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NOTULENSI KULIAH WHATSAPP CACABUN 
MENGENAL PERILAKU ANAK (PART 1) 

 
 

Hari, tanggal : Rabu, 23 November 2016 
Tempat  : Grup WA Cacabun 
Waktu  : 19.00 s.d. 21.05 WIB 
 
Narasumber : Anggia Chrisanti, S.Psi 
Moderator : Yustiyani 
Notulen : Rahmi Damayanti 
 
MATERI 

• Betapa Mudah Mengenali Kepribadian Anak (juga pasangan dan orglain), setelah 
kita mengenal diri kita sendiri 

• Dan betapa sulitnya mengenali kepribadian anak (juga pasangan dan orglain), jika 
kita sendiri tidak mengenali diri kita sendiri 

• Apalagi Anak, produk Natural dan Nurtural dari kedua orgtua 

• Memahami diri sendiri dan memahami pasangan, hampir secara otomatis 
memahami diri anak dan cara menaklukannya 

• Prinsip cara menaklukan anak (pasangan dan orang lain) adalah : perlakukan mereka 
sesuai Kepribadian mereka bukan berdasarkan kepribadian kita 

• Kepribadian adalah Takdir dan Karakter adalah Nasib. 

• Bagi yang telah mengisi Asesment, akan ketemu dominan personality, yaitu 
dominant tertinggi pertama dan kedua.  Kholeris, Sanguin, Phlegmatis, Melankolis. 
Namun ada aturan Kolaborasinya, yang boleh hanyalah :  
KS / SK 
SP / PS 
PM / MP 
MK / KM 
yang tidak boleh: 
SM/MS 
KP/PK 
Penjelasan mengenai tipologi kepribadian ini mudah di cari di Google dan lainnya 
(krn ini psikologi populer) 

• Yang penting dalam setiap ilmu yg qt ketahui bukan sekedar TAHU, melainkan 
aplikasikan. Sedikit sedikit. Inshaa Allah bermanfaat. 

• Personality Plus karya Florence Littauer 
Koleris: 
- Berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, 

pemimpin. 
- Dingin, cepat puas diri, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sakastis, pemarah, 

kejam 
Sanguinis: 
- hangat, bersahabat, berbelaskasihan, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. 
- Tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan 

masalah 
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Melankolis: 
- Perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, rela berkorban. 
- Pemurung, pembalas, kurang bermasyarakat, perasa, berfikir negatif, teoritis 
Plegmatis: 
- Tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, 

humoris. 
- Kikir, egois, tidak punya motivasi, tidak tegas, cari aman sendiri, penakut, kuatir 
 
 

SESI TANYA JAWAB 
1. Arbi:  

Hasil assesmen sy S-P-KM 
Nah tapi sy ga yakin dg hasil tsb..soalnya kdg msh suka bertnya2..mmg nya aku 
sanguin ya?dan mmg nya plegmatis jg ya? 
Soalnya kdag aku suka aga gimana gitu kl ada org yg suka.cerita banyak (org 
sanguin)..pdhal itu kan ciri org koleris ya?eh bener ga sih? 
 
Jawab: 
Suami udah sempet ngisi belum? Kadang-kadang, kita ngga merasa yakin dgn 
jawaban kita, krn bbrp faktor: seperti yg aku sampaikan di materi, Kepribadian 
bukan sekedar Nature "turunan", melainkan Nurture (pembentukan).  Kadang-
kadang Nature "tertutupi" karena faktor Nurture lebih besar.  Saran saya bagi 
arbi dan temen-temen yg mengalami kegalauan spt arbi, coba berikan 
asesement kpd 3-5 org, org-org yg qt anggap cukup kenal dgn kita, cukup 
kredibel dan kompeten juga menilai. Minimal kita rasa cukup objektif.  Stlh itu 
baru dilihat lagi. Biasanya orglain lebih bisa menilai diri kita dgn lebih baik 
  

2. Nisrina: 
Kenapa perpaduan MS/SM tidak boleh? Aku kenal beberapa orang dg 
kepribadian ini? 
 
Jawab: 
Sanguin dan Melankholis itu Berbanding terbalik.  Prinsipnya gini 
(gambarannya):  
K dan P itu Logika  
K logika "luar" :  
Lebih berani berpendapat, lebih berani bertindak, lebih sembrono, lebih berani 
ambil keputusan dll. 
P logika "dalam" :  
Lebih banyak pertimbangan, lebih banyak berhitung, lebih banyak analisa. 
 
S dan M itu : rasa / emosi 
S emosi "luar" :  
Ceria, Berani, suka bergaul dgn banyak orang, mudah Janji mudah Lupa, easy 
going, ceplas ceplos 
M emosi "dalam" : 
Mempertimbangkan perasaan org lain, emphaty, mudah dendam, mudah sakit 
hati, sahabat baik (temannya ga terlalu banyak tapi akrab / intens).  
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Jadi kalau S ketemu M, secara rumus ga bisa. Jatohnya kayak bipolar   
 
Tanggapan penanya: 
Ada nggak rumus perpaduan kepribadian pasangan sebaiknya gimana? Misal 
orang PM kalau nikah dengan dengan KM akan rawan konflik.. Adakah yg kayak 
gitu? Ataukah semua kolaborasi baik? 
 
