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Abstract. This study was aimed to produce a model of solution-focused brief counseling in 

increasing psychological strength of undergraduate students. This study used research and 

development method consisted of four main stages: those were preliminary studies, model 

development, model rational validation, and model empirical validation. The research 

samples were UPI undergraduate students of class 2009 chosen by using simple random 

sampling technique. The findings of preliminary studies on problems of psychological need 

degree indicated that lack of sufficient freedom to have choices and understanding certain 

responsibilities ranked highest and first degree in the problem. The profile of psychological 

strength of undergraduate students in general was categorized as average (43.76%). The 

percentage of students who had psychological strength in under average category was higher 

than in above average category with difference of 0.85%. The students of Faculty of 

Language and Arts Education (FPBS) ranked highest in under average category of 

psychological strength, thus it could be assumed that FPBS students needed counseling than 

students of other faculties. The result of rational validation of expert judgment to hypothetical 

model of solution-focused brief counseling in increasing psychological strength of 

undergraduate students indicated that developed model was an appropriate intervention model 

to increase healthy psychological functioning. The result of empirical validation to this 

developed model in increasing psychological strength of undergraduate students indicated that 

this model was effective specifically in increasing aspects of psychological strength except 

assertiveness. Recommendation of this study were addressed to Pusat Psikologi Terapan (P2T) 

Jurusan Psikologi UPI, academic advisors, Unit Pelayanan Teknis Layanan BK UPI, counselors 

as well as guidance and counseling teachers, and Study Program of Guidance and Counseling 

of  UPI Postgraduate School and following researchers as well. 
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competencies, interpersonal competencies  
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Abstrak. Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan model konseling singkat berfokus 

solusi untuk meningkatkan daya psikologis mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian dan pengembangan yang terdiri atas empat tahapan utama, yaitu studi 

pendahuluan, pengembangan model, validasi rasional model, dan validasi empiris model. 

Sampel penelitian adalah mahasiswa S1 UPI angkatan 2009 dengan menggunakan teknik 

simple random sampling. Hasil studi pendahuluan tentang permasalahan mahasiswa dalam 

aspek kebutuhan psikologis menunjukkan bahwa pada umumnya di tingkat universitas dan 

tingkat fakultas, tidak bebas dalam menentukan pilihan dalam hidup serta tidak memahami 

tanggung jawab yang melekat pada pilihan menempati persentase tertinggi sebagai 

permasalahan urutan pertama. Tingkat daya psikologis mahasiswa pada umumnya berada 

dalam kategori rata-rata (43,76%). Persentase mahasiswa yang memiliki daya psikologis di 

bawah rata-rata lebih banyak dibandingkan yang di atas rata-rata dengan selisih 0,85%. Untuk 

persentase mahasiswa yang memiliki tingkat daya psikologis kategori sangat rendah, Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Sastra menempati urutan tertinggi, sehingga dapat diasumsikan bahwa 

pada umumnya mahasiswa FPBS lebih membutuhkan konseling dibandingkan mahasiswa 

fakultas lainnya. Hasil validasi rasional pakar bimbingan dan konseling terhadap model 

hipotetis konseling singkat berfokus solusi untuk meningkatkan daya psikologis menunjukkan 

bahwa model yang dikembangkan dinilai layak sebagai suatu model intervensi menuju 

keberfungsian psikologis yang sehat. Hasil uji empiris terhadap model konseling ini untuk 

meningkatkan daya psikologis mahasiswa menunjukkan bahwa secara spesifik model 

konseling ini efektif untuk meningkatkan hampir semua aspek-aspek daya psikologis kecuali 

aspek asertivitas. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Pusat Psikologi Terapan (P2T) 

Jurusan Psikologi UPI, dosen pembimbing akademik, Unit Pelayanan Teknis Layanan BK 

UPI, konselor dan guru BK, serta Program Studi BK SPS UPI  dan peneliti selanjutnya. 

 

 

Kata Kunci:  konseling singkat berfokus solusi, daya psikologis, kompetensi intrapersonal, 

kompetensi interpersonal.  
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A. Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, dan Landasan Teoretis 

Hampir semua mahasiswa dalam kehidupannya memiliki masalah yang menghambat 

efisiensi dalam studinya sehingga mereka tidak dapat mencapai keberhasilan yang optimal 

dalam studinya serta menimbulkan masalah lain dan memberikan dampak yang cukup besar 

terhadap aspek kehidupan lainnya. Ketidakberhasilan tersebut dikarenakan mahasiswa 

menghadapi tuntutan baik yang bersifat akademik maupun tuntutan-tuntutan lainnya yang 

bersifat nonakademik sehubungan dengan masa transisi menuju masa dewasa atau persiapan 

menuju masa depan. Dalam menghadapi permasalahan dan tekanan berupa tuntutan tersebut, 

terdapat mahasiswa yang mampu mengatasinya dengan cara yang efektif dan konstruktif, dan 

ada pula yang tidak mampu mengatasinya dengan cara efektif melainkan destruktif, sehingga 

menghambat studi, perkembangan karier, serta kehidupannya di masa yang akan datang.  

