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ABSTRAK

PENINGKATKAN PERSONAL GROWTH MELALUI BIMBINGAN
KELOMPOK TEKNIK DISKUSI TEMA GAYA BELAJAR PADA

MAHASISWA BARU BIMBINGAN DAN KONSELING
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Rosy Nur Afnida

Permasalahan penelitian ini adalah personal growth mahasiswa yang rendah,

sedang dan tinggi. Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan personal

growth melalui bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar pada

mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Desain

penelitian ini adalah nonequivalent control group design. Subjek penelitian adalah

mahasiswa baru angkatan 2018 yang terdiri dari kelompok eksperimen sebanyak

10 orang dan kelompok kontrol sebanyak 10 orang menggunakan teknik voluntary

sampling. Skala personal growth digunakan untuk mengukur tingkat personal

growth mahasiswa. Hasil uji Mann Whitney Test menunjukan bahwa personal

growth mahasiswa dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok teknik diskusi

tema gaya belajar, yang ditunjukkan dengan hasil analisis yaitu 0,00 < 0,05 maka

Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah personal growth

dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar

pada mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung.

Kata Kunci: bimbingan kelompok, gaya belajar, personal growth, teknik diskusi



ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF PERSONAL GROWTH THROUGH GROUP
GUIDANCE DISCUSSION TECHNIC THEME OF LEARNING STYLES

ON NEW COLLEGE STUDENTS GUIDANCE AND COUNCSELING
FKIP UNIVERSITY OF LAMPUNG

By

Rosy Nur Afnida

The purpose of the research was to know the improvement of personal growth

through group guidance discussion technic theme of learning styles on new

college students Guidance and Counseling University of Lampung. The design

used was nonequivalent control group design. The subject is new college students

class of 2018, for this research consists of an experimental group of 10 people

and a control group of 10 people by voluntary sampling technic. The personal

growth scale is used to measure level of personal growth college student. The

results of Mann Whitney Test showed that personal growth on college students

can be improved through group guidance discussion technic theme of learning

style, the result of analysis is 0.00 <0.05, so Ho was rejected and Ha was

accepted. The conclusion of this research is the personal growth can be increased

through group guidance discussion technique theme of learning style on new

college students Guidance and Counseling University of Lampung.

Keywords: discussion technique, group guidance, learning style, personal growth
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Personal growth merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki

mahasiswa baru. Personal growth sendiri diartikan sebagai kemampuan

individu untuk dapat menerima hal baru dan terus dapat mengembangkan diri

(Ryff, 2014). Personal growth penting dimiliki oleh mahasiswa baru karena

berada pada fase yang krusial (Supriyanto, 2015; Estiane, 2015; Augesti dkk.,

2015; Zaky dkk., 2014; Indriani, 2012). Krusial karena pada fase ini,

mahasiswa baru menghadapi berbagai macam hal baru, seperti: perbedaan cara

berbahasa, gaya berpakaian, makanan dan kebiasaaan makan, relasi

interpersonal, kondisi cuaca (iklim), waktu belajar, makan dan tidur, peraturan

kampus, perkembangan sistem pendidikan dan pengajaran, sistem terhadap

kebersihan, maupun transportasi umum (Ward dkk., 2001). Hal ini didukung

oleh data dari layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa (BKM) di Pusat

Kesehatan Mahasiswa UI. Sejak bulan Maret 2007 hingga Maret 2008,

diketahui bahwa ada 44% dari jumlah mahasiswa yang ditangani BKM ialah

mahasiswa tahun pertama. Keluhan yang paling sering adalah mengenai

kesulitan dalam konsentrasi belajar serta kehilangan konsentrasi belajar.

Adapun keluhan lain yaitu masalah hubungan dengan teman, keluarga, serta

masalah ekonomi.
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Mahasiswa FKIP Universitas Lampung menghadapi masalah berupa: 1) cemas

menghadapi karir/pekerjaan masa depan, 2) takut nmenjadi pengangguran, 3)

takut tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan, 4) cemas tidak

mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, 5) pesimis atau kurang percaya

diri dalam menghadapi masa depan, 6) kurang mampu mengendalikan diri, 7)

emosinya masih labil sehingga mudah marah, 8) bingung, merasa tidak ada

kepastian, 9) pendidikan yang dijalani tidak mampu menumbuhkan rasa

optimis/tidak menjanjikan, 10) berasal dari keluarga tidak mampu/kalangan

menengah, 11) khawatir orang tua menjual barang-barang milik keluarga untuk

membiayai dirinya, 12) takut orang tua apakah masih mampu membiayai

kuliah sampai selesai, 13) kesulitan mengatur keuangan untuk keperluan

sehari-hari dan keperluan belajar, 14) mengalami hambatan dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang menggunakan bahasa asing khususnya

literatur-literatur berbahasa inggris, 15) dorongan untuk mendalami agamannya

tinggi, namun disisi lain mereka sadar bahwa menyontek itu dilarang agama

tetapi melakukannya agar nilainya baik (berkaitan IPK), 16) mengalami

kesulitan dalam mengikuti kuliah pada bidang keterampilan belajar, seperti

menyarikan suatu bacaan, meringkas, memahami kembali catatan yang dibuat

yang dibuat saat mengikuti perkuliahan, dan cara belajar buku berbahasa

inggris, dan merasakan bahwa mereka tidak dianggap oleh dosen dan dosen

merasa berkuasa dan memiliki hak istimewa, sehingga takut bertanya.
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Pada fase ini juga terjadi top-underdog phenomenon, yaitu pergeseran posisi

sebagai siswa senior di Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi mahasiswa

baru di Perguruan Tinggi (Santrock, 2007). Sehingga tahun pertama di

perguruan tinggi dikatakan menjadi tahun yang sangat sulit bagi kebanyakan

mahasiswa baru (Santrock, 2007).

Personal growth yang rendah harus disikapi dengan lebih positif karena jika

tidak, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi mahasiswa baru itu

sendiri. Berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu sulit berkonsentrasi,

mengingat dan memahami pelajaran (Heiman dan Kariv, 2005); serta

kegagalan dalam beradaptasi secara akademik (Ashar, 2012).

Dampak personal growth yang rendah juga dapat dilihat melalui hasil

penelitian global, yaitu hasil survey yang dilakukan oleh American College

Health Assosiation tahun 2008, lebih dari 90.000 mahasiswa dari 177 kampus

merasa putus asa, kewalahan dengan semua yang dilakukan, merasa lelah

secara mental, sedih, bahkan depresi (Santrock, 2011). The Association for

University and College Counseling Center Directors Annual Survey (2012)

juga menunjukkan 41,6% mahasiswa mengalami kecemasan, 36,4%

mengalami depresi, dan 35,8% memiliki masalah hubungan (College students’

mental health is a growing concern, survey finds, 2013).

Penelitian ini akan dilaksanakan kepada mahasiswa baru angkatan 2018

Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung. Peneliti

melakukan studi pendahuluan untuk mendalami bentuk fenomena personal

growth yang rendah melalui metode Focus Group Discussion (FGD). Hasil
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FGD menunjukan bahwa ada perilaku-perilaku mahasiswa baru yang mengarah

pada ciri-ciri personal growth yang rendah, jika ditinjau dari teori Ryff (2014),

yaitu tidak mampu untuk mengembangkan sikap dan perilaku baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa baru, bahwa ada perbedaan

gaya belajar dan mengajar antara di SMA dan perguruan tinggi. Perbedaan

tersebut dapat dipahami melalui tabel komparasi dibawah ini:

Tabel 1 Perbedaan Belajar di Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi
Belajar di sekolah menengah Belajar di perguruan tinggi

Peserta didik bersifat pasif dalam
menerima ilmu pengetahuan, sementara
guru yang lebih aktif dalam memberi
ilmu pengetahuan

Mahasiswa diharapkan untuk aktif
dalam mencari ilmu pengetahuan,
sementara dosen sebagai fasilitator
mahasiswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah disepakati

Tugas akademik yang diberikan,
biasanya siswa hanya diminta untuk
merangkum isi sebagian buku atau
mengerjakan latihan

Tugas akademk di perguruan tinggi,
yaitu menganalisis suatu persoalan dan
menjadikannya dalam bentuk makalah

Saat di sekolah menengah  belajar
mengajar tatap muka dilakukan setiap
hari

Saat di perguruan tinggi, belajar
mengajar tiap mata kuliah hanya
bertemu kurang lebih satu sampai dua
pertemuan dalam seminggu

Sumber materi sudah disediakan oleh
sekolah berupa buku paket dan lembar
kerja siswa

Berbagai sumber materi bisa didapatkan
melalui perpustakaan atau literature
buku yang ditunjuk serta dapat
mencarinya di internet

Jadwal belajar susah ditentukan oleh
pihak kurikulm sekolah

Jadwal belajar ditentukan sendiri dengan
memilih mata kuliah wajib dan pilihan

Di sekolah, ulangan harian dalam satu
semester dilakukan sangat sering

Di perguruan tinggi, ulangan harian
disebut kuis. Kuis ini dilakukan hanya
dua kali dalam satu semester

Personal growth dapat meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan

individu tentang dirinya (Ryff, 2014). Individu dengan personal growth yang

baik dicirikan dengan: memandang diri sebagai pribadi yang sedang tumbuh,

memandang adanya perkembangan di dalam diri serta perkembangan perilaku

dari waktu ke waktu, merasa ingin terus menerus mengembangkan diri,

memiliki dorongan perasaan untuk mewujudkan potensi diri yang dimiliki,
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terbuka dengan pengalaman baru, menunjukkan perubahan diri sebagai

cerminan semakin meningkatnya pengetahuan tentang diri dan cara yang lebih

efektif.

Mengingat berbagai dampak diatas maka sangatlah penting bagi mahasiswa

baru memilki personal growth yang baik. Salah satu aspek yang memiliki

peranan penting adalah gaya belajar. Gaya belajar merupakan metode yang

diterapkan oleh masing-masing individu dalam berinteraksi dengan

lingkungannya dalam rangka memperoleh, memproses, menafsirkan informasi

yang bermanfaat bagi pengalaman atau keterampilan yang diinginkan

(Fleming, 2012).

