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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan 

penelitian dalam rangka penyusunan tesis. Pokok bahasan dalam bab ini adalah 

desain penelitian, partisipan penelitian, definisi operasional variabel penelitian, 

pengembangan instrumen, pengembangan program, langkah-langkah penelitian, 

dan teknik analisis data.  

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dirancang untuk menjawab asumsi 

dan hipotesis penelitian secara spesifik dengan penggunaan analisis statistik. 

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Pendekatan kuantitatif merupakan 

suatu pendekatan yang memungkinkan dilakukannya pencatatan dan analisis data 

hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

statistik mengenai tingkat efektivitas program experiential based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa secara 

nyata dalam bentuk angka sehingga memudahkan proses analisis dan 

penafsirannya. Data utama dari hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

didukung dengan data berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari 

pendekatan kualitatif. Laporan akhir untuk pendekatan ini pada umumnya 

memiliki struktur yang ketat dan konsisten mulai dari pendahuluan, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuasi 

eksperimen. Metode kuasi eksperimen disebut juga sebagai post-hoc research 

yang artinya peneliti dapat melihat efek yang terjadi dari sebuah variabel setelah 

mengalami kejadian tertentu serta peneliti menggunakan kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen, namun tidak secara acak (nonrandom assignment) 
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memasukan para partisipan (mahasiswa) ke dalam dua kelompok tersebut 

(Creswell, W. Jhon, 2008).  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah equivalent 

series design. Desain penelitian equivalent time series yaitu sebuah penelitian 

antarwaktu dengan memberikan perlakuan berulang kali pada sebuah kelompok 

eksperimen yang didahului dengan pengkuran variabel dependen atau pre-test 

(Creswell, 2012:314). Analisis data pada desain penelitian equivalent time series 

terdiri dari perbandingan pengukuran post-test dari waktu ke waktu.  

Berikut tahapan dari desain penelitian equivalent time series terdiri dari:  

Tabel 3.1 

Rancangan Intervensi Equivalent Time Series Design 

(Creswell, 2012:314) 

 

Keterangan:  

1. Peneliti memilih partisipan dalam penelitian. 

2. Peneliti melakukan pengukuran variabel dependen (pre-test). 

3. Pemberian perlakuan ke 1 pada kelompok eksperimen. 

4. Peneliti melakukan pengukuran variabel dependen (post-test). 

5. Pemberian perlakuan ke 2 pada kelompok eksperimen. 

6. Peneliti melakukan pengukuran variabel dependen (post-test) untuk 

melihat pengaruh perlakuan ke 2.  

7. Pemberian perlakuan ke 3 pada kelompok eksperimen. 

8. Peneliti melakukan pengukuran variabel dependen (post-test). 

 

B. Partisipan  

Partisipan penelitian yakni seluruh mahasiswa dari Program Studi Pendidikan 

Bahasa Perancis pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) Angkatan 2012 Semester Enam Tahun Akademik 

2014/2015 dengan kriteria yakni sebagai berikut.  

Select 
participants 
for group 

Measure or 
observation  

intervention Measure or 
observation 

intervention Measure or 
observation 

intervention Measure or 
observation 
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a. Terdaftar secara administratif sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Perancis ; 

b. Masih aktif mengikuti perkuliahan;  

c. Mahasiswa semester enam yang sedang mengalami suatu perpindahan 

menuju struktur akademik yang lebih besar, bertambahnya tekanan 

akademik untuk mencapai prestasi, interaksi sosial tinggi, dinamika 

kelompok yang kurang kohesif, dan tekanan sosial.  

d. Mahasiswa yang teridentifikasi memiliki kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal dengan tingkatan rendah dan sedang berdasarkan hasil 

pengukuran menggunakan instrumen pengumpulan data kompetensi 

interpersonal berupa skala pengukuran likerts. 

e. Mahasiswa yang belum cakap dalam mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal. 

Teknik pengambilan sampel ditentukan secara non-random sampling. 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan non-random sampling (Creswell, 

2012).  

 
C. Definisi Operasional Variabel  

1. Kompetensi Intrapersonal  

Secara konseptual, Cavanagh & Levitov (2002:215) menjelaskan 

kompetensi intrapersonal adalah kemampuan yang dipelajari yang membantu 

seseorang berelasi dengan baik dengan diri mereka sendiri. Tujuan dari 

kompetensi intrapersonal adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari 

pemenuhan kebutuhan seseorang. Orang yang berelasi dengan orang lain sama 

halnya dengan berelasi dengan diri mereka sendiri. Ketika seseorang berelasi 

dengan diri mereka sendiri secara nyaman, maka mereka cenderung bereleasi 

dengan nyaman dengan orang lain. Ketika mereka berelasi dengan diri sendiri 

dengan cara bertentangan maka mereka cenderung berleasi dengan orang lain 

dengan cara yang serupa.  

Secara operasional, kompetensi intrapersonal yang dimaksud dalam 

penelitian adalah kemampuan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis 

pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan 
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Indonesia (UPI) Semester 6 Tahun Akademik 2014/2015 yang mengacu pada tiga 

aspek pembentuk kompetensi intrapersonal, yaitu: 

a. Pemahaman diri, yaitu memahami kekuatan, kelemahan, kebutuhan, 

perasaan, dan motif diri sendiri. 

b. Pengarahan diri, yaitu mengarahkan kehidupan diri sendiri dan 

bertangungjawab sepenuhnya atas konsekuensi dari perilaku diri sendiri, yang 

terdiri atas: 

1) Kepercayaan diri, yaitu mampu mempercayai kemampuan, persepsi, 

motif, dan penilaian diri sendiri.  

2) Keandalan diri, yaitu mampu menciptakan situasi untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri, 

3) Pengendalian diri, yaitu mampu menyalurkan energi dan memungkinkan 

mereka untuk mengarahkan kehidupan mereka.  

c. Pengahargaan diri, yaitu menerima diri sendiri sebagai individu yang cakap, 

penuh kebajikan, dan berharga.  

2. Kompetensi Interpersonal  

Secara konseptual, Cavanagh & Levitov (2002:217) menjelaskan 

kompetensi interpersonal adalah kemampuan yang memungkinkan orang untuk 

berhubungan dengan orang lain dalam cara-cara yang saling memuaskan. 

Kompetensi Interpersonal melengkapi kompetensi intrapersonal dalam bahwa 

keduanya diperlukan untuk pertumbuhan psikologis dan pemenuhan kebutuhan. 

Ketika orang berhubungan baik dengan diri mereka sendiri dan orang lain, mereka 

akan mengalami kebutuhan pemenuhan positif. Kesulitan dalam satu atau kedua 

kompetensi akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dan dapat menyebabkan 

disfungsi psikologis. 

Secara operasional, kompetensi interpersonal yang dimaksud dalam 

penelitian adalah kemampuan mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis 

pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Semester 6 Tahun Akademik 2014/2015 yang mengacu pada 

enam aspek pembentuk kompetensi interpersonal, yaitu: 
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a. Peka terhadap diri sendiri dan orang lain, yaitu sadar akan pemikiran dan 

perasaan diri sendiri dan melibatkan kesadaran tersebut dalam membuat 

respon yang tepat kepada orang lain. Sedangkan peka terhadap orang lain 

berarti bahwa seseorang itu merasa pemikiran dan perasaan yang lebih 

dalam yang tersembunyi dibalik kata dan tindakan orang lain. 

b. Asertif, yaitu mengkomunikasikan apa yang menjadi hal mereka secara 

jujur dan konstruktif. 

c. Nyaman dengan diri sendiri dan orang lain, yaitu terbuka dalam 

menunjukkan diri sendiri yang sebenarnya. Orang tersebut bereaksi secara 

spontan karena mereka tidak menggunakan mekanisme sensor untuk 

menahan reaksi dan menghapus bagian mereka yang tidak diinginkan 

diperlihatkan kepada orang lain. 

d. Membiarkan orang lain bebas, yaitu membiarkan orang lain untuk menjadi 

diri mereka sendiri. Orang yang membiarkan orang lain untuk bebas, 

memungkinkan orang lain untuk berinteraksi dengan mereka secara santai, 

saling menguntungkan dan memuaskan. 

e. Ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang lain, yaitu 

menyadari bahwa dirinya dan orang lain tidak sempurna. Meskipun 

mereka menyadari bahwa kualitas-kualitas tertentu merupakan suatu 

kebaikan, namun mereka mengakui bahwa dalam waktu dan situasi 

tertentu mereka akan gagal untuk menunjukkan kualitas tersebut. 

f. Perlindungan diri dalam situasi interpersonal, yaitu kemampuan untuk 

mengatasi apapun yang terjadi di dalam hubungan interpersonal tanpa 

terpengaruh secara pribadi.  

3. Program Experiential Based Counseling  

Secara konseptual, Glass & Gillis (2004:1) menjelaskan program 

experiential based counseling yaitu suatu cara  membentuk kepribadian individu 

yang dilakukan dengan mengombinasikan aktivitas atau pengalaman yang 

menantang  dengan pendekatan  konseling  yang telah  ada secara  tradisional. 

Konseling  ini  difokuskan  pada cara  membantu  yang mengintegrasikan proses 

kelompok  dengan  psikoterapi individual  sehingga merupakan bagian dari 
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lingkungan  terapeutik seacara keseluruhan (Newes, 2001). Konseling  berbasis 

pengalaman merupakan aktivitas terstruktur yang didesain untuk mengembangkan 

kohesi kelompok (group cohesion) melalui komunikasi dan kerjasama kelompok 

untuk mencapai tujuan. Teknik  ini  digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas 

yang  kompetitif dan mengandalkan interaksi kelompok  sebagai teknik  

penyelesaian  masalah.  Permainan  yang berisi tugas-tugas  dirancang  untuk 

diselesaikan  dalam setting  kelompok,  mulai dari latihan-latihan  ringan dan 

mudah sampai pada  tantangan yang rumit secara fisik dan mental.   

Program experiential based counseling dalam penelitian, secara 

operasional didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas konseling kelompok pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis pada Fakultas Pendidikan Bahasa 

dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Semester 6 Tahun 

Akademik 2014/2015 yang memiliki skor kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal yang rendah ataupun sedang, dimana dalam kegiatan  tersebut 

terdapat  transformasi pengalaman dari kegiatan ilustratif  yang diikuti 

mahasiswa,  melibatkan  aktivitas  kognitif, afektif dan konasi dalam suasana yang  

menyenangkan sebagai sumber belajar dengan tujuan untuk mengembangkan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal.  

Materi program experiential based counseling yang diaplikasikan, disusun 

berdasarkan aspek-aspek kompetensi intrapersonal dan interpersonal yang akan 

dikembangkan dan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan dasar penelitian (need 

assessment). Program experiential based counseling untuk mengembangkan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal, secara operasional  dilakukan dengan 

proses dinamika kelompok. Program experiential based counseling dilaksanakan 

dalam seting konseling kelompok meliputi sesi pembentukan (forming stage), sesi 

pancaroba (storming stage), sesi pembentukan norma  (norming stage), sesi kerja 

(performing stage), dan sesi terminasi (adjourning stage).  

 

D. Pengembangan Instrumen  

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

dikembangkan alat pengumpul data seperti: skala pengungkap kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa, digunakan untuk memperoleh 
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gambaran tentang kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa sebelum 

dan sesudah mengikuti proses perlakuan dalam program experiential based 

counseling. 

1) Pengembangan Kisi-Kisi Instrumen  

Penelitian merujuk kepada konsep dan konstruk kompetensi intrapersonal 

dan interpersonal yang dituangkan oleh Cavanagh dan Levitov (2002:215-226) 

dengan asumsi terdapat kecocokan dari setiap aspek-aspek kompetensinya dengan 

kebutuhan mahasiswa saat sekarang. Instrumen kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa dikembangkan dari definisi operasional variabel. 

Instrumen ini berupa angket yang berisi pernyataan-pernyataan tentang indikator 

yang diturunkan dari aspek kompetensi intrapersonal dan interpersonal. Angket 

menggunakan format rating scale (skala penilaian) model Likert untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekolompok orang terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan. Kisi-kisi instrumen pengungkap kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal dapat dilihat pada Tabel 3.2, yakni sebagai 

berikut. Secara lebih rinci kisi-kisi instrumen kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa, dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Pengungkap Kompetensi Intrapersonal dan 

Interpersonal Mahasiswa 

Variabel Aspek Indikator 
Nomer  

Item 

 

 ∑ 

Kompetensi 

Intrapersonal  

Pemahahaman 

diri  

Mahasiswa mengetahui kelebihan 

dirinya sendiri. 

1-4 4 

Mahasiswa mengetahui kekurangan 
dirinya sendiri. 

5-7 3 

Mahasiswa memahami kebutuhan 

yang ingin dipenuhi. 

8-13 6 

Mahasiswa merasakan suasana hati 
dalam diri sendiri.  

14-18 5 

Mahasiswa memahami konsekuensi 
dari setiap tindakan. 

19-24 6 

Pengarahan 
diri  

Mahasiswa dapat memiliki cara 
pandang yang mendalam. 

25-28 4 

Mahasiswa dapat memenuhi 29-30 2 
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kebutuhan diri  sesuai dengan kriteria 
tertentu.  

Mahasiswa dapat menyalurkan 

energi sesuai tujuan. 

31-40 10 

Penghargaan 
diri  

Mahasiswa menyadari sebagai orang 
cakap. 

41-50 10 

Mahasiswa dapat melakukan 

kebaikan atas dorongan diri sendiri.   

51-56 6 

Mahasiswa merasakan menjadi orang 
yang berharga. 

57-60 4 

Jumlah  60 

Variabel Aspek Indikator 
Nomer  

Item 

 

∑ 

Kompetensi  

Interpersonal 

Peka terhadap 
diri sendiri dan 

orang lain 

Mahasiswa memiliki pemikiran yang 
akurat. 

61-66 6 

Mahasiswa memiliki perasaan yang 

stabil.  

67-70 4 

Mahasiswa memahami pemikiran 
orang lain. 

71-74 4 

Mahasiswa memahami perasaan 

orang lain.  

75-79 5 

Mahasiswa dapat menimbang dan 
memperkirakan waktu yang tepat 
saat berinterkasi.  

80-83 4 

Asertif Mahasiswa tegas terhadap 

perilakunya. 

84-86 3 

Mahasiswa dapat berperilaku jujur.  87-88 2 

Nyaman 
dengan diri 

sendiri dan 
orang lain 

Mahasiswa dapat berinteraksi dengan 
baik terhadap orang lain. 

89-92 4 

Mahasiswa dapat merespon interaksi 

dari orang lain secara komunikatif.  

93-97 5 

Membiarkan 
orang lain 

bebas 

Mahasiswa dapat memberikan 
keleluasaan diri kepada orang lain 

dalam berekspresi.  

98-101 4 

Mahasiswa dapat berinteraksi dengan 
orang lain secara bermakna. 

