
Prosiding Online (e-ISBN:978-602-5498-30-5) 
Seminar Nasional dan Workshop Bimbingan dan Konseling 2018 

Sukma Noor Akbar, Jehan Safitri, Rika Vira Zwagery 
 

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA-MAB) | 95 
 

 

EFEKTIFITAS KONSELING KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN 
HARDINESS PADA MAHASISWA YANG SEDANG MENYELESAIKAN 

SKRIPSI DI PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN 
 

Sukma Noor Akbar, Jehan Safitri, Rika Vira Zwagery 
 

Departement of Psychology, Medical Faculty, Lambung Mangkurat University Banjarmasin 
snakbar@unlam.ac.id 

 
ABSTRAK 

 
Abstrak : Masa pengerjaan skripsi yang lama juga berpengaruh terhadap masa studi lulusan di Program 
Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNLAM.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
hardiness pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi di Program Studi Psikologi, sehingga 
nantinya metode konseling kelompok mampu menjadi kebijakan di Fakultas Kedokteran dalam 
mempercepat masa studi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan rancangan ekperimen 
prates-pascates kelompok kontrol (pretest-postest with control group design), dengan jumlah sampel 
sebanyak 14 orang untuk kelompok eksperimen dan 14 orang untuk kelompok control. Hasil dari 
penelitian tersebut konseling kelompok terbukti efektif dapat meningkatkan hardiness, hal ini ditunjukan 
dengan adanya skor peningkatan hardiness. Paired Sample T Test menunjukkan adanya kenaikan skor 
hardines yang signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah perlakuan. Perbedaan 
mean sebesar -4.786 dengan t = -2.145 dan Sig (2 tailed) (0,041) < α (0,05), sedangkan kelompok kontrol 

juga mengalami sedikit kenaikan skor, perbedaan mean -0.571 dengan t = -2.104 dan Sig (2 tailed) 
(0.055)  < α (0,05), dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan pada hardiness antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
 
Kata Kunci :konseling kelompok, hardiness, skripsi 
 
 

ABSTRACT 
 

The duration of skripsi work also affects the period of study of graduates in Departement of Psychology, 
Medical Faculty. The aim of this research is to increase hardiness on students who are completing skripsi 
in Departement of Psychology, so later on counseling method of group can be a policy in Medical Faculty 
to accelerating the study period. This study used experimental methods, with pretest-posttest control 
group design, with a sample of 14 people for the experimental group and 14 for the control group. The 
results of the study group counseling proved to be effective can increase hardiness, this is indicated by the 
score of increasing hardiness. Paired Sample T Test showed significant increase in hardiness score in 
experimental group between before and after treatment. The mean difference was -4.786 with t = -2.145 
and Sig (2 tailed) (0.041) <α (0.05), while the control group also experienced a slight increase in score, 

the mean difference -0.571 with t = -2.104 and Sig (2 tailed) (0.055) <α (0.05), thus there was a 

significant difference in hardiness between the experimental group and the control group. 
 
Keywords: Group Counseling, Hardiness, Skripsi 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat, tanpa 
memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender (Renstra Kemendiknas, 
2010). Selanjutnya, program pendidikan nasional yang diselenggarakan setiap perguruan tinggi 
merupakan salah satu amanat UUD 1945 yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
dalam rangka mengisi pelaksanaan pembangunan nasional.  

Peraturan Pemerintah No 30/ 1990 menyatakan bahwa penyusunan skripsi sebagai tugas 
akhir bagi mahasiswa bukanlah syarat mutlak untuk menentukan kelulusan namun diserahkan 
kepada pihak perguruan tinggi, sehingga prasyarat penyusunan skripsi bagi mahasiswa 
merupakan salah satu ciri suatu perguruan tinggi. Keharusan menyusun skripsi bertujuan, agar 
mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan kemampuan yang didapatkan selama masa 
perkuliahan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki ke dalam kehidupan nyata, skripsi juga 
menjadi tolak ukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap ilmu yang dimiliki (Julianti 
dan Yulia, 2015).  

Skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri oleh mahasiswa. Dalam 
penyusunan skripsi mahasiswa dituntut untuk mampu mencari dan merumuskan masalah 
penelitian, membuat rancangan penelitian, melakukan analisis dan menyusun laporan hasil 
penelitian serta melakukan presentasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari data grafik juga 
terdapat presentase kelulusan sekitar 58,7 tepat waktu dan 41,3 tidak tepat waktu, dilihat dari 
data presentase kelulusan mahasiswa yang tidak tepat waktu juga masih tinggi. Dari data 
mahasiswa program studi psikologi fakultas kedokteran UNS pada tahun 2011/2012 
menunjukkan 54 lulusan psikologi dan 28 mahasiswa lulusan psikologi menempuh masa studi 
lebih dari 5 tahun, hal tersebut disebabkan karena kesulitan dan hambatan dalam penyusunan 
skripsi (Utami, Hardjono, & Karyanta, 2014). Masalah penyelesaian skripsi juga terjadi di 
mahasiswa psikologi Universitas Mulawarman dimana data dari tahun 2012 hanya tujuh 
mahasiswa yang psikologi yang lulus dari lima tahun terakhir (Fadillah, 2013). 

Dari data grafik rata-rata lama studi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat 
menempuh 4,5 tahun sampai 4,52 tahun, lamanya waktu yang dibutuhkan para mahasiswa 
dikarenakan adanya kesulitan dan hambatan dalam penyusunan skripsi. Demikian pula dengan 
di Program Studi Psikologi, berdasarkan data borang fakultas kedokteran Unlam tahun 2016 
persentasi kelulusan tepat waktu mahasiswa psikologi 58,168 % jauh di bawah rata-rata 
persentase kelulusan tepat waktu fakultas yaitu 76,96 %. Data tahun 2017 menunjukkan masa 
studi sudah mencapai 4,2 tahun dari 3,5 tahun normalnya. Masa pengerjaan skripsi juga makin 
panjang, data dari UPKTI Program Studi Psikologi (Februari, 2017) menunjukkan masih ada 
angkatan 2011 yang mengerjakan skripsi selama 24 bulan dan tidak ada proses lanjutan dalam 
mengerjakan skripsinya oleh mahasiswa. 

 Agar  (Rosanty, 2014). Secara akademik ketika mahasiswa sudah berada di semester 
akhir maka akan dianggap mampu untuk menyusun dan membuat skripsi sendiri dan dengan 
bantuan dosen pembimbing, karena pengetahuan untuk menyusun dan membuat skripsi sudah 
diperoleh pada semester-semester sebelumnya. Akan tetapi mahasiswa masih mengalami 
hambatan-hambatan dalam menyelesaikan skripsinya (Ismiati,2015). Hambatan-hambatan dari 
dalam diri sendiri maupun dari luar diri mahasiswa menjadi stressor sendiri dalam penyusunan 
skripsi. 

Salah satu kepribadian yang diidentifikasikan dapat menetralkan stressor yang terkait 
pekerjaan adalah kepribadian hardiness (Kobasa, dalam Kreiner & Kinicki, 2005). Schultz dan 
Schultz (2002) menjelaskan bahwa individu yang memiliki tingkat hardiness yang tinggi 
memiliki sikap yang membuat mereka lebih mampu dalam melawan stres. Individu yang 
memiliki hardiness rendah dalam kondisi ketidakyakinan akan kemampuannya dalam 
mengendalikan situasi. Individu dengan hardiness yang rendah memandang kemampuannya 
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rendah dan tidak berdaya serta diatur oleh nasib. Penilaian tersebut menyebabkan kurangnya 
pengharapan, membatasi usaha dan mudah menyerah ketika mengalami kesulitan sehingga 
mengakibatkan kegagalan. 

Faktor psikososial untuk mengurangi tekanan emosional dibagi menjadi dua faktor yaitu 
faktor internal (misalnya, kepribadian) dan faktor eksternal (misalnya, lingkungan). Faktor 
eksternal seperti dukungan sosial dipercaya untuk mengurangi stres  tekanan emosional dan  
faktor internal seperti strategi koping adaptif, optimisme, emosi positif, self-koherensi, dan 
spiritualitas juga telah dipercaya berperan dalam mengurangi tekanan emosional (Min et al, 
2013).  

Untuk meningkatkan hardiness pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi maka 
salah satu yang digunakan adalalah melalui konseling kelompok. Konseling kelompok 
merupakan suatu upaya pembimbing atau konselor untuk membantu memecahkan masalah-
masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan 
kelompok agar tercapai perkembangan optimal (Tohirin, 2009). Konseling kelompok lebih 
menekankan pada pengembangan diri pribadi, yaitu membantu individu-individu dengan cara 
mendorong pencapaian tujuan perkembangan dan memfokuskan pada kebutuhan. Angota 
kelompok akan belajar tentang dirinya dalam hubungannya dengan anggota lain atau orang lain, 
selain itu dalam konseling kelompok dapat juga belajar memecahkan masalah dari anggota lain. 
Asumsi ini menjadi acuan penelitia dalam penelitian ini, sebab konseling kelompok 
memberikan ruang kepada individu dalam mengambil keputusan, bukan karena dipakasa oleh 
orang lain.  

