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ABSTRAK 

 

Nurhaeda, 2019. “Pengaruh Latihan Mindfulness dengan Teknik Deep breathing 

Terhadap Peningkatkan Resiliensi pada Siswa SLB Negeri Ungaran”. 

Tesis. Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd., 

Pembimbing II Mulawarman, S.Pd., M.Pd. Ph.D. 

 

Kata Kunci: mindfulness, deep breathing, resiliensi, disabilitas. 

Perkembangan individu adalah perubahan yang berlanjut. Keberhasilan 

dalam mencapai tahap perkembangan akan sangat menentukan keberhasilan di 

tahap pengembangan selanjutnya. Sebaliknya, jika ada satu proses pengembangan 

yang terhambat, terganggu, atau bahkan dipenggal dan kemudian ditinggalkan, 

maka sulit untuk mencapai pengembangan yang optimal dan bahkan 

memengaruhi kemampuan belajar. Siswa disabilitas mengalami hambatan, 

gangguan dan kelambatan yang berpotensi pada rendahnya resiliensi, jika tidak 

mendapatkan intervensi yang tepat berpeluang menjadi krisis berkepanjangan. 

Resiliensi dapat di tingkatkan karena bukan merupakan atribut yang pasti dan 

bukan atribut bawaan. 

Pendekatan mindfulness dalam bimbingan dan konseling adalah salah satu 

strategi latihan yang dapat meningkatkan keterampilan siswa disabilitas untuk 

menyadari segala reaksi fisik dan psikologis yang dialami dari waktu ke waktu. 

Ada juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh latihan 

mindfulness dengan teknik deep breathing terhadap peningkatan resiliensi pada 

siswa SLB Negeri Ungaran.  

Dalam menjawab masalah penelitian digunakan metode kuantitatif dengan 

desain quasi eksperimen pre-test post-test control group. Sample berjumlah 12 

orang yang dibagi 6 orang kelompok eksperimen dan 6 orang kelompok kontrol 

dengan purposive sampling. 

Hasil penelitian ini di temukan bahwa ada perbedaan tingkat resiliensi 

siswa di sabilitas sebelum dan sesudah mendapatkan latihan mindfulness dengan 

teknik deep breathing. Dengan menggunakan uji wilcoxon signed-rank test 

dengan taraf signifikansi 5% dan resiliensi dengan nilai Z= -2.023, p = 0,043 

(0,043<0,05). Dengan kata lain bahwa latihan mindfulness berpengaruh terhadap 

peningkatan resiliensi.  

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa latihan 

mindfulness dengan teknik deep breathing berpengaruh terhadap peningkatan 

resiliensi pada siswa disabilitas di SLB Negeri Ungaran, sehingga harapannya 

perlu untuk melakukan pelatihan pendekatan terbaru khususnya yang masih 

berhubungan dengan mindfulness untuk dapat menangani masalah yang sejenis 

dengan masalah dalam penelitian ini. 



 

 

vi 

 

ABSTRACT 

 

Nurhaeda, 2019. "The Effect of Mindfulness Exercises with Deep breathing 

Techniques on Increasing Resilience to Students SLB Negeri Ungaran". 

Thesis. Study Program Education Guidance and Counseling. Postgraduate. 

Semarang State University. Supervisor I Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd., 

Supervisor II Mulawarman, S.Pd., M.Pd. Ph.D. 

 

Keywords: mindfulness, deep breathing, resilience, disability. 

Individual development is a continuous change. Success in achieving 

development will largely determine success in further development. Conversely, 

if there is a development process that is stunted, difficult, or even decapitated and 

then postponed, it is difficult to achieve optimal development and even affect 

learning ability. Students can not overcome the difficulties, difficulties and 

difficulties that exist in the low resilience, if they do not get the right intervention 

has the opportunity to be a prolonged crisis. Cannot be an attribute where it is not 

a definite attribute and is not a default attribute. 

The mindfulness approach in guidance and counseling is one of the 

training strategies that can improve the skills of students with disabilities to be 

aware of all the physical and psychological reactions experienced from time to 

time. There is also the purpose of this study is to analyze the effect of mindfulness 

training with deep breathing techniques on increasing resilience in students with 

disabilities in SLB Ungaran State. 

In answering the research problem the quantitative method is used with a 

quasi-experimental design pre-test post-test control group. The sample consisted 

of 12 people divided into 6 experimental groups and 6 control groups with 

purposive sampling. 

The results of this study found that there were differences in the level of 

resilience of students in sability before and after getting mindfulness training with 

deep breathing techniques. By using the Wilcoxon signed-rank test with a 

significance level of 5% and resilience with a value of Z = -2.023, p = 0.043 

(0.043 <0.05). In other words, mindfulness training has an effect on increasing 

resilience. 

Based on the explanation above, it can be concluded that mindfulness 

exercises with deep breathing techniques has an effect on increasing resilience of 

students with disabilities at SLB Ungaran State, so that the hope is necessary to 

conduct exercises in the latest approach, especially those related to mindfulness to 

be able to deal with problems similar to the problems in this study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi secara 

positif saat berhadapan dengan adversity atau trauma yang dialami dalam 

kehidupan (Reivich & Shatte, 2002: 2). Resiliensi adalah kemampuan 

kepribadian untuk bertahan yang melibatkan interaksi antar individu, 

pegalaman masa lalu, keluarga dan sumber daya masyarakat (Ungar & 

Lienberg, dalam Anghel, 2015). Sedangkan Mulyani (2011: 3) mengatakan 

bahwa resiliensi bukan hanya kemampuan bertahan dalam situasi sulit tetapi 

juga adalah daya pegas atau kemampuan individu untuk menghadapi, 

mengatasi, mendapatkan kekuatan dan bahkan mampu mencapai transformasi 

diri setelah mengenal adversity (kemalangan). 

Sesuai dengan kutipan teori di atas dapat disimpulkan bahwa resiliensi 

adalah kapasitas individu untuk mempertahankan, memulihkan dari traumatis, 

beradaptasi dengan baik saat berada di tengah kesulitan hidup, mengatasi 

kegagalan dalam hidup, dan menahan stres serta sebagai coping untuk fungsi 

yang efektif dalam mengerjakan tugas sehari-hari.  

Resiliensi menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu agar 

dapat mengatasi masalah dan bahkan bangkit menjadi kuat. Individu yang 
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resilien adalah individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu 

dapat berubah menjadi lebih baik, memiliki harapan terhadap masa depan. 

Sebaiknya individu yang memiliki resilinsi rendah akan kesulitan, mudah 

stres dan depresi bahkan terpuruk dalam menghadapi berbagai tantangan atau 

masalah (Reivich & Shatte, 2002; Desmita, 2013; Mulyani, 2011).  

Perkembangan individu merupakan perubahan yang berlangsung terus 

menerus atau berkelanjutan. Keberhasilan dalam mencapai suatu tahap 

perkembangan akan sangat menentukan keberhasilan dalam tahap 

perkembangan berikutnya. Sebaliknya, apabila terdapat satu proses 

perkembangan yang terhambat, terganggu, atau bahkan terpenggal lalu 

kemudian dibiarkan maka untuk selanjutnya akan sulit mencapai 

perkembangan yang optimal bahkan akan berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar. Tidak setiap anak mengalami perkembangan normal, pada anak 

disabilitas dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, 

kelambatan dan memiliki faktor resiko yang apabila tidak mendapatkan 

intervensi secara tepat sesuai kebutuhan khususnya, dapat berkembang 

menjadi permanen.  

Pernyataan diatas sesuai dengan penelitian Engel et al., (2013) 

menyatakan bahwa anak disabilitas seringkali memiliki pemikiran negatif 

terkait keterbatasannya, mereka sering menganggap dirinya sebagai orang 

yang gagal karena kelemahan atau kekurangan pada fisiknya. Tekanan 

tersebut mencerminkan kesulitan yang substansial dan berisiko tinggi, atau 

berpotensi memunculkan krisis berkepanjangan sehingga tidak mudah diatasi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engel%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23033363
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oleh anak disabilitas. Belum lagi dengan adanya stigma negatif, yang tadinya 

bersifat spesifik dapat mengalami transformasi menjadi kegagalan 

menyeluruh dalam kehidupan personal, keluarga, sosial, dan karir (Yusainy et 

al., 2016). Stigma diskriminasi pada penyandang disabilitas telah 

menghasilkan angka marjinalisasi yang sangat besar, mengingat 15% 

populasi dunia mengalami disabilitas dalam bentuk tertentu (World Health 

Organisation & World Bank, 2011), dengan prevalensi penyandang 

disabilitas di Indonesia adalah 11% (Riset Kesehatan Dasar, 2013).  

Khusus pada disabilitas tunarungu Olusanya, Neumannb & Saundersc 

(2014) menyatakan bahwa gangguan pendengaran dapat menyebabkan rasa 

malu, kesepian, isolasi sosial dan stigmatisasi, prasangka, pelecehan, 

gangguan kejiwaan, depresi, kesulitan dalam hubungan, pilihan karir yang 

terbatas, stres kerja dan pendapatan yang relatif rendah.  

Dalam hal ini, resiliensi sebagai salah satu karakter positif diharapkan 

dapat mengatasi masalah penyesuaian diri dan penerimaan disabilitas. Sesuai 

dengan hasil penelitian Pratiwi & Sujono (2014), yang mengemukakan bahwa 

anak disabilitas yang resiliensi, memang memiliki kemampuan subjek dalam 

mengontrol emosi, kemampuan kontrol terhadap impuls, optimisme, 

kemampuan menganalisis masalah dengan baik, empati, efikasi diri dan juga 

pencapaian. Sedangkan anak disabilitas yang memiliki resiliensi rendah 

cenderung mempersepsikan kekurangan fisiknya sebagai suatu beban dalam 

hidupnya yang akan membuat dirinya lebih mudah merasa terancam dan 

cepat merasa frustasi (Cole, et al., 2003, dalam Pratiwi, L. R. 2018). Secara 
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umum, siswa yang resiliensi bila dihadapkan dengan kesulitan, mampu 

menurunkan tingkat kemarahan, depresi, dan kecemasan, mengendalian 

reaksi fisik mereka terhadap kejadian yang mengganggu (Yamamoto, 2017). 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa tingkat resiliensi tinggi itu 

penting pada anak penyandang disabilitas agar dapat memiliki cara pandang 

yang positif atas keterbatasan yang ia miliki (overcoming), mampu menguasai 

lingkungan dengan cara mendekatkan diri dengan lingkungannya diantaranya, 

Ibu, teman-teman, dan guru di sekolah (steering through), mampu 

mengontrol keterbatasannya sehingga ia mengetahui bagaimana cara 

berhubungan dengan orang lain, (bouncing back), mampu mengetahui resiko 

dari kekurangannya untuk terus berprestasi di akademik atau di non akademik 

dan mengetahui baik karakteristik diri untuk bangkit dari keterbatasannya 

(reaching out).  

Revich dan Shatte (2002: 36-46), menyebutkan ada tujuh aspek 

kemampuan resiliensi yaitu: pengendalian emosi (emotional regulation), 

kemampuan untuk mengendalikan impuls (impulse control), keyakinan 

semuanya dapat berubah lebih baik (optimism), kemampuan untuk 

menganalisis penyebab dari masalah (causal analysis), kemampuan untuk 

berempati (empaty), kemampuan diri untuk menghadapi masalah dan berhasil 

(self efficacy) dan kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan (reaching 

out). Sedangkan Grotberg (2000, dalam Desmita, 2013: 229) menyatakan 

bahwa resiliensi dapat terbentuk karena beberapa faktor yang menjadi sumber 

yaitu kekuatan individu yang ada dalam diri diistilahkan dengan ‘I am’ (siapa 
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saya?), untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya, digunakan istilah ‘I 

have’ (apa yang saya miliki untuk dapat melakukan adaptasi positif?), 

sedangkan untuk kemampuan interpersonal digunakan istilah ‘I can’ (apa 

yang dapat saya lakukan?).  

Berdasarkan pada pendapat ahli diatas, maka anak disabilitas harus 

dapat membangun resiliensi dalam diri mereka agar dapat beradaptasi secara 

positif karena pada dasarnya anak disabilitas cenderung memiliki resiliensi 

yang rendah, merasa tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas 

sebanyak individu normal lainnya (Nurdian & Anwar, 2014). Juga terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Schonenberg et al., (2014), 

menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki resiliensi rendah. Dan  

penelitian yang dilakukan oleh Graff (2013) menyatakan bahwa siswa yang 

termasuk dalam golongan minoritas memiliki tingkat resiliensi yang rendah. 

Siswa disabilitas di SLB merupakan golongan minoritas yang dalam istilah 

sosial sebagai populasi khusus. Populasi khusus rentan mengalami adversity 

dan mereka membutuhkan resiliensi sebagai life skills untuk menjalani hidup 

serta berkembang secara optimal. Hamid et al., ( 2018, dalam Munawaroh, E., 

& Sofyan, A. 2018.). Hal ini menguatkan bahwa kondisi individu dengan 

disabilitas memang rentan mengalami resiliensi yang rendah.  

Akan tetapi ada individu-individu dengan keterbatasan fisik yang 

mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, mampu untuk 

menunjukkan kelebihan yang dimilikinnya. Individu tersebut mampu meraih 

prestasi yang cukup membanggakan. Oleh karenanya individu penyandang 
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disabilitas seharusnya bangkit dan menunjukkan kemampuannya untuk 

meraih apa yang diinginkan meskipun dengan keterbatasan fisik yang dialami 

(Nurdian & Anwar, 2014).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa, apabila karakteristik resiliensi telah 

berkembang, maka penyandang disabilitas dapat menjadi pribadi yang dapat 

beradaptasi dengan baik pada saat dirinya dihadapkan pada masalah sehingga 

dapat melampaui kemungkinan kegagalan dan akhirnya mampu melanjutkan 

kehidupannya dengan baik. Mungkin masih ada kekecewaan dan kendala 

yang dihadapi, tetapi dirinya akan menjadi pribadi yang tangguh dan selalu 

bangkit kembali menghadapi setiap masalah.  

Seseorang menjadi resiliensi bukan hanya dari karakteristik 

kepribadian melainkan dari proses “menjadi” (being) berkembang dalam 

kesulitan atau tekanan yang ditemui. Sejalan dengan pendapat Garmezy 

(dalam Damon & Lenner, 2006: 499) menyatakan bahwa resiliensi bukan 

dilihat sebagai sifat yang menetap pada diri individu, namun sebagai hasil 

transaksi yang dinamis antara kekuatan dari luar dengan kekuatan dari dalam 

individu. Resiliensi tidak dilihat sebagai atribut yang pasti atau keluaran yang 

spesifik namun sebaliknya sebagai sebuah proses dinamis yang berkembang 

sepanjang waktu (Wagstaff et al., 2016). Hal ini senada dengan Kalil (2003), 

yang mengungkapkan bahwa resiliensi merupakan sebuah proses dan bukan 

atribut bawaan yang konstan. Resiliensi lebih akurat jika dilihat sebagai 

bagian dari perkembangan kesehatan mental dalam diri seseorang yang dapat 

ditingkatkan dalam siklus kehidupan seseorang.  
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Embury dan Saklofske (2013: 10) menyatakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi individu secara afektif maupun kognitif  yaitu Risk factor atau 

risiko dan Protective factor atau perlindungan. Dalam hal ini, beberapa faktor 

penyebab rendahnya resiliensi pada anak penyandang disabilitas diantaranya 

terutama faktor dukungan sosial masyarakat, dukungan orang tua, relasi 

keluarga, perekonomian keluarga dan faktor genetik (penyakit sejak lahir) 

dan faktor psikologis (Papalia & Martorell, 2011; Sarafino & Smith, 2011).  