102-105 4 

Ekspektasi 

yang realistis 
tentang diri 
sendiri dan 

orang lain  

Mahasiswa memiliki harapan yang 

menjanjikan bagi diri sendiri dan 
orang lain. 

106-110 5 

Mahasiswa dapat bertindak 
berdasarkan harapan diri sendiri.  

111-115 5 

Perlindungan 
diri dalam 

situasi 

interpersonal  

Mahasiswa dapat memberikan 
perlindungan ketika terjalin 
hubungan interpersonal. 

116-118 3 

Mahasiswa dapat merekayasa 119-123 5 
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2) Pedoman Skoring 

Instrumen disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sehingga 

menghasilkan item-item pernyataan dan kemungkinan jawabannya. Instrumen 

digunakan untuk mengukur kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

mahasiswa. Instrumen pengumpul data berbentuk Skala Likert dengan empat 

alternatif jawaban dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut.   

Tabel 3.3 

Pola Skor Alternatif Respon Model Summated Ratings (Likert) pada  
Skala Sikap Pengungkap Kompetensi Intrapersonal  

dan Interpersonal Mahasiswa 

 

 

Pernyataan 

Alternatif Respon 

SS S TS STS 

 

Favorable (+) 
4 3 2 

 

1 

 

Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1 - 4 dengan bobot 

tertentu sebagai berikut.  

1) Untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS) memiliki skor 4 pada pernyataan 

positif.  

2) Untuk pilihan jawaban sesuai (S) memiliki skor 3 pada pernyataan positif.  

3) Untuk pilihan jawaban tidak sesuai (TS) memiliki skor 2 pada pernyataan 

positif.  

4) Untuk pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 1 pada 

pernyataan positif.  

 

 

 

 

lingkungan yang mendukung 
hubungan interpersonal.  

Jumlah 63 
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3) Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Sebelum angket digunakan untuk kegiatan penelitian lapangan, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba kuesioner untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. 

Pada penelitian ini uji coba angket melalui dua tahap. Tahap pertama dengan 

menggunakan logical validity atau dikenal juga dengan uji kelayakan konstruksi, 

redaksi dan konten setiap item melalui penimbangan (judgment) oleh pakar terkait 

sebayak dua atau tiga orang pakar. Atas dasar catatan yang diberikan para 

penimbang, dilakukan revisi sehingga jumlah item yang layak digunakan untuk 

diujicobakan. Pada aspek konstruk, instrumen divalidasi dari sisi kesesuaiannya 

dengan teori-teori kuantifikasi psikologis. Adapun aspek redaksional menyangkut 

struktur bahasa dalam item-item pernyataan instrumen. Kelompok panel penilai 

terdiri dari dua dosen pakar bimbingan dan konseling, dan satu dosen pakar 

assessment psikologis. Hasil penimbang untuk instrumen kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa yang semula berjumlah 128 item oleh 

penimbang menyarankan diperbaiki lima item.  

Selanjutnya tahap kedua, angket diujicobakan dengan menggunakan face 

validity atau diuji cobakan secara terbatas dengan memberikan kepada seluruh 

mahasiswa program studi pendidikan bahasa perancis angkatan 2012 semester 

enam. Uji keterbacaan angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahasa 

dari item-item pernyataan dipahami oleh mahasiswa, menerima terhadap item-

item pernyataan sesuai dengan kondisi yang ada, dan menyatukan interpretasi 

peneliti dan responden terhadap item-item pernyataan. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas melalui pengolahan komputer 

program SPSS 20,0 dan Microsoft excel 2007 ditemukan sebanyak 43 jumlah yang 

valid pada instrumen kompetensi intrapersonal mahasiswa, dan sebanyak 39 

jumlah yang valid pada instrumen kompetensi interpersonal mahasiswa.  

Tahap berikutnya uji reliabilitas instrumen, untuk mengetahui kriteria 

penilaian koefisien reliabilitas digunakan klasifikasi dari Drummod & Jones 

(2010,hlm 94) yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 

Klasifikasi Penilaian Koefisien Reliabilitas  

 

No. Koefisien Reabilitas Tafsiran 

1 >.90 Sangat Tinggi 

2 .80 - .89 Tinggi 

3 .70 - .79 Dapat diterima 

4 .60 - .69 Sedang/dapat diterima  

5 <.59 Rendah/tidak dapat diterima 

 

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasinya digunakan distribusi (Tabel 

r) untuk α= 0,05 atau α = 0,01 dengan derajat kebebasan (dk= n-2). Kemudian 

dengan membuat keputusan membandingkan r11 dengan rtabel, yaitu : 

Kaidah keputusan :      Jika r11 > rtabel berarti reliabel, dan 

   Jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap masing-masing instrumen, maka 

di dapat: (a) Reliabilitas instrumen kompetensi intrapersonal r11 =  0,85, dengan N= 

92 mahasiswa dengan rtabel =  0,210, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan memiliki derajat keterandalan tinggi; dan (b) 

Reliabilitas instrumen kompetensi interpersonal r11 =  0,73, dengan N= 92 

mahasiswa dengan rtabel =  0,210, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan memiliki derajat keterandalan dapat diterima. 

 

E. Pengembangan Program Experiential Based Counseling 

Proses pengembangan program experiential based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa sebagai 

berikut; a) perencanaan program meliputi need assessment beradasarkan profil 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal, rancangan program, validasi program, 

dan revisi program; b) pelaksanaan program meliputi pelaksanaan intervensi atau 

treatment sesuai dengan tahapan penelitian equivalent time series serta 

pelaksanaan post-test; dan c) evaluasi program meliputi ruang lingkup komponen 

proses dan komponen hasil.   
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Kerangka teoritik program experiential based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa yakni 

meliputi rasional, tujuan konseling, prinsip pelaksanaan, khalayak sasaran, 

kompetensi konselor, penunjang teknis layanan, struktur dan tahapan layanan, 

serta evaluasi.  

Pengembangan program experiential based counseling harus divalidasi 

terdahulu, yang menjadi penilaiannya yaitu rasional, kompetensi yang 

dikembangkan, landasan operasional, deskripsi kebutuhan, visi dan misi program, 

tujuan program, personel, sasaran program, mekanisme program, rancana 

operasional, pengembangan tema, pengembangan satuan layanan, dan evaluasi. 

Penilaian dalam satuan kegiatan layanan bimbingan kelompok (SKLBK) 

diantaranya yaitu tema/topik, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 

tujuan, strategi/teknik,, media, waktu, langkah layanan meliputi (eksperientasi, 

identifikasi, analisis, generalisasi, evaluasi dan tindak lanjut), materi layanan, dan 

sumber rujukan. 

Program experiential based counseling secara teoritik diadaptasi dari 

konstruk teori experiential learning yang dikembangkan oleh David Kolb (1984) 

selanjutnya Agung Nugraha (2012) menyempurnakan kerangka program 

experiential based group counseling. Pengembangan program experiential based 

counseling dilakukan melalui proses penyesuaian baik dari isi, materi, dan 

tahapan layanan. Pengembangan disesuaikan dengan hasik studi pendahuluan 

mengenai profil kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa Program 

Studi Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis Angkatan 2012 Semester Enam Tahun 

Akademik 2014/2015.  

Program experiential based counseling didefinisikan sebagai layanan 

fasilitasi dari dosen konselor kepada konseli (mahasiswa) melalui proses 

hubungan bantuan berkesinambungan, yang berisi tahapan aktivitas pemahaman 

dan pengungkapan tentang diri sendiri, pemahaman dan penela’ahan tentang diri 

orang lain, penghargaan atas pengalaman, pengambilan keputusan yang tepat, 

baik dalam berinteraksi dengan diri sendiri maupun lingkungan sosial, sehingga 
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konseli mampu berperan serta secara produktif dan bermakna, baik dalam proses 

pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. 

Dalam rangka menghasilkan program yang teruji secara efektif, maka 

langkah awal yang dilakukan adalah menguji kelaiakan layanan secara rasional. 

Uji kelaikan program dilakukan oleh pakar bimbingan dan konseling yang terdiri 

dari tiga orang yang memiliki latar belakang Doktor (S3) dalam bidang bimbingan 

dan konseling.  

Validasi rasional dilakukan dengan menggunakan teknik respon 

terinci.Peneliti menyampaikan model yang disertai dengan lembaran 

penimbangan berbentuk catatan ungkapan saran/masukan.Secara garis besar, 

terdapat dua dimensi yang dipertimbangkan oleh pakar, yaitu struktur dan isi 

layanan. Dimensi struktur layanan berkenaan dengan judul, penggunaan istilah, 

sistematika, keterbacaan, kelengkapan dan kesesuaian antar komponen layanan. 

Dimensi isi program berkenaan dengan orientasi layanan, rasional, 

deskripsi kebutuhan, tujuan program, prinsip pelaksanaan program, khalayak 

sasaran, sistem sosial, kompetensi konselor, penunjang teknis pelaksanaan, 

struktur dan tahapan pelaksanaan, isi program serta evaluasi dan indikator 

pelaksanaan. Deskripsi hasil penimbangan pakar terhadap dimensi layanan 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Penimbangan Pakar terhadap  

Program Experiential Based Counseling  

 

ASPEK PROGRAM HASIL PENIMBANGAN PAKAR 

a. Rasional  Rasional program experiential based counseling 

merupakan dasar pemikiran dan asumsi program 
yang menjadi landasan teoritis dan empiris serta 

pertimbangan rujukan ilmiah yang menjadi dasar 
pengembangan program untuk mengembangkan 
kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

mahasiswa. Hasil penimbangan pakar menyatakan 
sudah memadai dan sesuai dengan fokus 

penelitian.  

b. Deskripsi Kebutuhan Deskripsi kebutuhan merupakan hasil studi 
pendahuluan berupa penyebaran angket kompetensi 
intrapersonal dan interpersonal kepada mahasiswa. 



75 
 

Asep Rohiman Lesmana, 2015 
EFEKTIVITAS PROGRAM EXPERIENTIAL BASED COUNSELING UNTUK MENGEMBANGKAN 
KOMPETENSI INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ASPEK PROGRAM HASIL PENIMBANGAN PAKAR 

Deskripsi kebutuhan ini disajikan dalam bentuk 
profil berupa gambaran umum, gambaran aspek 

dan gambaran indikator. Deskripsi kebutuhan 
menjadi unsur urgensi dalam pengembangan 

program experiential based counselinguntuk 
mengembangkan kompetensi intrapersonal dan 
interpersonal mahasiswa. Hasil penimbangan pakar 

menyatakan sudah memadai dan sangat 
menggambarkan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa.  

c. Tujuan Program Tujuan program merupakan gambaran perilaku 
yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti 
program experiential based counseling. Hasil 

penimbangan pakar menyatakan bahwa tujuan 
program sudah memadai. 

d. Prinsip Pelaksanaan 

Program 

Prinsip Pelaksanaan Program merupakan prinsip 

yang dijadikan landasan dalam melaksanakan 
program sebagai fungsi dan asas memberikan 
layanan experiential based counselingkepada 

mahasiswa. Hasil penimbangan pakar menyatakan 
bahwa prinsip pelaksanaan program sudah 

memadai.  

e. Khalayak Sasaran  Khalayak sasaran merupakan target dan subjek 
penelitian dalam pengembangan kompetensi 
intrapersonal dan interpersonal mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis 
Angkatan 2012 Semester Enam Tahun Akademik 

2014/2015. Hasil penimbangan pakar menyatakan 
bahwa khalayak sasaran sudah memadai sesuai 
dengan konteks dan fokus penelitian dengan 

mempertimbangkan kepada penelitian terdahulu 
yang relevan.  

f. Sistem Sosial Sistem sosial merupakan peranan norma konselor-

konseli dalam proses layananexperiential based 
counseling. Hasil penimbangan pakar menyatakan 

bahwa sistem sosial yang dikembangkan dalam 
program ini cukup tepat dan dapat digunakan 
dalam melaksanakan program experiential based 

counseling.  

g. Kompetensi Konselor Kompetensi konselor merupakan kemampuan 
dasar yang harus dimiliki oleh konselor untuk 

melaksanakan program experiential based 
counseling. Hasil penimbangan pakar menunjukan 
bahwa kompetensi konselor dapat menunjangdan 

menjadi rujukan dalam pelaksanaan program. 
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ASPEK PROGRAM HASIL PENIMBANGAN PAKAR 

h. Penunjang Teknis 
Pelaksanan 

Penunjang teknis pelaksanan merupakan 
seperangkat pedoman yang menjadikan petunjuk 

pelaksanaaan dan petunjuk teknis dalam program 
experiential based counseling. Penunjang tekniks 

pelaksanaan menjadi gambaran dalam melaksanan 
program intervensi secara sistematis dan 
terstruktur. Hasil penimbangan pakar untuk aspek 

penunjang teknis dipandang sesuai untuk 
pelaksanaan program, namun masukan untuk aspek 

ini adalah memperjelas secara operasional target 
perubahan perilaku pada setiap sesi pelaksanaan 
program. 

i. Struktur dan Tahapan 

Pelaksanaan 

Aspek struktur dan tahapan layanan berisi 

gambaran singkat tentang langkah kerja dan 
aktivitas yang ada dalam setiap sesi layanan.Hasil 

penimbangan pakar menunjukan bahwa struktur 
layanan sudah memadai, namun ada catatan 
mengenai kesesuaian isi layanan dengan aktivitas 

dalam setiap sesi, sehingga menunjang pencapaian 
tujuan pada setiap sesi layanan. 

j. Isi Program  Isi program merupakan komponen urgent yang 

menjadi fokus intervensi yakni layanan 
experiential based counselinguntuk 
mengambangkan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa dengan memperhatikan 
kesesuaian dan kecocokan antara kompetensi yang 

dikembangkan, materi kegiatan dan metode yang 
digunakan. Hasil penimbangan pakar menunjukan 
bahwa sudah cukup relevan dengan kebutuhan 

mahasiswa berdasarkan pada deskripsi kebutuhan.  

k. Evaluasi dan Indikator 
Keberhasilan 

Rumusan evaluasi keberhasilan dilakukan dalam 
setiap aktivitas layanan, jadi setiap sesi layanan 

disiapkan lembar kerja  mahasiswa atau jurnal 
kegiatan intervensi berupa refleksi kegiatan. Selain 
itu evaluasi keberhasilan juga dilaksanakan dengan 

mengukur kembali kompetensi intrapersonal dan 
interpersonal mahasiswa setelah mendapatkan 

layanan. Hasil penimbangan pakar menunjukan 
bahwa sudah cukup memadai.  

l. SKLBK SKLBK merupakan satuan kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling atau dalam strategi 
intervensi menjadi satuan kegiatan program 
experiential based counselinguntuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan 
interpersonal mahasiswa. Satuan kegiatan sebagai 
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ASPEK PROGRAM HASIL PENIMBANGAN PAKAR 

langkah kerja dan panduan dalam melaksanakan 
setiap sesi layanan dengan memperhatikan aspek-

aspek diantaranya: nomor kegiatan, materi 
kegiatan, jenis kegiatan, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan, indikator, metode, 
peserta kegiatan, alat dan bahan, durasi kegiatan, 
proses kegiatan (eksperientasi, identifikasi, 

analisis, generalisasi), dan evaluasi serta refleksi. 
Hasil penimbangan pakar menunjukan bahwa 

sudah cukup memadai, namun perlu dikembangkan 
kembali mengenai indikator kegiatan yang 
dirumuskan meliputi tiga ranah yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor.  