Berdasarkan penelusuran dari referensi dan penelitian tentang konseling kelompok 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen tentang konseling kelompok 
untuk meningkatkan kemampuan hardiness. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektifitas konseling kelompok dalam meningkatkan hardiness pada mahasiswa yang sedang 
menyelesaikan skripsi di Program Studi Psikologi. 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan rancangan ekperimen prates-
pascates kelompok kontrol (pretest-postest with kontrol group design). Di bawah ini disajikan 
bentuk rancangan eksperimen. 

 
Tabel 1 Bentuk Rancangan Eksperimen 

Subyek Prates Perlakuan Pascates 
Kelompok Eksperimen Y1 X Y2 
Kelompok Kontrol Y1 - Y2 
 

Keterangan : 
Y1 : Pengukuran sebelum perlakuan diberikan 
X : Perlakuan yang diberikan 
Y2 : Pengukuran setelah perlakuan diberikan 
 
 Adapun Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa  yang masih belum dapat 
menyelesaikan skripsi diatas 12 bulan sejak memulai program. Subjek penelitian adalah 
sebagian anggota tersebut yang diambil dengan teknik random sampling. Berdasarkan kriteria 
tersebut terpilih 40 mahasiswa/i yang selanjutnya subyek penelitian dibagi menjadi dua 
kelompok yaitu untuk kelompok eksperimen sebanyak 20 orang dan kelompok kontrol sebanyak 
20 orang. 
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Metode pengumpulan data hardiness yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada 
aspek-aspek yang dibangun Kobasa (dalam Kreitner & Kinicki, 2005) yaitu commitment, 
control dan challenge). Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan sebelum dan sesudah 
proses penerapan program psikoedukasi bagi kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. 
Apabila ada subjek yang tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan maka dianggap gugur atau 
tidak diikutkan dalam perhitungan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Di  bawah ini merupakan deskripsi subjek penelitian dalam bentuk tabel, yaitu : 
 

Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
     Subyek Skor Min Max Mean SD 

Kelompok 
Eksperimen 

Pretes 
Pascates 

124 
124 

153 
157 

135.36 
140.14 

7.870 
10.413 

 
Kelompok  
Kontrol 

 
Pretes 
Pascates 

 
122 
124 

 
140 
140 

 
130.79 
131.36 

 
4.854 
54.601 

 
Hasil yang diperoleh dari uji statistik menunjukkan bahwa ada pengaruh konseling 

kelompok untuk meningkatkan hardiness pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi 
di Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan teknik statistik Paired Sample T Test dan Independent Sample 
T Test. Hasil uji statistik dengan menggunakan Paired Sample T Test menunjukkan adanya 
kenaikan skor hardiness  yang signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan 
sesudah perlakuan. Perbedaan mean sebesar -4.786 dengan t = -2.145 dan Sig (2 tailed) (0,041) 
< α (0,05), sedangkan kelompok kontrol juga mengalami skor kenaikan sedikit, perbedaan mean 
-0.571 dengan t = -2.104 dan Sig (2 tailed) (0.055)  < α (0,05). 

Selisih skor prates-pascates (gain score)hardiness pada kedua kelompok (kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol) diuji dengan menggunakan teknik statistik Independent 
Sample T Test. Hasil dari analisis tersebut memperlihatkan dengan menggunakan skor perolehan 
(gain score) diperoleh t = 1.977 dengan skor signifikansi 0,049 (p<0,05), dengan demikian 
terdapat perbedaan yang signifikan pada efikasi diri antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol.  

Kenaikan hardines bagi subyek terlihat pada kelompok yang diberi pelatihan. 
Berdasarkan hasil hardines antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol 
menunjukkan bahwa mean pretest pada kelompok eksperimen sebesar (M = 135.357), 
sedangkan mean pretest pada kelompok kontrol sebesar (M = 130,929). Setelah diberi perlakuan 
berupa program konseling kelompok, terjadi peningkatan mean postestpada kelompok 
eksperimen. Mean pascatespada kelompok eksperimen sebesar (M =140.143) dan pada 
kelompok kontrol sebesar (M = 131.286). Mean gain skor pada kelompok eskperimen sebesar 
(M = 4.785) dan pada kelompok kontrol sebesar (M = 0.3571).  

 
Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas konseling kelompok untuk 
meningkatkan hardiness pada mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi di Program Studi 
Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Hasil data kuantitatif 
menunjukkan bahawa ada perbedaan hardiness antara sebelum dan sesudah konseling 
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kelompok. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan skor hardiness pada kelompok 
eksperimen setelah mengikuti konseling kelompok. 