Sebagaimana studi awal di SLB Negeri Ungaran pada tanggal 15 

Januari 2019, diperoleh informasi awal bahwa siswa SLB Negeri Ungaran 

kebanyakan dari perekonomian keluarga sedang kebawah dan kebanyakan 

orang tua dan siswa disabilitas itu sendiri merasa malu serta sulitnya 

menerima stigma negatif dari masyarakat. Sulitnya untuk memiliki kepekaan 

sosial serta sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, 

membuat image negatif anak berkebutuhan khusus menjadi semakin melekat 

keras pada masyarakat dan mendorong anak melakukan hal-hal sesukanya 

sendiri tanpa memperdulikan orang lain, yang bahkan sampai dapat 

merugikan orang lain. 

Dari hasil observasi awal tersebut diperoleh salah satu contohnya 

yaitu siswa yang berinisial M, siswa M merasa selalu tidak mampu atau tidak 

yakin dalam hal akademik maupun non akademik seperti anak normal 

menandakan bahwa kemampuan Personalnya (I am) yang kurang. Siswa M 

juga sering merasa minder dan malu bergaul karena merasa kekurangannya 

akan menjadi masalah bagi orang lain, menandakan kemampuan sosial dan 
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interpersonalnya (I can) yang kurang. Siswa M juga tidak memiliki sumber 

dukungan eksternal, terutama dari ibu kandung Subjek dan kakaknya yang 

sering menunjukkan sikap marah yang berlebihan terhadapnya karena 

dianggap masalah (I have). Hal tersebut menunjukkan ketiga sumber 

resiliensi siswa M adalah kurang. 

Fenomena tersebut di atas, menjadi penghambat untuk anak disabilitas 

dalam memenuhi tugas-tugas perkembangannya secara optimal sesuai dengan 

potensi masing-masing. Permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan 

khusus menurut Kustawan (2013: 129) dapat dikelompokkan menjadi tiga, 

yaitu: masalah hambatan belajar (learning barrier), kelambatan 

perkembangan (development delay), dan hambatan perkembangan 

(development disability). Disinilah peran konselor dibutuhkan untuk 

membantu mewujudkan tugas-tugas perkembangan anak berkebutuhan 

khusus tersebut. 

Mungin Eddy Wibowo (2015) menyatakan bahwa pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor sekolah diperuntukan 

bagi semua siswa yang sedang mengalami proses perkembangan sesuai 

dengan tahap-tahap perkembangannya. Lebih jauh, tentang bimbingan dan 

konseling komprehensif (Sugiyo, 2016: 15-17) menjelaskan bahwa 

bimbingan dan konseling komprehensif di programkan untuk semua siswa 

artinya bahwa semua peserta didik wajib memperoleh layanan bimbingan dan 

konseling termasuk siswa disabilitas. 
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Bimbingan dan konseling bagi anak disabilitas bertujuan untuk 

membantu anak disabilitas dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan 

dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya 

(Kustawan, 2013: 43). Konselor sekolah diharapkan dapat memberikan 

layanan yang adil kepada semua siswa, termasuk memberikan layanan yang 

sesuai bagi siswa disabilitas (Geddes Hall, 2015; Nava & Gragg, 2015). 

Pemberian layanan yang adil kepada semua siswa sebagai bagian dari 

program konseling komprehensif yaitu bagaimana strategi membantu siswa 

disabilitas mencapai keutuhan diri dalam segala aspek (Buckley, 2018). 

Dalam hal ini, untuk usaha bantuan pada siswa di SLB dibutuhkan 

seorang konselor yang memiliki kompetensi profesional, kompetensi tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh Shrivastava (2003: 3-6) dalam prinsip-prinsip 

panduan signifikan untuk konselor, salah satunya yakni pemahaman bahwa 

meskipun semua manusia memiliki kesamaan dalam banyak hal, perbedaan 

individu harus diakui dan dipertimbangkan dalam upaya apa pun yang 

ditujukan untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada anak, remaja, 

atau orang dewasa tertentu. Konselor diharapkan memiliki kemampuan untuk 

intervensi khusus, konselor harus mencari pendekatan yang lebih efesien dan 

efektif Charlesworth & Jakson (dalam Mulawarman, 2014). 

Beberapa pendekatan konseling yang dapat dilakukan sebagai therapy 

bagi anak penyandang disabilitas yang memiliki resiliensi rendah diantaranya 

adalah yang dilakukan oleh Nurdian & Anwar (2014), bahwa konseling 

kelompok dapat meningkatkan resiliensi pada remaja penyandang cacat fisik 
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(difabel). Serta penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang 

membuktikan bahwa ada perbedaan tingkat resiliensi antara sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan terapi realitas pada penyandang tunadaksa.  

Sedangkan pada penelitian ini, difokuskan pada: “pengaruh latihan 

mindfulness dengan teknik deep breathing terhadap peningkatan resiliensi 

pada siswa SLB Negeri Ungaran” dengan tujuan untuk menguji pengaruh 

keterampilan ‘bernafas dalam yang lambat’ pada pendekatan mindfulness 

sebagai salah satu strategi yang dapat meningkatkan resiliensi. Fokus “latihan 

pernafasan dalam” (deep breathing) pada pendekatan mindfulness adalah 

kemampuan individu untuk menyadari segala reaksi fisik dan psikologis yang 

dialami dari waktu ke waktu. Implementasi Intervensi dengan pelatihan ini 

sesuai dengan pendapat Hallahan & Kaufman (dalam Mangunsong, 2011) 

bahwa anak-anak dengan disabilitas mengalami masalah belajar sehingga 

membutuhkan pelayanan, pelatihan, peralatan, material, atau fasilitas-fasilitas 

khusus.  

Pendekatan mindfulness yang terpusat pada kesadaran serta dengan 

sikap tidak menghakimi dan menilai dapat ditransfer secara bermakna pada 

ragam konteks budaya, termasuk konteks gender, ras, etnik, sosial ekonomi, 

disabilitas dan orientasi seksual (Erford, 2016: 143). Adapun pemilihan 

teknik deep breathing dari pendekatan mindfulness didasarkan pada prinsip 

recipprocal inhibition dari Wolpe (dalam Erford, 2016: 141), yang pada 

dasarnya berarti bahwa individu tidak dapat melakukan dua hal berlawanan 

secara bersamaan. Konsep yoga filsuf hindu meyakini bahwa dengan mampu 
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mengontrol pernafasannya, seseorang dianggap mampu mengontrol energi 

kehidupannya (Erford, 2016: 156).  

Latihan mindfulness dengan teknik deep breathing dimulai dari tahap 

present experience (perhatian dan penghargaan), tahap body scanning 

(menyadari sensasi tubuh dan latihan pendeteksian tubuh), tahap acceptance 

(mengobservasi pikiran dan penerimaan). Ketiga tahapan tersebut akan 

membantu menghadirkan ruang penerimaan untuk perasaan-perasaan dan 

sensasi yang tidak nyaman, dan individu mulai berdamai dengan hal-hal yang 

membuat tidak nyama tersebut. (Kabat-Zinn, 2006). 

Tinjauan literatur mengungkapkan hubungan antara mindfulness dan 

resiliensi. Kabat-Zinn, et al., (dalam Triman et al., 2017) bahwa mindfulness 

berhasil karena dapat meningkatkan relaksasi fisiologis dan perubahan 

kognitif yang cukup efektif serta mindfulness yang berfokus pada pernafasan 

dapat memiliki efek yang menenangkan. Bajaj & Pande (2016) juga 

mengungkapkan bahwa individu dengan mindfulness yang lebih tinggi 

memiliki resiliensi yang lebih besar, karena mekanisme mindfulness adalah 

mediator potensial yang mendasari resiliensi. Penelitian serupa yang dilakukan 

oleh Chavers (2013), menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara 

mindfulness dan resiliensi. Hubungan mindfulness dengan resiliensi juga 

dijelaskan oleh Foureur et al., (2013), mindfulness adalah anteseden terhadap 

resieliensi. Dukungan lebih lanjut antara hubungan mindfulness dengan 

resiliensi juga dipertegas oleh Keye & Pidgeon (2013) menemukan bahwa 

mindfulness adalah prediktor signifikan resiliensi.  
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Hasil penelitian terkait dengan peneltian ini diantaranya: oleh Singh et 

al., (2013), menunjukkan efektivitas mindfulness untuk membantu individu 

disabilitas dengan cacat intelektual ringan untuk mengendalikan agresi fisik 

dan verbal mereka. Chilvers (2013), praktik mindfulness diperkenalkan ke 

pada konseli wanita disabilitas intelektual ringan dalam bentuk sesi kelompok 

dua kali seminggu selama 30 menit, hasilnya bahwa sesi latihan mindfulness 

dapat mengurangi agresi. Penelitian (Wulandari, 2014) tentang mindfulness 

untuk meningkatkan konsep diri pada remaja yang mengalami disabilitas fisik 

akibat luka bakar dan trauma pasca bencana  

Sedangkan hasil penelitian terdahulu tentang teknik deep breathing 

diantaranya, penelitian oleh Hanifa & Budiarti (2016), bahwa deep breathing 

memberi rasa rileks dan pikiran lebih jernih sehingga berhasil meghilangkan 

pikiran-pikiran negatif pada individu yang mengalami fobia sosial; mampu 

memberi ketenangan dari kecemasan dan stres (Prasetyo, 2016). Serta 

penelitian Paul et al., (2013) mengungkapkan bahwa deep breathing efektif 

dalam  melindungi terhadap respoatif dan reaktivitas emosional otomatis. 

Berdasarkan definisi dan semua bukti efektivitas latihan mindfulness 

dan teknik deep breathing maka peneliti berspekulasi bahwa pendekatan 

mindfulness dengan teknik deep breathing yang asal mulanya lahir dari 

budaya timur dan sebagai konstruk psikologi memiliki pengaruh terhadap 

resiliensi siswa di SLB Negeri Ungaran. Sehingga, asumsi peneliti dapat 

dibuktikan dalam prosedur penelitian ilmiah. Dan dengan harapan hasil 
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penelitian ini selanjutnya dapat menjadi alternatif intervensi bagi peningkatan 

resiliensi.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

Kondisi individu dengan disabilitas rentan mengalami resiliensi yang rendah. 

1.2.1 Penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. 

1.2.2 Penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif. 

1.2.3 Kultur di masyarakat masih banyak yang memberi stigma buruk 

terhadap anak yang lahir sebagai disabilitas. 

1.2.4 Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan penyandang 

disabilitas seringkali di sebunyikan karena dianggap aib keluarga. 

1.2.5 Stigma buruk (dianggap kutukan atau karma) hadirnya anak disabilitas 

dalam keluarga, menyebabkan anak sangat beresiko mengalami 

pelecehan, penghinaan dan pelabelan negatif. 

1.2.6 Anak miskin yang disabilitas sangat kecil kemungkinannya bisa 

mengenyam pendidikan dan manfaat kesehatan. 

1.2.7 Anak miskin yang disabilitas mendapat tantangan lainnya 

dibandingkan anak yang (hanya) terlahir dari keluarga miskin.  
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1.2.8 Tantangan yang dihadapi anak disabilitas sejak lahir, atau sejak balita 

adalah ketidak mampuan mereka akibat keterbatasan fisik, intelektual, 

mental, sensorik dan juga berbagai rintangan dalam masyarakat itu 

sendiri.  

1.2.9 Masalah disabilitas menyebabkan anak-anak menghadapi hambatan 

untuk menikmati pendidikan.  

1.2.10 Konsep belajar khusus bagi anak disabilitas di SLB telah menciptakan 

‘pemisahan’ dan membentuk mental eksklusif bagi anak tersebut dan 

juga bagi masyarakat.  

1.2.11 Tanpa disadari dalam bergaul kita telah memisahkan anak disabilitas 

dengan anak-anak lainnya sehingga tertanam dalam diri anak tersebut 

bahwa mereka ‘berbeda’ dan dibedakan.  

1.2.12 Pendidikan inklusi seperti SLB, hanya ada dikota-kota tapi tidak bisa 

bisa diterapkan di semua kecamatan yang ada di indonesia. 

1.2.13 Prasyarat pendidikan inklusi adalah tersedianya tenaga pendidik yang 

profesional yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan situasi 

anak disabilitas. 

1.2.14 Kondisi keterbatasan yang dialami anak disabilitas menyebabkan 

mereka rentan dengan permasalahan kesehatan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Banyak masalah yang terjadi pada anak disabilitas sesuai dengan 

tantangan perkembangan pada umumnya dan masalah krisis yang harus 
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dilalui sebagai warna perjalanan hidup, berdasarkan identifikasi masalah, 

peneliti hanya membatasi permasalahan pada “tingkat pengaruh latihann 

mindfulness dengan teknik deep breathing berpengaruh terhadap 

peningkatkan resiliensi pada siswa di SLB Negeri Ungaran”. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Bagaimana tingkat resiliensi siswa di SLB Negeri Ungaran? 

1.4.2 Bagaimanakah tingkat pengaruh latihan mindfulness dengan teknik 

deep breathing berpengaruh terhadap peningkatkan resiliensi pada 

kelompok eksprimen? 

1.4.3 Bagaimanakah tingkat pengaruh latihan mindfulness dengan teknik 

deep breathing berpengaruh terhadap peningkatkan resiliensi pada 

kelompok kontrol? 

1.4.4 Bagaimanakah tingkat perbedaan antara kelompok eksprimen dan 

kelompok kontrol dari pre-test ke post-test di SLB Negeri Ungaran? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk menganalisis tingkat resiliensi siswa di SLB Negeri Ungaran. 

1.4.2 Untuk menganalisis tungkat pengaruh latihan mindfulness dengan 

teknik deep breathing terhadap peningkatkan resiliensi pada 

kelompok eksprimen. 
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1.4.3 Untuk menganalisis tingkat pengaruh latihan mindfulness dengan 

teknik deep breathing terhadap peningkatkan resiliensi pada 

kelompok kontrol. 