 

Sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan, maka uji coba progam 

experiential based counseling untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal 

dan interpersonal mahasiswa, disusun berdasarkan persentase aspek terendah 

yakni mahasiswa yang memiliki kompetensi intrapersonal dan interpersonal yang 

rendah atau sedang. Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan tahapan penelitian 

equivalent time series yakni Select Participants for Group, Pelaksanaan Pre-Test, 

Intervention 1A, Intervention 1B, Posttest 1, Intervention 2A, Intervention 2B, 

Posttest 2, Intervention 3A, Intervention 3B, dan Posttest 3. Pelaksanaan 

intervensi atau program coba progam experiential based counseling dengan 

pertimbangan bahwa kebutuhan yang paling diutamakan untuk ditangani meliputi 

aspek dan indikator yang akan dikembangkan berdasarkan data profil kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa.  

Uji coba progam experiential based counseling dapat berubah dan 

mengalami perbaikan berdasarkan hasil dari intervensi dan pelaksanaan post-test 

sebelumnya. Rancangan progam experiential based counseling yang disusun tidak 

terlepas dari tahapan serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan konseling 

kelompok yang dijadikan strategi intervensi. 

 

F. Analisis Data 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas program 

experiential based counseling  dalam mengembangkan kompetensi intrapersonal 
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dan interpersonal mahasiswa, sebelumnya harus diketahui gambaran yang jelas 

mengenai profil kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa Perancis pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra 

(FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Angkatan 2012 Semester Enam 

Tahun Akademik 2014/2015. Data yang diperoleh akan diolah dan menjadi 

landasan dalam rancangan program experiential based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa. 

Penelitian mengungkap tentang profil kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis yang dijawab dengan 

menggunakan persentase jawaban mahasiswa dalam instrumen pengungkap 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal yang dilakukan dengan menjumlahkan 

jawaban setiap mahasiswa kemudian mencari rata-rata dan standar deviasi untuk 

memberikan makna diagnostik terhadap skor. Langkah ini dilakukan untuk 

memberikan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Data yang diperoleh setelah 

melakukan penyekoran maka diperoleh data berupa skor mentah. Skor mentah 

yang diolah menjadi skor baku (Z) untuk di hitung dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 20.0. 

Selanjutnya menguji efektivitas program experiential based counseling. 

Hipotesisis penelitian program experiential based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa.  

Sebelum menguji keefektifan program experiential based counseling, 

terlebih dahulu data yang disajikan pada tiap post-test 1 sampai dengan  post-test 

3 yakni melakukan uji normalitas dan uji homegenitas. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: a) menentukan pasangan 

hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji yaitu Ho : 
1
 = 

2  dan H
1
 : 

1
 

> 
2 . Kriteria pengujiannya adalah |thitung | > ttabel yaitu Ho ditolak (Shaevelson J. 

R, 1988, P. 325), b) menentukan harga t’ , dan c) membandingkan harga t’ dengan 

harga t tabel dengan derajat kebebasan 21 dan taraf kepercayaan 95%.  

Secara operasional, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji T Paired. 

Pengujian efektivitas dilakukan pada setiap sesi intervensi, yakni membandingkan 

data pretest dengan data posttest di sesi mana yang paling tinggi. 
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G. Langkah-Langkah Penelitian  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian equivalent time series 

adalah sebagai berikut : 

1) Langkah-langkah Program Intervensi Experiential Based Counseling 

Intervensi dikatakan berhasil apabila mahasiswa mampu: (1) mahasiswa 

menerima diri sebagai orang yang berharga; (2) mahasiswa dapat menyalurkan 

energi sesuai tujuan; (3) mahasiswa menerima diri sebagai orang cakap; (4) 

mahasiswa memiliki pemikiran yang akurat; (5) mahasiswa memahami perasaan 

orang lain; (6) mahasiswa dapat merespon interaksi dari orang lain secara 

komunikatif; (7) mahasiswa memiliki harapan yang realistis; (8) mahasiswa 

dapat memberikan perlindungan diri dalam hubungan interpersonal; dan (9) 

mahasiswa nyaman dengan diri sendiri dan orang lain. Indikator keberhasilan 

intervensi secara keseluruhan yakni dengan meningkatnya skor kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa.  

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yakni sebagai 

berikut:  

a) Pelaksanaan pre-test pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Perancis FPBS UPI untuk mengetahui tingkat kompetensi intrapersonal 

dan interpersonal. Pre-test dilaksanakan pada hari senin tanggal 7 april 

2015 di ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

b) Penentuan sampel mahasiswa yang memiliki tingkat kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal pada kategori kurang cakap.  

c) Pelaksanaan intervensi sesi 1A program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal pada aspek pengarahan 

diri dalam indikator mahasiswa dapat menyalurkan energi sesuai tujuan. 

Intervensi sesi 1A dilaksanakan pada hari kamis tanggal 9 april 2015 di 

ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

d) Pelaksanaan intervensi sesi 1B program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal pada aspek penghargaan 

diri dalam indikator mahasiswa merasakan menjadi orang yang berharga, 
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dan indikator mahasiswa menyadari sebagai orang cakap. Intervensi sesi 

1B dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 april 2015 di ruang kelas 

07.04.019 Gedung FPBS.  

e) Pelaksanaan post-test pertama setelah intervensi sesi 1A dan 1B selesai 

dilaksanakan.  Post-test dilaksanakan hari senin tanggal 27 april 2015 di 

ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

f) Pelaksanaan intervensi sesi 2A program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi interpersonal pada aspek peka 

terhadap diri sendiri dan orang lain dalam indikator mahasiswa memiliki 

pemikiran yang akurat. Intervensi sesi 2A dilaksanakan pada hari selasa 

tanggal 28 april 2015 di ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

g) Pelaksanaan intervensi sesi 2B program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi interpersonal pada aspek nyaman 

dengan diri sendiri dan orang lain dalam indikator mahasiswa dapat 

merespon interaksi dari orang lain secara komunikatif. Intervensi sesi 2A 

dilaksanakan pada hari kamis tanggal 7 mei 2015 di ruang kelas 07.04.019 

Gedung FPBS.  

h) Pelaksanaan post-test kedua setelah intervensi sesi 2A dan 2B 

dilaksanakan. Post-test kedua dilaksanakan pada hari selasa tanggal 12 mei 

2015 di ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

i) Pelaksanaan intervensi sesi 3A program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi interpersonal pada aspek ekspektasi 

yang realistis tentang diri sendiir dan orang lain. Intervensi sesi 3A 

dilaksanakan pada hari kamis tanggal 14 mei 2015 di ruang kelas 

07.04.019 Gedung FPBS.  

j) Pelaksanaan intervensi sesi 3B program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi interpersonal pada aspek perlindungan 

diri dalam situasi interpersonal. Intervensi sesi 3B dilaksanakan pada hari 

kamis tanggal 21 mei 2015.  
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k) Pelaksanaan post-test ketiga setelah intervensi sesi 3A dan 3B 

dilaksanakan. Post-test ketiga dilaksanakan pada hari jum’at tanggal 29 

mei 2015 di ruang kelas 07.04.019 Gedung FPBS.  

l) Penyajian pelaporan tentang pelaksanaan program experiential based 

counseling dalam peningkatan kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

mahasiswa.  

Program intervensi experiential based counseling untuk mengembangkan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa dilakukan selama tiga 

paket atau enam sesi intervensi. Sesi intervensi dirancang berdasarkan hasil 

pertimbangan fenomena kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa 

serta penyesuaian penetapan pelaksanaan intervensi pada mahasiswa.  Penentuan 

jadwal intervensi berdasarkan agenda akademik atau jadwal perkuliahan 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Kelas B Angkatan 2012 

Semester Enam FPBS UPI dan berdasarkan kesepakatan Ketua Program Studi 

Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis. 

 

2) Unsur-unsur Program Intervensi Experiential Based Counseling 

a. Rasional  

Kemampuan hubungan intrapersonal dan interpersonal oleh Cavanagh 

(1982) disebutkan sebagai sebuah kompetensi, baik kompetensi intrapersonal 

yang didalamnya memuat kemampuan akan pengetahuan diri (self-knowledge), 

pengarahan diri (self-direction), harga diri (self-esteem), dan kompetensi 

interpersonalnya dengan indikator peka terhadap orang lain, asertif, menjadi 

nyaman dengan diri sendiri dan orang lain, menjadi diri yang mempunyai harapan 

yang realistik terhadap diri sendiri dan orang lain,  serta perlindungan diri dalam 

situasi antar pribadi. Pengembangan kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

sangat erat kaitannya dengan pemahaman individu terhadap kedalaman dan 

keluasan atas hubungannya dengan individu lain sebagaimana dikemukakan oleh 

Rakhmat (2011:127) beberapa faktor dalam pengembangan kompetensi 

interpersonal yaitu percaya (trust), sikap suportif (supportiveness), dan sikap 

terbuka (open mindedness). 
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Pentingnya kompetensi intrapersonal dan interpersonal dikarenakan 

prosesnya memungkinkan berlangsung secara dialogis. Hubungan yang 

berlangsung secara dialogis akan lebih baik daripada monologis, monolog 

menunjukkan suatu bentuk hubungan dimana seorang berbicara, yang lain 

mendengarkan, jadi tidak terdapat interaksi (Onong Uchjana, 2003:60). 

Mahasiswa yang memiliki kompetensi intrapersonal dan interpersonal 

serta keterampilan akademik dinilai sebagai individu yang lebih kooperatif, 

bertanggung jawab, ramah, dan secara sosial lebih diterima oleh teman sebaya, 

dosen, maupun orang lain. Mahasiswa dengan kompetensi interpersonal yang 

cenderung kurang atau rendah memiliki karakteristik kepribadian yang dapat 

mempersulit dirinya dalam menjalin hubungan dengan mahasiswa yang lainnya. 

Mahasiswa yang ditolak teman sebayanya cenderung memiliki sifat tidak ingin 

mengalah, kurang yakin pada dirinya, kurang ramah, lebih agresif, suka 

mengganggu, dan menarik diri dari lingkungan.  

Selanjutnya jika telah terjadi hubungan interpersonal yang baik dan 

memuaskan, maka individu yang memiliki kompetensi interpersonal akan mudah 

untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Hal ini diperkuat pendapat 

Chickering (Janosik, dkk., 2004) bahwa perkembangan kompetensi interpersonal 

sebagai sebuah syarat untuk membangun hubungan yang sukses, dan kompetensi 

interpersonal merupakan kompetensi penting bagi kesuksesan akademik, karir, 

dan keluarga. 

Pertimbangan yang mendasar program ini yakni penelitian Mamat 

Supriatna (2010:3-4) menjelaskan mahasiswa dalam dinamika kehidupannya tidak 

hanya berhadapan dengan problema akademik, melainkan juga problema non-

akademik atau yang berhubungan dengan aspek sosial-pribadi. Problema 

akademik dan non-akademik tersebut berimplikasi bagi upaya mahasiswa dalam 

mengembangkan potensi diri hingga menjadi kecakapan yang berguna untuk 

menjalani kehidupannya. Fenomena yang tampak adalah bahwa belum semua 

mahasiswa UPI menyadari arti penting kemampuan memahami diri sendiri, 

memahami orang lain, dan berinteraksi sosial secara bermakna dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupannya.  
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Selanjutnya hasil penelitian Tina Dahlan (2011) terhadap 585 sampel 

mahasiswa S1 UPI angkatan 2009 diperoleh presentase profil interpersonal 

mahasiswa dalam kategori rendah sebelum diberikan treatment yaitu sebesar 

41,20% dan presentase mahasiswa yang memiliki tingkat kompetensi 

interpersonal kategori di bawah rata-rata lebih besar dibandingkan yang di atas 

rata-rata. 

Permasalahan yang mendasar seringkali karena mahasiwa lemah dalam 

daya psikologis sehingga pada saat dihadapkan pada beragam permasalahan yang 

dihadapi mereka dalam kehidupannya di perguruan tinggi, mereka seringkali 

mengambil cara yang destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. Keefektifan 

individu dalam mengatasi permasalahan dan tekanan dipengaruhi oleh daya 

psikologis (Cavanagh dan Levitov, 2002: 192). Tingkat daya psikologis 

mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang (Cavanagh & Levitov, 2002: 191). 

Dalam konteks kehidupan di perguruan tinggi, mahasiswa yang memiliki daya 

psikologis rendah akan sulit untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam 

studinya. Mereka akan mengatasi permasalahannya dengan cara yang negatif dan 

destruktif. Sedangkan mahasiswa yang memiliki daya psikologis tinggi akan lebih 

mudah mengatasi hambatan dan tantangan dalam studinya. Mereka mampu 

mengatasi permasalahan dengan cara positif dan konstruktif.  

Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki daya psikologis tinggi akan 

memperoleh kepuasan dan keberhasilan dalam penyelesaian studi, perkembangan 

karier, dan kehidupannya di masa yang datang. Sebaliknya, mahasiswa yang 

memiliki tingkat daya psikologis rendah akan merasa tertekan dan tidak akan 

memperoleh kepuasan dalam penyelesaian studi, karier, dan kehidupannya di 

masa yang akan datang. 

Fokus permasalahan yang telah dipaparkan memberikan gambaran bahwa 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal merupakan bagian dari kehidupan 

mahasiswa yang akan mengakibatkan terhambatnya tugas-tugas perkembangan. 

Kondisi mahasiswa yang mengalami lack of competency by interpersonal and 

intrapersonal tidak bisa dibiarkan saja, harus segera ditangani oleh konselor agar 
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tidak berkepanjangan sehingga mempengaruhi prestasi akademik, dan tugas 

perkembangannya.  

Hubungan intrapersonal dan interpersonal merupakan dua variabel yang 

tidak dapat dipisahkan dalam perilaku individu, bahkan memiliki kedudukan yang 

sangat penting bagi kesuksesan hidup individu. Seperti yang diungkapkan oleh 

Barber (2001) tentang fungsi positif intrapersonal dan interpersonal yang 

mengungkapkan bahwa aspek intrapersonal secara khusus adalah self esteem, 

pemberian perspektif dan empati. Serta aspek interpersonal adalah inisiatif sosial, 

hubungan pertemanan, komunikasi dengan orang tua. Aspek kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal sangat fundamental dalam kekuatan 

pengembangan kesuksesan dan persiapan menghadapi masa depan sebagai 

individu yang lebih dewasa.  