Mahasiswa baru berada pada fase remaja, maka pemahaman diri kepada

mahasiswa baru akan disampaikan melalui bimbingan kelompok teknik

diskusi. Alasan pemilihan disadari oleh penjelasan teori Corey dkk. (2010);

Corey (2012); Jacobs dkk. (2012) yang menyatakan bahwa penggunaan

pendekatan kelompok sebagai perlakuan (treatment) dalam membantu

mengatasi masalah remaja karena karakter pendekatan kelompok yang sesuai

dengan karakter remaja yang berorientasi pada tindakan (action oriented).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kelompok efektif

dalam membantu remaja mengatasi permasalahannya. Penelitian Nelson dan

Dykeman (1996) terhadap mahasiswa yang mengalami behavioral adjustment

problem menunjukkan bahwa intervensi kelompok dapat digunakan dalam

menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kemandirian mahasiswa

dalam menghadapi kehidupan. Penelitian ini didukung pula oleh studi literatur
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yang dilakukan oleh Schmied dan Tully (2009) terhadap hasil-hasil penelitian

yang membahas strategi intervensi yang efektif dalam menghadapi remaja usia

12-18 tahun, studi ini dilakukan terhadap jurnal-jurnal antara tahun 1995-2006

yang dapat diakses pada data base seperti Psychology and Behavioural

Sciences, PsycARTICLES, SocINDEX, MEDLINE, PsycINFO, PsycBOOKS,

PsycEXTRA, and Family and Society and Cochrane Controlled Trials Register,

hasil studi menunjukkan bahwa remaja banyak mengambil manfaat dari

hubungan yang bermakna dan aktivitas kelompok yang diberikan melalui

strategi layanan yang berbasis praktik karena karakter remaja yang berorientasi

pada tindakan (action oriented). Sementara hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh Pujiansyah (2011) berkaitan dengan pendekatan diskusi dalam

bimbingan kelompok menunjukan bahwa 30,44 % terjadi peningkatakan

konsep diri remaja kearah yang positif karena perlakukan teknik diskusi dalam

bimbingan kelompok.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melihat adanya peluang untuk

meningkatkan personal growth melalui bimbingan kelompok teknik diskusi

tema gaya belajar pada mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling FKIP

Universitas Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada mahasiswa baru

ditemukan beberapa masalah yang mengarah pada ciri-ciri personal growth

yang rendah, yaitu:

1. Kesulitan dalam menerima materi yang diberikan dosen
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2. Sering menunda mengerjakan tugas

3. Kesulitan dalam menginterpretasikan materi yang diberikan oleh dosen

4. Perbedaan budaya antara sekolah menengah dengan perguruan tinggi

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diketahui bahwa fenomena personal

growth yang rendah banyak dialami mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling

FKIP Universitas Lampung. Personal growth diartikan sebagai kemampuan

individu untuk dapat menerima hal baru dan terus dapat mengembangkan diri.

Personal growth menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh

individu, tidak hanya pada tahun pertama kuliah, namun juga untuk kehidupan

selanjutnya (Ryff, 2014).

Berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu sulit berkonsentrasi, mengingat dan

memahami pelajaran (Heiman dan Kariv, 2005); serta kegagalan dalam

beradaptasi secara akademik (Ashar, 2016).

Peneliti kemudian melihat adanya peluang untuk meningkatkan personal

growth pada mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas

Lampung dengan menggunakan bimbingan kelompok teknik diskusi.

Bimbingan kelompok teknik diskusi dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan

karakteristik remaja, yaitu  berorientasi pada tindakan  (Corey dkk., 2010;

Corey, 2012; Jacobs dkk., 2012). Hartinah Sitti (2009) menyatakan bahwa

pendekatan bimbingan kelompok melalui teknik diskusi memungkinkan

sejumlah peserta didik secara bersama-sama, melalui dinamika kelompok

memperoleh berbagai bahan materi dari narasumber tertentu, membahas topik
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bersama-sama yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya

sehari-hari untuk perkembangan dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai

pelajar serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Artinya dalam

bimbingan kelompok teknik diskusi yang menjadi center atau yang berperan

aktif dari kegiatan tersebut ialah anggota kelompok itu sendiri, yang mana

anggota kelompok yang dimaksud ialah mahasiswa baru yang nantinya akan

menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya pemimpin

kelompok (peneliti) hanya sebagai fasilitator yang menjamin keberlangsungan

kegiatan bimbingan. Dengan demikian, secara tidak langsung mahasiswa baru

dapat mengembangkan potensi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok teknik

diskusi ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengkonstruk alur kerangka

penelitian sebagai berikut :

Gambar 1 Alur Kerangka Penelitian

Personal growth pada
mahasiswa

Bimbingan kelompok teknik
diskusi tema gaya belajar

Personal growth pada
mahasiswa  meningkat
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D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan alur kerangka penelitian diatas, maka peneliti mengajukan

hipotesis sebagai berikut :

Ha: Bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar dapat meningkatkan

personal growth pada kelompok eksperimen dibanding kelompok kontrol.

Ho: Bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar tidak dapat

meningkatkan personal growth pada kelompok eksperimen dibanding

kelompok kontrol.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bidang ilmu bimbingan konseling dan psikologi, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan

pengembangan bagi disiplin ilmu psikologi dan bimbingan dan

konseling, khususnya pengembangan konsep pada bimbingan kelompok

teknik diskusi tema gaya belajar dalam meningkatkan kemampuan

personal growth pada mahasiswa baru.

b) Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai landasan berpikir untuk pengembangan penelitian sejenis secara

lebih mendalam. Selain itu juga diharapkan dapat memberi inspirasi

dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang relevan dan mendorong

dihasilkannya penemuan baru.
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2. Manfaat Praktis

a) Bagi fakultas atau universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan dosen atau pihak kampus mengenai bimbingan kelompok

teknik diskusi tema gaya belajar dalam meningkatkan personal growth,

sehingga diharapakan dapat menjadi landasan bagi universitas untuk

membuat program yang dapat meningkatkan personal growth

mahasiswa.

b) Bagi subjek penelitian, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi

masukan mengenai gaya belajar yang erat kaitannya dengan personal

growth, selanjutnya diharapkan dapat membantu subjek untuk memiliki

personal growth yang baik sehingga subjek mampu mengembangkan diri

sesuai dengan potensi yang dimiliki.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

1. Pengertian Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

Kesehatan mental dikaitkan dengan tidak adanya gangguan psikologis

daripada psikologis yang berfungsi positif (Ryff, 1989). Karena itu, orang-

orang lebih mengenal kesehatan mental dengan istilah tidak adanya

penyakit daripada berada dalam kondisi well-being. Well-being

didefinisikan sebagai derajat seberapa jauh seseorang dapat berfungsi

secara optimal.

Huppert (2009) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis adalah hidup

yang berjalan dengan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan

yang baik dan berfungsi secara efektif. Orang-orang dengan kesejahteraan

psikologis yang tinggi memiliki perasaan senang, mampu, mendapat

dukungan dan puas dengan kehidupannya. Selain itu, Huppert (2009) juga

memasukkan kesehatan fisik yang lebih baik dimediasi oleh pola aktivasi

otak, efek neurokimia dan faktor genetik.

Ryan & Deci (2001) mengidentifikasikan dua pendekatan pokok untuk

memahami kesejahteraan psikologis. Pertama, kesejahteraan psikologis

difokuskan pada kebahagiaan, dengan memberi batasan dengan batas-batas
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pencapaian kebahagiaan dan mencegah dari kesakitan. Fokus yang kedua

kesejahteraan psikologis adalah batasan menjadi orang fungsional secara

keseluruhan atau utuh, termasuk cara berfikir yang baik dan fisik yang

sehat.

Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis penting untuk dilakukan

karena nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat

seseorang dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya (Ryff,

1995). Ryff mengajukan beberapa literatur untuk mendefinisikan psikologis

yang berfungsi positif yaitu Rogers menyebutnya dengan istilah fully

functioning person, Maslow menyebutnya dengan konsep self-actualized

person, dan Jung mengistilahkannya dengan individuasi, serta Allport

menyatakannya dengan konsep maturity (Ryff, 1989).

Ryff (1989) mencoba merumuskan pengertian kesejahteraan psikologis

dengan mengintegrasikan teori psikologi klinis, psikologi perkembangan

dan teori kesehatan mental. Teori psikologi klinis tersebut adalah konsep

aktualisasi diri dari Maslow, konsep kematangan dari Allport, konsep fully

functioning person dari Roger, dan konsep individual dari Jung. Dari teori-

teori psikologi perkembangan, Ryff merujuk pada teori tahapan psikososial

dari Erikson. Ryff juga merujuk konsep kriteria kesehatan mental positif

dari Jahoda, sehingga akhirnya Ryff menyimpulkan bahwa individu

berusaha berpikir positif tentang dirinya meskipun mereka sadar akan

keterbatasan-keterbatasan dirinya.
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Berdasarkan definisi-definisi diatas, Ryff (1989) mendefinisikan

kesejahteraan psikologis sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki

sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat

keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat

menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan

kebutuhannya, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri.

Menurut Diener (1984), kesejahteraan psikologis merupakan perasaan

subjektif dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri. Kesejahteraan

psikologis dapat menjadi gambaran mengenai level tertinggi dari fungsi

individu sebagai manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai

mahkluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang untuk hidupnya.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan

bahwa kesejahteraan psikologis adalah suatu keadaan dimana mampu

menerima keadaan dirinya, membentuk hubungan yang hangat dengan

orang lain, mampu mengontrol lingkungan, memiliki kemandirian, tujuan

hidup dan mampu mengembangkan diri.

2. Dimensi-Dimensi Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

Enam dimensi well-being yang merupakan intisari dari teori-teori positive

functioning psychology yang dirumuskan oleh Ryff juga dalam jurnal

ilmiah berjudul “Happiness Is Everything, or is it? Exploration On The

Meaning of Psychological Well-Being” (1989) mengembangkan



14

kesejahteraan psikologis menjadi 6 (enam) dimensi dan akan dijabarkan

sebagai berikut:

a. Penerimaan Diri (Self-Acceptance)

Penerimaan diri adalah bagaimana individu menerima diri sendiri

secara apa adanya dan pengalamannya. Dengan adanya penerimaan diri

secara apa adanya, baik dari segi positif maupun dari segi negatif,

individu dimungkinkan memiliki sikap positif pada diri sendiri. Dengan

adanya penerimaan diri secara positif, maka sikap toleransi terhadap

frustasi dan pengalaman tidak menyenangkan akan meningkat.