1.4.4 Untuk menganalisis tingkat perbedaan antara kelompok eksprimen 

dan kelompok kontrol dari pre-test ke post-test di SLB Negeri 

Ungaran. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan Bimbingan dan 

Konseling, yaitu dengan inovasi penggunaan pendekatan yang fokus 

pada kesadaran dengan teknik sederhana dan praktis untuk 

meningkatkan resiliensi pada penyandang disabilitas. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan 

untuk peneliti selanjutnya, yang ingin meneliti tentang resiliensi pada 

anak disabilitas dengan menggunakan pendekatan mindfulness. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 
2.1   Kajian Pustaka  

Kajian pustaka pada pembahasan ini dikemukakan dari beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait dengan intervensi menggunakan 

pendekatan mindfulness dengan  teknik deep breathing dan resiliensi 

disabilitas. Berikut ini uraian dari penelitian tersebut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Howells et al., (2014); 

Widhianingrum (2016) tentang pencarian kebahagiaan dengan latihan 

mindfulness. Oleh Costello & Lawlera, (2014); Kar et al., (2014); Maharani 

(2016) tentang mindfulness untuk menurunkan tingkat stres. Auzan et al., 

(2014) tentang mindfulness untuk menurunkan perilaku agresif. Sari & 

Yulianti (2017) tentang mindfulness untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Yusainy et al., (2018) tentang Mindfulness sebagai pengawal orientasi 

terhadap kehidupan dan ketakutan terhadap kematian. Aikens et al., (2014); 

O'Leary (2015); Jayanti, (2016) tentang peningkatan perhatian melalui 

intervensi mindfulness. Savitri & Listiyandini (2017) tentang mindfulness 

untuk peningkatan well-being. Mindfulness untuk mengurangi kecemasan 

(Goodman et al., 2014). Fourianalistyawati & Listiyandini (2017) tentang 

mindfulness untuk menurunkan depresi pada remaja. Serta penelitian 

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2014.0119
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Abenavoli et al., (2013); Roeser et al., (2013), dan  Flook et al., (2013). 

Tentang mindfulness untuk mengurangi kebosanan . 

Penelitian tentang Mindfulness untuk meningkatkan kesehatan 

mental oleh Lam et al., (2015); dan Ijaz et al., (2017). Noorratri et al., 

(2017) tentang Mindfulness untuk meningkatkan self-efficacy and physical 

self-reliance pada pasien dengan tuberkulosis paru. Winning, & Boag, 

(2015) tentang Mindfulness untuk meningkatkan empati. Malinowski & Lim 

(2015) tentang Mindfulness untuk memberikan efek positif pada keterlibatan 

kerja dengan meningkatkan pengaruh positif, harapan, dan optimisme. 

Prakash et al., (2015) tentang regulasi emosi memediasi hubungan antara 

mindfulness dan stres. Dan penelitian Leland, (2015) tentang mindfulness 

untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih sukses.  

Penelitian oleh Pepping et al., (2013) dengan studi pada mahasiswa 

sebagai sampel tentang mindfulness untuk memengaruhi kesejahteraan 

subyektif melalui mediator seperti kecerdasan emosi, evaluasi diri inti, dan 

harga diri. Termasuk penelitian yang dilakukan oleh Waskito et al., (2018) 

pada mahasiswa BK FKIP UKSW, tentang hubungan antara mindfulness 

dengan kepuasan hidup. Penelitian yang dilakukan Wijaya (2014) tentang 

pelatihan mindfulness untuk membuat seseorang merasa lega, relaks, dan 

seakan-akan mampu melewati semua masalah. Dan penelitian Wulandari, 

(2014) tentang mindfulness untuk meningkatkan konsep diri pada remaja 

yang mengalami cacat fisik akibat luka bakar dan trauma pasca bencana.  

Sejumlah penelitian terdahulu tentang variabel bebas mindfulness 

sama dengan variabel penelitian yang hendak peneliti lakukan. Walaupun  

https://scholar.google.co.id/citations?user=2P-usd4AAAAJ&hl=id&oi=sra
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demikian,  perbedaan penelitian pada variabel bebas yang akan peneliti 

lakukan yaitu terletak pada penambahan teknik intervensi yaitu teknik deep 

breathing dan perbedaan variabel terikat yaitu resiliensi, sepanjang 

pengetahuan  peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji 

tentang latihan mindfulness dengan teknik deep breathing untuk 

meningkatkan resiliensi. Padahal telah banyak penelitian yang  

menunjukkan  kelebihan ‘deep breathing’ . 

Penelitian terdahulu yang telah membuktikan kelebihan dari teknik 

deep breathing, diantaranya yaitu oleh Hanifa & Budiarti (2016), 

menyatakan bahwa deep breathing terbukti memberi rasa rileks dan pikiran 

lebih jernih sehingga berhasil meghilangkan pikiran-pikiran negatif pada 

individu yang mengalami fobia sosial, terbukti memberi ketenangan dari 

kecemasan dan stres (Prasetyo, 2016). Serta penelitian Paul et al., (2013) 

deep breathing efektif dalam melindungi terhadap respoatif dan reaktivitas 

emosional otomatis. Karena itu penelitian  ini  berusaha memenuhi  

kebutuhan  tersebut  dengan melakukan  kajian  mengenai  pelatihan 

mindfulness dengan teknik deep breathing. 

Penelitian terdahulu tentang variabel terikat ‘resiliensi’ yang sama 

dengan yang akan peneliti lakukan yaitu oleh Nurdian & Anwar (2014), 

disimpulkan bahwa konseling kelompok dapat meningkatkan resiliensi pada 

remaja penyandang cacat fisik (difabel). Serta penelitian yang dilakukan 

oleh Pratiwi (2018) hasil penelitian membuktikan ada perbedaan tingkat 

resiliensi antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan terapi realitas 

dalam konseling individual pada penyandang tunadaksa. Tingkat resiliensi 
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pada penyandang tuna daksa setelah diberikan perlakuan terapi realitas lebih 

tinggi dibanding sebelum diberikan perlakuan terapi realitas dengan desain 

penelitian one group pretest-posttest design.  

Sejumlah penelitian terdahulu tentang variabel terikat resiliensi 

tersebut di atas, sama dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan. 

Adapun perbedaannya pada penelitian oleh Nurdian & Anwar (2014) adalah 

pada penggunaan layanan konseling,  subyek penelitian dan desain 

penelitian, dimana penelitian tersebut menggunakan layanan konseling 

kelompok dan yang menjadi subyek penelitiannya adalah siswa disabilitas 

penyandang cacat fisik atau tunadaksa serta desain penelitiannya 

menggunakan desain one group pre test-post test design. Tidak jauh beda 

dengan penelitian oleh Pratiwi (2018) yang subyek penelitiannya pada siswa 

disabilitas tunadaksa, hanya saja penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan konseling realitas dalam setting konseling individual. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu 

ada pada menggunakan layanan intervensi, dimana penelitian ini 

menggunakan layanan dasar group exercise (grup latihan) dengan subyek 

penelitian pada siswa penyandang disibilitas tunarungu serta dengan 

menggunakan desain penelitian pre test-post test control group design. 

 

2.2 Kerangka Teoritis 

      2.2.1   Resiliensi 

Beberapa pendapat ahli tentang resiliensi diantaranya yaitu menurut 

Reivich dan Shatte (2002: 26) resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi 
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dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi 

dalam kehidupan, bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan 

dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. 

Menurut Desmita (2013: 228), resiliensi adalah kapasitas individu, 

kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, 

mencegah, meminimalkan dan bahkan bahkan mengubah kondisi yang 

menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Ungar & 

Lienberg (dalam Anghel, 2015) menyatakan bahwa resiliensi adalah 

kemampuan kepribadian untuk bertahan yang melibatkan interaksi antar 

individu, pegalaman masalalu, keluarga dan sumber daya masyarakat.  

Resiliensi bukan hanya kemampuan bertahan dalam situasi sulit 

tetapi juga adalah daya pegas atau kemampuan individu untuk menghadapi, 

mengatasi, mendapatkan kekuatan dan bahkan mampu mencapai 

transformasi diri setelah mengenal adversity (kemalangan) yang didapatinya 

(Mulyani, 2011: 3). Sedangkan menurut Munawaroh, E.,   & Anesty, Esya 

Mashudi, (2018: 2) resiliensi adalah kemampuan individu untuk bertahan 

dalam  tekanan, dan bangkit dari keterpurukan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reivich di Universitas 

Pennsylvania selama kurang lebih dari 15 tahun menemukan bahwa resiliensi 

memegang peranan yang penting dalam kehidupan, karena resiliensi 

merupakan faktor esensial bagi kesuksesan dan kebahagiaan. Resiliensi penting 

untuk mengatasi hambatan-hambatan pada masa kecil seperti keluarga yang 

berantakan, kehilangan orang tua, kemiskinan, diabaikan secara emosional 

ataupun siksaan fisik (Reivich & Shatte, 2002). Sedangkan Desmita (2013: 
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227) menyatakan tanpa adanya resiliensi tidak akan ada keberanian, 

ketekunan, tidak ada rasionalitas, tidak ada insight.  

Seseorang menjadi resiliensi bukan hanya dari karakteristik 

kepribadian melainkan dari proses “menjadi” (being) berkembang dalam 

kesulitan atau tekanan yang ditemui. Sejalan dengan pendapat Garmezy 

(dalam Damon & Lenner, 2006: 499) menyampaikan bahwa menurutnya 

resiliensi bukan dilihat sebagai sifat yang menetap pada diri individu, 

namun sebagai hasil transaksi yang dinamis antara kekuatan dari luar 

dengan kekuatan dari dalam  individu.  

Berdasarkan pemaparan para ahli mengenai resiliensi, maka dapat 

disimpulkan bahwa resiliensi merupakan sebuah proses terwujudnya seluruh 

potensi yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, resiliensi tidak dapat 

diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang bersifat static dan 

dimiliki oleh sekelompok orang tertentu saja, melainkan suatu usaha dari 

individu untuk beradaptasi dengan baik terhadap adversity (kesulitan atau 

kemalangan), sehingga mampu untuk pulih bahkan mampu mentransformasi 

diri menjadi lebih bermakna. 

2.2.1.1  Aspek-aspek Resiliensi 

Terdapat tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi dan hampir 

tidak ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki kemampuan 

tersebut dengan baik, menurut Reivich dan Shatte (2002: 36-46), 

kemampuan atau ke tujuh aspek tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Regulasi Emosi (Emotional Regulation).  
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Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah 

kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang 

yang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan 

dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Semakin 

kita terisolasi dengan kemarahan maka kita akan semakin menjadi 

seorang pemarah. Dua buah keterampilan yang dapat memudahkan 

individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu: tenang (calming) 

dan fokus (focusing). Individu yang mampu mengelola kedua 

keterampialan ini, dapat membantu meredakan emosi yang ada, 

memfokuskan pikiran-pikiran yang mengganggu dan mengurangi stress 

yang dialami individu. 

2) Pengendalian Impuls (Impulse Control).  

Pengendalian impuls adalah kemampuan individu untuk 

mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan serta tekanan yang 

muncul dalam diri seseorang. Individu yang memiliki kemampuan 

pengendalian diri yang rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang 

pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perlaku mereka. 

3) Optimisme (Optimism).  

Individu yang resilien adalah individu yang optimis. Optimisme 

adalah seseorang melihat bahwa masa depannya cemerlang dan 

bahagia. Optimism yang dimiliki oleh seorang individu menandakan 

bahwa individu tersebut yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal 

ini juga merefleksikan self efficacy yang dimiliki oleh seorang individu, 
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yaitu kepercayaan individu bahwa ia dapat menyelesaiakan 

permasalahan yang ada dan  mampu mengendalikan hidupnya. 

4) Analisis Penyebab Masalah (Causal Analysis).  

Causal analysis adalah kemampuan individu untuk 

mengidentifikasikan masalah secara akurat dari permasalahan yang 

dihadapinya. Individu yang resilien tidak akan menyalahkan orang lain 

atas kesalahan yang mereka perbuat demi menjaga self-esteem mereka 

atau membebaskan mereka dari rasa bersalah. Mereka tidak terlalu 

terfokus pada faktor-faktor yang berada di luar kendalli mereka, 

sebaliknya mereka memfokuskan dan memegang kendali penuh pada 

pemecahan masalah, perlahan mereka mulai mengatasi permasalahan 

yang ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit dan meraih kesuksesan. 

5) Empati (Empathy).  

Empati mengaitkan bagaimana individu mampu membaca 

tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa 

individu memiliki kemampuan dalam menginterpretasikan bahasa-

bahasa non verbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi 

wajah, intonasi suara, bahasa tubuh dan menangkap apa yang dipikirkan 

atau dirasakan orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki 

kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang 

positif. Sedangkan individu dengan empati yang rendah cenderung 

mengulang pola yang dilakukan oleh individu yang tidak resilien, yaitu 

menyamaratakan semua keinginan dan emosi orang lain. 

6) Efikasi Diri (Self Efficacy). 
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Efikasi diri adalah sebuah keyakinan bahwa individu mampu 

memecahkan dan menghadapi masalah yang dialami secara efektif. 

Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu, berhasil dan 

sukses. Individu dengan efikasi diri yang tinggi memiliki komitmen 

dalam memecahkan masalahnya dan tidak menyerah ketika menemukan 

bahwa strategi yang sedang digunakannya itu tidak berhasil. Efikasi diri 

adalah hasil pemecahan masalah yang berhasil sehingga seiring dengan 

individu membangun keberhasilan sedikit demi sedikit dalam 

mengahdapi masalah, maka efikasi diri tersebut akan terus meningkat. 

Sehingga hal tersebut menjadi sangat penting untuk mencapai resiliensi. 

7) Pencapaian (Reaching out).  

Reaching out adalah kemampuan seseorang untuk mencapai 

keberhasilan. Dalam hal ini terkait dengan keberanian seseorang untuk 

mencoba mengatasi masalah, menganggap masalah sebagai suatu 

tantangan bukan sebagai suatu ancaman. Sebagaimana telah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa resiliensi bukan hanya seorang individu yang 

memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan dan bangkit dari 

keterpurukan, namun lebih dari itu resiliensi juga merupakan kapasitas 

individu meraih aspek positif dari sebuah keterpurukan yang terjadi 

dalam dirinya. 

Bogar dan Killacky (dalam Ardana, 2014) mengidentifikasikan ada 

empat  aspek resiliensi, yaitu: 

1) Keterampilan interpersonal 
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Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi 

secara sehat dan efektif dengan orang lain, dimana kemampuan ini 

dapat dipelajari ataupun sudah merupakan bawaan dalam diri orang 

tersebut. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan verbal, kedekatan 

emosional, kemandirian berfikir, serta optimisme. 

2) Kompetensi 

Kompetensi adalah potensi bakat dan keterampilan yang ada pada diri 

individu yang akan menjadi pembentuk resiliensi pada masa dewasa. 

Kemampuan tersebut termasuk prestasi akademik disekolah. 

3) Self-regard yang tinggi  

Self-regard yang tinggi adalah penerimaan diri yang positif. Artinya 

bahwa individu yang memiliki self-regard yang tinggi dapat merubah 

pikiran negatif menjadi pikiran positif sehingga individu tersebut 

mampu memegang kendali atas hidupnya. 

4) Spiritualitas 

Spiritualitas yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk melihat 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya sebagai suatu cobaan 

yang seharusnya mampu membuatnya semakin lebih kuat dan 

berempati dengan kehidupan orang lain. 