Berdasarkan hasil konseling individual yang dilakukan peneliti sejak tahun 2002 

terhadap sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi “X” di Bandung, ditemukan bahwa masalah 

nonakademik lebih banyak dialami kalangan mahasiswa dibandingkan masalah akademik, 

seperti masalah keluarga, hubungan seks pranikah, penyimpangan seksual, minuman keras, 

dan penyalahgunaan obat-obatan. Banyak di antara mereka yang mengalami kendala dalam 

berkomunikasi dengan keluarga, dalam mengendalikan hasrat dan aktivitas seksual, serta sulit 

menahan keinginan dan menghentikan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan 

penyalahgunaan obat-obatan.  

Di balik tergelincirnya mahasiswa ke dalam praktek kegiatan seks pranikah, 

penyimpangan seksual, minuman keras, serta penyalahgunaan obat-obatan ditemukan bahwa 

mayoritas dari mereka belum memahami siapa diri mereka sebenarnya, memiliki perasaan 

tidak berharga, serta  tidak memiliki tujuan dan makna dalam hidupnya. Selain itu mereka 

merupakan individu yang kurang asertif, di mana mereka sulit untuk menyatakan keberatan 

terhadap ajakan akan perbuatan-perbuatan negatif tersebut. Pratanti (2007, online) 

menyatakan bahwa kebanyakan orang enggan bersikap asertif karena dalam dirinya ada rasa 

takut mengecewakan orang lain, takut jika akhirnya dirinya tidak lagi disukai atau pun 

diterima. Selain itu alasan “untuk mempertahankan kelangsungan hubungan” juga sering 

 menjadi alasan karena salah satu pihak tidak ingin membuat pihak lain sakit hati. Padahal, 

dengan membiarkan diri untuk bersikap tidak asertif (memendam perasaan dan perbedaan 

pendapat), justru akan mengancam hubungan yang ada karena salah satu pihak kemudian 

akan merasa dimanfaatkan oleh pihak lain.  
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Dari hasil penelusuran di kelas mata kuliah Psikologi/Psikologi Kepribadian di 

Sekolah Tinggi tersebut sejak 2001 ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa (lebih dari 50% 

per semester) bingung dan tidak mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, 

bahkan sekitar 25% per semester hanya mengetahui kelemahan dirinya. Kemudian mahasiswa 

yang mampu menetapkan tujuannya secara spesifik dan yakin akan pencapaian tujuan 

hidupnya tersebut hanya berkisar di bawah 40% per semester.  

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). 

Yang dimaksud dengan daya psikologis di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi 

tantangan, permasalahan, hambatan dan tekanan dalam kehidupannya. 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. 

Daya psikologis dibangun oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu: (1) pemenuhan 

kebutuhan, (2) kompetensi intrapersonal, dan (3) kompetensi interpersonal. Ketiga unsur ini 

saling berkaitan satu sama lain, serta penting bagi berfungsinya dua unsur yang lain dan bagi 

unsur itu sendiri, sehingga perubahan dalam satu unsur akan diikuti oleh perubahan dalam 

unsur yang lain. Apabila kompetensi intrapersonal dan interpersonal meningkat, maka 

pemenuhan kebutuhan akan meningkat pula, yang kemudian akan meningkatkan daya 

psikologis, yang pada akhirnya akan menentukan kesehatan psikologis atau tingkat 

keberfungsian psikologis. 

Hubungan antara pemenuhan kebutuhan psikologis dan daya psikologis serupa dengan 

hubungan antara gizi dan kekuatan fisik. Kebutuhan psikologis meliputi (Cavanagh, 1982): 
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(1) memberi dan menerima afeksi, (2) bebas, (3) memiliki kesenangan, (4) menerima 

stimulasi, (5) merasakan sensasi pencapaian, (6) memiliki harapan, (7) memiliki waktu sendiri 

yang tenang, serta (8) memiliki tujuan eksistensi dalam kehidupannya.  