Penerimaan diri juga dapat didefinisikan sebagai karakteristik

aktualisasi diri, fungsi optimal dan kematangan perjalanan hidup.

Definisi penerimaan diri dapat dikaitkan dengan rasa percaya diri.

Individu dapat menerima dirinya dalam kondisi apapun dan dengan

masa lalu baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan,

segala bentuk kegagalan dan keberhasilan. Cara memandang masa lalu

adalah poin utama dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan

psikologis.

Menurut Ryff (1989, 1995), semakin individu dapat menerima dirinya

sendiri, maka akan semakin tinggi sikap positif individu tersebut

terhadap diri sendiri, memahami, menerima semua aspek diri, termasuk

kualitas diri yang buruk dan memandang masa lalu sebagai sesuatu

yang baik. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan individu terhadap

diri sendiri maka individu tersebut akan semakin tidak puas dengan
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dirinya sendiri, akan kecewa dengan masa lalu dan kualitas diri

sehingga menimbulkan perasaan ingin menjadi orang lain.

b. Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relationship with

Others)

Hubungan positif dengan orang lain merupakan tingkat kemampuan

dalam berhubungan hangat dengan orang lain, hubungan interpersonal

yang didasari oleh kepercayaan, serta perasaan empati, mencintai dan

kasih sayang yang kuat. Hubungan tersebut bukan hanya sekedar

menjalin hubungan dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan

psikologis seperti keintiman, tetapi hubungan tersebut sudah melibatkan

pengalaman diri sebagai metafisik yang dihubungkan dengan

kemampuan menggabungkan identitas diri dengan orang lain serta

menghindarkan diri dari perasaan terisolasi dan sendiri.

Menurut Ryff (1995) semakin besar kemampuan individu dalam

membina hubungan interpersonal, maka hal ini menunjukkan bahwa

individu tersebut memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain,

mampu berempati, menyayangi, menjalin keintiman dengan orang lain,

memahami konsep memberi dan menerima dalam membangun sebuah

hubungan. Sebaliknya, individu yang tidak dapat membangun

hubungan interpersonal dengan baik, maka individu tersebut akan

merasa terisolasi, kurang terbuka, kurang bisa bersikap hangat dan tidak

bisa memperhatikan kesejahteraan orang lain serta tidak bersedia
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berkompromi untuk mempertahankan hubungan yang penting dengan

orang lain.

c. Otonomi (Autonomy)

Otonomi adalah tingkat kemampuan individu dalam menentukan nasib

sendiri, kebebasan, pengendalian internal, individual dan pengaturan

perilaku internal. Atribut ini merupakan dasar kepercayaan bahwa

pikiran dan tindakan individu berasal dari dirinya sendiri, tanpa adanya

kendali dari orang lain. Individu yang berhasil mengaktualisasikan

dirinya menunjukkan fungsi otonomi dan ketahanan terhadap

keterasingan budaya. Orang yang memiliki otonomi digambarkan

mampu mengatur dirinya sendiri dan memiliki keinginan sesuai dengan

standar individu tersebut sehingga membentuk kepercayaan pada diri

sendiri, bukan pada kepercayaan orang banyak.

Ryff (1995) mengatakan bahwa, orang yang memiliki otonomi tinggi

mampu menentukan keputusan bagi dirinya sendiri, dalam arti mampu

melepaskan tekanan sosial dan sebaliknya, orang yang memiliki

otonomi rendah akan mengevaluasi dirinya melalui pandangan orang

lain dan menyesuaikan diri terhadap tekanan sosial.

d. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery)

Penguasaan lingkungan adalah kemampuan untuk memilih atau

menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikis. Menurut

Ryff (1995) individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang tinggi
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memiliki rasa menguasai, berkompetensi dalam mengatur lingkungan,

mampu mengontrol kegiatan-kegiatan eksternal yang kompleks,

menggunakan kesempatan yang ditawarkan lingkungan secara efektif

dan mampu memilih atau menciptakan konteks lingkungan yang sesuai

dengan kebutuhan dan nilai pribadinya. Dan sebaliknya, penguasaan

lingkungan yang rendah akan membuat individu cenderung sulit

mengembangkan lingkungan sekitar, kurang menyadari kesempatan

yang ditawarkan di lingkungan dan kurang memiliki kontrol terhadap

dunia di luar diri.

e. Tujuan Hidup (Purpose in Life)

Individu yang positif pasti memiliki tujuan, kehendak dan merasa

hidupnya terarah pada tujuan tertentu yang memberikan kontribusi pada

perasaan bahwa hidupnya berarti. Dalam penjelasaan Ryff (1995)

bahwa individu yang memilliki tujuan hidup yang baik dikatakan

memiliki tujuan hidup dan arah kehidupan, merasa memiliki arti

tersendiri dari pengalaman hidup masa kini dan masa lalu, percaya pada

kepercayaan tertentu yang memberikan arah hidupnya serta memiliki

cita-cita atau tujuan hidupnya. Sebaliknya, individu yang kurang

memiliki tujuan hidup hanya memiliki sedikit keinginan dan cita-cita

saja, kurang memiliki arah kehidupan yang jelas dan tidak melihat

pengalamannya di masa lalu serta tidak memiliki bakat yang menjadi

kehidupannya lebih berarti.
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f. Pertumbuhan Pribadi (Personal Growth)

Pertumbuhan pribadi merupakan tingkat kemampuan individu dalam

mengembangkan potensinya secara terus menerus, menumbuhkan dan

memperluas diri sebagai manusia. Kemampuan ini merupakan gagasan

dari individu untuk terus memperkuat kondisi internal alamiahnya.

Dalam diri individu terdapat suatu kekuatan yang terus berjuang dan

melawan rintangan eksternal, sehingga pada akhirnya individu berjuang

untuk meningkatkan kesejahteraan daripada sekedar memenuhi aturan

moral.

3. Faktor-Faktor Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang antara lain:

a. Faktor Demografis

Beberapa faktor demografis yang mempengaruhi kesejahteraan

psikologis antara lain sebagai berikut:

1) Usia

Ryff dan Keyes (1995) mengemukakan bahwa perbedaan usia

mempengaruhi perbedaan dimensi-dimensi kesejahteraan

psikologis. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa dimensi

penguasaan lingkungan dan dimensi otonomi mengalami

peningkatan seiring bertambahnya usia, terutama dari dewasa muda

hingga madya. Dimensi hubungan positif dengan orang lain juga

mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia.
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2) Jenis Kelamin

Sejak kecil stereotipe gender telah tertanam dalam diri, anak laki-

laki digambarkan sebagai sosok yang agresif dan mandiri,

sementara itu perempuan digambarkan sebagai sosok yang pasif dan

tergantung, serta sensitif terhadap perasaan orang lain. Tidaklah

mengherankan bahwa sifat-sifat stereotipe ini akhirnya terbawa oleh

individu sampai individu tersebut dewasa. Sebagai sosok yang

digambarkan tergantung dan sensitif terhadap perasaan sesamanya,

sepanjang hidupnya wanita terbiasa untuk membina keadaan

harmoni dengan orang-orang di sekitarnya.

Penelitian Ryff (1995) menemukan bahwa perempuan cenderung

lebih memiliki kesejahteraan psikologis dibandingkan laki-laki. Hal

ini dikaitkan dengan pola pikir yang berpengaruh pada strategi

koping yang dilakukan, serta aktifitas sosial yang dilakukan.

Perempuan lebih mampu mengekspresikan emosi dengan curhat

kepada orang lain. Perempuan juga lebih senang menjalani relasi

sosial dibanding laki-laki. Hal ini terdapat pada penjelasan Ryff

yang menemukan bahwa dibandingkan laki-laki, perempuan

memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif

dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi. Selain itu

dijelaskan juga bahwa perempuan lebih memiliki integritas sosial

dan memiliki skor yang tinggi pada hubungan positif dengan orang

lain daripada laki-laki.
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3) Status Sosial Ekonomi

Ryff dan Singer (1996) juga menemukan bahwa perbedaan kelas

sosial juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis seorang

individu. Bahwa pendidikan tinggi dan status pekerjaan

meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama pada dimensi

penerimaan diri dan dimensi tujuan hidup. Individu yang

menempati kelas sosial yang tinggi memiliki perasaan yang lebih

positif terhadap diri sendiri dan masa lalu mereka, serta lebih

memiliki rasa keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan

mereka yang berada di kelas sosial yang lebih rendah.

Penelitian Diener dan Diener menunjukkan bahwa perubahan

penghasilan seseorang penting untuk kesejahteraan psikologisnya

daripada orang yang berpenghasilan tetap. Diener dan Diener juga

mengamati bahwa orang-orang yang berpenghasilan tinggi berada

pada level kepuasan yang tinggi pula, sehingga mereka dapat

merasakan kesejahteraan psikologis.