2.2.1.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi 

Reivich dan Shatte, (2002: 49-57) mengungkapkan bahwa ada empat 

pilar dalam perkembangan resiliensi, yaitu: 

1) Mengubah kehidupan adalah sesuatu yang mungkin dilakukakan 

2) Berfikir adalah kunci untuk meningkatkan resiliensi 
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3) Pikiran yang kuat adalah kunci utama 

4) Memfokuskan kembali pada kekuatan-kekuatan manusia.  

Dalam kaitannya dengan proses terbentuknya resiliensi (Reivich & 

Shette, 2002: 15) menyatakan bahwa proses yang menentukan resiliensi 

individu adalah proses dinamik berupa intraksi yang kompleks antara 

elemen-elemen eksternal individu dengan dunia internalnya.  

Embury dan Saklofske  (2013:10), ada dua faktor yang 

mempengaruhi individu secara afektif maupun kognitif,  yaitu Risk factor 

dan Protective factor. 

1) Faktor resiko (Risk factor) 

Faktor resiko adalah faktor yang berasal dari dalam individu ataupun 

dari lingkungan yang meningkatkan munculnya dampak negatif. Faktor 

resiko menggambarkan pengaruh-pengaruh yang dapat meningkatkan 

kemungkinan munculnya penyimpangan sehingga keadaan menjadi 

lebih rumit. Faktor resiko bisa saja berasal dari faktor genetik atau 

penyakit sejak lahir, fisikologis, faktor lingkungan dan faktor sosio 

ekonomi yang menyebabkan kerentanan stres. (Schoon, 2006 : 8). 

2) Faktor pelindung (Protective factor) 

Faktor protektif adalah karakteristik-karakteristik individu dan kondisi 

lingkungan yang membantu menetralisasi atau yang berperan dapat 

melindungi dari risk faktor yang muncul pada individu yang mengalami 

masalah. Faktor protektive yang berperan untuk mengatasi tekanan 

hidup yaitu kesehatan, sikap tenang, kontrol emosi, intelektual, internal 
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locus of control, konsep diri positif, kemampuan perencanaan dan 

kualitas keimanan (Werner, E., 2005: 5). 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas dapat di simpulkan 

bahwa faktor-faktor resiliensi individu terbentuk dari elemen-elemen 

internal dan eksternal. 

2.2.1.3   Sumber – sumber Resiliensi  

Sumber-sumber resiliensi menurut Grotberg (2000, dalam Desmita, 

2005: 229), sebagai berikut :  

1)   I have (sumber dukungan eksternal) 

Sumber eksternal yang berupa dukungan dari suami, keluarga, maupun 

berasal dari komunitas serta lingkungan tempat tinggal. Seorang anak 

membutuhkan perasaan aman dan nyaman yang merupakan fondasi 

agar resiliensi dapat berkembang.  

2)   I am (kemampuan individu)  

Sumber yang berasal dari diri sendiri. Dimana faktor ini meliputi 

perasaan, sikap dan keyakinan seseorang terhadap dirinya  sendiri. 

Anak menyadari bahwa dirinya penting dan bangga pada dirinya. Anak 

memiliki self-esteem yang dapat menjadikan mereka bertahan dalam 

mengatasi masalah. 

3)   I can (kemampuan sosial dan interpersonal) 

Sumber internal, dimana pada faktor ini seseorang mampu 

mengungkapkan perasaan dan fikiran dalam berkomunikasi dengan 

orang lain, mampu memecahkan masalah, serta memiliki regulasi emosi 
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yang baik. Mereka dapat mengatur tingkah laku serta mendapat bantuan 

saat membutuhkan.  

2.2.1.4  Fungsi Resiliensi 

Fungsi resiliensi menurut Reivich dan Shatte (2002) ada empat 

fungsi resiliensi, yaitu:  

1) Overcoming: Kemampuan menyikapi permasalahan dengan cara 

menganalisa situasi yang ada dan mengubah sudut pandang yang lebih 

positif dan belajar untuk meningkatkan kemampuan mengontrol 

kehidupan diri kita sendiri. 

2) Steering through: Esensi dari steering through dalam stres kronis adalah 

self – efficacy yang berarti keyakinan terhadap diri sendiri bahwa kita 

dapat menguasai lingkungan kita dengan baik dan memecahkan berbaga 

permasalahan yang muncul.  

3) Bouncing back: Terdapat tiga karakteristik orang resiliensi dalam 

menyembuhkan diri dari traumatik atau yang lain, yaitu individu 

menunjukkan task oriented coping style dimana individu melakukan 

segala hal yang dapat mengatasi permasalahan dan derita mereka, 

individu yakin bahwa ia dapat mengendalikan hidup mereka, dan 

mampu kembali ke kehidupan normal mereka semula.  

4) Reaching out: Resiliensi tidak hanya berguna dalam mengatasi 

permasalahan, stres, atau traumatik yang mereka rasakan. Akan tetapi 

hal positif lainnya yaitu, orang yang resliensi akan mendapatkan 

pengalaman hidup yang lebih banyak dan lebih bermakna dalam hidup.  
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2.2.2  Disabilitas (Disability) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan 

dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas 

merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa 

Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau 

ketidakmampuan. Menurut World Health Organization (WHO), Disability 

adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan 

aktifitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya 

digunakan dalam level individu.  

Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus 

yang berbeda dengan anak pada umumnya. (Aqila Smart, 2010: 33) Anak 

berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada 

ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik (Geniofam, 2010: 11).  

Pengertian disabilitas bersinggungan dengan istilah tumbuh-kembang 

normal dan abnormal, pada anak disabilitas bersifat abnormal, yaitu terdapat 

penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita (Dinie, 

2016). 

Disabilitas pada dasarnya memiliki potensi dan kecerdasan awal 

yang dimilikinya. Kebutuhan yang mendasar yang dibutuhkan anak 

disabilitas adalah mampu memiliki kecerdasan interpersonal dan kecerdasan 

sosial. Kecerdasan sosial akan membantu anak-anak mampu untuk hidup 

secara sosial dengan baik yang pada hakekatnya manusia adalah mahluk 

sosial yang harus mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan 
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baik. Kecerdasan interpersonal atau yang biasa dikatakan sebagai 

kecerdasan sosial, diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan 

seseorang dalam menciptakan relasi, membangun relasi dan 

mempertahankan relasi sosialnya sehingga kedua belah pihak berada dalam 

situasi yang saling menguntungkan (Safaria, 2005: 23).  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, anak berkebutuhan khusus 

merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak 

pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan 

memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak 

tersebut. 

Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini tidak ingin dengan 

menyandang kekurangan atau kelainan maupun memiliki kecacatan. Orang 

tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang 

kecacatan. Orangtua tidak mampu menolak kehadiran anak disabilitas. 

Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh 

dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Ia 

memiliki hak untuk sekolah sama seperti yang lainnya, yang  normal.  

Anak-anak yang memiliki disabilitas namun dapat diterima dalam 

sistem pendidikan umum, yaitu suatu pendidikan yang dirancang khusus 

untuk membantu siswa berkebutuhan khusus mencapai potensi 

pembelajaran mereka. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pendidikan 

Individu Penyandang Cacat atau Individuals with Disabilities Education Act 

(IDEA). Dan sekitar 13% siswa sekolah umum memenuhi syarat untuk 
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layanan pendidikan khusus (Departemen Pendidikan AS, 2018 dalam 

Buckley, 2018).   

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa disabilitas 

adalah anak peserta didik dengan gangguan kesehatan yang memerlukan 

penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan, memiliki 

ketidakmampuan mental, emosi atau fisik seperti: tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak 

berbakat dan diterima pada sistem layanan pendidikan khusus. 

2.2.2.1  Klasifikasi Anak Disabilitas  

Anak disabilitas mencakup anak-anak yang mengalami kelainan 

fisik, mental intelektual, sosial emosional, maupun masalah akademik dan 

anak autis. Klasifikasinya menurut Mangungsong, (2010, dalam Roihah et 

al., 2015) yaitu: 

1) Anak Tuna Netra 

Anak tuna netra adalah anak yang mengalami kelainan atau gangguan 

fungsi penglihatan, yang memiliki tingkat atau klasifikasi yang 

berbeda-beda.  

2) Anak Tuna Rungu 

Tuna rungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidak fungsian 

organ pendengaran atau telinga seorang anak. Kondisi ini menyebabkan 

mereka mengalami hambatan dan keterbatasan dalam merespon bunyi-

bunyi yang ada disekitarnya. 

3) Anak Tuna Daksa 
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Anak tuna daksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan fisik, atau 

cacat tubuh yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang 

mengalami kelainan gerak dan kelumpuhan.  

4) Anak Berkelainan Mental Emosional (Tuna Grahita) 

Ada beberapa klasifikasi atau pengelompokkan tuna grahita 

berdasarkan berbagai tinjauan, diantaranya: (1) Berdasarkan kapasitas 

intelektual (skor IQ) yaitu tuna grahita ringan IQ 50-70, tuna grahita 

sedang IQ 35-50, tuna grahita berat IQ 20-35 dan tuna grahita sangat 

berat IQ <20. (2) Berdasarkan kemampuan akademik yaitu tuna grahita 

mampu didik (educabie mentally retarded) dengan IQ 50-75 atau 

75.Tuna grahita mampu latih(trainabie mentally retarded) lQ 30 50 

atau IQ 35-55, tuna grahita mampu rawat(dependent or protoundly 

mentally retarded) dengan  lQ dibawah 25 atau 30 .  

5) Klasifikasi Anak Tuna Laras 

Anak tuna laras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku, 

yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah 

maupun dalam  lingkungan sosialnya. Anak Berkelainan Akademik. 

6) Anak Berkesulitan Belajar  

Berkesulitan belajar adalah salah satu jenis anak berkebutuhan khusus 

yang ditandai dengan adanya kesulitan untuk mencapai standar 

kompetensi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

7) Anak Autis 
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Autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang 

yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang 

telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Deteksi dan terapi 

sedini mungkin akan menjadikan si penderita lebih dapat menyesuaikan 

dirinya dengan yang normal. Kadang-kadang terapi harus dilakukan 

seumur hidup, walaupun demikian penderita Autisme yang cukup 

cerdas, setelah mendapat terapi Autisme sedini mungkin, seringkali 

dapat mengikuti Sekolah Umum, menjadi Sarjana dan dapat bekerja 

memenuhi standar yang dibutuhkan, tetapi pemahaman dari rekan 

selama bersekolah dan rekan sekerja seringkali dibutuhkan, misalnya 

tidak menyahut atau tidak memandang mata si pembicara, ketika diajak 

berbicara.  

2.2.2.2   Perkembangan Anak Disabilitas 

Perkembangan anak disabilitas meliputi beberapa aspek yaitu: 

kebutuhan, perkembangan kognitif, perkembangan soial dan perkembangan 

emosi. 

1)   Kebutuhan anak  

Agar mental anak dapat berkembang secara sehat dan optimal 

sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, setiap anak memerlukan 

dukungan, pengasuhan dan bimbingan. Mengacu kepada pendapat 

Maslow (dalam Rokhim, F., 2015), bahwa setiap anak, termasuk anak 

berkebutuhan khusus, memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi 

agar dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan tersebut digambarkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf
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sebagai hirarki, yang terdiri dari enam tingkat kebutuhan, dengan 

tingkat kebutuhan terendah sampai yang tertinggi yaitu: (1) kebutuhan 

psikologis: lapar, haus, dan sebagainya; (2) kebutuhan keselamatan: 

untuk merasa aman, aman, dan keluar dari bahaya; (3) kebutuhan untuk 

memiliki dan cinta: untuk berafiliasi dengan orang lain, diterima, dan 

menjadi bagian; (4) esteem needs: untuk mencapai, untuk kompeten dan 

mendapatkan persetujuan dan pengakuan; (5) kebutuhan estetika: 

simetri, keteraturan, dan keindahan; (6) kebutuhan aktualisasi diri: 

untuk menemukan pemenuhan diri dan menyadari potensi seseorang. 

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, diasumsikan 

bahwa jika kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah tidak terpenuhi, 

maka sulit bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan 

berikutnya yang lebih tinggi. Sekalipun psysiological needs merupakan 

kebutuhan yang paling rendah, namun hakekatnya merupakan 

kebutuhan yang paling utama dalam bagi setiap kehidupan manusia 

dalam rangka mempertahankan hidup serta meningkatkan 

kehidupannya.  

Pada tingkat-tingkat kebutuhan selanjutnya mengandung 

motivasi bersayarat. Artinya bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut akan 

dapat dicapai apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi. Untuk itu, dalam 

rangka memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus perlu dimulai 

dari pemenuhan tingkat kebutuhan yang paling kuat, yaitu kebutuhan 

dasarnya, karena terpenuhinya kebutuhan ini akan menjadi tonggak 

awal bagi upaya memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya, sehingga 
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suatu saat ia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan puncaknya, yaitu 

aktualisasi diri. 

Perlu dipahami pula bahwa apabila suatu tingkat kebutuhan 

dapat tepenuhi dengan baik, maka kebutuhan serupa yang muncul pada 

saat kemudian, akan lebih mudah untuk dipenuhi. Sedangkan 

tercapainya kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri memberi petunjuk 

tentang anak telah mampu menampilkan diri dan mengembangkan 

potensinya sehingga berperilaku sebagaimana seharusnya ia berperilaku. 

Pemenuhan kebutuhan berimplikasi kepada tidak terhalanginya anak 

oleh rasa lapar, rasa takut, rasa ditolak, rasa tidak disayangi, atau rasa 

rendah diri, serta pemilikan keterampilan belajar memecahkan masalah, 

sehingga dapat bergerak ke arah ”menjadi” sebagaimana yang 

seharusnya.  

2) Perkembangan Kognitif  

Irene Athey (dalam Nani, D., Ekowati, W., & Permana, R. H. 

2013) menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang akan 

berkembang sesuai dengan usia, mengikuti dimensi-dimensi mulai dari 

hal yang sederhana menuju ke yang kompleks, dari sesuatu yang 

konkret menuju ke abstrak, dari sesuatu yang subyektif menuju ke yang 

obyektif, dan dari yang dikenal menuju yang asing. Sedangkan menurut 

Piaget (Thomson et al., 2004) perkembangan kognitif mencakup empat 

tahapan, yaitu : (1)  sensorimotor: 0-2 Tahun; (2)  preoperasional: 2-7 

tahun; (3) operasi kongkrit: 7-11 tahun, dan  (4)  operasi formal: 

sesudah 11 tahun.  
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Namun demikian, umur bukanlah jaminan bagi pencapaian 

tahap perkembangan, karena kognitif lebih banyak terkait dengan 

proses mental. 

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pada tahap sensorimotor, 

pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang 

atau benda. Anak belum dapat berfikir secara konsep, perkembangan 

kognitifnya terbentuk oleh skema-skema baru hasil refleks-refleks 

sederhana seperti menggenggam atau menghisap.  

