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PENDAHULUAN

Resiliensi adalah kemampuan untuk mencapai ouotput yang positif meskipun berada dalam 
situasi sulit (Adversity)dan penuh risiko (Masten, 2001). Masten mengungkapkan bahwa terdapat 
3 (tiga) unsur yang harus ada pada definisi resiliensi dalam setiap penelitian yaitu adversity, 
protective & risk factor, dan output yang positif. Berdasarkan hal tersebut, definisi resiliensi yang 
digunakan dalam pendampingan ini adalah kemampuan individu  yang mencakup regulation, 
impuls control, empathy, causal analysis, self efficacy, realistic optimism, dan reaching out (7 factor 
resillience) untuk menghadapi situasi akademik yang sulit berupa tugas akademik, interaksi 
dengan dosen dan teman kuliah, serta tuntutan pemahaman materi pembelajaran yang semakin 
tinggi. (Reivich – Shatte, 2002).

Karen Reivich dan Andrew Shatte mengungkapkan bahwa resiliensi merupakan 
kemampuan yang dapat berkembang sepanjang usia. Kunci untuk mengembangkan resiliensi itu 
sendiri terdapat pada keakuratan dan fleksibilitas dalam berpikir. Melalui penelitian dan sejumlah 
terapi yang dilakukan selama 15 tahun, Reivich-Shatte memunculkan 7 keterampilan berpikir yang 
dapat menunjang pengembangan resiliensi (7 skills of resilience). Modul ini adalah hasil adaptasi 
dari keterampilan tersebut.

Modul pendampingan ini dirancangn khusus untuk subjek dengan karakteristik sebagai 
berikut:

ÿ Mahasiswa bidik misi di Fakultas Psikologi dengan IPK kurang dari 2.75; dan
ÿ Memiliki profil resiliensi yang cenderung rendah pada faktor impuls control, causal 

analysis, dan realsitic optimsm; maka keterampilan yang akan dilatih adalah
ÿ Learning Your ABC; Avoiding thinking traps; Challenging Belief; dan Putting It in Perspectives

Modul pendampingan ini merupakan hasil perbaikan dari uji coba rancangan pendampingan 4 
skills of resilience untuk pengembangan mahasiswa bidik misi Fakultas Psikologi angkatan 2013 
Universitas Padjadjaran. Pertemuan ke-1 terdiri dari modul 1 -3; Pertemuan ke-2 terdiri dari modul 
4; Pertemuan ke-3 terdiri dari modul 5; dan sesi follow up (tiap 1 minggu setelah pertemuan 
terakhir) menggunakan modul 6.

Struktur dari setiap modul memaparkan mengenai tujuan, sasaran pembelajaran, durasi, alat 
& bahan, serta skenario pendamping (merupakan sebutan bagi fasilitator). Khusus pada skenario 
pendamping, disusun berupa percakapan yang menjadi dasar bagi pendamping untuk 
menstimulasi respon yang diinginkan. Pada kolom respon yang diharapkan/antisipasi pendamping 
dijabarkan mengenai respon apa yang diharapkan muncul pada subjek dan apa yang sebaiknya 
pendamping lakukan jika respon tersebut tidak muncul.



DAFTAR ISI

Apa itu Impuls Control, Causal Analysis, dan Realistic Optimism dan bagaimana cara 
mengembangkannya? 4

Modul 1: Pengantar 6

Modul 2: Learning Your ABC skill 9

Modul 3: Avoiding Thinking Traps skill 14

Modul 4: Challenging Belief skill 17

Modul 5: Putting It In Perspective skill 21

Modul 6: Action Plan 24

Modul 7: Follow Up dan/Penutup 26