Hasil studi pendahuluan terhadap 585 orang mahasiswa S1 Universitas Pendidikan 

Indonesia angkatan 2009 tentang permasalahan dalam aspek kebutuhan psikologis 

menunjukkan bahwa: (1) 24,4% mahasiswa tidak bebas dalam menentukan pilihan dalam 

hidup serta tidak memahami tanggung jawab yang melekat pada pilihan tersebut; (2) 20,17% 

mahasiswa melakukan rutinitas yang sama tanpa diselingi kegitan yang bersifat refreshing 

atau rekreasi; (3) 15,38% mahasiswa pasif dalam mencari tantangan-tantangan dan sesuatu 

yang baru dalam hidup; (4) 13,68% mahasiswa memiliki tujuan hidup yang tidak jelas dan 

tidak terarah; (5) 7,86% mahasiswa enggan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang 

kepada orang lain serta merasa tidak menerima kasih sayang dan perhatian dari orang lain; (6) 

7,69% mahasiswa tidak melihat hasil positif dari suatu usaha sehingga sulit untuk mencapai 

kepuasan;   (7) 4,96% mahasiswa tidak memiliki waktu untuk berintrospeksi; dan (8) 2,74% 

mahasiswa memandang suatu situasi hanya dari satu sudut pandang; ditambah dengan (9) 

3,08% mahasiswa berpendapat bahwa permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan psikologis 

tidak terlalu menimbulkan kesulitan bagi mereka. 

Kedelapan permasalahan tersebut di atas mungkin dihadapi mahasiswa sejak semester 

1 dan dapat meningkat seiring bertambahnya beban dan tingkat kesulitan tugas kampus serta 

tugas-tugas perkembangan yang semakin kompleks sebagai orang dewasa.  

Tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi kualitas 

kehidupan individu, terutama di dalam mengatasi permasalahan dan tekanan dalam kehidupan 

mereka. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi mahasiswa mungkin saja bersumber dari 

adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, serta rendahnya kompetensi intrapersonal dan 

kompetensi interpersonal mahasiswa. Mahasiswa yang mampu memenuhi kebutuhannya 

biasanya cukup kuat dan sehat secara psikologis untuk beradaptasi dengan tantangan dalam 

hidupnya. 

Semakin baik daya psikologis pada diri seseorang, maka semakin konstruktif mereka 

dalam mengatasi permasalahan dan stress, karena orang yang memiliki daya psikologis yang 

baik akan berperilaku dengan cara yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan yang 

realistis. Sebaliknya, semakin buruk daya psikologis yang mereka miliki, maka semakin tidak 

efektif mereka dalam mengatasi permasalahan dan stress. Hal ini selanjutnya akan 

menimbulkan distress, ketidakpuasan, dan ketidakbahagiaan.  
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Semakin baik kompetensi intrapersonal dan interpersonal, maka semakin tinggi 

tingkat pemenuhan kebutuhan psikologis mereka, dan semakin sehat fungsi psikologis 

mereka. Sebaliknya, semakin buruk kompetensi intrapersonal dan interpersonal, maka 

semakin rendah tingkat pemenuhan kebutuhan psikologis dan abnormal fungsi psikologis 

mereka.  

Kompetensi intrapersonal merupakan kemampuan yang dipelajari yang membantu 

seseorang untuk berhubungan dengan dirinya sendiri. Kemampuan ini memungkinkan orang 

tersebut untuk berelasi dengan lingkungannya sekaligus memenuhi kebutuhannya karena 

kesadaran akan pikiran, perasaan, dan kebutuhan yang mereka miliki semakin meningkat.   

Kompetensi interpersonal merupakan metode yang dipelajari seseorang dan digunakan 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi interpersonal memberikan kesempatan 

kepada seseorang untuk memahami orang lain dan juga diri sendiri dalam konteks sosial. 

Kompetensi ini sangat penting karena semakin efektif seseorang dalam berinteraksi dengan 

orang lain, maka semakin banyak kesempatan untuk mempelajari diri sendiri dan semakin 

memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan interpersonal yang memadai.  

Belajar untuk berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik itu 

penting, karena kebutuhan psikologis yang paling dasar dapat dipenuhi melalui hubungan 

interpersonal; manusia tidak hanya memiliki tanggung jawab pribadi untuk tumbuh, namun 

juga tanggung jawab sosial untuk membantu orang lain tumbuh atau sekurang-kurangnya 

tidak merintangi mereka untuk tumbuh. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan pentingnya daya psikologis yang baik agar 

mahasiswa mampu meninggalkan perilaku maladaptif dan mempelajari perilaku adaptif yang 

adekuat; dengan kata lain aspek psikologisnya sehat dan tingkat keberfungsiannya baik. 

Perilaku maladaptif yang dimaksud di sini adalah yang berada dalam taraf normal namun 

dalam beberapa hal mengganggu pemenuhan dan pertumbuhan kebutuhan. Daya psikologis 

yang baik akan menggiring mahasiswa untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupannya di 

perguruan tinggi secara efisien dan memberikan kepuasan pada dirinya. 