Pada tahapan pre-operasional, dicirikan dengan adanya 

perkembangan berbahasa secara “ego-centric speech” serta bentuk lain 

seperti simbol-simbol untuk merepresentasikan lingkungan secara 

kognitif sebagai gambaran dari perkembangan konseptualnya. Pada 

tahap preoperasional, pemikiran anak bersifat prelogikal dan 

semilogikal, sehingga untuk dapat memecahkan masalah secara logis, 

masih sulit, karena masih dihadapkan kepada berbagai kendala, 

meliputi:  (1) egocentrisme block. Egocentrisme block adalah 

ketidakmampuan untuk melihat titik pandang yang lain. Benar hanya 

menurut dirinya. Akibatnya, perkembangan emphatinya menjadi 

terhambat, karena orang lain dianggap sama dengan dirinya; (2) 

centration block. Centration block adalah ketidakmampuan untuk fokus 

pada lebih dari satu masalah. Akibatnya, pemecahan masalah berdasar 

atas logika menjadi lebih sulit, sehingga perlu penjelasan lebih; (3) 

reversibility block. Reversibility block adalah ketidakmampuan untuk 

bekerja bolak balik, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. 
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Akibatnya, anak sering kehilangan jejak bila sesuatu itu diubah; dan (4) 

transformation block, yaitu ketidakmampuan anak untuk menempatkan 

suatu peristiwa dalam urutan atau susunan yang sebenarnya. Sulit 

memahami sebab dan akibat, sehingga mengalami hambatan dalam 

memprediksi akibat dari perilakunya pada diri sendiri atau pada orang 

lain.  

Pada tahap operasi konkret, anak mulai mengembangkan 

kemampuan untuk menerapkan pemikiran atau operasi mental secara 

logis berdasar pengamatan terhadap obyek kongkrit yang ada di 

lingkungannya. Pada tahapan operasi formal, anak mulai dapat 

mengoperasionalkan kemampuan mental tingkat tinggi dalam 

memecahkan masalah secara logis melalui cara-cara berpikir hipotetik, 

tidak terikat kepada obyek kongkrit. Kognisi hakekatnya merujuk 

kepada proses bagaimana pengetahuan itu diperoleh, disimpan, dan 

dimanfaatkan. Sedangkan proses pembentukan konsep atau pengertian 

hakekatnya merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai 

aspek kemampuan, terutama kemampuan bahasa, persepsi, perhatian, 

dan ingatan. Proses-proses itu meliputi sejumlah unit yaitu skema, 

gambaran, symbol, konsep, dan kaidah-kaidah.  

Kognisi paling sedikit terdiri dari lima proses, yaitu: (1) persepsi, 

(2) memori, (3) pemunculan ide-ide, (4) evaluasi, (5) penalaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hambatan-hambatan bahasa, persepsi, 

perhatian, penalaran, dan ingatan sebagaimana yang dialami pada anak 

berkebutuhan khusus akan berdampak kepada terjadinya kesulitan 
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dalam proses pembentukan pengertian dan konsep, yang pada akhirnya 

bermuara kepada terjadinya hambatan dalam perkembangan kognitifnya. 

Adanya hambatan kognitif di atas, mengisyaratkan bahwa dalam 

konseling anak berkebutuhan khusus menuntut konselor untuk 

melakukan upaya-upaya khusus menyesuaikan dengan perkembangan 

kognitif anak. Misalnya, melalui pemanfaatan media yang sederhana, 

konkret, dan ada di sekitar anak dalam kehidupan sehari-hari, 

pemberian penjelasan yang lebih, penggunaan bahasa yang sederhana, 

serta dilaksanakan secara telaten, kreatif, dan terstruktur. Hal ini selaras 

dengan penegasan Thomson et al., (2004) bahwa konseling akan lebih 

efektif, apabila konselor mampu mencocokkan antara penggunaan 

metode konseling dengan kemampuan kognitif anak.  

3)  Perkembangan Sosial 

Masa anak merupakan masa-masa kritis dimana pengalaman-

pengalaman dasar sosial yang terbentuk pada masa itu akan sulit untuk 

diubah dan terbawa sampai dewasa. Karena itu pengalaman negatif 

anak berkebutuhan khusus dalam berinteraksi dengan lingkungan yang 

terjadi pada masa awal kehidupannya akan dapat merugikan 

perkembangan social anak selanjutnya, seperti sikap menghindar atau 

menolak untuk berpartisipasi dengan lingkungannya. Semakin 

bertambahnya usia, pengalaman sosial anak semakin berkembang 

dengan berbagai dinamikanya, dan pengalaman berinteraksi dengan 

lingkungan akan mewarnai perkembangan kepribadiannya. 
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Perkembangan sosial anak berkebutuhan khusus sangat 

tergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan 

terutama lingkungan keluarga terhadap anak. Penolakan-penolakan 

yang diberikan terhadap anak dengan kondisi berkebutuhan khusus 

seperti retardasi mental dalam kasus di atas maupun disabilitas lainnya, 

yang diberikan oleh masyarakat akan berdampak pada terbentuknya 

persepsi yang buruk bagi anak berkebutuhan khusus tentang dirinya 

yang dalam rentang perkembangan secara berkelanjutanakan 

membentuk konsep diri yang buruk bagi anak berkebutuhan khususitu 

sendiri.  

Setiap individu memiliki tugas perkembangan yang dinamis 

dengan berorientasi pada pengembangan diri untuk masa depannya agar 

mampu mandiri dan berkontribusi bagi kehidupannya baik secara 

pribadimaupun sosial. Maka perlu pemahaman lingkungan terhadap 

anak disabilitas oleh masyarakat secara umum, khususnya bagi orang 

tua, maupun guru sebagai pelaku didik mereka mengenai hal yang 

terdapat dalam diri merekameliputi karakteristik mereka serta 

pemahaman tentang pendampingan dan pendidikan apa yang dapat 

diberikan bagi anak disabilitas untuk membentuk konsep diri yang baik 

agar kelak dapat mandiri bahkan ikut berkontribusi terhadap lingkungan 

di sekitar mereka (Nida F., 2018) 

4)  Perkembangan Emosi 

Keluarga merupakan faktor penting bagi kehidupan emosi anak.  

Kekecewaan orang tua terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus, 
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dapat menjadikan munculnya sikap-sikap penelantaran dengan 

mengabaikan kebutuhan-kebutuhan anak, tidak merespon suka-duka 

anak, tidak merespon keberhasilan atau kegagalan, dan kesulitan-

kesulitannya, tidak merasakan adanya kehangatan, cinta dan kasih 

sayang, serta perhatian, dan apabila hal ini berkelanjutan dapat 

menimbulkan sikap kurang toleransi, kurang dalam pengendalian diri, 

pengucilan diri, tidak berharga, sikap tertutup, perasaan tidak aman, 

serta perilaku-perilaku masa bodoh, agresif, menentang, keras kepala, 

serta perilaku buruk dan konfliktual lainnya. Salah satu ciri umum yang 

sering ditemui pada anak berkebutuhan khusus adalah adanya 

ketidakseimbangan emosi (imbalance), yaitu kemampuan anak untuk 

mengendalikan emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak 

menyenangkan secara seimbang. 

Proses tersebut dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan 

mengendalikan lingkungan dan mengembangkan toleransi emosional 

atau kemampuan untuk menahan akibat emosi yang tidak 

menyenangkan. Pengendalian lingkungan hanya dapat dilakukan pada 

waktu anak masih kecil. Dengan bertambahnya usia anak, 

perkembangan toleransi emosional harus ditingkatkan sehingga anak 

siap untuk menghadapi segala kemungkinan hidup ini, apapun emosi 

yang dialaminya. Mampu mengarahkan energi emosional ke dalam 

saluran ekspresi yang berguna dan dapat diterima oleh lingkungan 

sosial, serta mengendalikan emosi tidak menyenangkan. 
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Ciri lain dari anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami 

hambatan emosi umumnya juga dicirikan dengan munculnya sikap dan 

perilaku yang sulit diduga (unperdicable), sangat sensitif 

(oversensitiveness), sulit dikendalikan (uncontrollable), tidak stabil 

(unstability), dan ketidaktepatan dalam mempersepsi diri dan 

lingkungan (inadequate self and environment perceptions). Disamping 

itu mereka juga menunjukkan gejala-gejala kegelisahan, kekhawatiran, 

dan ketakutan dalam intensitas yang cukup tinggi (Berk, L., 2003). 

2.2.2.3   Permasalahan yang Dihadapi Anak Disabilitas 

Setiap anak disabilitas, baik yang bersifat permanen maupun yang 

temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. 

Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, dapat disebabkan oleh tiga 

hal yaitu: (1) faktor lingkungan (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) 

kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. 

Konsekuensinya, intervensi apapun yang diberikan, baik intervensi 

pendidikan, psikologis, media, ataupun sosial harus didasarkan atas 

hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak (Kustawan, 2013: 10). 

Permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus menurut 

Kustawan (2013: 129), dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : masalah 

hambatan belajar (learning barrier), kelambatan perkembangan 

(development delay), dan hambatan perkembangan (development disability) 

1) Hambatan Belajar  

Permasalahan hambatan belajar anak berkebutuhan khusus dapat 

dilihat dari dimensi proses ataupun hasil. Dalam teori pemrosesan 
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informasi, hambatan dalam dimensi proses disebabkan karena rintangan 

untuk menangkap informasi melalui kegiatan memperhatikan, 

mengolah dan menyimpan hasil pengolahan informasi tersebut dalam 

ingatan, serta menggunakan kembali dalam bentuk tindakan. Sedangkan 

hambatan dalam dimensi produk, berarti kegagalan dalam mencapai 

tujuan belajar yang diharapkan baik dalam perilaku kognitif, afektif, 

ataupun psikomotor. 

2) Kelambatan Perkembangan  

Individu berkembang sesuai tahapan-tahapannya, perkembangan 

setiap anak berbeda-beda namun pada anak berkebutuhan khusus 

beresiko terhadap munculnya kelambatan atau penyimpangan 

perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan, sehingga harus 

tetap diwaspadai. Sebab kondisi-kondisi terntentu yang tidak 

menguntungkan menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan 

waktu yang lebih lama dalam belajar menguasai keterampilan tertentu 

dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya.  

Anak-anak berkebutuhan khusus, baik karena kecatatan atau 

akibat kondisi tertentu dapat menyebabkan kecenderungan untuk 

mengurangi kegiatan interaksi sosial, aktivitas, dan perilaku 

eksploratori. Akibatnya, anak menjadi tidak aktif, apatis, dan pasif, 

malu, malas, dan kurang motivasi. Dalam keadaan demikian, aspek-

aspek esensial dan universal yang diperlukan untuk perkembangan 

optimal menjadi ditekan, sehingga tidak berfungsi sebagai mana 
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mestinya, dan akhirnya memunculkan kelambatan dalam 

perkembangannya.  

3) Hambatan  Perkembangan  

Hambatan perkembangan yaitu terjadinya kesulitan, kegagalan, 

rintangan, atau gangguan dalam aspek perkembangan. akibat kelainan 

atau kondisi-kondisi tertentu yang dialaminya anak berkebutuhan 

khusus, secara potensial memiliki resiko tinggi terhadap munculnya 

hambatan dalam berbagai aspek perkembangan, baik fisik, psikologis, 

sosial atau bahkan dalam totalitas perkembangan kepribadiannya. 

Untuk memahami tentang hambatan perkembangan pada anak 

berkebutuhan khusus, kita tidak bisa melepaskan diri dari kajian tentang 

perkembangan manusia pada umumnya. 

Dalam pandangan ekologi, perkembangan manusia merupakan 

hasil dinamika interaksi atau transaksi antara kekuatan internal dan 

kekuatan eksternal. Hambatan perkembangan pada anak berkebutuhan 

khusus dapat terjadi apabila dalam keseluruhan atau sebagian interaksi 

antara anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan, lingkungan 

kurang mampu menyediakan struktur kemudahan, kesempatan atau 

peluang, stimulasi atau dorongan, dan keteladanan bagi berkembangnya 

fitrah, potensi, atau kompentensi pribadi anak berkebutuhan khusus 

secara positif, fungsional, serta bermakna bagi perkembangan optimal 

anak.  

Diantara hambatan-hambatan perkembangan di atas, hambatan 

emosi, sosial, dan perilaku merupakan masalah-masalah yang banyak 
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ditemui pada anak-anak berkebutuhan khusus. Anak dengan hambatan 

perkembangan emosi, sosial, dan perilaku pada umumnya ditandai 

dengan ketidakmampuannya untuk menyesuaikan diri secara tepat 

terhadap lingkungannya atau munculnya gejala-gejala perilaku yang 

tidak diharapkan berdasar atas kriteria normatif yang berlaku di 

lingkungannya. 

Hambatan emosi yang terjadi pada anak-anak berkebutuhan 

khusus, pada umumnya disebabkan oleh adanya deprivasi emosi, yaitu 

kurangnya kesempatan yang diberikan oleh lingkungan, terutama orang 

tua, kepada anak untuk mendapatkan pengalaman emosional yang 

menyenangkan, khususnya cinta, kasih sayang, perhatian, kegembiraan, 

kesenangan, kepuasan, dan rasa ingin tahu. Hal ini mengingat tidak ada 

satu orang tua pun yang mengharapkan anaknya lahir dalam keadaan 

cacat atau berkelainan, karena itu kehadiran anak berkebutuhan khusus 

(cacat) di tengah-tengah keluarga cenderung melahirkan berbagai krisis 

psikologis. Pertama, krisis “kematian simbolik” (symbolic death) yaitu 

hancurnya cita-cita terhadap anak yang didambakan, dan kedua, krisis 

yang berkaitan dengan perawatan bimbingan, pendidikan, dan 

pengasuhan. Kondisi ini yang pada akhirnya kemudian bermuara 

kepada lahirnya sikap-sikap penolakan, dan sikap ini dapat terus 

berlangsung sepanjang kehidupan anak.  
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2.2.3 Bimbingan dan Konseling Komprehensif 

Mungin Eddy Wibowo  (2015: 2) menyatakan bahwa pelayanan 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh Guru Bimbingan dan 

Konseling atau konselor sekolah diperuntukan bagi semua siswa yang 

sedang mengalami proses perkembangan sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangannya. Tidak jauh beda dengan pendapat Sugiyo (2016: 17) 

yang menyatakan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif 

adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada siswa agar dapat 

mengembangkan diri seoptimal mungkin.  Lanjut Sugiyo (2016: 15-17) 

menyatakan bahwa bimbingan dan konseling komrehensif di programkan 

untuk semua siswa artinya bahwa semua peserta didik harus memperoleh 

layanan bimbingan dan konseling, sehingga persepsi bahwa fokus 

bimbingan dan konseling hanyalah pada siswa yang bermasalah saja akan 

hilang. 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa bimbingan dan 

konseling konfrehensif adalah perspektif, pendekatan dalam bimbingan dan 

konseling yang berlandaskan pada teori-teori perkembangan dan bertujuan 

mengembangkan individu ke arah perkembangan optimal dalam lingkungan 

perkembangan yang mendukung.  