Peningkatan hardines yang terjadi pada kelompok eksperimen diyakini karena mendapat 
pengaruh dari konseling kelompok, bukan karena pengaruh faktor lain, seperti perbedaan 
kondisi antara kelompok eksperimen dengan kontrol. Kondisi antara kelompok eksperimen dan 
kontrol sebelum pelaksanaan program setara sehingga kedua kelompok berangkat dari titik tolak 
yang sama. Dengan demikian kondisi kelompok pra eksperimen tidak menjadi faktor terjadinya 
perbedaan hardiness kedua kelompok.  

Hasil uji statistik dengan menggunakan Paired Sample T Test menunjukkan adanya 
kenaikan skor efikasi diri yang signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan 
sesudah perlakuan. Perbedaan mean sebesar -4.786 dengan t = -2.145 dan Sig (2 tailed) (0,041) 
< α (0,05), sedangkan kelompok kontrol juga mengalami skor kenaikan sedikit, perbedaan mean 
-0.571 dengan t = -2.104 dan Sig (2 tailed) (0.055)  < α (0,05). 

Selisih skor prates-pascates (gain score) hardines pada kedua kelompok (kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol) diuji dengan menggunakan teknik statistik Independent 
Sample T Test. Hasil dari analisis tersebut memperlihatkan dengan menggunakan skor perolehan 
(gain score) diperoleh t = 1.977 dengan skor signifikansi 0,049 (p<0,05), dengan demikian 
terdapat perbedaan yang signifikan pada hardiness antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. Dengan penjelasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dilihat 
efektifitas konseling kelompok terhadap hardiness bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan 
skripsi. 

Penelitian eksperimen ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Campbell dan 
Brigman (2005) dalam penelitiannya tentang konseling kelompok pada siswa dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan manajemen diri. Konseling kelompok juga dapat 
dilakukan untuk meningkatkan self esteem (Crespi & Fishetti, 1997; Schechtman, 2014) locus of 
control, dan prestasi akademik (Schechtman, 2014). Selain itu, konseling kelompok dapat 
meningkatkan kemampun siswa dalam menjalin hubungan persahabatan, kemampuan 
pembuatan keputusan, kemampuan komunikasi, dan minat terhadap kelompok (Tomori, 1995). 

Konseling kelompok merupakan suatu upaya pembimbing atau konselor untuk membantu 
memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok 
melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan optimal (Tohirin, 2009). Konseling 
kelompok menekankan pada pengembangan diri pribadi, yaitu membantu individu-individu 
dengan cara mendorong pencapaian tujuan perkembangan dan memfokuskan pada kebutuhan 
dan kegiatan dalam mengatasi permasalahan skripsi. Perasaan dan hubungan antara anggota 
sangat ditekankan dalam kelompok. Anggota kelompok akan belajar tentang dirinya dalam 
hubungannya dengan anggota lain atau orang lain, selain itu dalam konseling kelompok anggota 
kelompok dapat pula belajar memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota lain.  
 
PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok 
terbukti efektif dapat meningkatkan hardines pada subyek penelitian. Hasil uji statistik dengan 
menggunakan Paired Sample T Test menunjukkan adanya kenaikan skor hardines yang 
signifikan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan sesudah perlakuan. Perbedaan mean 
sebesar -4.786 dengan t = -2.145 dan Sig (2 tailed) (0,041) < α (0,05), sedangkan kelompok 

kontrol juga mengalami skor kenaikan sedikit, perbedaan mean -0.571 dengan t = -2.104 dan 
Sig (2 tailed) (0.055)  < α (0,05) 

Selisih skor prates-pascates (gain score) efikasi diri pada kedua kelompok (kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol) diuji dengan menggunakan teknik statistik Independent 
Sample T Test. Hasil dari analisis tersebut memperlihatkan dengan menggunakan skor perolehan 
(gain score) diperoleh t = 1.977 dengan skor signifikansi 0,049 (p<0,05), dengan demikian 
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terdapat perbedaan yang signifikan pada hardiness antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau kebijakan bagi pihak 
Fakultas Kedokteran terutama untuk Unit Konseling dan Pengembangan Karir (UKBK) 
Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan menggunakan konseling 
kelompok sebagai suatu program untuk meningkatkan hardiness bagi mahasiswa khususnya 
untuk memperpendek masa aktif skripsi maupun perkuliahan.  

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan variabel lain 
dan adanya pengukuran tindak lanjut untuk mengukur efektifitas lebih dalam sebuah penelitian 
setelah kurang lebih lima belas hari.  
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