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 585 mahasiswa S1 Universitas Pendidikan 

Indonesia angkatan 2009 juga diperoleh hasil bahwa mahasiswa yang memiliki daya 

psikologis kategori sangat tinggi berjumlah 35 orang (5,98%), kategori tinggi berjumlah 127 

orang (21,71%), kategori rata-rata berjumlah 256 orang (43,76%), kategori rendah berjumlah 

130 orang (22,22%), dan kategori sangat rendah berjumlah 37 orang (6,32%). 

Mahasiswa dengan daya psikologis di bawah rata-rata (kategori rendah dan sangat 

rendah) pada dasarnya membutuhkan konseling karena mereka mengalami ketidaknyamanan 
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dan distress dalam kehidupan mereka lebih dari semestinya. Dalam seting perguruan tinggi, 

pihak yang turut bertanggung jawab dalam membantu mahasiswa mengatai permasalahan 

hidupnya agar tidak menghambat penyelesaian studinya antara lain dosen pembimbing 

akademik (dosen PA).  

Fungsi dosen PA pada umumnya kurang dioptimalkan; dosen PA – yang idealnya 

berfungsi sebagai pembimbing kemajuan studi mahasiswa selama mengenyam pendidikan di 

perguruan tinggi – pada umumnya bertemu dengan mahasiswa perwaliannya sekali dalam 

satu semester, yaitu pada saat mengisi formulir rencana studi; selebihnya komunikasi antara 

mahasiswa dengan dosen PA sangat bergantung dari bagaimana kedekatan dosen PA dengan 

mahasiswa serta inisiatif dari masing-masing dosen PA, sehingga di sini terlihat bahwa setiap 

mahasiswa tidak memperoleh porsi yang sama dalam layanan bimbingan dan konseling dari 

dosen PA. Hal tersebut dapat difahami bahwa dosen PA, selain memiliki tugas membimbing 

mahasiswa, juga dipadati dengan sejumlah tugas Tridharma perguruan tinggi lainnya, yaitu 

bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Mengingat moto “guidance 

for all”, gambaran ini sangatlah tidak sesuai dengan moto tersebut.  

Berdasarkan hasil studi literatur dan disertasi program studi BK, model konseling 

yang diterapkan di perguruan tinggi pada umumnya menggunakan pendekatan „tradisional‟, 

yang lebih menitikberatkan pada problem-talk dan histori terjadinya permasalahan tersebut, 

sehingga sesi yang digunakan pun menjadi lebih banyak dan lama. Dalam penelitian ini, 

peneliti berasumsi bahwa model konseling yang tepat digunakan untuk meningkatkan daya 

psikologis mahasiswa melalui peningkatan kompetensi intrapersonal dan interpersonal adalah 

model konseling singkat berfokus solusi di dalam seting kelompok dan dalam waktu singkat.  

Model konseling singkat berfokus solusi (solution-focused brief counseling) 

menitikberatkan pada percakapan solusi (solution-talk) dan langsung mengarah pada langkah 

apa yang akan dilakukan konseli di kemudian hari dengan permasalahan yang melekat dalam 

hidupnya, sehingga sesi menjadi ringkas dan singkat.  Model tersebut didasarkan pada asumsi 

optimis bahwa setiap individu itu ulet, banyak akal, cakap, dan memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruk solusi yang dapat mengubah kehidupan mereka (Corey, 2008: 424). Peneliti 

berasumsi bahwa model konseling singkat berfokus solusi sangat tepat apabila diterapkan di 

perguruan tinggi karena bekerja dalam kerangka waktu terbatas dan terstruktur dengan 

menitikberatkan pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki mahasiswa untuk berfokus 

pada solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupannya di perguruan tinggi. 

Konseling singkat berfokus solusi dilakukan secara berkelompok dimana mahasiswa diminta 

untuk mencari solusi sendiri dan dapat dilakukan dalam sesi pertemuan yang sangat singkat.  
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Untuk mengatasi masalah daya psikologis mahasiswa melalui peningkatan kompetensi 

intrapersonal dan komptensi interpersonal, peneliti memilih konseling dalam seting kelompok 

berdasarkan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dibutuhkan 

adanya interaksi dengan orang lain, sehingga diharapkan dalam seting kelompok ini, selain 

kompetensi intrapersonal, kompetensi interpersonal juga akan berkembang. Peneliti juga 

memilih konseling dalam kerangka waktu singkat (brief) berdasarkan pertimbangan bahwa 

arena sesungguhnya untuk meningkatkan kompetensi intrapersonal dan interpersonal itu 

adalah kehidupan nyata di luar sesi konseling. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut maka peneliti mengembangkan model konseling singkat berfokus solusi untuk 

meningkatkan daya psikologis. 