Asumsi dasar pendekatan bimbingan dan konseling perkembangan 

adalah pemikiran bahwa perkembangan individu yang positif akan terjadi 

dalam interaksi yang positif individu dengan lingkungannya. Dengan kata 

lain, lingkungan tersebut bagi individu menjadi lingkungan belajar. Secara 

lahiriah manusia menggerakkan kepribadian individualnya secara berurutan 
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dan secara positif menuju pengembangan diri. Ini membuat kita mengenali 

bahwa terdapat suatu kekuatan antara kita satu sama lain yang membuat kita 

meyakini bahwa kita adalah istimewa dan unik, tidak ada individu yang 

menyerupai kita. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling perkembangan 

memberikan bantuan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, 

kekuatan, minat, dan isu-isu yang berkaitan dengan tahapan perkembangan 

anak dan merupakan bagian terpenting dan integral dari keseluruhan 

program pendidikan (Myrick, 2011). 

Keberhasilan implementasi bimbingan dan konseling perkembangan 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) bimbingan perkembangan 

bagi semua siswa; (2) bimbingan perkembangan memiliki suatu kurikulum 

yang terorganisasi dan terencana; (3) bimbingan perkembangan adalah 

bentuk yang berurutan dan fleksibel; (4) bimbingan perkembangan 

merupakan bagian terintegrasi dari proses pendidikan secara keseluruhan; 

(5) bimbingan perkembangan melibatkan semua personil sekolah; (6) 

bimbingan perkembangan membantu para siswa belajar lebih efektif dan 

efisen; (7) bimbingan perkembangan melibatkan para konselor yang 

menyediakan layanan konseling khusus dan intervensi (Myrick, 2011: 44). 

Program bimbingan dan konseling komprehensif merupakan 

bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perkembangan, yang 

didalamnya terdiri dari empat komponen utama program bimbingan dan 

konseling, yaitu: 

1) Layanan dasar bimbingan 
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Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan 

membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan 

meningkatkan ketrampilan-ketrampilan hidupnya. Isi layanan dasar 

bimbingan sebagai berikut: (1) keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan YME; (2) kerja sama dalam kelompok; (3) peranan sosial laki-

laki dan perempuan; (4) penerimaan keadaan diri dan penggunanannya 

secara efektif; (5) pengembangan sikap dan perilaku emosional yang 

mantap; (6) persiapan diri kearah kemandirian ekonomi; (7) pemilihan 

dan persiapan kerja; (8) pengembangan sikap positif terhadap 

perkawinan dan kehidupan berkeluarga; (9) pengembangan ketrampilan 

intelektual dan pemahaman konsep-konsep yang. diperlukan untuk 

menjadi warga Negara yang baik; (10) pengembangan sikap dan 

perilaku social yang bertanggung jawab; (11) pemahaman nilai-nilai 

dan etika hidup bermasyarakat. 

2) Layanan Responsif 

Layanan responsive adalah layanan bimbingan yang bertujuan 

membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh 

siswa pada saat ini. Layanan ini lebih preventif atau mungkin kuratif. 

Isi layanan responsive adalah: (1) bidang pendidikan; (2) bidang 

belajar; (3) bidang sosial; (4) bidang pribadi; (5) bidang disiplin; (6) 

bidang narkotika; (7) bidang perilaku seksual. 

3) Layanan Perencanaan Individual 

Layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang 

bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan 
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rencana-rencana pendidikan, karier, dan kehidupan social pribadinya. 

Isi dari layanan perencanaa individual adalah: (1) bidang pendidikan; 

(2) bidang karier; (3) bidang sosial pribadi. 

4) Dukungan Sistem 

Dukungan system adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan 

untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program 

bimbingan. 

2.2.3.1   Latar Belakang Bimbingan dan Konseling Anak Disabilitas 

Kustawan (2013: 38) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling bagi 

anak disabilitas bertujuan agar anak lebih mengenal dirinya sendiri, menerima 

keadaan dirinya, mengenal kelemahan dan kekuatannya, serta dapat 

mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Salah satu tugas pokok 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah membantu siswa untuk mencapai 

perkembangan yang optimal sesuai dengan tingkat dan jenis anak 

berkebutuhan khusus. Seorang siswa dikatakan berhasil mencapai 

perkembangan yang optimal apabila ia dapat menggunakan sisa 

kemampuannya secara optimal sesuai dengan derajad ketunaannya. 

Namun kenyataan menunjukkan masih banyak kesenjangan dalam 

mengantarkan anak untuk mencapai perkembangan tersebut. Kesenjangan 

tersebut antara lain masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum 

mampu melakukan aktivitas sehari-hari, karena dalam dirinya masih ada 

rasa khawatir, prestasi anak yang belum sesuai dengan potensinya, bakat 

anak yang belum mendapatkan tempat yang sesuai (berkembang secara 

optimal). 
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Ketidak berhasilan tersebut tidak semuanya semata-mata karena 

ketunaan yang disandang siswa, tetapi ada juga karena ketidakmampuan 

pelaksana pendidikan untuk memfasilitasi secara individu sehingga dapat 

mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Untuk itu 

mereka perlu diupayakan dan dibantu untuk mengatasi berbagai hambatan 

tersebut. Salah satunya adalah diberikan bimbingan dan konseling. Dalam 

konseling tugas konselor sekolah adalah memposisikan diri sebagai mitra 

yang berpengaruh dalam perbaikan sekolah kontemporer dengan tujuan 

yang dinyatakan untuk menghilangkan hambatan untuk kesempatan 

pendidikan bagi setiap siswa (Wibowo, Eddy Mungin, 2019) 

Purwanta (2012: 10-14) menyatakan bahwa bimbingan dan 

konseling diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus dapat ditinjau dari 

latar belakang pendidikan, latar belakang psikologis dan latar belakang 

sosiologis. Berikut ini akan dibahas ketiga latar belakang tersebut : 

1) Latar belakang  makna dan fungsi pendidikan. 

Kebutuhan layanan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan 

berkaitan erat dengan makna dan fungsi pendidikan. Tujuan pendidikan 

tidak lain adalah perkembangan kepribadian secara optimal dari setiap 

subyek didik. Ukuran tentang perkembangan kepribadian yang optimal 

merupakan ukuran yang relatif, apalagi bila dilihat dari subyek didik 

sebagai individu yang mengalami ketunaan. Ukuran perkembangan yang 

optimal tersebut bergerak dari "kemampuan untuk mengurus diri sendiri 

(activity in dailyleaving) sampai betul betul mampu menunjukkan ciri-

ciri pribadi sesuai dengan aktualisasi dirinya. 
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2) Latar belakang psikologi 

Anak berkebutuhan khusus sebagai subyek didik merupakan pribadi-

pribadi yang lebih unik baik antar pribadi maupun antar ketunaannya. 

Karakteristik masing-masing anak dari tinjauan kacacatannya 

merupakan sumber perbedaan individu yang sangat besar, sehingga 

senantiasa memerlukan layanan yang berbeda dari masing-masing anak. 

Timbulnya masalah psikologis yang disebabkan oleh kecacatan anak 

menuntut adanya upaya untuk memecahkan permasalahan melalui 

pendekatan psikologis pula. Upaya ini dapat dilakukan melalui layanan 

bimbingan dan konseling. 

2.2.3.2   Pentingnya Konseling pada Anak Disabilitas 

Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling bagi anak pada 

umumnya sangat diperlukan apalagi bagi anak berkebutuhan khusus yang 

sudah jelas memiliki apa yang disebut "hambatan perkembangan dan 

hambatan belajar". Layanan bimbingan dan konseling harus memperhatikan 

atau lebih terfokus pada hambatan-hambatan yang sudah nyata dialami oleh 

mereka agar memperoleh solusi atau jalan keluar yang baik dalam 

mengantisipasi atau menuntaskan hambatan yang mereka alami. 

Kebutuhan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus 

adalah agar anak berkebutuhan khusus mengenal dirinya, menemukan 

kebutuhannya yang spesifik sesuai dengan hambatannya. Kebutuhan ini 

muncul menyertai hambatannya. Bimbingan dan konseling tersebut 

diperlukan berkenaan dengan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karirnya. 

(Purwanta, 2012: 31) 
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Sementara itu, kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak 

berkebutuhan khusus, menuntut kepedulian tenaga pendidik dan semua 

elemen yang terkait untuk membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya, melalui pemenuhan kebutuhan khsusnya dalam rangka 

membantu anak mencapai perkembangan optimal.  

Melalui layanan konseling diharapkan mampu menunjang 

pencapaian tujuan pendidikan, membantu mengatasi hambatan belajar dan 

perkembangan yang dialaminya, sekaligus diharapkan mampu membantu 

upaya pengembangan totalitas kepribadian anak secara optimal sesuai 

dengan dimensi-dimensi kemanusiaannya menuju kebahagiaan hidup sesuai 

dengan nilai-nilai yang dianutnya. Selaras dengan paradigma baru dalam 

pendidikan anak berkebutuhan khusus, penempatan konseling dalam 

layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, bukan lagi sekedar 

kepedulian terhadap masalah, melainkan pada upaya-upaya pengembangan 

pribadi anak secara utuh.  

Dengan kata lain Purwanta (2012: 19) menyatakan, visi konseling 

pada anak berkebutuhan khusus harus memiliki jangkauan yang lebih luas, 

yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut:  

1) Dimensi edukatif, yaitu peningkatan kemampuan anak berkebutuhan 

khusus dalam memahami potensi diri, peluang dan tuntutan lingkungan, 

dan pengambilan keputusan, serta penyelenggaraan program yang 

merujuk pada norma idealis, filosofis, dan pragmatis sebagai tugas 

bersama.  
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2) Dimensi developmental, yaitu pengembangan secara optimal seluruh 

aspek kepribadian anak berkebutuhan khusus melalui pengembangan 

kesiapan atau kematangan intelektual, emosional, sosial, dan pribadi 

sesuai dengan sistem nilai yang dianut.  

3) Dimensi preventif, yaitu pencegahan timbulnya resiko (masalah) yang 

dapat menghambat laju perkembangan kepribadian (diskontinuitas 

perkembangan) anak berkebutuhan khusus individu serta pencegahan 

terjadinya penurunan mutu pendidikan.  

4) Dimensi ekologis, yaitu pengembangan kompentensi atau tugas-tugas 

perkembangan anak secara optimal melalui rekayasa lingkungan baik 

fisik, sosial, maupun psikologis dengan fokus pada upaya memfasilitasi 

perkembangan anak, intervensi pada sistem atau sub sistem, dan 

tercapainya lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan 

individu dan keselarasan interaksi dan interrelasi pribadi dan 

lingkungan menuju optimalisasi keberfungsian individu. 

5) Dimensi futuristik, yaitu pengembangan wawasan, sikap, dan perilaku 

antisipatif anak berkebutuhan khusus dalam pengambilan keputusan 

dan perencanaan kehidupan serta karir masa depan yang lebih 

memuaskan. 

 

2.2.4  Pendekatan Mindfulness 

Sepanjang keberadaan manusia, sejak ribuan tahun, orang telah 

menggunakan teknik perhatian (mindful) untuk membangun kesadaran pada 

saat ini dengan penerimaan yang tenang untuk menghadapi aspek kehidupan 
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yang penuh tekanan. Para guru Buddhis secara sistematis 

mengkodifikasinya sebagai praktik meditasi. Tetapi tidak semua perhatian 

(mindful) adalah meditasi. Dan individu tidak harus selalu bermeditasi untuk 

melatih perhatian penuh. Individu juga dapat melatih perhatian tanpa 

meditasi seperti makan dengan penuh perhatian, berjalan, dan 

mendengarkan. 

Pada titik yang paling sederhana, ketika pikiran dan emosi masuk ke 

dalam pikiran individu, tetapi individu membiarkannya berlalu tanpa 

terbawa perasaan, itu berarati individu berada dalam keadaan mindful 

(perhatian). Itu berarti individu memperhatikan, dan sadar akan apa yang 

terjadi di sekitar dan di dalam diriindividu. Menjadi mindful adalah 

menjadikan kesadaran fokus saat ini, menyeret pikiran menjauh dari masa 

depan dan masa lalu. Meskipun individu penuh rasa ingin tahu akan 

pemikiran yang lewat, individu harus memastikan bahwa individu 

memeriksanya tanpa penilaian (Kabat-Zinn, 2006). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mindfulness (kesadaran penuh) adalah kesadaran akan saat ini 

dengan sikap keterbukaan, rasa ingin tahu, tidak menghakimi, dan 

penerimaan. Mindfulness memberi perhatian dengan cara tertentu : sengaja, 

pada saat ini, dan tidak menghakimi. 

2.2.4.1  Manfaat Mindfulness 

Mindfulness akan membantu individu menghilangkan kegelisahan 

dari pikiran. Latihan meditasi kesadaran yang teratur mengurangi stres, 

ledakan amarah, dan pemikiran yang berlebihan, serta meningkatkan 

kesadaran diri, kepuasan, dan kebahagiaan. Di antara manfaat lainnya, 
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penelitian telah menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang 

mempraktikkan perhatian penuh (mindfulness) meningkatkan kesehatan 

mereka dan kualitas hidup secara keseluruhan, mengurangi kecemasan dan 

depresi mereka, meningkatkan konsentrasi mereka, dan mencapai 

kemampuan yang lebih kuat untuk mengatasi lebih efektif dengan tekanan 

sehari-hari. Ada bukti ilmiah tentang dampaknya. Tidak kurang dari 21 

studi tentang hubungan mindfulness dengan otak manusia dan selama 

sepuluh tahun telah mengungkapkan bahwa praktik mindfulness selama 

bertahun-tahun membentuk kembali struktur otak individu terutama medial 

prefrontal cortex (MPFC), insula anterior kanan (RAI) dan korteks 

cingulate anterior rostral (ACC).Studi juga menunjukkan bahwa sementara 

stres jangka panjang menyusutkan hippocampus (pusat memori otak), 

minfulness meningkatkan kepadatan materi abu-abu di area yang sama. 

Kalau dipikir-pikir, perubahan positif yang terjadi di tingkat otak individu, 

yang luar biasa (Kabat-Zinn, 1994). 

Kabat-Zinn (2006:145) mendefinisikan mindfulness merupakan 

kesadaran yang muncul karena memberikan perhatian terhadap pengalaman 

yang dirasakan saat ini secara disengaja dan tanpa penilaian. Hal ini agar 

individu mampu merespon dengan penerimaaan namun tidak bereaksi 

secara berlebihi terhadap pengalaman yang dialamai sehari-hari. 

Mindfulness sebagai pengamatan tidak memberikan penilaian terhadap 

stimulus internal dan eksternal yang sedang dialami individu dengan 

pengamatan yang objektif. Konsep mindfulness dalam ranah psikologi 

dipandang sebagai suatu proses psikologis dan proses meditasi yang mampu 
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meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap proses kognitif, emosi, dan 

pengalaman somatis dengan meningkatkan kemampuan nonjudmental serta 

penerimaan. 

Menurut Bogels (2013) hal yang diproses dalam mindfulness adalah 

menyingkirkan pikiran yang membuat manusia tidak menyadari akan apa 

yang sedang terjadi. Mindfulness melatih agar manusia memperhatikan akan 

apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan sensasi yang dirasakan, serta 

melatih agar manusia tidak menghindari pengalaman yang sedang dialami. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Mindfulness merupakan suatu keterampilan dalam menyikapi pengalaman 

yang terjadi saat ini dengan baik dan dengan tingkat kesadaran yang tinggi 

sehingga individu akan mampu memahami setiap peristiwa yang terjadi 

sekarang serta tidak berlebihan dalam merespon pengalaman saat ini. 