4) Budaya

Budaya dan masyarakat terkait dengan norma, nilai dan kebiasaan

yang berada dalam masyarakat. Budaya individualistik dan

kolektivistik memberikan perbedaan dalam kesejahteraan

psikologis. Penelitian mengenai kesejahteraan psikologis yang

dilakukan di Amerika dan Korea Selatan menunjukkan bahwa

responden di Korea Selatan memiliki skor yang lebih tinggi pada
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dimensi hubungan positif dengan orang lain dan skor yang rendah

pada dimensi penerimaan diri. Hal tersebut disebabkan oleh

orientasi budaya yang lebih bersifat kolektif dan saling

ketergantungan. Sebaliknya, responden Amerika memiliki skor

yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi (untuk responden

perempuan) dan dimensi tujuan hidup (untuk responden pria), serta

memiliki skor yang rendah dalam dimensi otonomi, baik laki-laki

maupun perempuan (Ryff dan Singer, 1996).

b. Dukungan Sosial

Dukungan sosial sendiri diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian,

penghargaan, atau pertolongan yang dipersepsikan oleh seorang

individu yang didapat dari orang lain atau kelompok. Dukungan ini

berasal dari berbagai sumber diantaranya pasangan, keluarga, teman,

rekan kerja, dokter, maupun organisasi sosial (Taylor, 2008).

c. Kesehatan Fisik

Vitalitas subjektif tidak hanya berkorelasi dengan faktor psikologis

tetapi berkaitan juga dengan gejala fisik. Simptom fisik memprediksi

penurunan energi dan kehidupan individu sehari-hari.

d. Pemberian Arti terhadap Hidup

Kesejahteraan psikologis berkaitan erat dengan pemberian arti terhadap

pengalaman hidup sehari-hari yang dianggap penting. Menurut Ryff
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(1989), pemberian arti terhadap pengalaman hidup memberi kontribusi

yang sangat besar terhadap pencapaian kesejahteraan psikologis.

Pengalaman tersebut mencakup berbagai hal dan berbagai periode

kehidupan yang dialami oleh individu. Pengalaman hidup tersebut

dapat berupa pengalaman religius, pengalaman pernah abuse, dan lain-

lain. Pengalaman hidup yang dialaminya sebagai positif, negatif atau

netral. Jika individu mengevaluasi peristiwa yang dialaminya sebagai

sesuatu yang positif, maka diperkirakan individu tersebut akan

memandangnya sebagai pengalaman hidup yang positif sehingga

kesejateraan psikologisnya baik.

e. Religiusitas

Agama dan spiritualitas sangat penting bagi kesejahteraan psikologis

individu. Hal ini berkaitan dengan transendensi segala persoalan hidup

manusia kepada Tuhan. Individu yang memiliki tingkat religiusitas

yang tinggi lebih mampu memaknai kejadian hidupnya secara positif

sehingga hidupnya menjadi lebih bermakna.

4. Personal Growth dalam Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-

Being)

Personal growth merupakan salah satu dimensi dari kesejahteraan

psikologis. Personal growth diartikan sebagai kemampuan individu untuk

memiliki rasa sadar akan potensinya, memiliki perasaan untuk berkembang

secara berkelanjutan, melihat kemajuan diri dan tingkah laku dari waktu ke
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waktu, berubah dengan cara yang efektif untuk menjadi lebih baik dan

terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Personal growth menjadi

keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh individu, tidak hanya pada

tahun pertama kuliah, namun juga untuk kehidupan selanjutnya (Ryff,

2014).

Individu yang memiliki personal growth yang baik, akan terus

mengembangkan dirinya dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman

yang pernah dialaminya serta berusaha berpikir positif tentang dirinya

meskipun mereka sadar akan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Ryff (2014) menyatakan bahwa personal growth memiliki ciri-ciri yang

baik dan buruk.

a. Individu dengan personal growth yang baik dicirikan dengan:

1) Memandang diri sebagai pribadi yang sedang tumbuh

2) Memandang adanya perkembangan di dalam diri serta

perkembangan perilaku dari waktu ke waktu

3) Merasa ingin terus menerus mengembangkan diri

4) Memiliki dorongan perasaan untuk mewujudkan potensi diri yang

dimiliki

5) Terbuka dengan pengalaman baru

6) Menunjukkan perubahan diri sebagai cerminan semakin

meningkatnya pengetahuan tentang diri dan cara yang lebih efektif
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b. Individu dengan personal growth yang buruk dicirikan dengan:

1) Kesulitan dalam pertumbuhan/perkembangan pribadinya dan akan

sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas pertumbuhan pribadi

selanjutnya.

2) Merasakan stagnansi diri

3) Merasa tidak mampu untuk mengembangkan sikap dan prilaku baru

4) Merasa bosan dan tidak tertarik dengan kehidupan sehari-hari.

B. Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Tema Gaya Belajar

Bimbingan konseling memiliki empat bidang yaitu bidang pribadi, bidang

sosial, bidang belajar dan bidang karir. Penelitian ini, peneliti memfokuskan

pada bidang belajar. Bimbingan belajar merupakan layanan bimbingan

konseling yang membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan

mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai

pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mempersiapkan peserta didik untuk

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke

lapangan pekerjaan tertentu.

Bidang belajar tersebut akan diselenggarakan dalam konteks kelompok yaitu

bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar. Berikut ini akan

dibahas mengenai pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan

kelompok, jenis-jenis bimbingan kelompok, asas-asas bimbingan kelompok,

fungsi bimbingan kelompok, komponen-komponen bimbingan kelompok,
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tahap- tahap bimbingan kelompok, dan operasionalisasi bimbingan kelompok

serta teknik diskusi dan gaya belajar.

1. Bimbingan Kelompok

a. Pengertian Bimbingan Kelompok

Sukardi dan Kusmawati (2008:78) menyatakan bahwa bimbingan

kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan siswa secara bersama-sama melalui dinamika kelompok

memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama guru

pembimbing) dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan

(topik) tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dalam

kehidupan sehari-hari dan untuk perkembangan dirinya baik sebagai

individu maupun sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Prayitno (2004:309) menjelaskan bahwa

bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada

sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan

keputusan yang tepat. Beliau mengatakan syarat-syarat pembentukan

kelompok terdiri atas 8-10 orang, sehingga secara aktif

mengembangkan dinamika kelompok. Maksud pernyataan di atas

bahwa bimbingan kelompok dapat diartikan suatu proses untuk

mencegah timbulnya suatu masalah dan bertukar informasi serta

membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat, yang

dilaksanakan dalam kegiatan kelompok.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok

adalah upaya pemberian bantuan kepada individu melalui kelompok

dengan bertukar informasi serta membantu individu dalam mengambil

keputusan yang tepat, dan juga membantu individu untuk

mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan kelompok

di lakukan dengan anggota yang terdiri dari 8 – 10 orang.

b. Tujuan Bimbingan Kelompok

Tujuan bimbingan kelompok tentunya untuk melatih individu dalam

mengembangkan kemampuan bersosialisasi, dan dapat menyesuaikan

diri dengan lingkungan.

Prayitno (2004) menjelaskan ada dua tujuan bimbingan kelompok,

adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum kegiatan bimbingan kelompok adalah

berkembangnya kemampuan sosialisasi individu, khususnya

kemampuan komunikasi peserta layanan.

Dalam kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan

bersosialisasi seseorang sering terganggu perasaan, pikiran,

persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit dan

terkungkung secara tidak efektif. Dapat disimpulkan bahwa tujuan

umum bimbingan kelompok adalah membatu mengembangankan
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kemampuan sosialisasi dalam diri anggota melalui suasana yang ada

didalam kelompok .

2) Tujuan Khusus

Secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk membahas

topik- topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual

(hangat) dan menjadi perhatian peserta.

Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik

itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan

dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih

efektif. Dalam hal ini kemampuan berkomunikasi, verbal maupun

nonverbal.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan khusus bimbingan kelompok

adalah menbantu mengembangkan individu agar memiliki sikap

yang positif dan membantu mengembangkan keterampilan dalam

hal menghargai orang lain. Seperti, menahan dan mengendalikan

diri, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya.

c. Komponen Bimbingan Kelompok

Prayitno (2004: 4) menjelaskan bahwa dalam bimbingan kelompok

terdapat dua pihak yang berperan, yaitu:

1) Pemimpin Kelompok

Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang

menyelenggarakan praktik konseling profesional (Prayitno, 2004).
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Peranan pemimpin kelompok dalam kegiatan bimbingan kelompok

adalah untuk memberikan bantuan melalui pengarahan kepada

anggota kelompok sehingga kegiatan bimbingan kelompok dapat

mencapai tujuan yang telah disepakati. Selain itu, pemimpin

kelompok perlu membuat dan menjelaskan aturan yang diperlukan

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Peran pemimpin kelompok (Prayitno, 1995) sebagai berikut:

a) Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan

ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok,

baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakan maupun yang

mengenai proses kegiatan itu sendiri.

b) Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-

anggota tertentu maupun keseluruhan kelompok.

c) Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang

dimaksudkan maka pemimpin kelompok perlu memberikan arah

yang dimaksudkan itu.

d) Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan

balik) tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok.

e) Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu

mengatur “lalu lintas” kegiatan kelompok, pemegang aturan

permainan (menjadi wasit), pendamai dan pendorong kerja sama

serta suasana kebersamaan.
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f) Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi

dan kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi

tanggung jawab pemimpin kelompok.

2) Anggota Kelompok

Pemimpin kelompok perlu membentuk kumpulan individu menjadi

sebuah kelompok yang memiliki tujuan bersama. Sebaiknya jumlah

anggota kelompok tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil.

Kekurang efektifan kelompok akan terasa jika jumlah anggota

kelompok melebihi 10 orang. Karena jumlah peserta yang terlalu

banyak akan mengakibatkan seluruh anggota kelompok tidak dapat

berpartisipasi aktif dalam kelompok tersebut. Selain itu, dengan

jumlah kelompok hanya 2 – 3 orang juga kurang efektif. Hal ini

dikarenakan dengan jumlah anggota yang sedikit, maka keefektifan

pembahasan menjadi terbatas dengan variasi pembahasan yang

bersumber hanya dari sedikit orang. Kegiatan layanan bimbingan

kelompok sebagian besar juga didasarkan atas peranan para

anggotanya, adapun peranan para anggota kelompok dalam

bimbingan kelompok adalah:

a) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar

anggota kelompok.

b) Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam

kegiatan kelompok.

c) Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya

tujuan bersama
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d) Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha

mematuhinya dengan baik.

e) Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh

kegiatan kelompok.

f) Mampu berkomunikasi secara terbuka

g) Berusaha membantu anggota lain

h) Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan

peranannya.

i) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu.

Peran anggota kelompok sangat penting untuk menghidupkan

suasana kelompok. Peranan anggota dapat diwujudkan dengan

keikutsertaan secara aktif dalam mengungkapkan perasaan, pikiran,

pendapat, memberikan tanggapan, memberi kesempatan orang lain

untuk berbicara, dan mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan

dan kesepakatan bersama.