Pertimbangan yang mendasari pengembangan program experiential based 

counseling adalah hasil studi pendahuluan terhadap 92 mahasiswa di Program 

Studi Pendidikan Bahasa Perancis Semester 6 Angkatan 2012 Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Tahun Akademik 2014/2015. Hasil studi pendahuluan tentang kompetensi 

intrapersonal menunjukan bahwa 15.22 % mahasiswa berada pada kategori cakap, 

9.76 % mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, dan 75.00 % mahasiswa 

berada pada kategori kurang cakap. Ditinjau dari pencapaian aspek kompetensi 

intrapersonal, aspek pemahaman diri sebesar 48.91 %  mahasiswa berada pada 

kategori cakap, sementara aspek pengarahan diri sebesar 53.26 % mahasiswa 

berada pada kategori kurang cakap, dan aspek penghargaan diri sebesar 76,09 % 

mahasiswa berada pada kategori kurang cakap. Hasil capaian mahasiswa pada 

setiap indikator dalam setiap aspek menunjukan capaian yang beragam, namun 

dari sebelas indikator kompetensi intrapersonal, baru terdapat enam indikator 

yang berada pada kategori cakap, yaitu (1) indikator mahasiswa dapat memenuhi 

kebutuhan diri sendiri sesuai dengan kriteria tertentu; (2) indikator mahasiswa 

memahami setiap kebutuhan pribadi dan kegiatan belajarnya; (3) indikator 

mahasiswa dapat merasakan suasana hati dalam diri sendiri; (4) indikator 

mahasiswa dapat melakukan kebaikan atas dorongan diri sendiri; (5) indikator 
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mahasiswa dapat memiliki cara pandang yang mendalam; dan (6) indikator 

mahasiswa mengetahui kekurangan dirinya sendiri. 

Hasil studi pendahuluan tentang kompetensi interpersonal menunjukkan 

bahwa 4.35 % mahasiswa berada pada kategori cakap, 58.70 % mahasiswa berada 

pada kategori cukup cakap, dan 36,96 % mahasiswa berada pada kategori kurang 

cakap. Dilihat dari pencapaian aspek kompetensi interpersonal, aspek peka 

terhadap diri sendiri dan orang lain sebesar 57.61 % mahasiswa berada pada 

kategori cukup cakap, aspek asertif sebesar 33.70 % mahasiswa berada pada 

kategori kurang cakap, aspek nyaman dengan diri sendiri dan orang lain sebesar 

69,57 % mahasiswa berada pada kategori cakap, aspek membiarkan orang lain 

bebas sebesar 82.61 % mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, aspek 

ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang lain sebesar 75,00 % 

mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, dan aspek perlindungan diri dalam 

situasi interpersonal sebesar 64.13 % berada pada kategori cukup cakap. Hasil 

capaian mahasiswa pada setiap indikator dalam setiap aspek menunjukan capaian 

yang beragam, namun dari kelima belas indikator kompetensi interpersonal, baru 

terdapat enam indikator yang berada pada kategori cakap, yaitu (1) indikator 

mahasiswa tegas terhadap perilakunya; (2) indikator mahasiswa memiliki 

pemikiran yang akurat; (3) indikator mahasiswa dapat berperilaku jujur; (4) 

indikator mahasiswa dapat memberikan keleluasaan diri kepada orang lain dalam 

berekspresi; (5) indikator mahasiswa dapat merekayasa lingkungan yang 

mendukung hubungan interpersonal; dan (6) indikator mahasiswa dapat 

menimbang dan memperkirakan waktu yang tepat saat berinterkasi. 

Fakta empiris tersebut menunjukan bahwa pada setiap aspek kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal, masih terdapat indikator-indikator yang belum 

berkembang dengan optimal. Dengan kata lain, belum semua mahasiswa mampu 

mengembangkan hubungan yang baik dengan diri sendiri maupun dengan orang 

lain.  

Atas dasar rasional inilah diperlukan upaya untuk mengembangkan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal pada mahasiswa. Upaya untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa tersebut 
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dapat dikemas dalam suatu bentuk kegiatan yang dapat memberikan pengalaman 

langsung (experience) serta significant effect terhadap peningkatan daya 

psikologis. Kegiatan yang mengandung unsur pengalaman tersebut dikemas 

dalam program experiential based counseling sebagai salah satu upaya alternatif 

untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal. Program 

experiential based counseling untuk untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa terbangun dari konstruk teori 

bimbingan konseling kelompok yang memadukan unsur pengalaman (experience) 

yang didapat dari aktivitas kelompok (group) saat mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal serta sebagai sumber pengetahuan untuk membentuk daya 

psikologis dan kepribadian mahasiswa yang sesuai dengan tugas 

perkembangannya. Dalam program experiential based counseling, peserta 

(mahasiswa) berkesempatan untuk saling membantu, saling memberi 

wawasan/informasi,  saling bertukar pengalaman dan saling memberi alternatif 

penyelesaian masalah islutratif  yang sedang dihadapi kelompok. Berg, Landreth 

dan Fall (2006: 6) memaparkan  kontribusi konseling kelompok dalam 

membentuk dan merubah prilaku dan wawasan anggota kelompok sebagai berikut 

“Group members come to function not just as counselees but also as a 
combination of counselees but also as combination of counselees at times 

in the sessions and at other times as helpers or therapists. Through the 
process of this experience, group members seem to learn to be better 

helpers or member-therapists.”  
 

 Bergh, Landerth & Fall (2006: 5-7) serta Gladding (2008: 147) 

memaparkan bahwa melalui group counseling, individu sebagai anggota 

kelompok diberi kesempatan untuk mengembangkan kesadaran hubungan antar 

pribadi anggota kelompok (developing self awareness), mendapatkan pengalaman 

yang signifikan dalam hubungan antar pribadi anggota kelompok (experiencing 

significant relationships), tekanan dinamis untuk perkembangan (dynamic 

pressure for growth), mendapatkan lingkungan yang mendukung untuk saling 

berkembang (supportive environment), meningkatkan kepekaan terhadap prilaku 
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baru, keyakinan-keyakinan baru dan budaya baru yang muncul dari anggota 

kelompok lainnya. 

Rusmana (2009:32) menjelaskan beberapa latihan kelompok dapat 

diklasifikasikan sebagai latihan eksperiensial karena anggota kelompok terlibat 

dalam semacam pengalaman kelompok ataupun individual yang aktif dan 

menantang. Latihan eksperiensial merupakan rangkaian aktivitas yang didesain 

untuk membawa individu dan kelompok melampaui pengharapan mereka ataupun 

meyakini keinginan mereka untuk mencoba berbagai tantangan.  

Terkait dengan pernyataan diatas, unsur pengalaman yang didapat dalam 

suatu kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman yang kaya 

dalam memahami kompetensi intrapersonal dan interpersonal. Hal ini senada 

dengan pendapat Kim & Lim yang menyatakan,  

“Experiential learning can be a powerful means to stimulate 

multicultural awareness and can be use to help individuals confront and 
overcome racial/ethnic biases. When use the didactic methods, 

experiential based group counseling can provide trainees with 
opportunities to observe and practice skills that they have read and have 
been taught.” (Baruth & Manning 2007: 57). 

 

Belajar berdasarkan pengalaman dapat menjadi sesuatu yang berharga dan 

dapat mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa. 

Kolb (1984) mendefinisikan experiential learning sebagai proses pengetahuan 

diciptakan melalui transformasi pengalaman (experience). Pengetahuan yang 

didapat merupakan hasil perpaduan antara memahami dan mentransformasi 

pengalaman. Model peningkatan pengetahuan ini lebih menekankan pada model 

pembalajaran yang holistik (kognitif, afektif dan konasi) Kolb (1984). 

Pengalaman yang didapat peserta saat mengikuti program experiential 

based counseling diharapkan mampu menjadi stimulus bagi peserta (mahasiswa) 

untuk lebih meningkatkan kompetensi intrapersonal dan interpersoal serta 

diharapkan mampu meningkatkan daya psikologis dan kepribadian. Program 

experiential based counseling mengarahkan peserta (mahasiswa) berbagi dalam 

tugas-tugas tertentu serta materi-materi ilustratif untuk mengembangkan 
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kompetensi intrapersonal dan interpersoal yang spesifik dalam waktu yang relatif 

singkat.   

b. Deskripsi Kebutuhan  

Deskripsi mengenai kebutuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Perancis Semester Enam Angkatan 2012 FPBS UPI Tahun Akademik 

2014/2015 didapatkan melalui skala pengungkap kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal yang telah disebarkan kepada 92 mahasiswa. Hasil penyebaran 

instrumen tersebut kemudian dan diolah sehingga diperoleh kriteria pada tabel 

berikut. 

 Tabel  3.6 

Profil Umum Kompetensi Intrapersonal dan Interpersonal Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis Semester Enam  

Angkatan 2012 FPBS UPI Tahun Akademik 2014/2015 

 

 

Profil 

Kategori 

Cakap Cukup Cakap Kurang Cakap 

Kompetensi 

Intrapersonal 

 

15,22 % 

 

9,78 % 

 

75,00 % 

Kompetensi 
Interpersonal 

 
4,35 % 

 
58,70 % 

 
36,96 % 

 

 Berdasarkan Tabel 3.11, secara umum profil kompetensi intrapersonal 

mayoritas mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis berada pada 

kategori kurang cakap. Proporsi mahasiswa yang berada pada kategori cakap 

sebanyak 14 mahasiswa, proporsi mahasiswa yang berada pada kategori cukup 

cakap sebanyak 9 mahasiswa, dan proporsi mahasiswa yang berada pada kategori 

kurang cakap sebanyak 69 mahasiswa. Fokus sasaran dalam program  ini yaitu 

mahasiswa yang memiliki kompetensi intrapersonal yang kurang cakap.  

 Terkait dengan hasil studi pendahaluan pada Tabel 1.1, secara umum 

profil kompetensi interpersonal, mayoritas  mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Perancis berada pada kategori cukup cakap. Proporsi mahasiswa yang 

berada pada kategori cakap sebanyak 4 mahasiswa, proporsi mahasiswa yang 

berada pada kategori cukup cakap sebanyak 54 mahasiswa, dan proporsi 

mahasiswa yang berada pada kategori kurang cakap sebanyak 34 mahasiswa. 
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Fokus sasaran dalam program  ini yaitu mahasiswa yang memiliki kompetensi 

interpersonal yang cukup cakap dan kurang cakap. 

Kompetensi intrapersonal mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Perancis berdasarkan aspeknya, menunjukkan pada aspek pemahaman diri 

sebanyak 45 mahasiswa berada pada kategori cakap, aspek pengarahan diri 

sebanyak 49 mahasiswa berada pada kategori kurang cakap, dan aspek 

penghargaan diri sebanyak 70 mahasiswa berada pada kategori kurang cakap. 

Artinya mahasiswa program studi pendidikan bahasa perancis memiliki 

kecenderungan pemahaman diri yang mumpuni. Fokus sasaran dalam program ini 

yang dikembangkan pada aspek pengarahan diri dan penghargaan diri. 

Kompetensi interpersonal mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis 

menunjukkan aspek peka terhadap diri sendiri dan orang lain sebanyak 53 

mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, aspek asertif sebanyak 46 

mahasiwa berada pada kategori cakap, aspek nyaman dengan diri sendiri dan 

orang lain sebanyak 64 mahasiswa berada pada kategori cakap, aspek membiarkan 

orang lain bebas sebanyak 76 mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, aspek 

ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang lain sebanyak 69 

mahasiswa berada pada kategori cukup cakap, dan aspek perlindungan diri dalam  

situasi interpersonal sebanyak 59 mahasiswa berada pada kategori cukup cakap. 

Artinya mahasiswa program studi pendidikan bahasa perancis memiliki 

kelemahan pada empat aspek yang berada pada kategori cukup cakap dan menjadi 

fokus sasaran yang dikembangkan dalam program ini.  

Secara rinci profil kompetensi intrapersonal mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Perancis dilihat dari kesebelas indikator pembentukan 

kompetensi intrapersonal, terdapat lima indikator yang masih perlu ditingkatkan 

dan dikembangkan dalam program ini diantaranya : (1) indikator mahasiswa 

menerima diri sebagai orang yang berharga; (2) indikator mahasiswa dapat 

menyalurkan energi sesuai tujuan; (3) indikator mahasiswa dapat memahami 

konsekuensi dari setiap tindakan; (4)  indikator mahasiswa mengetahui kelebihan 

dirinya sendiri; dan (5) indikator mahasiswa menerima diri sebagai orang cakap. 

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa hanya dapat memahami cara pandang yang 
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mendalam, dan merasakan suasana hati dalam diri sendiri, dan belum menunjukan 

kemampuan berelasi secara optimal, sehingga dua aspek kompetensi intrapersonal 

belum berkembang. 

Sementara, secara rinci profil kompetensi interpersonal mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis dilihat dari kelima belas indikator 

pembentukan kompetensi interpersonal, terdapat delapan indikator yang masih 

perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam program ini diantaranya: (1) 

indikator mahasiswa memiliki pemikiran yang stabil; (2) indikator mahasiswa 

memahami perasaan orang lain; (3) indikator mahasiswa dapat berinteraksi 

dengan baik terhadap orang lain; (4) indikator mahasiswa dapat merespon 

interaksi dari orang lain secara komunikatif; (5) indikator mahasiswa dapat 

berinteraksi dengan orang lain secara bermakna; (6) indikator mahasiswa 

memiliki harapan yang menjanjikan bagi diri sendiri dan orang lain; (7) indikator 

mahasiswa dapat bertindak berdasarkan harapan diri sendiri; dan (8) indikator 

mahasiswa memahami pemikiran orang lain. Dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa belum memahami pemikiran orang lain atau teman dalam 

meningkatkan kepekaan, dan mahasiswa belum menunjukan kemampuan berelasi 

dengan orang lain secara optimal, sehingga delapan indikator kompetensi 

interpersonal belum berkembang. 

c. Tujuan Program  Experiential  Based Counseling 

Tujuan umum dari program experiential based counseling adalah untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa. secara 

khusus, tujuan dari program experiential based counseling adalah untuk 

membantu mahasiswa dalam mengembangkan:  

1) Pemahaman diri, yaitu memahami kekuatan, kelemahan, kebutuhan, 

perasaan, dan motif diri sendiri. 

2) Pengarahan diri, yaitu mengarahkan kehidupan diri sendiri dan 

bertangungjawab sepenuhnya atas konsekuensi dari perilaku diri sendiri, 

3) Pengahargaan diri, yaitu menerima diri sendiri sebagai individu yang 

cakap, penuh kebajikan, dan berharga. 
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4) Peka terhadap diri sendiri dan orang lain, yaitu sadar akan pemikiran dan 

perasaan diri sendiri dan melibatkan kesadaran tersebut dalam membuat 

respon yang tepat kepada orang lain.  

5) Asertif, yaitu mengkomunikasikan apa yang menjadi hal mereka secara 

jujur dan konstruktif. 