2.2.4.2  Aspek-aspek Mindfulness  

Terdapat tiga komponen mendasar yang terdapat dalam mindfulness 

yaitu kesadaran, pengalaman masa kini, dan sikap menerima (Bishop et al., 

2004, dalam Fahmi 2018). 

1) Kesadaran: Adanya kesadaran yang terus menerus dilatih dapat 

mengurangi reflek maupun penolakan yang biasa dilakukan sebagai 

akibat dari kurangnya kesadaran. Kesadaran juga dapat mengurangi 

berbagai pandangan, ide, dan reaksi emosi yang muncul dalam diri kita 

yang dapat mempengaruhi reaksi seseorang terhadap sebuah. 

2) Pengalaman masa kini: Hal ini berlawanan dengan karakteristik pikiran 

yang mudah berubah-ubah setiap waktu. Pikiran begitu mudah untuk 
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berfantasi akan masa depan dan mengenang masa lalu. Tentunya 

karakteristik pikiran ini berbenturan dengan realita bahwa waktu yang 

dimiliki seseorang secara riil hanyalah saat ini  

3) Sikap menerima: Mindfulness yang terus menerus dilatih membuat 

kesadaran dan atensi yang dimiliki lebih kuat. Pemikiran dan sikap 

menjadi tidak terlalu mendominasi dalam menanggapi berbagai 

stimulus yang muncul. Hal ini akan mengurangi penilaian berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki, pengelompokan, pembandingan, 

merefleksikan, dan pandangan ilmiah. Dengan demikian, pandangan 

yang dimiliki oleh seseorang akan berbagai fenomena atau stimulus 

yang muncul lebih luas, penuh penerimaan. Penerimaan membuat 

subjek tidak memihak, mempertahankan diri ataupun menolak peristiwa 

yang akan datang.  

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan Bishop et al., komponen 

dalam pelatihan mindfulness menurut Germer (2005) terdiri dari kesadaran 

tertinggi, pengalaman saat ini, dan penerimaan. Kesadaran tertinggi yang 

dimaksud memiliki dua komponen pokok, yaitu kesadaran (awarenes), 

memusatkan perhatian (attention) dan penerimaan (acceptance). Awareness 

berfungsi sebagai radar dari kesadaran tertinggi yang terus menerus 

memonitor kondisi-kondisi di dalam individu dan lingkungan, sedangkan 

perhatian (attention) merupakan proses fokus terhadap objek kesadaran 

sehingga subjek menjadi lebih peka terhadap suatu hal. Serta komponen 

penerimaan (acceptance) dalam mindfulness melatih subjek untuk mampu 

mengobservasi pikirannya sendiri namun tidak direnungkan secara 
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berlebihan, sehingga hal ini tidak memicu reaksi negatif pada subjek. 

Menyadari pernafasan adalah teknik mindfulness yang mencakup dalam 

aspek kesadaran awareness.  

2.2.4.3  Tahapan– Tahapan Mindfulness 

1)  Tahap present experience: fokus pada dua hal yaitu sikap perhatian dan 

penghargaan serta pemikiran yang lebih terbuka terhadap seluruh 

pengalaman hidup saat ini.  

2)  Tahap body scanning: menyadari sensasi tubuh dan latihan pendeteksian 

tubuh untuk menemukan lokasi ketidaknyamanan yang ada pada tubuh. 

3) Tahap acceptance: melatih individu untuk mampu mengobservasi 

pikirannya sendiri namun tidak direnungkan secara berlebihan yang 

memicu reaksi negatif pada individu sehingga memudahkan untuk 

memunculkan ruang pemenerimaan. (Kabat-Zinn,  1994) 

2.2.4.4  Konstruk Mindfulness 

Shapiro et al., (2006) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menentukan keefektivitasan dari pelatihan mindfulness, yaitu : 

1) Intention: Niat atau tujuan merupakan hal yang harus jelas, agar dapat 

menjadi tolak ukur dalam proses pelatihan. Dengan tujuan yang jelas, 

peserta akan lebih mudah diarahkan dan juga menjadi pengingat selama 

proses pelatihan berlangsung.   

2) Attention: Perhatian merupakan hal yang cukup penting. Hal ini 

merupakan kemampuan seseorang melihat dari berbagai sudut pandang 

terhadap peristiwa internal maupun eksternal yang ia alami. 
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3) Attitude: Sikap dalam mindfulness adalah sikap penerimaan, 

keterbukaan, pemikiran yang positif terhadap kejadian yang tidak 

diharapkan, dan tanpa banyak penilaian. 

 

2.2.5  Teknik Deep breathing 

Teknik Deep breathing adalah latihan relaksasi salah satu teknik 

yang berfungsi untuk menciptakan mekanisme batin dalam diri seseorang 

dengan membentuk pribadi yang baik, menghilangkan berbagai bentuk 

pikiran yang kacau akibat ketidak berdayaan seseorang dalam 

mengendalikan ego yang dimilikinya, mempermudah seseorang mengontrol 

diri, menyelamatkan jiwa dan memberikan kesehatan bagi tubuh (Davis et 

al., 2009). Beberapa teknik relaksasi yang diperkenalkan oleh para ahli 

psikologi, diantaranya yaitu:  

1)  Teknik Jacobson dan Schultz  

2)  Teknik Cratty (1973)  

3) Teknik Progressive muscle relaxation (jacobson)  

4)  Teknik Autogenic Relaxation (psychotonic Training)  

5)  Teknik respons bebas-anxiety  

6)  Meditasi 

7)  Teknik latihan pernafasan dalam (deep breathing)  

Dari tujuh teknik relaksasi peneliti mengunakan satu teknik relaksasi 

yaitu teknik latihan pernafasan dalam (deep breathing) dari pendekatan 

mindfulness. Dengan alasan bahwa didasarkan pada prinsip recipprocal 

inhibition dari Wolpe, yang pada dasarnya berarti bahwa anda tidak dapat 
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melakukan dua hal berlawanan secara bersamaan. Ketika diterapkan pada 

konseling, seorang konseli tidak mungkin merasa stres dan rileks di waktu 

yang sama; berfikir positif, pesan refirmasi untuk diri sendiri bersamaan 

dengan memikirkan pikiran-pikiran yang ruwet dan negatif; bernafas cepat 

dan lambat secara bersamaan (Erford, 2016: 141). 

Dengan memperlambat pernafasan akan mendukung fokus 

mindfulness (Fontaine, 2010; Kabat-Zinn, 2006; Luskin & Pelletier, 2005). 

Teknik ini juga digunakan untuk menggurangi “gangguan kecemasan 

tergeneralisasi, serangan panik dan agorafobia, mengelolah stres, depresi, 

iritabilitas, ketegangan otot, sakit kepala, kelelahan, nafas berhenti, 

hiperventilasi, nafas dangkal, tangan dan kaki dingin (Davis et al., 2009). 

Latihan deep breathing merangsang munculnya oksida nitrit yang 

berfungsi membuat seseorang lebih tenang. Bernafas dalam dapat 

membantu mengurangi keparahan dan frekuensi ketegangan yang 

berhubungan dengan stres, memperlambat denyut jantung, tekanan darah 

rendah dan mengurangi kelelahan. Pernafasan yang baik tidak hanya 

membuat rileks, tetapi pernafasan tersebut memfasilitasi penampilan dan 

meningkatkan jumlah oksigen dalam darah, dengan demikian akan 

membawa banyak darah ke otot dan memfasilitasi dalam membersihkan 

sisa-sisa pembuangan (Prasetyo & Kes, M. 2016). Oleh karena itu, dengan 

latihan deep breathing, konseli melakukan proses menghirup udara oksigen, 

kemudian menghembuskan napas dengan mengeluarkan karbon dioksida. 

bagaimana belajar melakukan kontrol pada saat bernapas, bagaimana 

melakukannya secara perlahan, dan menyadari adanya kontraksi yang 
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terjadi pada area dada dan perut saat bernapas sehingga secara tidak 

langsung membuat saraf menjadi lebih rileks. 

2.2.5.1  Fungsi  Dan Tujuan Teknik Deep breathing 

Latihan pernapasan dengan teknik deep breathing memiliki fungsi 

dan tujuan untuk mendukung fokus mindfullnes sehingga menghilangkan 

stres, kecemasan, serangan panik, agofobia, depresi, iritabilitas, ketegangan 

otot, sakit kepala, kelelahan, nafas berhenti, hiverventilasi, nafas dangkal, 

tangan dan kaki dingin, mengelolah rasa sakit, membuat tidur lebih 

mengistirahatkan, menghilangkan kecanduan rokok, membantu mengelolah 

amarah, mengatasi konflik, memberi rasa damai, mengurangi perilaku 

negatif serta meningkatkan efek dan suasana perasaan positif (Erford, 2016: 

161-163). 

Latihan pernafasan dalam (deep breathing) adalah teknik relaksasi 

yang berharga tapi cukup mudah dipelajari, cepat, mudah dilakukan serta 

bisa dipraktekkan oleh siapapun dan dimanapun karena tidak terlihat orang 

lain.  

2.2.5.2  Variasi-Variasi Teknik  Deep breating 

Ada beberapa variasi menurut para ahli dalam teknik ini yang sudah 

ada sejak beberapa dekade diantaranya yaitu: variasi oleh Vernon (dalam 

Erford, 2016: 159) mengintruksikan konseli untuk mengenyahkan 

kekhawatirannya ketika menghembuskan nafas. Ketika menggunakan teknik 

pernafasan, penting untuk mengingatkan diri dengan kalimat-kalimat 

penguat, motivasi dan afirmasi sebagaimana diistilahkan oleh Faelton dan 

Diamond (dalam Erford, 2016:160) sebagai variasi “waiting in line, 
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peaceful breather” dimana penting untuk mengingatkan diri seperti ketika 

berada dikemacetan lalu lintas atau situasi serupa menggunkan pernafasan 

dalam untuk meredam ketidak sabaran dengan memberi kalimat penguat 

pada diri bahwa ketidak sabaran membuat waktu berjalan makin lambat. 

Faelton dan Diamond juga menggunakan istilah variasi “Controlling pain 

with imagery breath”  yaitu: dimana klien melakukan pernafasan 

diafragmatik dengan mata terpejam. Ketika menarik nafas, klien 

membayangkan nafasnya mengisi titik yang menyakitkan dengan 

ketenangan. Pada waktu mengembuskan nafas, klien membayangkan rasa 

sakit itu meniggalkan tubuhnya. Atau dengan variasi bereating down 

dengan mengulang-ulang ucapan “tubuhku tenang (calm)”.  

2.2.6  Operasional Latihan Mindfulness Dengan Teknik Deepbreating  

Latihan berikut dapat membantu konseli mengubah pola pernapasan, 

terutama jika dipraktekkan secara teratur. Hanya 3 menit latihan bernapas 

dalam biasanya akan menginduksi keadaan relaksasi. Berlatihlah selama 3-5 

menit setiap hari selama setidaknya dua minggu. Jika memungkinkan, cari 

waktu yang teratur setiap hari untuk melakukan ini sehingga latihan 

pernapasan menjadi kebiasaan. Dengan latihan konseli dapat belajar dalam 

waktu singkat untuk "meredam” reaksi fisiologis yang mendasari 

kecemasan dan kepanikan.  

2.2.6.1  Tahap present experience (perhatian dan penghargaan)  

1) Tujuan: Fokus pada dua hal yaitu sikap perhatian dan penghargaan serta 

pemikiran yang lebih terbuka terhadap seluruh pengalaman hidup saat 

ini.  



 

 

63 

 

2) Intruksi: (1) ambil napas dalam-dalam dan rileks, dengan mata terbuka 

atau tertutup. Waspadai suara-suara di sekitar Anda yang datang dan 

pergi, dan biarkan itu menjadi apa pun itu. Teruslah mengambil dan 

melepaskan napas dalam yang lambat; (2) tutup mata Anda dan 

letakkan semua kekhawatiran Anda sekarang, seperti meletakkan tas 

yang berat. Setelah latihan, Anda dapat mengambilnya lagi jika mau. 

Sekarang fokuslah pada napas Anda. Rasakan udara dingin masuk dan 

udara hangat keluar. Rasakan dada naik dan turun, perut mengembang 

dan berkontraksi. Jangan mencoba mengendalikan nafas Anda, biarkan 

apa pun itu, mengalir masuk dan keluar sendiri; (3) mulailah 

menghitung napas Anda dengan lembut, hitung mulai dari satu hingga 

sepuluh. Bersikaplah lembut terhadap diri sendiri, lepaskan semua kritik 

diri; (4) mulailah memperhatikan volume, kecepatan, kehangatan, dan 

suara napas yang masuk dan keluar. Setelah pikiran Anda tenang 

selama beberapa menit pertama, Anda akan merasa lebih mudah untuk 

memusatkan perhatian Anda pada udara saat bergerak lebih dalam, 

melalui pipa angin dan masuk ke paru-paru Anda, dan kembali lagi. 

Buka seluruh kesadaran Anda untuk proses pernapasan sederhana. 

2.2.6.2  Tahap body scanning (pendeteksian tubuh)  

1) Tujuan : Menyadari sensasi tubuh dan latihan pendeteksian tubuh untuk 

menemukan ketidak nyamanan pada tubuh. 

2) Intruksi: (1) sekarang, bawa perhatian Anda bergerak mencoba menjauh 

dari napas anda menuju keseluruh tubuh Anda; (2) mengidentifikasi 

dimana lokasi perasaan ketidaknyamanan anda tersebut di dalam tubuh; 
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(3) fokus untuk menghadirkan perasaan tidak nyaman itu, sehingga 

memunculkan ruang penerimaan untuk perasaan-perasaan dan sensasi 

yang tidak nyaman, dan mulailah berdamai dengan kenyataan tersebut. 

2.2.6.3 Tahap acceptance (penerimaan) 

1) Tujuan: Melatih individu untuk mampu mengobservasi pikirannya sendiri 

namun tidak direnungkan secara berlebihan, sehingga hal ini tidak 

memicu reaksi negatif pada individu.  

2)  Intruksi: (1) sekarang, mencoba menarik perhatian Anda menjauh dari 

napas Anda. Perhatikan pikiran, ini adalah langkah yang paling penting. 

Biarkan diri Anda sadar akan pikiran dan perasaan itu, keinginan dan 

rencana, gambar dan kenangan. Katakan pada diri sendiri: Saya 

memperhatikan pikiran saya, namun saya tidak terbawa olehnya. 

Perhatian adalah proses kesadaran, bukan berpikir; (2) rasakan rasa 

kedamaian yang tumbuh di dalam hati saat Anda terus menghirup napas 

dengan lebih fokus. Perhatikan bagaimana rasanya terperangkap dalam 

isi kesadaran yang berlalu dan bagaimana rasanya membiarkan mereka 

berlalu begitu saja. Setelah Anda berada di sana dalam kondisi 

kesadaran damai, Anda dapat memutuskan untuk duduk dalam kondisi 

itu selama yang Anda inginkan. Akhirnya, Anda dapat mengakhiri 

latihan dengan membuka mata, merentangkan tangan, dan bangun 

(Kabat Zinn, 1994). 