3) Dinamika Kelompok

Dinamika merupakan tingkah laku seorang individu yang secara

langsung mempengaruhi individu yang lain secara timbal balik.

Dinamika kelompok menjadi suatu hal yang penting dalam

pelaksanaan bimbingan kelompok. Adanya dinamika dalam sebuah

kelompok, kelompok akan menjadi hidup dengan interaksi satu

individu yang akan saling menimpali antar anggota dan menyeluruh

pada setiap anggota kelompok. Prayitno (2004) mengemukakan

bahwa pelayanan bimbingan kelompok memanfaatkan dinamika
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kelompok untuk mencapai tujuan pelayanan bimbingan. Dinamika

kelompok yang berlangsung dalam kelompok tersebut dapat secara

efektif bermanfaat bagi pembinaan para anggota kelompok, maka

jumlah anggota sebuah kelompok tidak boleh terlalu besar.

Dinamika kelompok merupakan sinergi dari semua faktor yang ada

dalam suatu kelompok; artinya merupakan pengerahan secara

serentak semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu.

Dengan demikian dinamika kelompok merupakan jiwa yang

menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok (Prayitno, 1995).

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok yang

terjadi pada suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih

yang memiliki hubungan personal antara anggota kelompok satu

dengan yang lainnya melalui ikatan psikologis yang berlangsung

dalam waktu bersamaan.

Kedinamisan dalam sebuah kelompok dalam layanan bimbingan

kelompok dapat diarahkan oleh fasilitator, yang dalam hal ini ialah

pemimpin kelompok, dengan menerapkan teknik-teknik bimbingan

kelompok melalui strategi-strategi menarik yang dapat

membangkitkan antusias para anggota kelompok.

Sukardi (2008) menyatakan, melalui dinamika kelompok di bawah

terdapat lima manfaat yang di dapat anggota kelompok, yaitu:

a) Diberi kesempatan yang luas untuk berpendapat dan

membicarakan berbagai hal yang terjadi disekitarnya.
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b) Memiliki pemahaman yang objektif, tepat, dan cukup luas

tentang berbagai hal yang mereka bicarakan itu.

c) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan

lingkungan mereka yang bersangkut-paut dengan hal-hal yang

mereka bicarakan dalam kelompok.

d) Menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan

“penolakan terhadap yang buruk dan sokongan terhadap yang

baik” itu.

e) Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk

membuahkan hasil sebagaimana mereka programkan semula.

Dinamika kelompok akan terwujud dengan baik apabila kelompok

tersebut, benar-benar hidup, mengarah kepada tujuan yang ingin

dicapai, dan memberikan manfaat bagi masing-masing anggota

kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok yang

hidup adalah kelompok yang dinamis, bergerak dan aktif berfungsi

untuk memenuhi suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan.

d. Asas-Asas Bimbingan Kelompok

Kegiatan bimbingan kelompok tidak terlepas dari asas-asas yang harus

dipatuhi agar tujuan bimbingan kelompok dapat tercapai. Menurut

Prayitno (2004) asas-asas yang harus dipatuhi dalam bimbingan

kelompok meliputi:
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1) Kesukarelaan

Sikap sukarela harus ada dalam diri konselor maupun klien. Klien

secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun. Sedangkan pihak konselor

hendaknya memberi bantuan secara sukarela tanpa ada unsur

keterpaksaan.

2) Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas untuk mempermudah pencapaian

tujuan bimbingan yang diharapkan. Anggota kelompok harus

terbuka tentang pengalaman yang dimilikinya dan mampu

menceritakannya kepada anggota kelompok lainnya.

3) Kegiatan

Proses bimbingan kelompok dapat dikatakan berhasil apabila klien

dapat menyelenggarakan kegiatan yang dimaksud dalam

menyelesaikan topik yang dibahas. Asas kegiatan ini menghendaki

agar setiap anggota kelompok aktif dalam mengemukakan

pendapat, menyangga, dan aktif berbicara dalam kegiatan

kelompok.

4) Kenormatifan

Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok harus berkembang

sejalan dengan norma-norma yang berlaku.

5) Kerahasiaan

Asas kerahasiaan merupakan asas yang penting dalam layanan

bimbingan kelompok. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam
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kelompok harus dijaga kerahasiaannya oleh semua anggota

kelompok dan tidak boleh disebarluaskan pada pihak-pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat  menyimpulkan bahwa

bimbingan kelompok terdapat asas-asas yang diperlukan untuk

memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan kegiatan

bimbingan kelompok sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Dimana dinamika kelompok yang intensif dan efektif apabila semua

anggota kelompok secara penuh menerapkan asas kegiatan dan

keterbukaan. Dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dan

terbuka dalam kegiatan, menampilkan diri tanpa rasa takut, malu

ataupun ragu, dan sukarela dalam mengemukakan pendapat,

menjunjung tinggi kerahasiaan tentang yang dibicarakan dalam

kelompok, dan bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

e. Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok

Prayitno (2004) mengemukakan ada beberapa tahap-tahap yang perlu

dilalui dalam pelaksanaan bimbingan kelompok yaitu tahap

pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Tahap-tahap ini

merupakan satu kesatuan dalam keseluruhan kegiatan kelompok.

Bimbingan kelompok dilakukan bertahap agar anggota kelompok

benar-benar siap sebelum memulai pembahasan tema kegiatan dalam

bimbingan kelompok.
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Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tahap Pembentukan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: mengungkapkan

pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan

bimbingan dan konseling; menjelaskan (1) cara- cara, dan (2) asas-

asas kegiatan kelompok saling memperkenalkan dan

mengungkapkan diri masing-masing anggota; serta permainan dan

penghangatan atau keakraban.

2) Tahap Peralihan

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah: menjelaskan kegiatan

yang akan ditempuh pada tahap berikutnya; menawarkan atau

mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan

selanjutnya; membahas suasana yang terjadi meningkatkan

kemampuan keikutsertaan anggota.

3) Tahap Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan tahap ini adalah: (1) Masing-masing

anggota secara bebas mengungkapkan masalah atau topik bahasan

(pada kelompok bebas). Sedangkan pada kelompok tugas,

pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik, (2)

Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu

(pada kelompok bebas). Sedangkan pada kelompok tugas

melakukan tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok

tentang hal-hal yang belum jelas yang menyangkut masalah atau

topik yang dikemukakan pemimpin kelompok.
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4) Tahap Pengakhiran

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemimpin kelompok

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri pemimpin dan

anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan;

membahas kegiatan lanjutan dan mengemukakan kesan dan

harapan.

2. Teknik Diskusi

Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008) diskusi kelompok merupakan suatu

pertemuan dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menghasilkan

keputusan bersama melalui proses saling tukar pengalaman dan pendapat.

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknik diskusi

kelompok untuk individu antara lain: individu memperoleh informasi yang

berharga dari teman diskusi dan pembimbing diskusi, membangkitkan

motivasi dan semangat individu untuk melakukan sesuatu tugas,

mengembangkan kemampuan individu berpikir kritis, mampu melakukan

analisis dan sintesis atas data atau informasi yang diterimanya,

mengembangkan keterampilan dan keberanian individu untuk

mengemukakan pendapat secara jelas dan terarah serta membiasakan kerja

sama di antara individu.

Kegiatan diskusi kelompok berlangsung dalam beberapa tahap. Richard

(2012) mengemukakan terdapat lima tahapan dalam melaksanakan diskusi

kelompok yang perlu dilakukan yaitu menentukan tujuan, berfokus pada
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diskusi, menyelanggarakan diskusi, akhir diskusi, dan menanyakan akhir

diskusi.

3. Gaya Belajar

a. Pengertian Gaya Belajar

De Porter dan Hernacki (2013) gaya belajar merupakan kombinasi dari

bagaimana seseorang menyerap, mengatur serta mengolah informasi.

Dari pendapat De Porter dan Hernacki dapat dikatakan bahwa gaya

belajar merupakan kombinasi seseorang dalam melakukan kegiatan

berpikir (menyerap, mengatur, dan mengolah informasi). Sedangkan

menurut Gunawan (2006) bahwa “gaya belajar merupakan cara yang

lebih disukai seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses

dan mengerti suatu informasi”.

Menurut Fleming (2012) gaya belajar merupakan metode yang

diterapkan oleh masing-masing individu dalam berinteraksi dengan

lingkungannya dalam rangka memperoleh, memproses, menafsirkan

informasi yang bermanfaat bagi pengalaman atau keterampilanm yang

diinginkan. Fleming menambahkan bahwa masing-masing individu

memiliki keunikan tersendiri dalam memproses informasi tersebut

dimana salah satu perbedaannya ditentukan oleh penggunaan media.

Berdasarkan perbedaan media yang digunakan tersebut, Fleming

mengkategorikan gaya belajar kedalam kelompok visual, aural,

read/write, kinesthetic dan multimodal.
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Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah suatu gaya yang

konsisten yang ditunjukkan individu untuk menyerap, mengatur dan

mengolah informasi tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan,

berfikir, mengingat dan pemecahan masalah dalam menghadapi proses

belajar mengajar agar tercapai hasil maksimal sesuai dengan

kemampuan individu tersebut.

b. Macam-Macam Gaya Belajar

Fleming (2012) mengungkapkan 4 tipe gaya belajar yaitu visual,

auditori, read/write, dan kinestetik. Berikut ini penjelasan dari masing-

masing gaya belajar:

1) Gaya Visual (V)

Gaya  belajar visual adalah  gaya  belajar  dengan  cara  melihat

sehingga  mata  memegang peranan  penting.  Gaya  belajar  secara

visual  dilakukan  seseorang untuk memperoleh informasi dengan

melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, data teks seperti

tulisan, dan sebagainya.