Kualitas hubungan terapeutik merupakan jantung dari keefektifan model konseling 

singkat berfokus solusi. Salah satu cara untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif 

adalah menunjukkan kepada anggota bagaimana mereka dapat menggunakan kekuatan dan 

sumber daya yang mereka miliki untuk mengkonstruk solusi. Dalam hal ini peran konselor 

membantu konseli untuk mengenali kompetensi yang mereka miliki. Dalam model konseling 

singkat berfokus solusi, konseli diajak untuk berfokus pada solusi, bukan pada permasalahan. 

Meskipun permasalahan tetap harus diketahui pada sesi pertama, namun tujuannya dalam 

rangka mengidentifikasi solusi apa yang selama ini menghasilkan perubahan ke arah positif, 

bukan untuk menelusuri latar belakang atau sejarah terjadinya permasalahan tersebut. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya model konseling singkat berfokus 

solusi (solution-focused brief counseling) untuk meningkatkan daya psikologis mahasiswa. 

Kerangka isi dan komponen model disusun berdasarkan kajian konsep dan teori model 

pengajaran personal, daya psikologis, terapi singkat berfokus solusi (solution-focused brief 

therapy) dan kelompok kerja berfokus solusi (solution-focused groupwork), kajian hasil 

penelitian terdahulu yang relevan, studi pendahuluan yang menjaring data permasalahan 

ditinjau dari pemenuhan kebutuhan psikologis serta profil tingkat kompetensi intrapersonal 

dan interpersonal mahasiswa S1 UPI angkatan 2009, serta uji empiris terhadap model. 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, rancangan penelitian yang 

digunakan adalah combined quantitative and qualitative design dengan menggunakan model 

dominant-less dominant design (Creswell, 1994). Dalam rancangan ini, penelitian kuantitatif 

didasarkan pada pengujian teori dengan metode eksperimental yang ditunjang teknik 
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wawancara, pengisian jurnal mingguan dan format-format isian, serta observasi pada fase 

pengumpulan data.  

 Model penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development). Gall dan Borg (2003) menyatakan bahwa Penelitian dan Pengembangan dalam 

bidang pendidikan merupakan model perkembangan yang berbasis industri dimana temuan 

dari penelitian digunakan untuk mendesain produk dan prosedur baru, yang kemudian diuji di 

lapangan secara sistematis, dievaluasi, dan disaring sampai produk atau prosedur tersebut 

memenuhi kriteria keefektifan, kualitas, atau standar tertentu.  Penelitian ini dilakukan untuk 

mengembangkan model terapi berfokus solusi dan kelompok kerja berfokus solusi yang 

berpijak pada studi literatur, studi penelitian terdahulu, dan studi pendahuluan di lapangan 

serta menghasilkan suatu produk yang diperbaharui yang disebut model konseling singkat 

berfokus solusi (solution-focused brief counseling).  

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis variabel, yaitu: 

a. konseling singkat berfokus solusi sebagai variabel bebas, 

b. daya psikologis sebagai variabel terikat; 

c. jenis kelamin sebagai variabel moderator. 

Sampel penelitian adalah mahasiswa S1 UPI angkatan 2009 dengan menggunakan 

teknik simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. 

Pengujian efektivitas model menggunakan randomized pretest-posttest control group 

design, dengan cara  dengan cara menganalisis tingkat daya psikologis sebelum dan setelah 

mengikuti konseling singkat berfokus solusi dalam pengujian lapangan model. 

Yang dimaksud dengan efektif dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan daya 

psikologis mahasiswa yang dilihat dari kompetensi intrapersonal dan kompetensi 

interpersonal mahasiswa setelah mengikuti konseling singkat berfokus solusi. Sedangkan 

yang dimaksud dengan konseling singkat berfokus solusi dalam penelitian ini adalah 

penggunaan pendekatan berfokus solusi dalam kelompok yang bekerja dalam kerangka waktu 

terbatas dan terstruktur dengan menitikberatkan pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki 

mahasiswa untuk berfokus pada solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi.  Model 

konseling singkat berfokus solusi dilakukan dalam lima sesi, yang terdiri atas satu pertemuan 

prakelompok dan tiga pertemuan sesi konseling (termasuk penghentian), ditambah dengan 

sesi follow-up satu bulan setelah sesi penghentian dengan durasi 90-120 menit per pertemuan. 

Pertemuan sesi konseling dilakukan 1x/minggu. 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini menggunakan teknik uji t dan ANAVA 

dengan rumusan hipotesis berikut ini: 
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a.  Hipotesis penelitian: model konseling singkat berfokus solusi efektif untuk meningkatkan 

daya psikologis mahasiswa 

H0 : KE = KK  

 H1 : KE > KK  

Keterangan: KE: rata-rata  peningkatan   daya   psikologis   kelompok eksperimen 

KK: rata-rata  peningkatan   daya   psikologis kelompok kontrol 

b.  Hipotesis penelitian: terdapat perbedaan keefektifan model antara mahasiswa perempuan 

dengan laki-laki. 

