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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi 

menjelaskan  mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 

Pendidikan di Perguruan Tinggi bertujuan mengembangkan potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. 

Belajar di perguruan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang 

berbeda dengan belajar di sekolah lanjutan. Karakteristik utama  studi pada 

tingkat peguruan tinggi adalah kemandirian, baik dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan pemilihan progam studi, maupun dalam pengelolaan 

dirinya sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa telah dipandang cukup 

dewasa untuk memilih dan menentukan program studi yang sesuai dengan 

bakat, minat, dan cita-citanya. Mahasiswa juga dituntut untuk lebih banyak 

belajar sendiri, tanpa banyak diatur, diawasi, dan dikendalikan oleh dosen-

dosennya (Nurihsan, 2006). 

Kemampuan mahasiswa dalam mengelola diri selaras dengan tugas 

perkembangannya. Mahasiswa berada pada masa remaja akhir menuju 

dewasa awal, seyogyanya mahasiswa memiliki kemampuan untuk: (1) 

menerima fisik dan keragaman kualitas dirinya; (2) menerima dan memiliki 

kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri; (3) memperoleh self control 

atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup;  (4) bertingkah laku 

yang bertanggung jawab secara sosial; (5) mengembangkan keterampilan 

intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara (Yusuf & 

Nurihsan, 2011:198). 



2 

 

 
Iip Istirahayu, 2014 
EFEKTIVITAS KONSELING SPIRITUAL TEISTIK DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI 
INTRAPERSONAL MAHASISWA : Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Mahasiswa STKIP 
Singkawang Tahun Akademik  2013/2014 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Guna menyelesaikan tugas perkembangannya, mahasiswa perlu 

memiliki kepribadian sehat, dengan daya tahan psikologis yang kuat.  Salah 

satu daya psikologis yang perlu dimiliki adalah kompetensi intrapersonal, 

yaitu kemampuan untuk berhubungan baik dengan diri sendiri  (Cavanagh, 

1982: 203). Kemampuan individu berhubungan efektif dengan dirinya, akan 

efektif berhubungan dengan individu lain. Sebaliknya, individu dengan 

kompetensi intrapersonal rendah, akan memunculkan sikap mengasingkan 

diri, kurang percaya diri, kurang mampu mengendalikan diri, mengabaikan 

diri, dan perilaku menyimpang lainnya (Surya, 2009).  

Dahlan (2011) mengungkapkan hasil temuannya pada Sekolah Tinggi 

“X” sejak Tahun 2001, lebih dari 50% mahasiswa persemester bingung dan 

tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Data 

selanjutnya menunjukkan 25% mahasiswa persemester hanya mengetahui 

kelemahannya, dan di bawah 40% mahasiswa persemester yang mampu 

menetapkan tujuannya secara spesifik dan yakin akan pencapaian tujuan 

hidupnya. Permasalahan yang ada memicu mahasiswa tergelincir ke dalam 

praktik kegiatan penyalahgunaan narkoba, seks pranikah, penyimpangan 

seksual, minuman keras, dan aksi tawuran. 

Pada tingkat remaja, rendahnya kompetensi intrapesonal ditunjukkan 

oleh penelitian Sunarya (1999) yang menjelaskan terdapat 67 orang remaja 

terisolir dari keseluruhan 294 remaja. Penelitian Suherlan (2005) 

menyatakan, terdapat 14,14% remaja terisolir, artinya terdapat 14 orang 

teisolir dari setiap seratus orang remaja. Penelitian Supiadi (2007) 

menyatakan, dari 278 terdapat 12,9% atau 36 orang remaja terisolir. Data 

tersebut bermakna di setiap sekolah, terdapat anak-anak yang secara teori 

mengalami gangguan dalam proses sosialisasi akibat statusnya sebagai 

remaja terisolir (Eliasa, 2010). 

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa STKIP 

Singkawang, terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk 
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menentukan program studi karena tidak mengetahui minat dan bakat yang 

dimilikinya. Beberapa orang lainnya merasa menyesal karena telah memilih 

program studi yang salah. Di samping itu, terdapat pula mahasiswa yang 

menitip absen dengan berbagai alasan seperti malas kuliah, tidak 

mengerjakan tugas, dan tidak  semangat untuk datang ke kampus. Mahasiswa 

lainnya menunjukkan perilaku pasif dan melakukan aktivitas yang sama tanpa 

variasi setiap hari. Fenomena yang ada mengindikasikan rendahnya 

kompetensi intrapersonal. 