Kecenderungan gaya belajar visual biasanya meliputi

menggambarkan informasi dalam bentuk peta, diagram, garfik, flow

chart dan simbol visual seperti panah, lingkaran, hirarki dan materi

lain yang digunakan instruktur untuk mempresentasikan hal-hal

yang dapat disampaikan dalam kata-kata. Hal ini mencakup juga

desain, pola, bentuk dan format lain yang digunakan untuk

menandai dan menyampaikan informasi.
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a) Beberapa karakteristik visual learner adalah :

1. Senantiasa melihat bibir guru yang sedang mengajar

2. Menyukai instruksi tertulis, foto dan ilustrasi untuk dilihat

3. Saat petunjuk untuk melakukan sesuatu diberikan biasanya

akan melihat teman-teman lainnya baru dia sendiri bertindak

4. Cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk

mengekspresikan atau mengganti sebuah kata saat

mengungkapkan sesuatu

5. Kurang menyukai berbicara di depan kelompok dan kurang

menyukai untuk mendengarkan orang lain

6. Biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan

secara lisan

7. Menyukai diagram, kalender maupun grafik time-line untuk

mengingat bagian peristiwa

8. Selalu mengamati seluruh elemen fisik dari lingkungan

belajar

9. Lebih menyukai peragaan daripada penjelasan lisan

10. Biasanya tipe ini dapat duduk tenang di tengah situasi yang

ribut atau ramai tanpa merasa terganggu

11. Mengorganisir materi belajarnya dengan hati-hati

12. Berusaha mengingat dan memahami menggunakan diagram,

tabel dan peta

13. Mempelajari materi dengan membaca catatan dan membuat

ringkasan



40

b) Media atau bahan yang cocok

1. Guru yang menggunakan bahasa tubuh atau gambar dalam

keadaan menerangkan

2. Media gambar, video, poster dan sebagainya

3. Buku yang banyak mencantumkan diagram atau gambar

4. Flow chart

5. Grafik

6. Menandai bagian-bagian yang penting dari bahan ajar

dengan menggunakan warna yang berbeda

7. Simbol-simbol visual

2) Gaya Aural atau Auditory (A)

Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan indera telinga.

Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk

mencapai kesuksesan belajar, seperti mendengarkan ceramah, radio,

berdialog, berdiskusi dan sebagainya. Gaya belajar ini

menggambarkan preferensi terhadap informasi yang didengar atau

diucapkan. Seseorang dengan modalitas ini belajar secara maksimal

dari ceramah, tutorial, tipe diskusi kelompok, bicara dan

membicarakan materi. Hal ini mencangkup berbicara dengan suara

keras atau bicara kepada diri sendiri.
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a) Beberapa karakteristik auditory learner antara lain :

1. Mampu mengingat dengan baik apa yang mereka katakan

maupun yang orang lain sampaikan

2. Mengingat dengan baik dengan jalan selalu mengucapkan

dengan nada keras dan mengulang-ulang kalimat

3. Sangat menyukai diskusi kelompok

4. Menyukai diskusi yang lebih lama terutama untuk hal-hal

yang kurang mereka pahami

5. Mampu menginngat dengan baik materi yang didiskusikan

dalam kelompok atau kelas

6. Mengenal banyak sekali lagu atau iklan TV dan bahkan

dapat menirukannya secara tepat dan komplit

7. Suka berbicara

8. Kurang suka tugas membaca (dan pada umumnya bukanlah

pembaca yang baik)

9. Kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja

dibacanya

10. Kurang dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis

11. Kurang memperhatikan hal-hal baru dalam lingkungan

sekitarnya seperti : hadirnya anak baru, adanya papan

pengumuman yang baru dsb.

12. Sukar bekerja dengan tenang tanpa menimbulkan suara

13. Mudah terganggu konsentrasi karena suara dan juga susah

berkonsentrasi bila tidak ada suara sama sekali
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b) Media atau bahan yang cocok

1. Menghadiri kelas

2. Diskusi

3. Membahas suatu topik bersama dengan teman

4. Membahas suatu topik bersama dengan guru

5. Menjelaskan ide-ide baru kepada orang lain

6. Menggunakan perekam

7. Mengingat cerita, contoh atau lelucon yang menarik

8. Menjelaskan bahan yang didapat secara visual (gambar,

power point dsb)

3) Gaya Read–Write (R)

Read-write adalah kategori terbaru yang ditambahkan oleh pencipta

learning style Neil Fleming. Anak dengan metode belajar read-

write, menerima informasi dengan cara menuliskan ulang informasi

tersebut. Mereka memperkuat informasi dengan membaca dan

merangkumnya atau dengan membuat catatan (kadang kata per

kata) dan daftar (list). Mirip seperti pembelajar visual, mereka suka

diajarkan konsep ilmiah dengan diagram, gambar, grafik, dan

dijelaskan dengan bahasa tertulis. Mereka adalah seorang pembaca

yang cepat, dan penulis yang terampil.

Adapun sarana atau media yang cocok untuk gaya belajar read–

write, antara lain:kamus, handout, buku teks, catatan, daftar, essay,
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membaca buku manual dan berbagi jenis kegiatan lain yang

berhubungan dengan membaca dan menulis.

4) Gaya Kinestetik(K)

Gaya belajar kinestetik adalah cara belajar yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan gerakan,

sentuhan, praktik atau pengalaman belajar secara langsung. Gaya

belajar ini mengarah pada pengalaman dan latihan. Hal ini

mencakup demonstrasi, simulasi, video dan film dari pelajaran yang

sesuai aslinya, sama halnya dengan studi kasus, latihan dan aplikasi.

a) Beberapa karakteristiknya adalah :

1. Suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya

2. Sulit untuk berdiam diri

3. Suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan

tangan

4. Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik

5. Suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu

belajar

6. Mempelajari hal-hal yang abstrak (simbol matematika, peta

dsb)

7. Mengingat secara baik bila secara fisik terlibat aktif dalam

proses pembelajaran

8. Menikmati kesempatan untuk menyusun atau menangani

secara fisik materi pembelajaran
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9. Sering berusaha membuat catatan hanya untuk menyibukkan

diri tanpa memanfaatkan hasil catatan tersebut

10. Menyukai penggunaan komputer

11. Mengungkapkan minat dan ketertarikan terhadap sesuatu

secara fisik dengan bekerja secara antusias

12. Sulit apabila diminta untuk berdiam diri atau berada disuatu

tempat untuk beberapa lama tanpa aktifitas fisik

13. Sering bermain-main dengan benda disekitarnya sambil

mendengarkan atau mengerjakan sesuatu

b) Media/bahan yang cocok

1. Menggunakan seluruh panca indera : penglihatan, sentuhan,

pengecap, penciuman, pendengaran

2. Laboratorium

3. Kunjungan lapangan

4. Pembicara yang memberikan contoh kehidupan nyata

5. Pengaplikasian

6. Pameran, sampel, fotografi

7. Koleksi berbagai macam tumbuhan, serangga dan

sebagainya
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c. Strategi untuk Mempermudah Gaya Belajar

1. Strategi untuk Mempermudah Gaya Belajar Visual

a. Gunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna

b. Buatlah peta, diagram, dan warnai untuk menggambar informasi

yang ada

c. Tulis kata kunci atau garis besar pelajaran, sisakan ruang

kosong untuk catatan

d. Beri kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan,

kemudian susun pelajaran dengan aneka warna

e. Gunakan bahan ikon dalam setiap catatan, untuk mewakili

konsep kunci.

2. Strategi untuk Mempermudah Gaya Belajar Auditorial

a. Gunakan variasi vokal (perubahan nada, kecepatan, dan

volume)

b. Gunakan pengulangan, sebutkan kembali konsep kunci dan

petunjuk.

c. Buatlah suatu konsep menjadi nyanyian yang mudah dipahami

atau dihafalkan

d. Gunakan musik sebagai bagian dari kegiatan rutin.

e. Rekam ringkasan dari catatan yang dibuat dan dengarkan

rekaman tersebut

f. Minta orang lain untuk mendengar pemahaman yang diterima

mengenai suatu topik

g. Baca buku atau catatan dengan keras
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3. Strategi untuk Mempermudah Gaya Gelajar Read/Write

a. Tuliskan kata-kata secara berulang-ulang

b. Baca catatan anda (dengan sunyi) secara berkali-kali

c. Tulis kembali ide atau informasi dengan kalimat yang berbeda

d. Terjemahkan semua diagram, gambar, dan sebagainya ke dalam

kata-kata

4. Strategi untuk Mempermudah Gaya Belajar Kinestetik

a. Gunakan alat bantu dalam belajar untuk menimbulkan rasa ingin

tahu dan untuk menekankan konsep-konsep atau kunci

b. Lakukan simulasi konsep agar mudah dipahami

c. Bila diberikan bimbingan oleh dosen, duduklah didekatnya atau

disebelahnya

d. Peragakan konsep untuk mempelajari langkah demi langkah

e. Lakukan gerakan-gerakan saat belajar untuk mempermudah

mengingat

f. Mengingat kejadian nyata yang terjadi

g. Mengingat kembali mengenai eksperimen, kunjungan lapangan

dan sebagainya

d. Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Belajar

Faktor –faktor yang mempengaruhi gaya belajar seseorang adalah:

1) Lingkungan fisik: lingkungan fisik yang memberikan pengaruh

terhadap gaya belajar seseorang antara lain:
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a) Suara: tiap anak mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap

suara, ada yang menyukai belajar dengan mendengarkan musik

lembut, keras, ataupun menonton televisi. Ada juga yang

menyukai belajar dalam suasana sepi dan ada juga yang

menyukai belajar dalam suasana ramai dalam kelompok.

b) Pencahayaan: pencahayaan merupakan faktor yang pengaruhnya

kurang dirasakan dibandingkan pengaruh suara

c) Temperatur: tiap anak juga mempunyai selera yang berbeda-

beda. Ada yang suka tempat sejuk, ada juga yang lebih

menyukai tempat yang hangat ketika belajar.

d) Desain belajar: desain belajar ada dua macam, yaitu desain

belajar formal dan desai belajar tidak formal. Desain formal

contohnya belajar di meja dengan alat-alatnya, sedangkan

belajar tidak formal dengan belajar santai, duduk di lantai

ataupun sambil tiduran.

2) Kebutuhan emosional: orang juga memiliki berbagai kebutuhan

emosional dan emosi berperan penting dalam proses belajar. Dalam

banyak hal, emosi adalah kunci bagi sistem memori otak. Muatan

emosi dari presentasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan

pelajar untuk menyerap informasi dan ide.