H0 : KEP = KEL  

H1 : KEP ≠ KEL  

Keterangan: KEP: rata-rata peningkatan daya psikologis kelompok eksperimen berjenis 

kelamin perempuan 

KEL:  rata-rata peningkatan daya psikologis kelompok eksperimen berjenis 

kelamin laki-laki 

 

C. Hasil Penelitian 

Pengujian efektivitas model konseling singkat berfokus solusi untuk meningkatkan 

daya psikologis mahasiswa S1 Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2009 

menggunakan teknik uji perbedaan rerata (t-test) populasi yang tidak berkorelasi dengan 

α=0,5 (tingkat keyakinan 95%). Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa H0 ditolak (dengan 

thitung=3,69 dan ttabel=1,67), dengan demikian model konseling singkat berfokus solusi efektif 

untuk meningkatkan daya psikologis mahasiswa.  

Pengujian terhadap perbedaan keefektifan model konseling singkat berfokus solusi 

pada mahasiswa perempuan dan laki-laki menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan 

keefektifan model konseling ini pada mahasiswa perempuan ataupun laki-laki (dengan 

Fhitung=0,07 dan Ftabel=4,196). Barton (2007) dalam artikelnya Comparing The Psychological 

Strength of Women and Men menyatakan bahwa jenis kelamin tidak terlalu membuat 

perbedaan pada daya psikologis seseorang, namun struktur sosial dan pengalaman hiduplah 

yang lebih mempengaruhi daya psikologis seseorang.  

 

D. Pembahasan 

Secara specifik, efektivitas model konseling singkat berfokus solusi untuk 

meningkatkan daya psikologis dapat dilihat di tabel 1. Dengan ttabel=1,70, signifikansi 
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peningkatan kompetensi intrapersonal dan kompetensi interpersonal mahasiswa setelah 

mengikuti konseling singkat berfokus solusi dituangkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 1 

Peningkatan Daya Psikologis Mahasiswa Pasca Model Konseling Singkat Berfokus Solusi 

Ditinjau dari Tiap Aspek 

 

Unsur Aspek 
Rerata 

pretest 

Rerata 

posttest 

Perolehan 

(Gain) 
thitung Keterangan 

Kompetensi 

intrapersonal 

 3.13 3,53 0,40 6,55 Signifikan  

1. Pemahaman diri 3.55 3.72 0.17 2,01 Signifikan  

2. Pengarahan diri 2.88 3.41 0.53 6,97 Signifikan  

3. Penghargaan diri 2.95 3.46 0.51 5,32 Signifikan  

Kompetensi 

intrapersonal 

 3,12 3,40 0,28 6,45 Signifikan  

1. Peka terhadap diri 

sendiri dan orang 

lain 

3.12 3.37 0.25 3,40 Signifikan 

2. Asertif 
3.02 3.15 0.13 1,48 

Tidak 

signifikan 

3. Nyaman dengan 

diri sendiri dan 

orang lain 

2.94 3.34 0.39 3,19 Signifikan 

4. Membiarkan orang 

lain bebas 
3.73 4.05 0.32 2,79 Signifikan 

5. Ekspektasi yang 

realistis tentang diri 

sendiri dan orang 

lain 

3.28 3.54 0.27 4,50 Signifikan 

6. Perlindungan diri 

dalam situasi 

interpersonal 

2.95 3.37 0.42 3,28 Signifikan 

Secara spesifik model konseling singkat berfokus solusi efektif untuk 

meningkatkan hampir semua aspek-aspek daya psikologis kecuali aspek asertivitas. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji empiris ini adalah bahwa hanya satu aspek daya 

psikologis yang tidak mengalami peningkatan sebagai dampak intervensi konseling singkat 

berfokus solusi yaitu aspek asertivitas.  

Mengajarkan beberapa keterampilan dalam konseling singkat berfokus solusi 

terbukti mampu meningkatkan aspek pengarahan diri dan penghargaan diri secara 

signifikan. Menurut Santrock (2007), meningkatkan keterampilan nyata secara langsung 

kepada remaja seringkali dapat meningkatkan harga diri. Remaja mengembangkan harga 

diri yang lebih tinggi karena mereka mengetahui tuga-tugas yang penting untuk meraih 

tujuan dan memiliki pengalaman untuk melakukan tugas-tugas tersebut atau menampilan 

perilaku serupa.  

Harga diri seringkali akan meningkat apabila remaja mencoba mengatasi suatu 

masalah yang dihadapi dan bukan menghindarinya (Lazarus, 1991 dalam Santrock, 
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2007). Menghadapi masalah secara positif, jujur, dan tidak defensif dapat menghasilkan 

evaluasi diri yang positif. Hal ini sejalan dengan konseling singkat berfokus solusi yang 

memiliki keyakinan bahwa konseli sudah kompeten pada saat memasuki sesi konseling, 

dan peran konselor membantu konseli mengenali sumber daya yang mereka miliki 

sehingga konseli mampu memperoleh solusi bagi permasalahannya sendiri.  

