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Kenapa Penting.....???
• Salah satu ciri kedewasaan seseorang dilihat dari sisi psikologis

ialah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya, dan
dengan demikian dapat berpikir secara baik.

• Berkaitan dengan masalah ini, untuk menentukan calon pasangan
dalam perkawinan sebaiknya individu jangan mendasarkan diri
pada perasaan dan emosi, tetapi pada kemampuan berpikir.
Namun bukan berarti membuang sisi emosi.

• Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa cinta merupakan hal yang
berkaitan dengan perasaan, emosi. Namun jangan sampai dibuat
buta karena cinta.



Kematangan Emosi dan Pikiran
• Kematangan emosi dan pikiran akan saling

berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya,
berarti dapat mengendalikan emosinya sehingga
individu dapat berpikir secara matang, baik dan
obyektif.



Tanda-tanda Orang yang Matang
Emosinya
• Orang yang matang emosinya dapat menerima keadaan dirinya

maupun keadaan orang lain secara apa adanya.

• Orang yang matang emosinya, umumnya tidak bersifut impulsif.

• Orang yang matang emosinya dapat mengendalikan emosinya
dengan baik, juga mengontrol ekspresi emosinya.

• Pada umumnya, orang yang telah matang emosinya akan bersifat
sabar, penuh pengertian, serta memiliki toleransi yang cukup baik.

• Orang yang telah matang emosinya akan mempunyai tanggung
jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah frustasi, dan
menghadapi masalah dengan penuh pengertian.



Sikap Toleransi
• Adanya sikap toleransi pada suami istri, berarti antara mereka

punya sikap saling memberi, saling tolong-menolong, saling
mengasihi, dan sebagainya.

• Untuk mempunyai sikap toleransi bukanlah suatu hal yang mudah.
Namun harus ditumbuhkan, dipelihara dan dibiasakan.

• Pada tahun-tahun pertama pernikahan, umumnya masing-masing
pasangan masih dalam proses penyesuaian dengan pasangannya.
Sikap toleransi diperlukan di sini.

• Dalam kehidupan berkeluarga, hendaknya dihindari pandangan
bahwa ada pihak yang lebih berkuasa daripada pihak yang lain.
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