3) Kebutuhan sosial: sebagian orang suka belajar sendiri. Beberapa

yang lain lebih suka bekerja bersama seorang rekan. Beberapa yang

lain lagi, bekerja dalam kelompok. Sebagian anak-anak
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menginginkan kehadiran orang dewasa atau senang bekerja dengan

orang dewasa saja.

e. Kelebihan dan Kekurangan Masing-Masing Gaya Belajar

1. Gaya Belajar Visual

a) Kekuatan/Kelebihan

1) Rapi dan teratur

2) Mempunyai sifat yang teliti dan detail ketika mengerjakan

sesuatu

3) Biasanya tidak terganggu jika harus belajar didalam

keributan atau keramaian, anak akan tetap berkonsentrasi

ketika harus belajar ditempat ramai

4) Tulisan tangan relatif rapi dan bagus

5) Cenderung suka membaca

b) Kelemahan

1) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi

tidak pandai dalam memilih kata-kata

2) Mengingat dalam instruksi verbal

3) Kurang menyukai berbicara

4) Biasanya sukar mengingat suatu informasi yang diberikan

secara lisan
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2. Gaya Belajar Auditori

a) Kekuatan/Kelebihan

1) Ketika harus mempresentasikan hasil pekerjaan maka dapat

melaksanakan dengan baik

2) Mudah menirukan ucapan orang lain dengan waktu yang

relatif cepat

3) Mempunyai tata bahasa yang baik

4) Mudah mengingat nama orang

5) Suka berbicara

6) Tidak takut ketika harus berbicara didepan kelas, akan

menonjol ketika terjadi diskusi dikelas

7) Berbicara dalam irama yang berpola

b) Kelemahan

1) Kurang baik ketika membaca (membaca relatif pelan)

2) Kurang bisa mengingat ketika dibacakan dengan tidak

disuarakan

3) Kurang baik ketika menulis karangan

4) Sulit diam untuk waktu yang relatif lama

5) Mudah terganggu oleh keributan

3. Gaya Belajar Kinestetik

a) Kekuatan/Kelebihan

1) Biasanya anak cenderung berpenampilan rapi

2) Mempunyai kelebihan dalam bidang olahraga
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3) Menyukai pekerjaan dilaboratorium

4) Koordinasi antara mata dan tangan bagus

b) Kelemahan

1) Cenderung frustasi dan gelisah apabila harus duduk

mendengarkan kuliah dalam jangka waktu yang relatif

lama, oleh karena itu mereka istirahat dalam waktu kuliah

berlangsung

2) Kemampuan kurang dalam mengeja dan spelling

3) Menggunakan jari telunjuk ketika membaca

4) Tidak dapat mengerti geografi kecuali sudah bekali-kali

datang ketempat tersebut.

C. Peningkatan Personal Growth melalui Bimbingan Kelompok Teknik

Diskusi Tema Gaya Belajar

Personal growth merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki

mahasiswa baru. Personal growth sendiri diartikan sebagai kemampuan

individu untuk dapat menerima hal baru dan terus dapat mengembangkan diri

(Ryff, 2014). Personal growth yang rendah harus disikapi dengan lebih positif

karena jika tidak, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi mahasiswa

baru itu sendiri.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling terbagi menjadi layanan bimbingan dan

konseling. Bimbingan terdiri dari bimbingan kelompok dan klasikal.

Sedangkan konseling dapat dilakukan melalui konseling individual ataupun

konseling kelompok. Mahasiswa baru berada pada fase remaja, maka
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pemahaman diri kepada mahasiswa baru akan disampaikan melalui bimbingan

kelompok teknik diskusi. Bimbingan kelompok teknik diskusi ini, mahasiswa

akan mendapatkan berbagai bahan atau materi, ide, gagasan dari sesama

anggota kelompok terutama pemimpin kelompok dan membahas tentang gaya

belajar yang berfungsi untuk meningkatkan personal growth. Untuk itu,

sebagai bagian dari tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu

mahasiswa melakukan perubahan positif, dengan cara membantunya

meningkatkan personal growth agar mahasiswa dapat memaksimalkan potensi

yang ada pada dirinya.

Prayitno, mengatakan bimbingan kelompok suatu kegiatan yang dilakukan oleh

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai

tujuan pelayanan bimbingan agar dinamika kelompok yang berlangsung dalam

kelompok tersebut dapat secara efektif bermanfaat bagi pembinaaan para

anggota kelompok. Diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan

kelompok yang menggunakan metode diskusi untuk menyelesaikan masalah.

Pendekatan kelompok sering digunakan karena memiliki kelebihan di

antaranya: 1) kelompok memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk saling

memberi dan menerima umpan balik; 2) anggota akan belajar untuk berlatih

tentang perilaku baru karena kelompok merupakan mikrokosmik sosial; 3)

kemampuan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggotanya, 4)

mempelajari keterampilan sosial dan kesempatan memberi dan menerima di

dalam kelompok.
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Dapat disimpulkan, bimbingan kelompok teknik diskusi merupakan salah satu

layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok.

Bimbingan kelompok yang memanfaatkan kedinamisan antar anggota

kelompok yang aktif dapat membantu seorang anggota yang pasif untuk dapat

ikut aktif dalam pelaksanaan bimbingan kelompok.

Fleming (2012) gaya belajar merupakan metode yang diterapkan oleh masing-

masing individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka

memperoleh, memproses, menafsirkan informasi yang bermanfaat bagi

pengalaman atau keterampilanm yang diinginkan. Fleming menambahkan

bahwa masing-masing individu memiliki keunikan tersendiri dalam memproses

informasi tersebut dimana salah satu perbedaannya ditentukan oleh

penggunaan media.

Berdasarkan pemaparan diatas, bimbingan kelompok teknik diskusi diharapkan

efektif untuk meningkatkan personal growth melalui tema gaya belajar.

Mahasiswa yang mampu mengetahui, menyadari dan memahami gaya

belajarnya diharapkan dapat mengatasi masalah di perkuliahan serta siap

menghadapi tantang-tantangan lainnya. Mahasiswa yang siap menghadapi

tantangan dan dapat mengatasi masalahnya akan terbuka terhadap pengalaman-

pengalaman baru, dapat melihat kemajuan diri dan tingkah laku dari waktu ke

waktu serta berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, peneliti ingin

menggunakan bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar untuk

meningkatkan personal growth pada mahasiswa baru Bimbingan dan

Konseling FKIP Universitas Lampung.



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kampus FKIP Universitas Lampung,

tepatnya di gedung S-1 Bimbingan dan Konseling. Waktu penelitian ini

dilakukan pada tahun pelajaran 2018 semester genap.

B. Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi

experimental design. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang

mempengaruhi pelakasanaan eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah nonequivalent control

group design, yaitu suatu teknik untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah

perlakuan terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono

2010). Desain ini, subjek dikenakan perlakuan dengan dua kali pengukuran.

Pengukuran yang pertama dilakukan sebelum diberi bimbingan kelompok

dan pengukuran kedua dilakukan setelah diberi bimbingan kelompok.

Bimbingan kelompok akan diberikan selama 4 kali pertemuan dengan durasi

selama 45 menit. Setiap akhir pertemuan peneliti akan memberikan penilaian
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segera (laiseg) untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa yang

menjadi kelompok eksperimen terhadap materi bimbingan kelompok yang

diberikan. Kemudian post-test akan dilakukan pada pertemuan ke-4 setelah

bimbingan kelompok diberikan terhadap kelompok eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan peneliti digambanrkan sebagai berikut :

Gambar 2 Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2010)

Keterangan :
O1 : Pengukuran pertama berupa pretest dengan menggunakan skala

personal growth terhadap kelompok eksperimen
X : Treatment dilakukan dengan menggunakan bimbingan kelompok

teknik diskusi tema gaya belajar untuk meningkatkan kemampuan
personal growth pada mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling
FKIP Universitas Lampung terhadap kelompok eksperimen

O2 : Pengukuran kedua berupa posttest untuk mengukur tingkat personal
growth mahasiswa sesudah diberi perlakuan terhadap kelompok
eksperimen, dalam posttest akan didapatkan data hasil dari pemberian
perlakuan apakah ada peningkatan atau tidak sama sekali

O3 : Pengukuran  pertama berupa pretest dengan menggunakan skala
personal growth terhadap kelompok kontrol

O4 : Pengukuran kedua berupa posttest untuk mengukur tingkat
kamampuan personal growth terhadap kelompok kontrol

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru Bimbingan dan

Konseling FKIP Universitas Lampung angkatan 2018 yang memiliki

personal growth yang tinggi, sedang dan rendah. Pengambilan subjek

penelitian, peneliti menggunakan teknik voluntary sampling, yaitu

pengambilan sampel berdasarkan kesukarelaan subjek untuk berpartisipasi

dalam penelitian.

E O1 X                               O2

K O3 O4
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.

a) Variabel bebas (X) atau biasa disebut dengan istilah variabel

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab berubahnya variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bimbingan kelompok

teknik diskusi tema gaya belajar.

b) Variabel terikat (Y) atau biasa disebut dengan istilah variabel

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah personal growth.

2. Definisi Operasional

a) Personal Growth

Individu yang mempunyai pertumbuhan diri yang baik akan memiliki

perasaan yang terus berkembang, melihat diri sendiri sebagai sesuatu

yang terus berkembang, menyadari potensi-potensi yang dimiliki dan

mampu melihat peningkatan dalam diri serta perilaku dari waktu ke

waktu.

Individu yang memiliki personal growth yang baik, akan terus

mengembangkan dirinya dari waktu ke waktu sesuai dengan

pengalaman yang pernah dialaminya serta berusaha berpikir positif
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tentang dirinya meskipun mereka sadar akan keterbatasan-

keterbatasan yang ada.

Ryff (2014) menyatakan bahwa personal growth memiliki ciri-ciri

yang baik dan buruk.