Perilaku asertif biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki penghargaan diri 

yang tinggi. Dalam penelitian ini, peningkatan penghargaan diri yang cukup tinggi ternyata 

tidak disertai dengan peningkatan sikap asertif yang tinggi pula; hal ini dapat disebabkan 

karena budaya Timur yang nonasertif sangat melekat pada diri mahasiswa sehingga 

mahasiswa kurang memiliki kesempatan untuk mempelajari perilaku asertif dan kurang 

memiliki model asertif yang dapat ditiru oleh mereka. Hal ini sejalan dengan studi yang 

dilakukan Chung (2000) terhadap pekerja Amerika keturunan Asia Timur, yang  

menghasilkan temuan bahwa kurangnya potensi kepemimpinan pada orang Amerika 

keturunan Asia Timur disebabkan oleh sikap nonasertif sebagai pengaruh budaya Asia 

Timur. Dalam studinya, Chung menemukan bahwa budaya Asia Timur memiliki nilai yang 

menentang komunikasi asertif dan menghindari konfontasi (Chen and Chung, 1994 dalam 

Chung, 2000). 

Menurut Santrock (2007), pada masa remaja akhir yang akan beranjak dewasa, 

pemahaman diri lebih terintegrasi yang mengandung bagian-bagian yang terpisah yang 

digabungkan secara sistematis. Ketika berusaha menyusun teori umum mengenai dirinya 

dan menghayati identitas diri yang terintegrasi, remaja akhir yang akan beranjak dewasa 

dapat mendeteksi adanya inkonsistensi dalam deskripsinya yang terdahulu. Karena remaja 

menciptakan konsep diri yang bersifat majemuk, tugas untuk mengintegrasikan berbagai 

konsep diri yang bervariasi ini menjadi suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Hal ini 

sejalan dengan temuan secara empiris bahwa peningkatan aspek pemahaman diri setelah 

mengikuti konseling singkat berfokus solusi itu kecil. 

Selain uji empiris, keunggulan model konseling ini dapat dilihat melalui hasil 

evaluasi yang diberikan konseli terhadap proses konseling yang diberikan secara tertulis 

melalui format-format isian dan juga hasil wawancara dan observasi terhadap konseli. 

Evaluasi konseli terhadap tiap sesi meliputi aspek: (1) hubungan dalam kelompok, 

(2) topik yang dibicarakan, (3) metode fasilitator, dan (4) sesi secara keseluruhan.  

Hasil evaluasi dari konseli terhadap proses tiap sesi menunjukkan bahwa model 

konseling ini memiliki keunggulan dalam hubungan dalam kelompok, topik yang 

dibicarakan, metode fasilitator, serta sesi secara keseluruhan, terbukti semua rerata nilai 
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masing-masing aspek di atas 7,5 dari skala 1-10. Ini berarti bahwa dalam konseling ini, 

konseli merasa didengar, dimengerti, dan dihargai, kelompok bekerja atau membicarakan 

sesuatu yang ingin konseli bicarakan, metode dari fasilitator cocok bagi konseli, dan 

secara keseluruhan tiap sesi itu bagus. 

Sikap konseli terhadap proses konseling tiap sesi meliputi aspek: (1) relevansi 

topik kelompok dengan kebutuhan dan tujuan, (2) bantuan kelompok terhadap konseli 

dalam mencapai tujuan, (3) perasaan dimengerti dan didukung dalam kelompok, (4) 

menikmati waktu bersama kelompok, (5) perasaan terlibat dan aktif dalam kelompok, (6) 

perasaan punya harapan akan kemajuan, (7) manfaat tugas kelompok bagi konseli, dan 

(8) kemampuan fasilitator mengelola kelompok.  

Hasil evaluasi konseli terhadap delapan aspek tersebut di atas menunjukkan nilai 

rerata sebesar 4,17 dari skala penilaian 1-5. Hal ini berarti konseling singkat berfokus 

solusi dipandang unggul dalam aspek relevansi topik kelompok dengan kebutuhan dan 

tujuan, bantuan kelompok terhadap konseli dalam mencapai tujuan, perasaan dimengerti 

dan didukung dalam kelompok, menikmati waktu bersama kelompok, perasaan terlibat 

dan aktif dalam kelompok, perasaan punya harapan akan kemajuan, manfaat tugas 

kelompok bagi konseli, serta kemampuan fasilitator mengelola kelompok.  

