kepala menonjol ke 
depan (jenong) dan badan berwarna-warni metalik serta ada bercak hitam di sisi 
badannya seolah kaligrafi huruf Cina atau Arab.  

Seorang pengusaha besar ikan ingin meluaskan pasar ke Indonesia, dan 
untuk itu ia ingin melakukan riset pasar. Dikirimkanlah satu orang periset untuk 
melihat, sejauh mana masyarakat Indonesia menggemari ikan hias. Setelah 
beberapa minggu berkeliling Indonesia, ia pulang dengan kesimpulan: “Kurang dari 
1% penduduk Indonesia yang sudah punya akuarium, sehingga sulit dan tidak ada 
gunanya untuk penetrasi ikan hias Lou Han di Indonesia.” 

Pengusaha ini tidak puas, dan menyuruh periset berikutnya untuk riset pasar 
di Indonesia. Setelah tiga bulan, barulah ia kembali dengan suatu kesimpulan yang 
menarik: “Kurang dari 1% penduduk Indonesia yang sudah punya akuarium, berarti 
kita punya peluang besar untuk penetrasi pasar dengan dimulai dari edukasi pasar 
terlebih dahulu”. 

 
Pertanyaan:  
• Apa perbedaan antara periset yang pertama dan kedua? 
• Apa hubungannya dengan setengah kosong setengah isi? 
• Mana yang lebih baik “Bisa tapi sulit!”, atau “Sulit tapi bisa!” 
 



Pembagian Kelompok 
 
• Bagikan kertas HVS pada setiap peserta, minta mereka melipat menjadi dua 

bagian melebar. 
• Minta masing-masing peserta menuliskan kriteria/ciri-ciri orang yang 

diinginkan berada satu kelompok bersamanya, dan kriteria/ciri-ciri orang yang 
tidak diinginkan berada dalam kelompok mereka. 

• Minta mereka menyimpan kertas itu, dan jangan sampai dibaca oleh orang lain. 
• Seluruh peserta diminta berdiri melingkar, atau bisa juga tetap pada tempat 

duduknya. Minta satu persatu meneriakkan satu suku kata:  
o Orang pertama teriak Ad  
o Orang kedua teriak Vo  
o Orang ketiga teriak Ka 
o Orang keempat teriak Si  
o Orang kelima teriak Ad  
o Orang keenam teriak Vo  
o Dan seterusnya sampai seluruh anggota kebagian. 

• Kemudian minta mereka mengelompokkan diri sesuai apa yang mereka 
teriakkan, sehingga akan ada 4 kelompok: 

o Kelompok Ad 
o Kelompok Vo 
o Kelompok Ka 
o Kelompok Si 

• Berikan bendera kepada masing-masing kelompok, dan kemudian warna 
bendera tersebut menjadi Nama Kelompok mereka: 

o Bendera Merah kepada kelompok Ad 
o Bendera Kuning kepada kelompok Vo 
o Bendera Hijau kepada kelompok Ka 
o Bendera Biru kepada kelompok Si 

• Perhatikan konfigurasi sebaran peserta, upayakan terjadi sebaran yang adil 
antara jenis kelamin laki dan perempuan, asal instansi (LSM, Ormas/Orsos dan 
PEMDA). Sehingga pada saat diskusi akan terjadi perwakilan suara secara 
seimbang. 

• Setiap peserta diminta meninjau tulisan nama orang yang telah mereka tulis di 
kertas tersebut. Jika ada nama orang yang mereka tidak suka dan ternyata 
sekelompok dengannya, apa yang akan diperbuat. Jika ternyata ada nama orang 
yang mereka suka namun ternyata ada di kelompok lain, apa yang akan mereka 
perbuat? 

• Minta setiap peserta berkenalan lagi dalam kelompoknya masing-masing, 
kemudian secara demokratis tunjuk ketua kelompok. 

• Ketua kelompok diminta memimpin proses diskusi: 
o Menentukan 3  nilai dasar yang akan dianut kelompoknya. 



 Misalnya 3 nilai dasar kelompok Putih: Jujur, Adil, Apa Adanya,  
o Menentukan slogan/yel-yel dan lagu kebangsaan ciptaan sendiri. 

• Minta tiap kelompok bergantian berdiri membacakan 3 nilai dasar dan 
meneriakkan slogan/yel-yel serta lagu kebangsaan mereka. 

• Berikan applaus yang meriah tiap kali satu kelompok selesai. 
 
 