Upaya untuk meningkatkan kompetensi intrapersonal mahasiswa, 

menjadi perhatian serius pihak-pihak yang terkait dengan lembaga STKIP 

Singkawang.  Khusus program studi Bimbingan dan konseling sebagai 

penyelenggara pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam 

mengembangkan potensi mahasiswa, seyogyanya Prodi Bimbingan dan 

Konseling perlu menyelenggarakan layanan responsif.  Yusuf & Nurihsan 

(2008: 28) menyatakan layanan responsif  merupakan layanan bantuan bagi 

para mahasiswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan 

bantuan pertolongan dengan segera. Layanan ini lebih bersifat kuratif, 

sehingga strategi yang digunakan adalah konseling. Peneliti memilih strategi 

konseling dalam setting kelompok, dengan alasan untuk memberikan 

kesempatan bagi setiap anggota agar saling  memberi umpan balik (feedback) 

dan pengalaman belajar bagi mahasiswa yang satu kepada mahasiswa 

lainnya. Konseling kelompok membantu mahasiswa untuk mampu mengelola 

dirinya. Artinya, mahasiswa dituntut untuk mampu berhubungan secara baik 

dengan dirinya dalam memahami, mengarahkan, dan menghargai dirinya 

sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi 

dan menyelesaikan persoalan yang ada.   

Konseling yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi 

intrapersonal mahasiswa adalah konseling spiritual teistik. Pemilihan layanan 

konseling spiritual teistik didasarkan pada perspektif filosofis scientific 
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theism yang mengasumsikan Tuhan maha kreatif, mengawasi alam dan 

kehidupan makhluknya, sehingga kekuatan dari konseling spiritual teistik 

adalah pandangan yang lebih positif terhadap dunia dan hakikat manusia 

(Yusuf, 2009: 20).  

Beberapa media seperti buku populer, stasiun televisi, Web Site juga 

memberikan perhatian dan ruang untuk membahas atau menayangkan isu-isu 

spiritual dan keagamaan terkait dengan kecenderungan berkembangnya 

konseling yang berbasis spiritual. Stanard  (Surya, 2003) mengusulkan agar 

konseling spiritual dijadikan sebagai angkatan kelima dalam konseling dan 

psikoterapi.  

Organisasi Amnesti  Internasional Inferfaith Network  untuk Hak 

Azasi Manusia (HAM) menyatakan, perhatian terhadap spiritual dan religius 

merupakan perhatian internasional. Perkembangan di bidang spiritual dan 

agama ini membutuhkan persiapan bagi para konselor ketika dihadapkan 

pada klien yang menginginkan perhatian spiritual atau religius untuk 

mengembangkan ketahanan dan kesehatan mentalnya (Miller, 2003). 

Pentingnya dimensi agama dalam kesehatan, menurut Clinebell 

(Hawari, 2004), pada tahun 1984 World Health Organization (WHO) telah 

menambahkan dimensi agama sebagai salah satu dari empat pilar kesehatan, 

yaitu kesehatan manusia seutuhnya meliputi: (a) sehat secara jasmani/fisik 

(biologik); (b) sehat secara kejiwaan (psikiatrik/psikologik); (c) sehat secara 

sosial; dan (d) sehat secara spiritual (kerohanian/agama). Dengan kata lain, 

manusia yang sehat seutuhnya adalah manusia yang beragama dan mampu 

membangkitkan kesadaran spiritual serta mampu memaknai perjalanan 

spiritual. Ketika manusia memiliki kesadaran spiritual sesuai dengan agama 

yang dianutnya, maka ia akan  mampu memaknai perjalanan hidupnya.  

Richard & Bergin (2004) berpendapat,  agama merupakan  “subset” 

dari spiritual. Konseling yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual juga 

diminati banyak orang, karena baik konselor maupun konseli menyadari 
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pengaruh dan manfaat  nilai-nilai yang berasal dari agama atau kepercayaan 

spiritual bagi kehidupan individu. Thoresen (2007:4) melaporkan: 

“...40 percent of all Americans attend religious service weekly...a   

clear majority report that their religious beliefs and practices provide a 

primary source of meaning and purpose in their lives...67 percent state 

that they find strength and comfort from their spiritual or religious 

beliefs...” 

  

  Thoresen menjelaskan  40 persen orang Amerika mengikuti pelayanan 

agama mingguan, dan secara nyata orang Amerika memberitahukan 

keyakinan agama dan pengalamannya memberikan sumber utama 

kebermaknaan dan tujuan dalam hidupnya. Selanjutnya, 67 persen 

menyatakan menemukan kekuatan dan kenyamanan dari keyakinan spiritual 

atau agamanya. 

Penelitian lainnya, Wallis (Yusuf, 2009) menyatakan, mayoritas 

penduduk Amerika menjadi anggota organisasi keagamaan (62%) dan 

menyatakan bahwa agama sangat dibutuhkan dalam kehidupan  mereka 

(60%).  Angka statistik ini menyatakan penduduk Amerika cenderung untuk 

memikirkan aspek religius dan spiritual dalam kehidupannya.  Baker (1997) 

menemukan bahwa 95% orang Amerika mempercayai Tuhan, dan 85% 

percaya bahwa ada kekuatan pengobatan dalam do’a.  Melibatkan Tuhan 

dalam setiap aktivitas menjadi penting. Maesaroh (2010) menjelaskan, dari 

hasil penelitiannya terhadap pecandu NAPZA, melalui hikmah ibadah dengan 

pendekatan konseling spiritual, para pecandu dapat memaknai hidupnya yaitu 

mampu mengelola dirinya dengan menunjukkan perilaku yang lebih baik. 