Evaluasi tentang kepuasan konseli terhadap konseling singkat berfokus solusi 

meliputi: (1) kepuasan konseli terhadap proses yang berlangsung pada setiap sesi, (2) 

sejauh mana permasalahan konseli sudah teratasi dengan mengikuti serangkaian sesi 

dalam konseling singkat berfokus solusi ini, (3) kepuasan konseli terhadap kinerja 

fasilitator selama sesi konseling, (4) kepuasan konseli terhadap sikap fasilitator selama 

sesi konseling, (5) kepuasan konseli terhadap kemampuan fasilitator dalam memfasilitasi 

berlangsungnya konseling kelompok, (6) kepuasan konseli terhadap kemampuan 

fasilitator dalam menengahi konflik antar anggota kelompok, (7) kepuasan konseli 

terhadap kemampuan fasilitator dalam mengakomodasi semua anggota kelompok untuk 

mengungkapkan perasaan dan pendapatnya, (8) kenyamanan konseli terhadap apa yang 

dikerjakan observer selama sesi konseling, dan (9) kepuasan konseli terhadap konseling 

singkat berfokus solusi secara keseluruhan. 

Dilihat secara keseluruhan, rerata kepuasan konseli terhadap konseling singkat 

berfokus solusi adalah sebesar 8,03 yang berarti model konseling ini sangat memuaskan 

konseli.  

Penggunaan teknik yang khas dalam konseling singkat berfokus solusi berupa 

pertanyaan berskala (scaling question), pertanyaan kekecualian (exception question), dan 
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pertanyaan keajaiban (miracle question) kurang tepat digunakan untuk konseli yang 

memiliki daya konsentrasi dan imajinasi yang rendah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dapat menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk menjawabnya.  

 

E. Kesimpulan 

Hasil studi pendahuluan tentang permasalahan mahasiswa S1 UPI angkatan 2009 

dalam aspek kebutuhan psikologis menunjukkan bahwa pada tingkat universitas, tidak bebas 

dalam menentukan pilihan dalam hidup serta tidak memahami tanggung jawab yang melekat 

pada pilihan menempati persentase tertinggi sebagai permasalahan urutan pertama, diikuti 

dengan permasalahan karena melakukan rutinitas yang sama tanpa diselingi kegitan yang 

bersifat refreshing atau rekreasi menempati persentase kedua tertinggi, dan memiliki tujuan 

hidup yang tidak jelas dan tidak terarah menempati persentase ketiga tertinggi. 

Di tingkat fakultas, permasalahan mahasiswa di masing-masing fakultas pada 

umumnya merupakan permasalahan pada kebutuhan untuk memiliki sejumlah pilihan bebas 

yang layak dalam kehidupan mereka serta memahami tanggung jawab tertentu yang melekat 

pada pilihan tersebut. Untuk permasalahan urutan kedua, FPIPS dan FPMIPA menunjukkan 

perbedaan dengan tingkat universitas, di mana di kedua fakultas tersebut permasalahan yang 

menempati persentase kedua tertinggi adalah pasif dalam mencari tantangan-tantangan dan 

sesuatu yang baru dalam hidup. 

  Pada tingkat fakultas, untuk persentase mahasiswa yang memiliki tingkat daya 

psikologis kategori sangat tinggi, FPTK menempati urutan tertinggi dan FPBS menempati 

urutan terendah. Untuk persentase mahasiswa yang memiliki tingkat daya psikologis kategori 

sangat rendah, FPBS menempati urutan tertinggi dan FPTK menempati urutan terendah. 

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mahasiswa FPBS lebih membutuhkan konseling 

dibandingkan mahasiswa FPTK. 

Hasil validasi rasional pakar bimbingan dan konselimg terhadap model hipotetik 

konseling singkat berfokus solusi untuk meningkatkan daya psikologis menunjukkan bahwa 

model yang dikembangkan dinilai layak sebagai suatu model intervensi menuju keberfungsian 

psikologis yang sehat. 

Hasil uji empiris terhadap model konseling singkat berfokus solusi untuk 

meningkatkan daya psikologis mahasiswa menunjukkan bahwa secara spesifik model 

konseling ini efektif untuk meningkatkan hampir semua aspek-aspek daya psikologis kecuali 

aspek asertivitas.  
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Dibandingkan pendekatan-pendekatan tradisional sebelumnya yang menggunakan 

format waktu yang lama, bermuatan terbuka, dan tidak terbatas, kelebihan dari model 

konseling singkat berfokus solusi adalah bahwa model ini dilakukan dalam kerangka waktu 

singkat dan terbatas sehingga memungkinkan konseli untuk tetap hadir dalam setiap sesi 

konseling.  

Konseling singkat berfokus solusi terutama diperuntukkan orang-orang yang bersedia 

untuk melakukan perubahan dan berbagi solusi, bukan untuk orang-orang yang mengikuti 

konseling hanya bertujuan untuk berbagi permasalahan.  
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