Tanggapan narsum: 
Selama ada kesamaan, inshaa Allah aman. Kalau sampe bentrok, balik lagi itu 
masalah Karakter.  Krn pada dasarnya: Kepribadian nyaman dgn yg cenderung 
sama. Karakter (trmsk di dalamnya) ego yg seeing "Cari perkara" 
 

3. Armina: 
Maaf teh mau tny kebetulan setelah assesment, hasil saya dan anak sama2 SM, 
sedangkan suami KM. Di catatan disebutkan kl kolaborasi SM termasuk yg tidak 
boleh. Bgmn maksudnya teh? Dan kl hasilnya seperti ini hrs bagaimana, apakah 
hasil ini akan sama terus kpd anak? Tks 

 
Jawab: 
Untuk Pasangan , ada prinsip (secara teori) Kita cenderung nyaman dgn org yg 
wlpn sedikit, punya kesamaan dgn kita.  
Makanya biasanya antara kita dan suami, ada Kepribadian yg sama.  
Walaupun tidak menonjol. 
Misal: saya SK, suami KM. Bagi saya K dominan media, Bagi suami K dominan 
pertama. Nah, rumus untuk anak sbb:  Kepribadian dominan 1&2. Kesamaan 
kita dengan pasangan, pasti akan jadi kepribadian dominant semua anak kita.   
 
Misal saya & suami :  Dianak saya, KM, K pasti ada, krn kami dominan K.  Kalau 
saya punya anak lebih dari 1,  Pasti K tetap akan mendominasi anak2 saya, wlpn 
bisa dominasi 1 atau 2. Mengenai jawaban yg SM , Coba di cek lagi.  Kalau mau 
lebih faktual, lakukan spt saran saya ke Arbi,  Berikan asesement kpd 3-5 org, 
minta mrk mengisi ttg kita. 
 

4. Azka:  
Bisa ga sih kepribadian itu berubah dalam kurun waktu lama.. karena lingkungan 
atau karena seseorang atau traumatik gtu.. bisa ga Teh? Klo bisa brrti bisa kita 
bentuk ga kepribadian seseorang? Misalnya anak /suami.. 

 
Jawab: 
Pada dasarnya Kepribadian itu dominan nature.  Yang berubah dan bisa diubah 
menjadi lebih baik adalah karakternya. Usahakan jangan pernah mengubah 
kepribadian siapapun, termasuk diri sendiri. Krn kepribadian tidak ada yg bagus 
tidak ada yg jelek. Yg pemting the right man on the right place.  
Kalau "jelek" atau ga bagus, itu bukan Kepribadiannya, melainkan karakternya 
 
Tanggapan penanya: 
Yg sanguin koleris plegmatis itu masuknya kepribadian atau karakter teh? 
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Tanggapan narsum:  
Yang sedang saya jelaskan adalah Kepribadian. Karakter nanti saya jelaskan di 
FDS kesekian (lupa ke berapa)  
 

5. Nisa: 
Misal beda banget nih kepribadian istri dengan suami, sebaiknya diam atau 
dibicarakan ya? Cara bicaranya kek mana? Trus kalo masih bayi gtu, kepribadian 
anak sudah bisa dilacak kah hingga gedeny? Karena kan misal menurut kita itu 
masalah besar, tp menurut suami itu cetek banget.  Ataupun kebalikannya, 
menurut kita itu biasa aja tp menurut suami itu menyinggung banget. Misal loh 
ya, aku ga curhat wkwkwkwk 
 
Jawab: 
Biasanya yang kita permasalahkan itu aebetulnya bukan Kepribadiannya, 
melainkan Karakternya.  Memahami ttg Personalituly tujuannya adalah: 
Menemukembangkan dan mengoptimalkan Karakter Baik sesuai Kepribadian 
kita. 
 

6. Iin: 
Assalamualikum teh anggi..iin kmren kan udh 2 kali isi assesment hasilnya KS-P-
M. Kalo yg hasil dr suami iin dominan S. hasil najla anak iin (7 bulan) S juga. 
Gimana cara iin slanjutnya dalam mendidik najla, karna kami sama S. Syukron 
teh. 
 
Jawab: 
Untuk yang jawaban pertama dan keduanya ada yg double, misal :  
KS - P – M, silahkan mengulangi kembali asesementnya.  Krn *khusus* dominan 
1&2 harus firm (tidak boleh double).  Kalau setelah dicoba msh begitu, sama spt 
saran saya ke arbi, mints 3-5 org menilai kita dgn asesment itu. 
 