6) Nyaman dengan diri sendiri dan orang lain, yaitu terbuka dalam 

menunjukkan diri sendiri yang sebenarnya.  

7) Membiarkan orang lain bebas, yaitu membiarkan orang lain untuk 

menjadi diri mereka sendiri.  

8) Ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang lain, yaitu 

menyadari bahwa dirinya dan orang lain tidak sempurna.  

9) Perlindungan diri dalam situasi interpersonal, yaitu kemampuan untuk 

mengatasi apapun yang terjadi di dalam hubungan interpersonal tanpa 

terpengaruh secara pribadi.  

d. Prinsip Pelaksanaan Program  Experiential  Based Counseling 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program 

experiential based counseling adalah sebagai berikut: 

1) Manusia ialah mahluk yang dinamis, yang selalu melakukan perubahan 

dalam kehidupannya. 

2) Efektivitas hubungan konseling sangat tergantung pada kualitas hubungan 

antara konseli dan konselor. (…the effectiveness of counseling is highly 

dependent on the quality of the relationship between the client and the 

counselor) (David Gerldard & Kathryn Geldard, 2001: 12). 

3) Konselor harus memiliki pengetahuan tentang konseli yang berasal dari  

kelompok dan budaya tertentu. Jika seorang konselor dapat melakukan hal 

ini dengan berhasil, konselor mungkin mendapatkan pengetahuan lebih 

jauh tentang keluarga konseli, nilai-nilai, sikap, keyakinan dan perilaku 

konseli. Sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat guna. ”Counsellors 

should have knowledge about the client’s particular group and culture.....,. 

If a counsellor can do this successfully, they may be able to further their 
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knowledge about the client’s family, values, attitudes, beliefs and 

behaviours” David Geldard & Kathryn Geldard (2001: 336). 

4) Program experiential based counseling merupakan kegiatan yang dikemas 

dalam bentuk kegiatan langsung dimana pengalaman sebagai transformasi 

pembelajaran yang menuntut partisipasi aktif peserta.  

5) Program experiential based counseling menunjukkan suatu aplikasi yang 

spesifik dari metode dalam penyelenggaraan proses pendidikan untuk 

meningkatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

e. Khalayak Sasaran 

Program experiential based counseling untuk mengembangkan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa sebagai pengembangan 

(developmental) terhadap kompetensi kepribadian dan sosial calon pendidik. 

Berdasarkan fungsi tersebut maka khalayak sasaran dalam pelaksanaan 

experiential based counseling  untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal 

dan interpersonal mahasiswa yang menempuh studi program sarjana (S1) pada 

semester enam program studi pendidikan bahasa perancis angkatan 2012 tahun 

akademik 2014/2015. Pada umumnya mahasiswa semester enam dalam rentang 

perkembangan remaja akhir yang sedang mengalami suatu perpindahan menuju 

struktur akademik yang lebih besar, bertambahnya tekanan akademik untuk 

mencapai prestasi, interaksi sosial tinggi, dinamika kelompok yang kurang 

kohesif, dan tekanan sosial.  

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Havighurst (1961) tugas 

perkembangan remaja akhir yang menuju dewasa awal diantaranya yaitu 

mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, belajar bergaul 

dengan kelompok teman sebaya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua 

dan orang dewasa lainnya, mengembangkan keterampilan intelektual, menerima 

peran sosial sebagai pria dan wanita, memperoleh seperangkat nilai dan sistem 

etika sebagai petunjuk dalam bertingkah laku, dan mengamalkan nilai-nilai 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan sehari-hari, baik 

pribadi maupun sosial.  
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Terkait dengan pernyataan diatas, Hurlock (1978) menjelaskan tugas 

perkembangan remaja akhir diantaranya belajar menyesuaikan diri terhadap pola 

hidup yang baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, dan belajar untuk 

memantapkan identitas diri.  

f. Sistem Sosial  

Sistem sosial dalam pelaksanaan program experiential based counseling 

adalah kerangka batasan peran konselor – konseli yang mengikat dalam situasi 

hubungan bantuan. 

Konselor dan konseli dalam proses pelaksanaan program experiential 

based counseling mengembangkan kesepakatan berupa komitmen bersama untuk 

menjalankan proses layanan dengan penuh tanggung jawab. Komitmen bersama 

ini menjadi dasar tercapainya keberhasilan atau kegagalan dalam menjalani proses 

dari konseling berbasis pengalaman. Komitmen bersama yang dibangun 

mempertegas peran dan tanggung jawab konselor dan konseli. Berikut ini adalah 

penjelasan peran konselor dan konseli dalam pelaksanaan program experiential 

based counseling. 

Peran konselor dalam secara keseluruhan adalah sebagai fasilitator yang 

harus memahami secara utuh karakteristik konseli, serta memiliki kepercayaan 

bahwa konseli merupakan individu yang sedang menjalani proses perkembangan, 

sehingga peran mendasar konselor adalah membantu jalannya proses 

perkembangan tersebut sehingga mencapai perkembangan yang optimal. 

Merujuk pada pendapat Mamat Supriatna (2010:8), peran konselor dalam 

pelaksanaan model konseling aktualisasi diri untuk mengembangkan kecakapan 

pribadi mahasiswa, bahwasannya peran konselor adalah sebagai pendidik 

psikologis, peran ini lebih kepada peran konselor sebagai role model bagi konseli 

(mahasiswa). Konselor dalam menjalankan peran sebagai pendidik psikologis 

harus bersifat fleksibel sebagai : (1) teman yang berperan serta secara produktif 

dan bertanggung jawab dalam proses layanan, (2) motivator dalam upaya 

pengungkapan pengalaman, pemikiran, perasaan, dan tindakan konseli yang 



94 
 

Asep Rohiman Lesmana, 2015 
EFEKTIVITAS PROGRAM EXPERIENTIAL BASED COUNSELING UNTUK MENGEMBANGKAN 
KOMPETENSI INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kreatif, (3) inspirator dan promotor bagi konseli untuk memperoleh wawasan yang 

dapat mencerahkan kehidupannya. 

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, peran konselor dalam pelaksanaan 

program experiential based counseling untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiswa adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan kesempatan konseli merefleksikan konten dan proses layanan 

yang diberikan.   

2) Sebagai fasilitator memberikan pemahaman dan kemampuan selama proses 

pelaksanaan program experiential based counseling.  

3) Menerima informasi dan pandangan lain dari konseli.   

4) Penelaah hasil penelitian pelaksanaan program experiential based counseling.   

5) Memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan 

perasaan konseli. 

6) Merencanakan dan melaksanakan program experiential based counseling 

untuk menembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal secara 

professional.  

7) Lebih proaktif dibandingkan reaktif dalam melaksanakan program 

experiential based counseling.  

8) Reviewer terhadap mahasiswa  untuk mengetahui perubahan pola pikir dan 

perilaku yang terkait dengan pencapaian kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal.  

Peran konseli dalam proses pelaksanaan pelaksanaan program experiential 

based counseling adalah sebagai individu (mahasiswa) yang sadar dan 

bertanggung jawab dengan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam setiap sesi 

layanan, serta setiap menerima konsekuensi dari setiap proses yang dijalani. 

Secara khusus, peran konseli diantaranya harus senantiasa aktif dalam proses 

treatment, konseli harus terbuka dengan berbagai kendala dalam 

permasalahannya, konseli dapat mengkomunikasikan sikap-sikap yang diambil 

dalam pengambilan keputusan, konseli dapat merefleksikan terhadap hasil 

pemaknaan materi yang sudah diberikan, dan konseli harus memiliki perspektif 

serta eskpektasi terhadap diri sendiri sebagai proses internalisasi diri.   
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g. Kompetensi Konselor  

Kompetensi konselor dalam program experiential based counseling 

merupakan penunjang yang bersifat perangkat lunak yang terkandung atau 

melekat pada karakteristik pribadi konselor itu sendiri, dan dapat dikembangkan 

melalui pendidikan. Adapun kompetensi-kompetensi konselor yang diperlukan 

dalam program experiential based counseling untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal mahasiwa yaitu sebagai berikut. 

1) Konselor memahami potensi-potensi diri konseli, baik yang menunjang 

maupun menghambat bagi perkembangan kehidupannya. 

2) Konselor mampu mengidentifikasi profil keterampilan intrapersonal dan 

interpersonal sesuai dengan aspek dan indikatornya.  

3) Konselor mampu mengkomunikasikan gagasan melalui ungkapan 

pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang mendorong konseli berperan 

serta dalam proses bantuan. 

4) Konselor terampil menggunakan pengalalaman, baik yang berasal dari 

riwayat kehidupan, bacaan, simakan, maupun tontonan untuk dijadikan 

ilustrasi atau media bantuan.  

5) Konselor memahami makna atau ketertarikan antara nilai-nilai yang 

terungkap dalam proses bantuan dengan pengalaman keseharian konseli. 

6) Konselor mampu menunjukkan penghargaan dan sikap positif terhadap 

upaya, keputusan, dan atau perubahan konseli ke arah yang lebih baik.  

 

h. Penunjang Teknis Layanan  

Menurut Rusmana (2009:76) langkah-langkah konseling berbasis 

pengalaman dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Socratic (socratic 

method).  Metode ini terdiri atas empat langkah kegiatan yaitu;  a) eksperientasi 

(experience); b) identifikasi (identify); c) analisis (analize); d) generalisasi 

(generalize). 

1). Fase Eksperientasi (experience) atau disebut juga fase action adalah fase di 

mana konselor melaksanakan kegiatan konseling (do) yang diarahkan pada 
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upaya memfasilitasi individu untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang 

menjadi beban psikologisnya sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

2). Fase Identifikasi (identify) adalah fase di mana konselor melaksanakan proses 

identifikasi dan refleksi pengalaman selama proses latihan. Pada fase ini 

konseli atau anggota kelompok diminta untuk bercermin atau melihat (look) 

ke dalam dirinya apa kaitan antara proses permainan dengan keadaan dirinya. 

Pada tahap ini konseli diajak untuk mengungkapkan pikiran, perasaan yang 

terkait dengan proses eksperientasi. Pikiran dan perasaan yang diungkapkan 

oleh konseli merepresentasikan kondisi psikologis dan permasalahan yang 

dihadapinya. 

3). Fase Analisis (analyze) adalah fase di mana konseli diajak untuk 

merefleksikan (reflection) dan memikirkan (think) kaitan antara proses 

konseling dengan kondisi psikologis yang sedang dihadapinya. Sehingga 

dapat digunakan untuk membuat rencana perbaikan terhadap kelemahan-

kelemahan diri.  

4). Fase Generalisasi (generalitation) adalah fase di mana konseli diajak untuk 

membuat rencana (plan) perbaikan terhadap kelemahan yang dihadapi oleh 

konseli. Rencana perbaikan dapat diwujudkan pada proses konseling 

berikutnya.  

Secara lengkap gambaran mengenai mekanisme dan langkah-langkah 

konseling berbasis pengalaman yakni terlihat dalam skema 3.1 sebagai berikut.  

Skema 3.1 

Tahapan dan Pengorganisasian Experiantial Based Counseling 

 

 

 

 

 

 

 Experience   Action            Do          “&!#?”^#@! 
 

 Identity   Reflection    Look            What Happened? 
 

 Analyze              Reflection  Think            SO What? 
 

 Generalize   Reflection    Plan           Now What? 



97 
 

Asep Rohiman Lesmana, 2015 
EFEKTIVITAS PROGRAM EXPERIENTIAL BASED COUNSELING UNTUK MENGEMBANGKAN 
KOMPETENSI INTRAPERSONAL DAN INTERPERSONAL MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Rusmana (2009:19) menjelaskan jenis-jenis latihan kelompok (group 

exercise) yang menjadi penunjang teknis program experiential based counseling 

meliputi : 

1) menulis (written),  

2) gerak (movement),  

3) lingkaran (rounds),  

4) dyad dan triad,  

5) creative props,   

6) arts and crafts  

7) fantasi,  

8) bacaan umum,  

9) umpan balik,  

10) kepercayaan (trust),  

11) experiential,  

12) dilema moral,  

13) keputusan kelompok, dan   

14) sentuhan (touching).  

 

Rusmana (2009:26) menjelaskan beberapa latihan kelompok dapat 

diklasifikasikan sebagai latihan eksperiensial karena anggota kelompok terlibat 

dalam semacam pengalaman kelompok ataupun individual yang aktif dan 

menantang. Latihan eksperiensial yang paling dikenal adalah “ropes course” 

(permainan tali temali), yang merupakan rangkaian aktivitas yang didesain untuk 

membawa individu dan kelompok melampaui pengharapan mereka ataupun 

meyakini keinginan mereka untuk mencoba.” (project adventure, 1992). Aktivitas 

ini dilakukan di luar ruangan dengan menggunakan rangkaian yang didesain 

secara hati-hati dan terbuat dari jalinan tali temali. Aktivitas dalam permainan tali 

temali bergantung pada kerjasama antar anggota kelompok, dengan demikian 

aktivitas ini bagus untuk pembentukan tim (team building). 

 

h. Struktur dan Tahapan Pelaksanaan  

Program experiential based counseling bersifat didaktik, direktif, aktif, 

eksploratif, dan reflektif yang disuguhkan dalam durasi waktu yang bervariatif 

dengan rentang 15-120 menit disesuaikan dengan materi  kegiatan yang  diberikan 

yang dikemas dalam dinamika kelompok. Materi kegiatan disusun berdasarkan 

pada apsek-aspek kompetensi intrapersonal dan interpersonal sebagai hasil dari 

need assessment. Tahapan pelaksanaan experiential based counseling yakni 

sebagai berikut. 
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1). Tahap Awal  Pembentukan Kelompok (beginning a group/forming stage) 

Pada tahap ini setiap anggota dibentuk dalam suatu kelompok serta 

pemaparan alasan kelompok tersebut dibentuk, untuk kepentingan apa, siapa 

anggotanya dan jumlahnya. Dalam tahap ini juga dipaparkan mengenai 

kesepakatan kegiatan seperti peraturan kegiatan yang akan dilakukan dan batasan 

kegiatan (setting limit). Selain itu dalam tahap ini anggota kelompok melakukan 

berbagai panjajagan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi 

yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berprilaku tertentu untuk 

mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. Pada tahap ini setiap anggota kelompok 

dalam kelompok melakukan berbagai panjajagan terhadap anggota lainnya 

mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus 

mencoba berprilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. 

Bersamaan dengan tampilnya perilaku individu yang berbeda-beda tersebut, 

secara perlahan-lahan, anggota kelompok mulai menciptakan pola hubungan antar 

sesama mereka. Pada tahap pertama inilah secara berangsur-angsur mulai 

diletakkan pola dasar perilaku kelompok, baik yang berkaitan dengan tugas-tugas 

kelompok maupun yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi anggotanya.  

Pada tahap ini hubungan satu dengan yang lainnya masih terlihat kaku, 

namun pada umumnya setiap individu senang memperlihatkan rasa aku-nya. 