1) Individu dengan personal growth yang baik dicirikan dengan:

a) Memandang diri sebagai pribadi yang sedang tumbuh

b) Memandang adanya perkembangan di dalam diri serta

perkembangan perilaku dari waktu ke waktu

c) Merasa ingin terus menerus mengembangkan diri

d) Memiliki dorongan perasaan untuk mewujudkan potensi diri

yang dimiliki

e) Terbuka dengan pengalaman baru

f) Menunjukkan perubahan diri sebagai cerminan semakin

meningkatnya pengetahuan tentang diri dan cara yang lebih

efektif

2) Individu dengan personal growth yang buruk dicirikan dengan:

a) Kesulitan dalam pertumbuhan/perkembangan pribadinya dan

akan sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas pertumbuhan

pribadi selanjutnya

b) Merasakan stagnansi diri

c) Merasa tidak mampu untuk mengembangkan sikap dan prilaku

baru

d) Merasa bosan dan tidak tertarik dengan kehidupan sehari-hari.
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b) Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Tema Gaya Belajar

Bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar merupakan

bimbingan konseling yang memungkinkan sejumlah individu dengan

memanfaatkan dinamika kelompok dapat terlibat langsung dan

berperan aktif dalam kegiatan bimbingan, membahas suatu topik

mengenai gaya belajar yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman

dari informasi yang diberikan. Apabila setiap mahasiswa mampu

memahami karakteristik gaya belajarnya, maka ia akan mengetahui

strategi belajar yang tepat sehingga mahasiswa mampu mengahadapi

tantangan yang ada diperguruan tinggi serta mampu mengembangkan

potensinya secara optimal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala personal growth

model likert. Skala model likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial

(Sugiyono, 2010). Penggunaan skala model likert ini bertujuan untuk

mengukur tingkat personal growth. Skala model likert apabila digunakan

dalam penelitian maka akan menghasilkan data interval.

Skala model likert memiliki lima kategori kesetujuan dan memiliki skor 1-5,

semakin tinggi pilihan jawaban maka semakin sesuai dengan kondisi dirinya

saat ini. Begitu pun sebaliknya, semakin rendah pilihan jawabannya, maka

tidak sesuai dengan kondisi dirinya saat ini. Responden bebas memilih salah

satu jawaban dari kelima alternatif jawaban yang ada, sesuai dengan keadaan



58

masing-masing responden. Jawaban soal favorable diberi skor 5, 4, 3, 2, 1,

sedangkan jawaban soal unfavorable diberi skor 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan

arah pertanyaan atau pernyataan yang dimaksud. Adapun ketentuan

penskoran setiap jawaban adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penskoran Item

Alternatif Jawaban
Jenis Item

Favorable Unfavorable
5 5 1
4 4 2
3 3 3
2 2 4
1 1 5

Dalam perhitungan skor pada skala personal growth dilakukan dengan

menghitung skor total. Lebih jelasnya akan disajikan kisi-kisi instrumen

penelitian skala personal growth adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Kisi-Kisi Instrumen Skala Personal Growth

Variabel Indikator Deskriptor
Pernyataan

Favorable Unfavorable
Personal
Growth

Memandang diri
sebagai pribadi

yang sedang
bertumbuh dan

berkembang

Mahasiswa mampu
memandang dirinya

sebagai pribadi
yang sedang
tumbuh dan
berkembang

17, 22 5, 3, 18

Memandang
adanya

perkembangan
di dalam diri

serta
perkambangan
perilaku dari

waktu ke waktu

Mahasiswa mampu
melihat adanya
perkembangan

dalam dirinya dari
waktu ke waktu

9, 27 24, 26, 11

Merasa ingin
terus menerus

mengembangkan
diri

Mahasiswa
memiliki perasaan

untuk terus
menerus

mengembangkan
dirinya

1, 20

Memiliki
dorongan

perasaan untuk

Mahasiswa
memiliki dorongan

perasaan untuk

6, 8, 25 2, 4, 7, 16
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mewujudkan
potensi diri yang

dimiliki

mewujudkan
potensi diri yang

dimiliki
Terbuka dengan

pengalaman
baru

Mahasiswa
memiliki sikap dan

perilaku yang
terbuka terhadap
pengalaman baru

15, 13, 21 10, 14, 23

Menunjukkan
perubahan diri

sebagai
cerminan
semakin

meningkatnya
pengetahuan

tentang diri dan
cara yang lebih

efektif

Mahasiswa mampu
menunjukkan
perubahan diri

sebagai cerminan
semakin

meningkatnya
pengetahuan

tentang diri dan
cara yang lebih

efektif

12, 19

Jumlah 14 13

Dalam kisi-kisi tersebut dijelaskan ada dua item yakni item favorable dan

unfavorable yang sudah diuji dan diletakkan dalam nomor yang sudah

ditentukan. Kriteria skala personal growth mahasiswa dikategorikan menjadi

3 yaitu: tinggi, sedang dan rendah.

Pengkategoriannya terlebih dahulu ditentukan besarnya interval dengan

rumus sebagai berikut :

Keterangan :
: interval

: nilai tertinggi

: nilai terendah

K : jumlah kategori

Semakin besar skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi pula tingkat

kemampuan personal growth dan sebaliknya, semakin rendah skor yang

diperoleh menunjukkan tingkat kemampuan personal growth yang rendah

pada mahasiswa.



60

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat

dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebelum intrumen tersebut dipakai,

terlebih dahulu perlu di uji cobakan. Tujuannya agar dapat diketahui

apakah instrument yang digunakan tersebut memiliki validitas yang tinggi

atau rendah.

Penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas

tersebut dihitung menggunakan Statistical Product and Service Solutional

(SPSS) V.21.0 dengan menggunakan rumus pearson product moment.

Berdasarkan hasil uji validitas instrument penelitian, bahwa keseluruhan

27 item skala personal growth dinyatakan valid dan tidak ada yang gugur.

Validitas item, dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dihitung dan di analisis dengan

program Statistical Product and Service Solution V.21.0 (SPSS 21.0), dan

menggunakan rumus alpha cronbach dengan rumus sebagai berikut

(Aiken dan Marnat, 2008:112):
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Keterangan  :
r11 : Reliabilitas instrumen
k : Banyaknya butir pertanyaan
ΣSt2 : Jumlah varian butir
St2 : Varian total
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Tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria reliabilitas (Sugiyono

2014) sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Reliabilitas
Koefisien r Kategori
0,8 – 1,000 Sangat tinggi
0,6 – 0,799 Tinggi
0,4 – 0,599 Cukup
0,2- 0,399 Rendah
0,0-0,199 Sangat rendah

Hasil uji reliabilitas :

Table 5 Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

,819 27

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrument penelitian, diketahui bahwa

angka reliabilitas yang diperoleh ialah sebesar 0.819. Apabila mengacu

pada kriteria reliabilitas menurut Sugiyono (2014), dapat disimpulkan

bahwa skala personal growth memiliki tingkat reliabilitas dengan kategori

sangat tinggi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian,

karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Sesuai dengan hipotesis yang

diajukan yaitu untuk mengetahui apakah bimbingan kelompok teknik diskusi

tema gaya belajar dapat meningkatkan personal growth pada mahasiswa baru,

maka menggunakan rumus uji Mann Whitney Test untuk mengetahui ada

tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji Mann
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Whitney Test merupakan bagian dari statistik non parametrik maka dalam uji

Mann Whitney Test tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal

dan homogeni. Rata-rata uji Mann Whitney Test statistik non parametrik

dengan taraf signifikan 0,05. Adapun hipotesis yang akan diuji menurut

Sugiyono (2012) dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho di tolak dan Ha terima

2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha di tolak



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada mahasiswa baru Bimbingan dan Konseling

FKIP Universitas Lampung, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Kesimpulan Statistik

Bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar dapat

meningkatkan personal growth pada mahasiswa baru Bimbingan dan

Konseling FKIP Universitas Lampung. Hal ini terbukti dari analisis data

dengan menggunakan uji mann whitney test, dimana diperoleh nilai (sig)

0,000<0,05.

Hal ini berarti terdapat peningkatan personal growth yang signifikan

setelah diberi bimbingan`kelompok teknik diskusi tema gaya belajar,

sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok teknik diskusi

tema gaya belajar dapat meningkatkan personal growth pada mahasiswa

baru Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung.
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2. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan penelitian adalah bimbingan kelompok teknik diskusi tema

gaya belajar dapat meningkatkan personal growth pada mahasiswa baru

Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Lampung. Hal ini

ditunjukkan dari hasil pretest mahasiswa sebelum diberikan perlakuan

bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar pada kelompok

eksperimen yang memiliki personal growth yang rendah, sedang dan

tinggi serta setelah diberikan perlakuan dengan bimbingan kelompok

teknik diskusi tema gaya belajar pada mahasiswa menunjukkan adanya

peningkatan dilihat dari perubahan sikap dan perilaku serta nilai post-test

mahasiswa. Jadi bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar

dapat digunakan untuk meningkatkan personal growth pada mahasiswa

baru Bimbingan dan Konseling  FKIP Universitas Lampung.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil

kesimpulan dari penelitian ini, maka dengan ini penulis mengajukan saran

sebagai berikut :

1. Kepada pihak fakultas atau universitas hendaknya menjadikan kegiatan

bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar untuk

meningkatkan personal growth, serta memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dialami oleh mahasiswa baru pada umumnya.

2. Bagi mahasiswa baru khususnya mahasiswa baru Bimbingan dan

Konseling FKIP Universitas Lampung, hendaknya mengikuti kegiatan

bimbingan kelompok dengan sungguh-sungguh dan menjadikan kegiatan
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ini sebagai pembelajaran untuk berproses dan berkembang agar menjadi

pribadi yang lebih baik lagi serta dapat bermanfaat dalam memberi

masukan mengenai gaya belajar.

3. Bagi peneliti yang lain yang akan melaksanakan penelitian tentang

penggunaan bimbingan kelompok teknik diskusi tema gaya belajar dalam

meningkatkan personal growth pada mahasiswa baru, saat pemberian

materi pada anggota kelompok tidak terlalu fokus pada buku dan adanya

kontak mata atau interaksi non-verbal antara peneliti dengan anggota

kelompok serta menggunakan gaya penyampaian materi yang berbeda

agar mahasiswa mampu menginterpretasikan materi yang disampaikan

oleh peneliti.
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