Tanggapan penanya: 
Stlah iin mnta pnilaian suami trnyta iin dominan S teh..barusan iin coba lagi (udh 
pnuh coretan kertasnya) trus pnilaian iin trhdp njla jg S... gmn donk teh cara iin 
ntar mndidik njla..atau gkda msalah apa2 
 
Tanggapan narsum: 
Kalau belum firm, akan ga matching saran tips-tips menghadapinya, 
komunikasinya, menaklukannya..  ini berlaku utk semua teman-teman yaaa. 
Kalau semua dominan S, sebetulnya enak.  Apa yg diinginkan kita, sama dgn yg 
diinginkan suami, juga anak. Apa yg nyaman buat kita, nyaman utk 
semuanya.  Balik ke gambar dan penjelasan tadi: Prinsipnya org sanguin senang 
berada di lingkungan yg rame, yg kondusif, yg suportif. Org S ga gampang sakit 
hati. Tapi cenderung ga peduli perasaan org lain. Kalau semuanya S, akur berarti 
oke 
 

7. Didi:  
Mba aku kan belum assesment hihi, kalau mau assesment harus sedang 
bersama atau bisa ngisi masing2, soalnya lg LDR an. Sebenarnya sih kalau 
kecenderungan kepribadian sudah ada mba anggi, tapi ya itu mungkin belum 
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firm karena belum di tes. Kira2 klo spt itu memungkinkan tidak untuk 
digambarkan spt apa kombinasi nya. 
 
 
Jawab: 
Ga masalah LDR juga  yg penting ikuti petunjuknya.  
Paling nanti kalau ada jawaban yg ngga klop, silahkan diskusikan via tlp, wa dl. 
Kalau belum firm, saya ga berani ngira-ngira.. Krn khawatir salah memberi 
saran.  
 
Tanggapan penanya: 
Mba ada kasus yg pernah mba anggi lihat sendiri g jikalau ada pasangan yg beda 
misal SK-PM atau KS-MP gitu yang jarang ada benturan dalam keseharian nya, 
apa saja faktor yg mempengaruhi nya mba? 
 
Tanggapan narsum: 
Ada. Biasanya memang sejak awal pernikahan mrk karena sesuatu. Intinya 
bukan krn nyaman. Ada yg krn ingin balas dendam.  Ada yg dijodohkan, tapi 
sebetulnya ga mau (ngga nerrasa cocok). Ada yg pelarian. Ada yg 
kecelakaan. Akhirnya utk bertahan (kalau mau bertahan), yaaa memang butuh 
perjuangan besar. Krn "sekedar" komunikasi biasa pun sering bentrok. Bbrp 
pada akhirnya sekedar mempertahankan pernikahan saja. 
 

8. Dini 
Membentuk kepribadian anak bisa gak teh? Misalnya sy ingin anak sy jadi 
sanguin walaupun ortunya gak ada yg sanguin 
  
Jawab: 
Kenapa pengen mengubah kepribadian?  Jangaaann... Nanti stress. Nanti 
berkepribadian ganda loh. Kenapa mau diubah Sanguin? Ga ada kepribadian yg 
lebih baik kok. Yg diubah dan dibentuk *Karakternya* saja yaaa yaaa yaaa.. 
 

9. Dilah 
Teh anggia, kmrn sy ngulang isi assesment nya,yg ngisi pas FDS dgn di 
rumah,gantian sm suami.. Nah hasil yg sy isi blkngan yg suami berubah,memang 
harus berubah sih krn pas FDS hasil nya KP. Kondisi nya saat ngisi yg kedua itu sy 
nya lg hepi,trus abis liat hasil assesment yg diisi suami jg, yg spt itu apakah hasil 
nya bisa dibilang tepat teh? Hasil nya sama2 sy PM suami SP. 
 
Jawab: 
Kalau merasa firm dgn hasil yg kedua dan yg diisi suami, its ok ga masalah.  
Kecuali mrsa belom firm, silahkan minta 3-5 org utk menilai diri qt dgn asesment 
itu. 
 
Tanggapan penanya: 
Satu lg ya teh, bagaimana memunculkan kepribadian asli yg tertekan krn 
pengaruh lingkungan? 
 
Tanggapan narsum: 
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Merasa firm thd kepribadian kita penting bgt loh. Jadi saran saya: Jangan 
berhenti sebelum firm. Anda ga akan bisa mengembangkan diri, apalagi 
memahami org lain/ pasangan/ anak, kalau bahkan dgn diri sendiri pun belum 
firm. 
 
Tanggapan narsum: 
Kalau Tanya ke saya, harus dikonsul lebih lanjut dan terapi. Krn endapan emosi 
negatif, pengalaman-pengalaman kehidupan terutama yg traumatic, akan 
menyenbabkan mental block. Ini bahaya! 

 
 
Tanggapan penanya: 
Noted teh.. Insya Allah yg ini sdh firm hasilnya  
 
Tanggapan narsum:  
Sippp Alhamdulillaaahh... Silahkan banyak baca (di Google juga banyak kok), 
tentang Sanguin. Kembangkan terus katakter Baik Sanguin.  
Agar nyaman. Agar potential. Agar dapat mewujudkan keluarga yg sama-sama 
bahagia 
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