Dalam kondisi  yang masih diliputi kekakuan seperti ini, kelompok belum mampu 

menghasilkan prestasi kerja yang bermakna. Kondisi akhir yang diharapkan 

terjadi dalam fase  ini adalah hilangnya kekakuan dalam hubungan antar pribadi.  

 

2). Tahap Transisi (transition stage) 

 Pada tahap kedua dari proses pembentukan kelompok ini, upaya 

memperjelas tujuan kelompok mulai nampak dengan peningkatan partisipasi 

peserta. Sadar atau tidak sadar, pada tahap ini anggota kelompok mulai 

menditeksi kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota kelompok melalui 

proses interaksi yang intensif, ditandai dengan mulai terjadinya konflik antar 

anggota kelompok. Salah satu ciri dari fase ini adalah dengan berbagai cara 

apapun anggotanya akan saling mempengaruhi satu sama lain. 
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 Pada fase ini mulai terlihat siapa anggota yang kuat dan siapa yang lemah, 

secara perlahan-lahan mulai terlihat karakteristik gaya kepribadian masing-masing 

anggota. Ada yang ingin menang sendiri, ada yang lebih suka mengalah, ada pula 

yang mudah tersinggung dan kecewa lantas menarik diri. Dalam fase ini semua 

anggota sudah mulai mengenal siapa dirinya dan siapa orang lain dalam 

kelompok, mulai terlihat siapa yang pantas diserahi tugas sebagai pemimpin 

kelompok, siapa pemikir, siapa pelaksanan dan lain sebagainya, peran masing-

masing mulai jelas. 

 Tahap transition atau pancaroba ini merupakan fase yang paling panjang 

perjalanan waktunya dalam proses pertumbuhan sebuah kelompok. Karena dalam 

fase ini melalui berbagai bentuk konflik dan kerjasama, munculnya kesadaran dan 

pemahaman setiap anggota kelompok tentang adanya aspek-aspek kepribadian 

yang unik dalam hubungan antar manusia. Seberapa jauh  kemampuan anggota 

kelompok mengakomodir perbedaan –perbedaan  tersebut, akan menentukan 

tinggi-rendahnya tingkat efektivitas kelompok. 

Selanjuntnya dalam tahap ini meskipun konflik  masih terjadi terus, namun 

anggota kelompk mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing secara 

lebih mendalam, sehingga lebih memahami mengapa terjadi perbedaan  dan 

konflik, bagaimana berkomunikasi dengan orang–orang tertentu , bagaimana cara 

membantu orang lain dan bagaimana cara memperlakukan orang lain dalam 

kelompok. Dengan adanya pemahaman demikian, ikatan (cohesi), rasa percaya 

(trust), rasa keengganan dan keraguan anggota kelompok mulai terkikis, adanya 

“full body contact”  diantara anggota kelompok serta kepuasan hubungan dan 

konsensus diantara anggota kelompok dalam pengambilan keputusan meningkat, 

anggota mulai merasakan perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang 

boleh dan yang tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma 

kelompok, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi bersama.  

Kondisi terakhir yang diharapkan dari pembentukan norma ini adalah 

terciptanya hubungan antar pribadi yang semula penuh dengan  keraguan dan 

konflik berubah menjadi sarana untuk pemecahan masalah dan penyelesaian 
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pekerjaan kelompok, antara lain dengan adanya norma berprilaku yang disepakati 

bersama oleh anggota kelompok, baik lisan maupun tertulis, artinya seluruh 

anggota kelompok sudah tahu apa yang tidak boleh dan tidak pantas dilakukan 

dalam pergaulan kelompok. Selain itu sudah jelas pula peran apa yang harus 

dimainkan oleh setiap anggota kelompok dalam penyelesaian pekerjaan 

kelompok. Dengan demikian kelompok akan berjalan secara fungsional dan sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing.  

3). Tahap kerja (performing stage) 

 Pada tahap ini kelompok sudah dibekali dengan  suasana hubungan kerja 

yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya, norma kelompok 

telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-masing anggota 

telah jelas, ada keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok dan keluwesan 

dalam berinteraksi satu sama lain, perbedaan pendapat ditolelir, inovasi 

berkembang (ibid), produktivitas kinerja meningkat, rasa keengganan dan 

keraguan anggota kelompok mulai terkikis (trust); dan  adanya “full body 

contact”  diantara anggota kelompok. Dengan iklim kelompok seperti inilah 

sinergi kelompok akan tercapai, sehingga kelompok mampu menampilkan 

prestasi kerja yang optimal.  Selain itu dalam kegiatan ini kegiatan-kegiatan yang 

diberikan sudah menitikberatkan pada peningkatan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal berdasarkan aspeknya. 

4).  Tahap Terminasi (termination stage) 

Pada tahap ini kelompok diarahkan untuk lebih mengenal diri sendiri, 

anggota kelompok yang lain serta mengintegrasikan pengalaman-pengalaman 

yang didapatkan dari tahap awal (beginning stage) hingga tahap kerja (performing 

stage). Selanjutnya menurut Gladding dalam tahap ini kelompok diarahkan untuk 

merencanakan dan menindaklanjuti (follow up) pengalaman-pengalaman yang 

didapat dari ranggakain kegiatan yang telah dilewati (Rusmana, 2009: 101). 

Pengalaman-pengalaman tersebut ditransformasikan kedalam bentuk  tindakan 

nyata yang diharapkan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 
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i. Isi Program  Experiential Based Counseling 

Komponen atau isi program experiential based counseling merupakan 

serangkaian rancangan kegiatan konseling berbasis pengalaman dengan berbagai 

teknik konseling yang didasarkan atas hasil need assessment. Muatan materi 

kegiatan disusun berdasarkan pada apsek-aspek kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal hasil dari need assessment sebagai berikut.  

1. Aspek kompetensi intrapersonal meliputi pemahaman diri, pengarahan 

diri, dan penghargaan diri.  

2. Aspek kompetensi interpersonal meliputi peka terhadap diri sendiri dan 

orang lain, asertif, nyaman dengan diri sendiri dan orang lain, membiarkan 

orang lain bebas, ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang 

lain, dan perlindungan diri dalam situasi interpersonal.  

Secara lebih rinci tahapan pelaksanaan kegiatan program experiential 

based counseling untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa disajiakan pada Tabel 3.7 berikut. 
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TABEL 3.7 

TAHAPAN PROGRAM EXPERIENTIAL BASED COUNSELING UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI 

INTRAPERSONAL  DAN INTERPERSONAL MAHASISWA 

 

 

Tahapan Tujuan  Metode 

1. Tahap Awal (forming)   

a. Bola Berantai (a) mengenal lebih jauh identitas kelompok;  

(b) mengetahui identitas anggota kelompok; dan  

(c) meningkatkan keakraban antar anggota kelompok. 

Movement 

b. ZIP-ZAP (a) anggota kelompok mampu melakukan penjajagan tanpa 

keraguan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan antar 

pribadi dengan mendeskripsikan identitas peserta lain baik 

yang berada disebelah kanan atau kiri dengan benar saat bola 

dilempar kepada peserta dari peserta lain sesuai dengan 

perintah “zip” atau “zap”;  

(b) anggota kelompok mampu mengingat dan menyebutkan dengan 

cepat identitas yang telah dideskripsikan peserta lain 

sebelumnya dan berbaur dengan anggota kelompok lain tanpa 

ada jarak (keraguan) dalam mengekspolarasi identitas diri 

anggota kelompok yang lain seperti “tertawa lepas” dan 

“bercanda bersama”; 

 (c) anggota kelompok menurunkan ego diri dan menerima prilaku 

anggota lain;  

(d) rasa keengganan dan keraguan terhadap anggota lain mulai 

Movement 
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terkikis seperti posisi berdiri dan jarak berdiri yang relatif dekat 

c. Pohon Harapan (a) membantu mahasiswa untuk mengeksplorasi 

ekspektasi/harapan masing-masing anggota kelompok dalam 

memasuki aktivitas kelompok. 

(b) anggota kelompok mampu mendeskripsikan secara pribadi 

harapan-harapan yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut 

seperti “melalui kegiatan kelompok ini saya mengharapkan 

mampu mengetahui siapa saya dan siapa orang lain dan harus 

seperti apa saya menyikapi keberagaman tersebut”.  

(c) Jika anggota kelompok sudah mampu mendeskripsikan 

harapan-harapan yang diinginkan dan harapan-harapan yang 

tidak diinginkan secara gamblang dalam kelompoknya maka 

peserta sudah siap untuk memperkuat kelompok yang padu  

serta memperkuat nilai-nilai dalam kelompok tersebut dengan 

modal harapan-harapan dari seluruh anggota kelompok.  

Written  

2. Tahap Transisi   

a. Storming    

       Susun Baris (a) menguji kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti 

kegiatan; 

(b) mengetahui keberagaman anggota kelompok; 

(c)  anggota kelompok mampu menempatkan diri  dengan cepat 

dan tepat sesuai dengan ciri diri yang diperintahkan oleh 

instruktur;  

(d) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan partisipasi 

Movement  
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diri;  

(e) anggota kelompok menurunkan resistensi terhadap aktivitas 

kelompok yang diikuti;  

(f) rasa keengganan dan keraguan anggota kelompok mulai 

terkikis; 

(g) adanya “full body contact” diantara anggota kelompok; 

(h) adanya prilaku anggota kelompok yang saling mempengaruhi 

satu sama lain dan mulai mengenali “siapa dirinya” dan 

“siapa orang lain.” 

 

b. Norming    

       Si Buta Menggambar  (a) mengandalkan kepercayaan pada orang lain ; 

(b) memahami keragaman komunikasi non verbal;  

(c) memahami kelemahan dirinya;  

(d) merasakan suasana hati dalam diri sendiri;  

(e) memahami konsekuensi dari setiap tindakan. 

(f) anggota kelompok mampu menjalankan perintah 

menyelesaikan tantangan dengan cepat dan tepat sesuai dengan 

yang diperintahkan oleh anggota kelompok lain; 

(g) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan partisipasi diri;  

(h) anggota kelompok menurunkan resistensi terhadap aktivitas 

kelompok yang diikuti; dan 

(i) anggota kelompok menurunkan ego diri dan menerima prilaku 

anggota lain guna tercapainya efektifitas  kelompok seperti 

Experiential  
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mampu  menerima pendapat dari anggota kelompok lain;  

3. Tahap Kerja (performing)   

a. Simulasi 5 Bayangan (a) anggota kelompok mampu memahami potensi atau kelebihan 

diri sendiri;  

(b) anggota kelompok mampu mengeneralisasikan pemahaman 

kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain;  

(c) anggota kelompok mampu merumuskan hal-hal penting yang 

harus dilakukan dalam berelasi dengan orang lain; 

(d) keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok dan 

keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain; 

(e)  anggota kelompok memahami perbedaan pendapat dapat 

ditolelir; dan  

(f) meningkatkan keterampilan kepekaan dan pemahaman diri. 

 

Written  

b. Pertukaran Jeruk Lemon (a) mengilustrasikan secara gamblang pentingnya mencermati latar 

belakang seseorang; 

(b) mengilustrasikan kebutuhan untuk mempertajam keterampilan-

keterampilan mengamati lingkungan dan peka terhadap 

karakteristik personal; dan   

(c) meningkatkan kesadaran akan perbedaan latar belakang nilai, 

kepercayaan dan pandangan hidup orang lain. 

Experiential 

c. Sarang Korek Api (a) anggota kelompok mampu mengelola perasaannya saat anggota 

kelompok lain gagal dalam melaksanakan tantangan;  

(b) anggota kelompok mampu menerima kegagalan anggota 

Experiential 
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kelompok lain dalam melaksanakan tantangan yang disebabkan 

perbedaan kemampuan yang dimiliki dengan munculnya 

pernyataan “tidak apa-apa kamu sudah berusaha dengan 

kemampuanmu  sebaik mungkin”;  

(c) anggota kelompok mampu ikut merasakan perasaan anggota 

kelompok lain yang melakukan kesalahan;  

(d) keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok;  

(e) keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain;  

(f) anggota kelompok paham bahwa perbedaan pendapat ditolelir; 

anggota kelompok mampu meningkatkan keterampilan-

keterampilan untuk lebih memahami perasaan orang lain 

(empati), anggota kelompok dapat memahami konsekuensi dari 

setiap tindakan, dan anggota kelompok dapat menyalurkan 

energi sesuai dengan tujuan. 

d. Pesan Berantai  (a) pentingnya mencermati serta mengerti perasaan orang lain 

yang diajak bekerjasama;  

(b) memahami keberagaman gaya komunikasi orang lain. 

(c) anggota kelompok mampu menerima kegagalan anggota 

kelompok lain dalam melaksanakan tantangan yang disebabkan 

perbedaan kemampuan yang dimiliki dengan munculnya 

pernyataan “tidak apa-apa kamu sudah berusaha dengan 

kemampuanmu  sebaik mungkin”;  

(d) anggota kelompok mampu ikut merasakan perasaan anggota 

kelompok lain yang melakukan kesalahan;  

Experiential 
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(e) keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok; dan 

(f) keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain; 

e. Sungai Berbuaya (a) membantu mahasiswa dalam mengahadapi dan menangani 

perbedaan secara konstruktif; 

(b) memahami konsekuensi dari setiap tindakan; 

(c) keterbukaan dan keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain;  

(d) anggota kelompok paham  bahwa perbedaan pendapat ditolelir 

seperti munculnya pernyataan “ saya memahami bahwa setiap 

individu memiliki latar, pandangan dan pemikiran  yang 

berbeda.”;  

(e) anggota kelompok mampu  meningkatkan keterampilan-

keterampilan untuk lebih memahami perasaan orang lain 

(empati);  

(f) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan partisipasi diri;  

(g) anggota kelompok menurunkan resistensi terhadap aktivitas 

kelompok yang diikuti; anggota kelompok menurunkan ego 

diri dan menerima prilaku anggota lain guna tercapainya 

efektifitas  kelompok seperti mampu  menerima pendapat dari 

anggota kelompok lain; dan  

(h) adanya prilaku anggota kelompok yang saling mempengaruhi 

satu sama lain; (8) adanya pemahaman kesatuan pendapat dan 

ikatan (cohesi). 