Beberapa hasil penelitian yang telah dijelaskan, konseling spiritual 

teistik memberikan kekuatan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia. 

Mengacu pada fenomena perilaku mahasiswa di lingkungan kampus, maka 

konseling spiritual teistik dirancang sebagai upaya dalam meningkatkan 

kompetensi intrapersonal mahasiswa. Pemaparan dari berbagai hasil temuan, 
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membentuk asumsi konseling spiritual teistik mampu meningkatkan 

kompetensi intrapersonal mahasiswa.  

 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Permasalahan yang ditimbulkan akibat kondisi ketidakharmonisan 

intrapersonal adalah individu mengalami kebingungan jati diri, memiliki sifat 

mudah tersinggung, depresi, adanya konflik internal, dan tidak mampu 

menyesuaikan diri. Di samping itu, akibat lain yang terjadi adalah individu 

hidup terisolir karena tidak mampu memahami diri, tidak mampu menghargai 

diri, tidak mampu mengontrol diri,  dan labil.  Surya (2009) menjelaskan 

salah satu contoh, individu yang labil tidak akan mampu mengotrol dirinya 

sehingga akan  terjerumus pada kegiatan negatif seperti tawuran, narkoba, 

perkelahian, bahkan pembunuhan. Mahasiswa dengan kompetensi 

intaperesonal yang rendah menunjukkan perilaku malas kuliah, besikap pasif, 

memanipulasi diri, dan mudah dimanipulasi oleh orang lain.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, dipilih konseling spiritual 

teististik sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi intrapersonal 

mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf (2007:21), bahwa 

kesadaran spiritual konseli yang baik diyakini akan berpengaruh secara 

positif dan fungsional terhadap aspek-aspek kehidupan pribadi lainnya. 

Selanjutnya, dijelaskan bahwa konseling spiritual teistik merupakan proses 

pemberian bantuan kepada individu agar dalam meningkatkan fitrahnya 

sebagai makhluk beragama (homo relegion), sehingga mampu memahami, 

mengarahkan, dan menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai agama 

(berahlak mulia), dan mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui 

pemahaman, keyakinan, dan praktik-praktik ibadah ritual agama yang 

dianutnya (Yusuf, 2009: 36). 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka perumusan 

masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran kompetensi intrapersonal mahasiswa STKIP 

Singkawang Tahun Akademik 2013/2014? 

 

2. Seperti apa rancangan intervensi konseling spiritual teistik dalam 

meningkatkan kompetensi intrapersonal mahasiswa STKIP Singkawang 

Tahun Akademik 2013/2014? 

3. Apakah konseling spiritual teistik efektif dalam meningkatkan 

kompetensi intrapersonal mahasiswa STKIP Singkawang Tahun 

Akademik 2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut. 

1. Memperoleh gambaran umum kompetensi intrapersonal mahasiswa 

STKIP Singkawang Tahun Akademik 2013/2014. 

2. Memperoleh gambaran pelaksanaan konseling spiritual teistik dalam 

meningkatkan kompetensi intrapersonal yang dilakukakan terhadap 

mahasiswa STKIP Singkawang Tahun Akademik 2013/2014. 

3. Memperoleh gambaran teoritis dan empiris mengenai konseling spiritual 

teistik dalam meningkatkan kompetensi Intrapersonal Mahasiswa STKIP 

Singkawang Tahun Akademik 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan konseptual mengenai gambaran kompetensi intrapersonal pada 

mahasiswa dan memperkaya referensi intervensi bimbingan dan konseling 

yang efektif dan efisien melalui layanan konseling spiritual teistik. 
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Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi: (1) Lembaga, dalam penelitian adalah STKIP Singkawang 

Studi Bimbingan dan Konseling dapat meningkatkan mutu layanan terhadap 

mahasiswa; (2) Dosen, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan 

layanan dan mengembangkan program Bimbingan dan Konseling di STKIP 

Singkawang; (3) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, yaitu mendiskripsikan tentang latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Konsep Kompetensi Intrapersonal dan Konseling Spiritual 

Teistik yang berisi pemaparan tentang masing-masing varibel berdasarkan 

kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada Bab II 

juga dipaparkan tentang kerangka pemikiran, asumsi-asumsi penelitian, dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III Metodologi Penelitian, mendeskripsikan tentang pendekatan, 

metode, dan desain penelitian; lokasi, populasi dan sampel penelitian; difinisi 

operaioanal; instrument penelitian; tahap-tahap penelitian; dan analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan hasil uji 

empiris dan hasil uji efektifitas Konseling Spiritual Teistik dalam 

Meningkatkan Kompetensi Intrapersonal Mahasiswa, pembahasan dan 

keterbatasan penelitian. 

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, yaitu memaparkan kesimpulan 

hasil penelitian dan rekomendasi. Rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan perguruan tinggi dan peneliti selanjutnya. 