Experiential 

f. Wanita Tua atau Muda (a) mencermati serta mengerti perasaan orang lain yang diajak 

bekerjasama;  

Experiential 
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(b) mengidentifikasi ekspresi wajah;  

(c) memahami perasaan dan emosi pada ekspresi wajah;  

(d) menyusun rencana tanggapan terhadap ekspresi wajah 

pasangan komunikasi;  

(e) anggota keompok  memahami bahwa perbedaan pendapat 

dapat ditolelir seperti munculnya pernyataan “ saya memahami 

bahwa setiap individu memiliki latar, pandangan dan 

pemikiran  yang berbeda.”;  

(f) anggota kelompok meningkatkan keterampilan-keterampilan 

untuk lebih memahami perasaan orang lain (empati); dan  

(g) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan partisipasi diri; 

g. Bombardemen Kelebihan  (a) mahasiswa dapat mengidentifikasi penilaian kepada orang lain 

secara menyeluruh,  

(b) mahasiswa dapat mengeskpresikan perasaan; 

(c) mahasiswa memiliki kepekaan terhadap anggota; 

(d) mahasiswa memahami pikiran dan perasaan orang lain;dan  

(e) mahasiswa memiliki perasaan yang stabil dan dapat 

mengemukakan pendapat secara jujur kepada anggota 

kelompok. 

Feedback 

Exercise 

h. Winter Survival  

 

(a) mahasiwa dapat mengidentifikasi berbagai skala prioritas; 

(b) mahasiswa dapat mencermati setiap barang dan fungsi sesuai 

dengan kebutuhan  kelompok; 

(c) mahasiswa dapat merasakan perasaan setiap anggota 

kelompok; 

Group Decision 
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(d) mahasiswa dapat mengeksplorasi kemampuan untuk menerima 

diri sendiri’ 

(e) mahasiswa dapat mengambil keputusan berdasarkan 

pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian; dan  

(f) mahasiswa memiliki kecapakan dalam mengatur diri. 

4. Tahap Akhir  (Adjourning)    

a. Penghargaan Positif  (a) mencermati serta mengerti perasaan orang lain yang diajak 

bekerjasama;  

(b) dampak  latar belakang atau sikap seseorang bagi persepsinya 

terhadap suatu objek atau kejadian;  

(c) meningkatkan kompetensi intrapersonal dengan pemahaman 

diri, pengaran diri, dan penghargaan diri; dan  

(d) merefleksikan semua pengalaman yang dilalui peserta dalam 

pengembangan kompetensi interpersonal meliputi kepekaan 

terhadap diri sendiri dan orang lain, asertif, membiarkan orang 

lain bebas, memiliki ekspektasi yang realistis, dan memiliki 

perlindungan diri dalam situasi interpersonal. 

Feedback 

Exercise 

 
 

 

 



 

[Type text] 
 

Secara lebih rinci tahapan dan isi program experiential based counseling 

untuk mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa 

dipaparkan dalam pembahasan berikut ini. 

1) Tahap Pembentukan Kelompok (forming stage) 

Pada tahap ini setiap anggota dibentuk dalam suatu kelompok serta 

pemaparan alasan kelompok tersebut dibentuk, untuk kepentingan apa, siapa 

anggotanya dan jumlahnya. Dalam tahap ini juga dipaparkan mengenai 

kesepakatan kegiatan seperti peraturan kegiatan yang akan dilakukan dan 

batasan kegiatan (setting limit). Selain itu dalam tahap ini anggota kelompok 

melakukan berbagai panjajagan terhadap anggota lainnya mengenai hubungan 

antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus mencoba berprilaku 

tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. Pada tahap ini setiap 

anggota kelompok dalam kelompok melakukan berbagai panjajagan terhadap 

anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi yang dikehendaki 

kelompok, sekaligus mencoba berprilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi 

dari anggota lainnya. Bersamaan dengan tampilnya perilaku individu yang 

berbeda-beda tersebut, secara perlahan-lahan, anggota kelompok mulai 

menciptakan pola hubungan antar sesama mereka. Pada tahap pertama inilah 

secara berangsur-angsur mulai diletakkan pola dasar perilaku kelompok, baik 

yang berkaitan dengan tugas-tugas kelompok maupun yang berkaitan dengan 

hubungan antar pribadi anggotanya.  

Pada tahap ini hubungan satu dengan yang lainnya masih terlihat kaku, 

namun pada umumnya setiap individu senang memperlihatkan rasa aku-nya. 

Dalam kondisi  yang masih diliputi kekakuan seperti ini, kelompok belum 

mampu menghasilkan prestasi kerja yang bermakna. Kondisi akhir yang 

diharapkan terjadi dalam fase  ini adalah hilangnya kekakuan dalam hubungan 

antar pribadi.  

Selanjutnya materi kegiatan untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal yang termasuk kedalam tahap pembentukan 

kelompok adalah sebagai berikut. 
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a)  Bola Berantai.. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa 

dalam: (1) mengenal lebih jauh identitas kelompok; (2) mengetahui 

identitas anggota kelompok; (3) meningkatkan keakraban antar anggota 

kelompok. Metode dan teknik yang digunakan adalah simulasi, diskusi 

dan self-exploration.  

Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok mampu melakukan penjajagan tanpa keraguan terhadap 

anggota kelompok lainnya mengenai hubungan antar pribadi dengan 

mendeskripsikan/menyebutkan  identitas diri dengan lantang atau “siapa 

saya”; (2) anggota kelompok dapat menyebutkan identitas anggota 

kelompok lain  atau “siapa teman saya” secara tepat sesuai dengan 

identitas yang telah dideskripsikan anggota kelompok sebelumnya saat 

bola dilempar kepada anggota kelompok dari anggota kelompok lain; (3) 

anggota kelompok mampu mendeskripsikan indentitas anggota kelompok 

dengan cepat tanpa ada keraguan. Jika anggota kelompok sudah mampu 

mendeskripsikan identitas peserta lain dengan tepat, pemaparan alasan 

kelompok tersebut dibentuk, untuk kepentingan apa, siapa saja anggota 

dan jumlah anggota dalam kelompoknya maka peserta sudah siap untuk 

membentuk kelompok yang padu dengan modal pengetahuan identitas 

seluruh anggota kelompok.  

b)  Zip Zap. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa dalam: (1) 

mengeksplorasi identitas anggota kelompok serta (2) mengetahui dan 

mengingat anggota kelompok. Metode dan teknik yang digunakan adalah 

simulasi dan self-exploration. 

 Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok mampu melakukan penjajagan tanpa keraguan terhadap 

anggota lainnya mengenai hubungan antar pribadi dengan 

mendeskripsikan identitas peserta lain baik yang berada disebelah kanan 

atau kiri dengan benar saat bola dilempar kepada peserta dari peserta lain 

sesuai dengan perintah “zip” atau “zap”; (2) anggota kelompok mampu 

mengingat dan menyebutkan dengan cepat identitas yang telah 
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dideskripsikan peserta lain sebelumnya dan berbaur dengan anggota 

kelompok lain tanpa ada jarak (keraguan) dalam mengekspolarasi identitas 

diri anggota kelompok yang lain seperti “tertawa lepas” dan “bercanda 

bersama”; (3) anggota kelompok menurunkan ego diri dan menerima 

prilaku anggota lain; (4) rasa keengganan dan keraguan terhadap anggota 

lain mulai terkikis seperti posisi berdiri dan jarak berdiri yang relatif dekat. 

 Jika anggota kelompok sudah mampu mendeskripsikan identitas 

anggota kelompok lain lebih luas, penguatan alasan kelompok tersebut 

dibentuk, untuk kepentingan apa, siapa saja anggota dan jumlah anggota 

dalam kelompoknya, maka kelompok sudah siap untuk melakukan 

kegiatan kelompok dengan modal pengetahuan identitas seluruh anggota 

kelompok serta keakraban dengan seluruh anggota kelompok. 

c)  Pohon Harapan. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa 

untuk mengeksplorasi ekspektasi/harapan masing-masing anggota 

kelompok dalam memasuki aktivitas kelompok. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah diskusi, simulasi dan self-exploration. 

 Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan 

anggota kelompok mampu mendeskripsikan secara pribadi harapan-

harapan yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut seperti “melalui 

kegiatan kelompok ini saya mengharapkan mampu mengetahui siapa saya 

dan siapa orang lain dan harus seperti apa saya menyikapi keberagaman 

tersebut”.Jika anggota kelompok sudah mampu mendeskripsikan harapan-

harapan yang diinginkan dan harapan-harapan yang tidak diinginkan 

secara gamblang dalam kelompoknya maka peserta sudah siap untuk 

memperkuat kelompok yang padu  serta memperkuat nilai-nilai dalam 

kelompok tersebut dengan modal harapan-harapan dari seluruh anggota 

kelompok.  

2) Tahap Pancaroba (storming stage) 

Pada tahap ini upaya memperjelas tujuan kegiatan mulai nampak dengan 

upaya peningkatan partisipasi dari peserta dan pengurangan resistensi.  Peserta 

diarahkan untuk mendeteksi dan sadar mengenai tujuan kegiatan sehingga rasa 
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keengganan dan keraguan dalam mengikuti kegiatan mulai terkikis. Salah satu 

ciri dari fase ini adalah dengan berbagai cara apapun anggotanya akan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Mulai terlihat siapa anggota yang kuat dan 

siapa yang lemah, secara perlahan-lahan mulai terlihat karakteristik gaya 

kepribadian masing-masing anggota kelompok. Ada yang ingin menang 

sendiri, ada yang lebih suka mengalah, ada pula yang mudah tersinggung dan 

kecewa lantas menarik diri. Dalam fase ini semua anggota sudah mulai 

mengenal siapa dirinya dan siapa orang lain dalam kelompok, mulai terlihat 

siapa yang pantas diserahi tugas sebagai pemimpin kelompok, siapa pemikir, 

siapa pelaksanan dan lain sebagainya, peran masing-masing anggota sudah 

mulai jelas. 

  Selanjutnya pada tahap ini upaya memperjelas tujuan kelompok mulai 

nampak dengan peningkatan partisipasi peserta. Sadar atau tidak sadar, pada 

tahap ini anggota kelompok mulai menditeksi kekuatan dan kelemahan 

masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi yang intensif, 

ditandai dengan mulai terjadinya konflik antar anggota kelompok. Salah satu 

ciri dari fase ini adalah dengan berbagai cara apapun anggotanya akan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Tahap storming atau pancaroba ini merupakan 

fase yang paling panjang perjalanan waktunya dalam proses pertumbuhan 

sebuah kelompok. Karena dalam fase ini melalui berbagai bentuk konflik dan 

kerjasama, munculnya kesadaran dan pemahaman setiap anggota kelompok 

tentang adanya aspek-aspek kepribadian yang unik dalam hubungan antar 

manusia. Seberpa jauh  kemampuan anggota kelompok mengakomodir 

perbedaan–perbedaan  tersebut, akan menentukan tinggi-rendahnya tingkat 

efektivitas kelompok. 

Selanjutnya materi kegiatan untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal yang termasuk kedalam tahap pancaroba 

adalah sebagai berikut. 

a) Susun Baris. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa dalam 

: (1) menguji kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan (2) 

mengetahui keberagaman anggota kelompok. Metode dan teknik yang 
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digunakan adalah simulasi, diskusi dan self-exploration. Dalam kegiatan 

ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) anggota kelompok 

mampu menempatkan diri  dengan cepat dan tepat sesuai dengan ciri diri 

yang diperintahkan oleh instruktur; (2) anggota kelompok mampu lebih 

meningkatkan partisipasi diri; (3) anggota kelompok menurunkan 

resistensi terhadap aktivitas kelompok yang diikuti; (4) rasa keengganan 

dan keraguan anggota kelompok mulai terkikis (5) adanya “full body 

contact” diantara anggota kelompok; (6) adanya prilaku anggota 

kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain dan mulai mengenali 

“siapa dirinya” dan “siapa orang lain.” 

3) Kegiatan Pembentukan Norma (norming stage) 

Dalam tahap ketiga ini, meskipun konflik dalam kelompok masih terjadi 

terus, namun anggota kelompk mulai melihat karakteristik kepribadian 

masing-masing secara lebih mendalam, sehingga lebih memahami mengapa 

terjadi perbedaan  dan konflik, bagaimana berkomunikasi dengan orang–

orang tertentu , bagaimana cara membantu orang lain dan bagaimana cara 

memperlakukan orang lain dalam kelompok. Dengan adanya pemahaman 

demikian, ikatan (cohesi), rasa percaya (trust), rasa keengganan dan keraguan 

anggota kelompok mulai terkikis, adanya “full body contact”  diantara 

anggota kelompok serta kepuasan hubungan dan konsensus diantara anggota 

kelompok dalam pengambilan keputusan meningkat, anggota mulai 

merasakan perlunya kesatuan pendapat mengenai perilaku yang boleh dan 

yang tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma 

kelompok, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi bersama.  

Kondisi terakhir yang diharapkan dari pembentukan norma ini adalah 

terciptanya hubungan antar pribadi yang semula penuh dengan  keraguan dan 

konflik berubah menjadi sarana untuk pemecahan masalah dan penyelesaian 

pekerjaan atau tugas kelompok, antara lain dengan adanya norma berprilaku 

yang disepakati bersama oleh anggota kelompok, baik lisan maupun tertulis, 

artinya seluruh anggota kelompok sudah tahu apa yang tidak boleh dan tidak 
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pantas dilakukan dalam pergaulan kelompok. Selain itu sudah jelas pula peran 

apa yang harus dimainkan oleh setiap anggota kelompok dalam penyelesaian 

pekerjaan kelompok. Dengan demikian kelompok akan berjalan secara 

fungsional dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.  

Selanjutnya materi kegiatan untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal yang termasuk kedalam tahap pembentukan 

norma kelompok adalah sebagai berikut. 

a) Si Buta Menggambar. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 

mahasiswa dalam : (1) mengandalkan kepercayaan pada orang lain ; (2) 

memahami keragaman komunikasi non verbal; (3) memahami kelemahan 

dirinya; (4) merasakan suasana hati dalam diri sendiri; dan (5) memahami 

konsekuensi dari setiap tindakan. Metode dan teknik yang digunakan 

adalah simulasi dan self-exploration. Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan 

akan tercapai ditandai dengan (1) anggota kelompok mampu menjalankan 

perintah menyelesaikan tantangan dengan cepat dan tepat sesuai dengan 

yang diperintahkan oleh anggota kelompok lain; (2) anggota kelompok 

mampu lebih meningkatkan partisipasi diri; (3) anggota kelompok 

menurunkan resistensi terhadap aktivitas kelompok yang diikuti; (4) 

anggota kelompok menurunkan ego diri dan menerima prilaku anggota 

lain guna tercapainya efektifitas  kelompok seperti mampu  menerima 

pendapat dari anggota kelompok lain; (5) rasa keengganan dan keraguan 

anggota kelompok mulai terkikis (trust); (6) adanya “full body contact”  

diantara anggota kelompok; (7) adanya prilaku anggota kelompok yang 

saling mempengaruhi satu sama lain dan mulai mengenali “siapa dirinya” 

dan “siapa orang lain”; (8) adanya pemahaman kesatuan pendapat dan 

ikatan (cohesi); dan (9) anggota kelompok memunculkan perilaku yang 

boleh dan yang tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau 

norma kelompok, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dan efisien 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama serta menggapai 

tujuan kegiatan secara optimal seperti ”saya anggota kelompok tidak boleh 

membantah perintah  ketua kelompok”. 
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4) Tahap Kerja (performing stage) 

 Pada tahap ini kelompok sudah dibekali dengan  suasana hubungan kerja 

yang harmonis antara anggota yang satu dengan yang lainnya, norma 

kelompok telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran masing-

masing anggota telah jelas, ada keterbukaan dalam berkomunikasi dalam 

kelompok dan keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain, perbedaan 

pendapat ditolelir, inovasi berkembang (ibid), produktivitas kinerja 

meningkat, rasa keengganan dan keraguan anggota kelompok mulai terkikis 

(trust); dan  adanya “full body contact”  diantara anggota kelompok. Dengan 

iklim kelompok seperti inilah sinergi kelompok akan tercapai, sehingga 

kelompok mampu menampilkan prestasi kerja yang optimal.  Selain itu 

kegiatan-kegiatan yang diberikan sudah menitikberatkan pada pengembangan 

kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa beserta aspek-

aspeknya. Aspek dan indikator yang dikembangkan dalam kompetensi 

intrapersonal diantaranya : (1) aspek pemaman diri meliputi indikator 

mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dirinya sendiri, dan indikator 

mahasiswa memahami konsekuensi dari setiap tindakan; (2) aspek 

pengarahan  diri meliputi indikator mahasiswa dapat memiliki cara pandang 

yang mendalam, dan indikator mahasiswa dapat menyalurkan energi sesuai 

tujuan; dan (3) aspek penghargaan diri meliputi indikator mahasiswa 

merasakan menjadi orang yang berharga.  

 Sementara aspek dan indikator yang dikembangkan dalam kompetensi 

interpersonal  diantaranya (1) indikator peka terhadap diri sendiri; (2) 

indikator asertif, (3) indikator membiarkan orang lain bebas; (4) indikator 

ekspektasi yang realistis tentang diri sendiri dan orang lain; dan (5) inidikator 

perlindungan diri dalam situasi interpersonal.    

Selanjutnya materi kegiatan untuk mengembangkan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal yang termasuk kedalam tahap kerja adalah 

sebagai berikut. 

a) Simulasi 5 Bayangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 

mahasiswa dalam: (1) mengetahui kelebihan dirinya sendiri (2) memiliki 
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pemikiran yang akurat dalam memahami kepekaan terhadap diri sendiri 

dan orang lain. Metode dan teknik yang digunakan adalah diskusi, enquiry 

& discovery, learning, dan self-exploration. Dalam kegiatan ini tujuan 

kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) anggota kelompok mampu 

memahami potensi atau kelebihan diri sendiri; (2) anggota kelompok 

mampu mengeneralisasikan pemahaman kepekaan terhadap diri sendiri 

dan orang lain; (3) anggota kelompok mampu merumuskan hal-hal penting 

yang harus dilakukan dalam berelasi dengan orang lain; (4) keterbukaan 

dalam berkomunikasi dalam kelompok dan keluwesan dalam berinteraksi 

satu sama lain; e) anggota kelompok memahami perbedaan pendapat dapat 

ditolelir dan f) meningkatkan keterampilan kepekaan dan pemahaman diri.  

b) Pertukaran Jeruk Lemon. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 

mahasiswa dalam: (1) mengilustrasikan secara gamblang pentingnya 

mencermati latar belakang seseorang (2) mengilustrasikan kebutuhan 

untuk mempertajam keterampilan-keterampilan mengamati lingkungan 

dan peka terhadap karakteristik personal (3) meningkatkan kesadaran akan 

perbedaan latar belakang nilai, kepercayaan dan pandangan hidup orang 

lain. Metode dan teknik yang digunakan adalah simulasi, diskusi dan self-

exploration. 

Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok mampu mengenali jeruk yang dipilihnya dengan 

memberinya nama, mengenali ciri-ciri spesifik seperti “jeruk saya 

bernama John, dengan ciri bulat sempurna”;  (2) anggota kelompok 

mampu mendapatkan kembali jeruk miliknya  sesuai dengan ciri-ciri yang 

dimiliki; (3) anggota kelompok mampu mencermati  pentingnya 

mengenali ciri diri seperti munculnya pernyataan “saya perlu mengenali 

diri sendiri sebagai identitas siapa saya sebenarnya”  (4) keterbukaan dan 

keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain; (5) anggota kelompok 

paham bahwa perbedaan pendapat dapat ditolelir seperti munculnya 

pernyataan “ saya memahami bahwa setiap individu memiliki latar dan 

ciri yang berbeda.”; (6) anggota kelompok memiliki cara pandang yang 
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mendalam terhadap suatu objek atau pemikiran yang baru, dan (7) anggota 

kelompok dapat memahami dan merasakan suasana hati dalam diri sendiri 

dengan orang lain.  

c) Sarang Korek Api. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa  

dalam pentingnya mencermati serta mengerti perasaan orang lain yang 

diajak bekerjasama. Metode dan teknik yang digunakan adalah simulasi, 

diskusi dan self-exploration. 

Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok mampu mengelola perasaannya saat anggota kelompok 

lain gagal dalam melaksanakan tantangan; (2) anggota kelompok mampu 

menerima kegagalan anggota kelompok lain dalam melaksanakan 

tantangan yang disebabkan perbedaan kemampuan yang dimiliki dengan 

munculnya pernyataan “tidak apa-apa kamu sudah berusaha dengan 

kemampuanmu  sebaik mungkin”; (3)  anggota kelompok mampu ikut 

merasakan perasaan anggota kelompok lain yang melakukan kesalahan; 

(4) keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok; (5) keluwesan 

dalam berinteraksi satu sama lain; (6) anggota kelompok paham bahwa 

perbedaan pendapat ditolelir; anggota kelompok mampu  meningkatkan 

keterampilan-keterampilan untuk lebih memahami perasaan orang lain 

(empati), anggota kelompok dapat memahami konsekuensi dari setiap 

tindakan, dan anggota kelompok dapat menyalurkan energi sesuai dengan 

tujuan. 

d) Pesan Berantai. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu calon konselor 

dalam: (1) pentingnya mencermati serta mengerti perasaan orang lain yang 

diajak bekerjasama (2) memahami keberagaman gaya komunikasi orang 

lain. Metode dan teknik yang digunakan adalah simulasi, diskusi dan self-

exploration. 

Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok mampu mengelola perasaannya saat anggota kelompok 

lain gagal dalam melaksanakan tantangan; (2) anggota kelompok mampu 

menerima kegagalan anggota kelompok lain dalam melaksanakan 
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tantangan yang disebabkan perbedaan kemampuan yang dimiliki dengan 

munculnya pernyataan “tidak apa-apa kamu sudah berusaha dengan 

kemampuanmu  sebaik mungkin”; (3)  anggota kelompok mampu ikut 

merasakan perasaan anggota kelompok lain yang melakukan kesalahan; 

(4) keterbukaan dalam berkomunikasi dalam kelompok; (5) keluwesan 

dalam berinteraksi satu sama lain; (6) anggota kelompok  memahami 

bahwa perbedaan pendapat ditolelir; dan mampu  meningkatkan 

keterampilan-keterampilan untuk lebih memahami perasaan orang lain 

(empati); (7) anggota kelompok mampu menjalankan perintah 

menyelesaikan tantangan dengan cepat dan tepat sesuai dengan yang 

diperintahkan oleh anggota kelompok lain; (8) anggota kelompok mampu 

lebih meningkatkan partisipasi diri; (9) anggota kelompok menurunkan 

resistensi terhadap aktivitas kelompok yang diikuti; (10) anggota 

kelompok menurunkan ego diri dan menerima perilaku anggota lain guna 

tercapainya efektifitas  kelompok seperti mampu  menerima pendapat dari 

anggota kelompok lain; (11) rasa keengganan dan keraguan diantara 

anggota kelompok mulai terkikis (trust); (12) adanya “full body contact” 

diantara anggota kelompok; (13) adanya prilaku anggota kelompok yang 

saling mempengaruhi satu sama lain dan mulai mengenali “siapa dirinya” 

dan “siapa orang lain”; (14) adanya pemahaman kesatuan pendapat dan 

ikatan (cohesi). 

e) Sungai Berbuaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu mahasiswa 

dalam mengahadapi dan menangani perbedaan secara konstruktif, 

memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah simulasi, diskusi dan self-exploration. Dalam kegiatan 

ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) keterbukaan dan 

keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain; (2) anggota kelompok 

paham  bahwa perbedaan pendapat ditolelir seperti munculnya pernyataan 

“ saya memahami bahwa setiap individu memiliki latar, pandangan dan 

pemikiran  yang berbeda.”; (3) anggota kelompok mampu  meningkatkan 

keterampilan-keterampilan untuk lebih memahami perasaan orang lain 
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(empati); (4) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan partisipasi 

diri; (5) anggota kelompok menurunkan resistensi terhadap aktivitas 

kelompok yang diikuti; (6) anggota kelompok menurunkan ego diri dan 

menerima prilaku anggota lain guna tercapainya efektifitas  kelompok 

seperti mampu  menerima pendapat dari anggota kelompok lain; (7) 

adanya prilaku anggota kelompok yang saling mempengaruhi satu sama 

lain; (8) adanya pemahaman kesatuan pendapat dan ikatan (cohesi). 

f) Wanita Tua Muda (Telaah Wajah).  Tujuan dari kegiatan ini adalah 

membantu mahasiswa dalam : (1) dampak  latar belakang atau sikap 

seseorang bagi persepsinya terhadap suatu objek atau kejadian (2) 

meningkatkan cara pandang yang mendalam (3) pentingnya mencermati 

serta mengerti perasaan orang lain yang diajak bekerjasama; (4) dapat 

mengidentifikasi ekspresi wajah; (5) memahami perasaan dan emosi pada 

ekspresi wajah; dan (5) dapat menyusun rencana tanggapan terhadap 

ekspresi wajah pasangan komunikasi. Metode dan teknik yang digunakan 

adalah simulasi, diskusi dan self-exploration. Dalam kegiatan ini tujuan 

kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) anggota kelompok mampu  

terbuka dan luwes dalam berinteraksi satu sama lain; (2) anggota keompok  

memahami bahwa perbedaan pendapat dapat ditolelir seperti munculnya 

pernyataan “ saya memahami bahwa setiap individu memiliki latar, 

pandangan dan pemikiran  yang berbeda.”; (3) anggota kelompok 

meningkatkan keterampilan-keterampilan untuk lebih memahami perasaan 

orang lain (empati); (4) anggota kelompok mampu lebih meningkatkan 

partisipasi diri; (5) anggota kelompok menurunkan resistensi terhadap 

aktivitas kelompok yang diikuti; (6) anggota kelompok menurunkan ego 

diri dan menerima prilaku anggota lain guna tercapainya efektifitas  

kelompok seperti mampu  menerima pendapat dari anggota kelompok lain; 

(7) adanya prilaku anggota kelompok yang saling mempengaruhi satu 

sama lain; (8) adanya pemahaman kesatuan pendapat (cohesi) anggota 

kelompok. 
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5) Tahapan Terminasi (Adjourning stage) 

Pada tahap ini merupakan tahap effect of termination on individual atau 

tahap dimana peserta menunjukkan hal-hal, kinerja yang terpikir dan terasa 

sebagai hasil dari pengalamannya dalam mengikuti kegiatan. Selain itu dalam 

tahap ini terdapat proses refleksi dan aplikasi terhadap pengalaman, wawasan dan 

ketercapaian tujuan  yang tebangun selama peserta  mengikuti kegiatan. 

a) Penghargaan Positif. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu 

mahasiswa dalam: (1) pentingnya mencermati serta mengerti perasaan 

orang lain yang diajak bekerjasama; (2) dampak  latar belakang atau sikap 

seseorang bagi persepsinya terhadap suatu objek atau kejadian; (3) 

meningkatkan kompetensi intrapersonal dengan pemahaman diri, pengaran 

diri, dan penghargaan diri; (4) merefleksikan semua pengalaman yang 

dilalui peserta dalam pengembangan kompetensi interpersonal meliputi 

kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, asertif, membiarkan orang 

lain bebas, memiliki ekspektasi yang realistis, dan memiliki perlindungan 

diri dalam situasi interpersonal. Metode dan teknik yang digunakan adalah 

simulasi, diskusi dan self-exploration. 

Dalam kegiatan ini tujuan kegiatan akan tercapai ditandai dengan (1) 

anggota kelompok memahami maksud dari semua rangkaian kegiatan 

yang telah diikuti; (2) anggota kelompok mampu mengeneralisasikan 

pemahaman dari kegiatan yang diikutinya dengan munculnya pernyataan 

“dari seluruh kegiatan yang saya ikuti diwaktu yang akan datang saya 

akan melakukan….”; (3) anggota kelompok mampu merumuskan hal-hal 

penting yang harus dilakukan dalam meningkatkan kompetensi 

intarpersonal dan interpersonal; (4) keterbukaan dalam berkomunikasi 

dalam kelompok dan keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain; (5) 

anggota kelompok memahami perbedaan pendapat dapat ditolelir; dan (6) 

menerima penilaian objektif dari anggota kelompok lain terhadap diri 

sendiri.  
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j. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan  

  Evaluasi program experiental based counseling ini menitikberatkan pada 

efektifitas kegiatan. Kriteria evaluasi mengarah pada evaluasi personel, evaluasi 

proses, evaluasi hasil dan evaluasi input. Evaluasi personel adalah prosedur yang 

digunakan untuk menilai keefektifan konselor, trainer, co-trainer, dan observer 

dalam mengimplementasikan program experiental based counseling untuk 

mengembangkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa. 

  Evaluasi proses menekankan pada pelaksanaan konseling kelompok 

berbasis pengalaman yang memiliki ketepatan antara materi kegiatan, metode dan 

kompetensi yang dikembangkan. Pada pelaksanaan konseling kelompok berbasis 

pengalaman yang menjadi bahan penilaian dalam pengembangan kompetensi 

intrapersonal dan interpersonal meliputi tiga komponen yaitu kedalaman saat 

mengajukan pertanyaan refleksi setiap kegiatan, hasil jurnal kegiatan konseling 

kelompok berbasis pengalaman, dan hasil observasi. Evaluasi proses berkaitan 

dengan pelaksanaan program experiental based counseling ditekankan pada 

penilaian terhadap ketertiban peserta pada saat mengikuti prosedur kegiatan dan 

keterlibatan peserta saat mengikuti program experiental based counseling. 

Evaluasi hasil diarahkan pada perubahan pemahaman dan sikap  yang  

ditunjukkan dengan adanya peningkatan kompetensi intrapersonal dan 

interpersonal mahasiswa. Selanjutnya evaluasi input menekankan  masukan-

masukan yang direncanakan dalam mencapai tujuan dan keberhasilan program 

experiental based counseling, biaya yang diperlukan, kuantitas dan kualitas 

tenaga personel, fasilitas yang dibutuhkan dan waktu yang disediakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana interaksi berbagai 

masukan/komponen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program 

experiental based counseling.  

 

 