 

 



 

 

65 

 

2.2.7 Mindful breathing dalam Layanan Group Exercise pada Siswa 

Disabilitas Tunarungu. 

Dalam lingkup bimbingan dan konseling perkembangan 

(Developmental counseling), penggunaan bimbingan dan konseling 

kelompok merupakan suatu hal yang esensial, karena sifatnya yang 

preventif dan edukational. Kelompok konseling masuk dalam komponen 

utama bimbingan dan konseling yaitu sebagai strategi layanan dasar 

bimbingan, dimana bimbingan dan konseling kelompok merupakan suatu 

proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan melalui suasana 

kelompok. Banyak penelitian yang telah membuktikan tentang keuntungan 

selain kemanfaatan penggunaan kelompok untuk berbagai fungsi pendidikan 

dan konseling Erford, (2017, dalam Wibowo, 2019). Ada banyak tehnik dan 

pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan 

kelompok, salah satunya adalah melalui penggunaan latihan kelompok atau 

yang dikenal dengan group exercise  (Rusmana N, 2009:2). 

Mulawarman (2019) menyatakan bahwa penyelenggaraan konseling 

profesional bertitik tolak dari pendekatan-pendekatan yang dijadikan 

sebagai dasar acuannya.  Pemilihan group exercise dalam Bimbingan dan 

Konseling dengan pendekatan mindful breathing pada siswa disabilitas di 

SLB Negeri Ungaran di dasarkan pada pendapat Prayitno (dalam 

Mulawarman 2019) menyatakan bahwa dalam praktik konseling, ada lima 

tingkatan keprofesionalan, yaitu:  

1) Pragmatik  
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Dalam praktek konseling didasarkan pada pengalaman, bahwa konselor 

pernah melakukan konseling tanpa pendekatan tertentu dan hal itu 

berhasil sehingga di ulangi lagi pada konseli lainnya. 

2) Dogmatik  

Dalam praktek konseling sudah menggunakan pendekatan, akan tetapi 

hanya meyakini satu pendekatan untuk semua jenis permasalahan 

konseli. 

3) Sikretik 

Dalam praktek konseling sudah menggunakan sejumlah pendekatan, 

akan tetapi penggunaan pendekatan tersebut di campur aduk tanpa 

pertimbangan yang matang untuk satu  permasalahan konseli. 

4) Eklektik  

Dalam praktek konseling berusaha memilih dan menggunakan berbagai 

pendekatan dengan berbagai teknologinya sesuai dengan permasalahan 

konseli, tidak menjadi dogma pada satu pendekatan konseling tertentu 

saja. 

5) Mempribadi.  

Dalam praktek konseling memperlihatkan ciri: (1) penguasaan yang 

mendalam terhadap sejumlah pendekatan konseling beserta 

teknologinya; (2) kemampuan memilih dan menerapkan secara tepat 

pendekatan berseta teknologintya untuk menangani permasalahan klien, 

dan; (3) pemberian warna pribadi yang khas sehingga tercipta praktik 

konseling yang benar- benar  ilmiah, tepat guna, produktif, dan unik. 
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Tentang karakteristik siswa disabilitas tunarungu, Hidayat dkk.  

(2006:129)  mengungkapkan  sebagai berikut:  

1) Biasanya mengalami ketidak mampuan dalam berbahasa, 

2) Tunarungu yang diperoleh sejak lahir dapat belajar bicara dengan suara 

normal 

3)  Anak tunarungu miskin dalam kosakata. 

4) Mengalami kesulitan didalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa 

yang mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak 

5) Kurang menguasai irama dan gaya bahasa, dan 

6) Mengalami kesulitan dalam berbahasa verbal dan pasif dalam 

berbahasa. 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa khusus untuk anak 

disabilitas tunarungu, proses bantuan yang diberikan harus ada kesesuaian 

antara karakteristik dengan pemilihan pendekatan dan teknik serta setting 

proses pemberian layanan sehingga tujuan konseling dapat tercapai.  

Maka proses konseling untuk siswa tunarungu di SLB Negeri 

Ungaran menggunakan pendekatan mindfulnes dengan teknik deep 

breathing dengan asumsi bahwa mindfulness adalah pendekatan konseling 

yang dapat membantu melatih fokus kesadaran terhadap adversity kecacatan 

sebagai hal yang wajar untuk diterima tanpa penilaian dan penghakiman 

pada diri dengan kata lain, dapat mengakui dan mengikhlaskan adversity 

tersebut dengan bantuan teknik deepbreating (pernafasan dalam yang 

lambat), teknik ini sederhana tapi menenangkan dan tanpa memprioritaskan 

kemampuan kognitif dan bahasa dalam prakteknya, serta menggunakan 
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layanan group exercise yang cenderung memamfaatkan gerakan fisik, alat 

dan permainan yang menarik sehingga memungkinkan untuk siswa 

disabilitas tunarungu mencapai tujuan  konseling. Sebagaimana hasil 

penelitian menjelaskan bahwa anak disabilitas dapat diajar dengan 

menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek, serta penggunan isyarat 

yang dilakukan bergantung pada kelas yang sedang dihadapi (Maftuhin & 

Jauhar. 2018).  

Terkait dengan pernyataan di atas, Mulawarman (2019) menyatakan 

bahwa dalam proses konseling sebaiknya memberdayakan “kekuatan” 

budaya konseli sehingga dapat lebih cepat memperoleh kemajuan karena 

merasakan bahwa “counseling is fun”. Pendapat tersebut sejalan dengan 

pernyataan Awalya (2015) bahwa keprofesionalan konselor idealnya adalah 

menyelenggarakan pelayanan BK di sekolah dengan mengoptimalkan 

kompetensi berbasis budaya. Selanjutnya, konselor harus tetap konstan di 

semua situasi antar budaya di mana seseorang terlibat (Sunawan, 2015). 

Karena siswa disabilitas di SLB memiliki cara hidup sebagai identitas unik 

dan khas (budaya) yang pasti berbeda dengan sekolah siswa normal. 

Secara umum, setting kelompok dalam bimbingan konseling 

bermuara pada dua sumber, yakni pada teori kepribadian dan dinamika 

kelompok. Tehnik-tehnik yang bermuara pada teori kepribadian di 

antaranya adalah, tehnik asosiasi bebas, analisis mimpi, dan insight and 

working trough (pendekatan psikoanalitik), tehnik penguatan kembali 

(reinforcement), kontrak kontingensi, modeling, gladi perilaku atau 

behavioral rehearsal, melatih (coaching) dan penataan kembali kognisi 
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(pendekatan behavioral), tehnik aktif direktif, membantah, membujuk, 

mengajar dan memberi informasi, tugas-tugas pekerjaan rumah, permainan 

peran dan percontohan, pengendalian operan terhadap pemikiran dan 

perasaan, latihan keterampilan dan feed back (pendekatan rasional emotif). 

Rochman Natawidjaja, (dalam Rusmana N, 2009:3). 

Tehnik - teknik yang bermuara pada dinamika kelompok antara lain, 

training group (pelatihan kelompok), encounter group (kelompok 

pertemuan), T-Groups (kelompok T), Structured group (kelompok 

berstruktur), self-help group (kelompok bantuan diri) dan group exercise 

(latihan kelompok). Pada pelatihan dalam penelitian ini akan difokuskan 

pada penggunaan teknik latihan kelompok (group exercise) dalam proses 

bimbingan dan konseling. Istilah “latihan” mengacu pada aktivitas yang 

harus dilakukan kelompok untuk mencapai suatu tujuan khusus. 

Penggunaan latihan sangat dibutuhkan dan memandang penggunaan latihan 

sebagai suatu bantuan yang sangat bernilai bagi konseli atau anggota 

kelompok dan proses kelompok. Yalom, 1985; Callanan & Russel 1988; 

dan Trotzer 1989 (dalam Rusmana N, 2009:3). 

Nandang (2008:3) menyatakan bahwa ada tujuh tujuan penggunaan 

latihan dalam kelompok, di antaranya: (1) mengembangkan diskusi dan 

partisipasi; (2) memfokuskan kelompok; (3) mengangkat suatu focus; (4) 

memberi kesempatan untuk pembelajaran eksperiensial; (5) memberi 

informasi yang berguna bagi klien; (6) memberikan kesenangan dan 

relaksasi (7)  meningkatkan level kenyamanan. 
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Tahap perkembangan dikenali dalam berbagai jenis kelompok, yaitu 

kelompok belajar dan kelompok latihan, bagaimanapun juga banyak 

terdapat perdebatan tentang tahapan yang berpusat pada bimbingan dan 

konseling kelompok (Gladding, 2012: 308). Adapun tahapan-tahapan umum 

yang biasa digunakan yaitu:   

1) Tahap Awal  (Beginning Stage) 

Pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok membantu anggota 

untuk fokus terhadap kelompoknya. 

2) Tahap Transisi (Transition Stage) 

Masa peralihan dari kegiatan awal menuju kegiatan inti, tahap ini yang 

merupakan proses dua bagian, yang ditandai dengan ekspresi sejumlah 

emosi dan interaksi anggota. 

3) Tahap Kegiatan (Working Stage) 

Pada tahapan inti ini berupa penerapan teknik, aktivitas role playing, 

tugas tertulis dan sebagainya.  

4) Tahap Pengakhiran (Termination Stage) 

Konselor dapat membantu anggotanya menyimpulkan dan menghayati 

suasana penutupan serta apa yang telah didiskusikan sepanjang sesi.  

 

2.3    Kerangka Berfikir 

Individu memiliki resilien tinggi adalah individu yang optimis, yang 

percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik, memiliki 

harapan terhadap masa depan. Sebaiknya individu yang memiliki resiliensi 

rendah akan kesulitan, mudah stres dan depresi bahkan terpuruk dalam 
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menghadapi berbagai tantangan atau masalah (Reivich & Shatte, 2002; 

Desmita, 2013; dan Mulyani, 2011).  

Sesuai dengan hasil penelitian Pratiwi & Sujono (2014), anak 

disabilitas yang resiliensi memang memiliki kemampuan subjek dalam 

mengontrol emosi, kemampuan kontrol terhadap impuls, optimisme, 

kemampuan menganalisis masalah dengan baik, empati, efikasi diri dan juga 

pencapaian. Sedangkan anak disabilitas yang memiliki resiliensi rendah 

cenderung mempersepsikan kekurangan fisiknya sebagai suatu beban dalam 

hidupnya yang akan membuat dirinya lebih mudah merasa terancam dan 

cepat merasa frustasi (Cole et al., 2003).  

Mindfulness adalah suatu proses meditasi yang mampu 

meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap proses kognitif, emosi, dan 

pengalaman somatis dengan meningkatkan keterampilan dalam menyikapi 

pengalaman yang dirasakan saat ini secara disengaja dan tanpa penilaian 

terhadap stimulus internal dan eksternal yang sedang dialami individu 

dengan pengamatan yang objektif. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, 

seseorang akan mampu memahami setiap peristiwa yang terjadi sekarang, 

Hal ini agar individu mampu merespon dengan penerimaaan namun tidak 

bereaksi secara berlebihi terhadap pengalaman yang dialamai sehari-hari. 

Mindfulness melatih agar manusia memperhatikan akan apa yang sedang 

dipikirkan, dirasakan, dan sensasi yang dirasakan, serta melatih agar 

manusia tidak menghindari pengalaman yang sedang dialami. Kabat-Zinn 

(2016). 
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Berikut ini peneliti menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk 

gambar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1  Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

2.4    Hipotesis Penelitian 

Bedasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenanrannya harus diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul. 

“Pengaruh pelatihan mindfulness teknik deep breathing untuk meningkatkan 

resiliensi siswa di SLB Negeri Ungaran” Dari uraian yang telah dijelaskan 

di atas, dapat ditarik suatu hipotesis penelitian yaitu:  

1) Terdapat sebagian siswa di SLB Negeri Ungaran yang memiliki tingkat 

resiliensi yang  rendah. 

2) Terdapat peningkatan resiliensi pada kelompok eksprimen setelah di 

berikan latihan mindfulness dengan teknik deep breathing. 

3) Tidak terdapat peningkatan resiliensi pada kelompok kontrol karena 

tidak berikan latihan mindfulness dengan teknik deep breathing. 

4) Terdapat perbedaan peningkatan resiliensi antara kelompok eksprimen 

dengan kelompok kontrol pada siswa di SLB Negeri Ungaran. 

Resiliensi Siswa 

SLB Tinggi 

Resiliensi Siswa 

SLB Rendah 

Pendekatan Mindfulness 

- Merasa kesulitan 

- Mudah stres & 

depresi  

- Mudah  terpuruk 

- Saat ini & sekarang. 

- Fokus pada kesadaran 

- Sikap tidak  menilai 

dan menghakimi. 

 

 

 

- Optimis  

- Tangguh 

- Memiliki harapan 

akan masa depan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Simpulan  

Dalam simpulan akan dipaparkan mengenai hasil penelitian pengaruh 

latihan mindfulness dengan teknik deep breathing terhadap peningkatan 

resiliensi pada siswa disabilitas di SLB Negeri Ungaran sebagai berikut: 

1) Tingkat resiliensi siswa di SLB Negeri Ungaran pada hasil pre-test baik 

yang menjadi kelompok eksprimen ataupun kelompok kontrol 

menunjukkan nilai rata-rata pada kategori rendah pada kelompok 

eksperimen, dan nilai rata-rata pada kategori sedang pada kelompok 

kontrol. 

2) Terdapat pengaruh latihan mindfulness dengan teknik deep breathing 

terhadap peningkatkan resiliensi pada kelompok eksprimen pada hasil uji 

hipotesis dengan analisis wilcoxon, artinya bahwa mindfulness dengan 

teknik deep breathing berhasil meningkatkan resiliensi pada siswa 

disabilitas di SLB Negeri Ungaran.  

3) Tidak terdapat pengaruh latihan mindfulness dengan teknik deep 

breathing terhadap peningkatan resiliensi pada kelompok kontrol, pada 

hasil uji hipotesis dengan analisis wilcoxon, artinya bahwa tidak terdapat 

peningkatan resiliensi pada kelompok kontrol karena tidak mendapatkan 

perlakuan. 
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4) Terdapat perbedaan antara kelompok eksprimen dan kelompok kontrol 

dari pre-test ke post-test, pada hasil uji perbedaan dengan analisis mann-

whitney, dimana nilai mean ranks tingkat resiliensi antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan perlakuan 

menunjukkan lebih besar kelompok eksperimen. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil simpulan diatas peneliti menyimpulkan beberapa 

saran untuk menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait penelitian, saran 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Kepada Guru BK 

Dalam hal pemilihan intervensi untuk siswa disabilitas benar-benar harus 

memperhatikan kesesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kognitif 

karena perkembangan keterampilan kognitif berhubungan secara langsung 

dengan perkembangan keterampilan lainnya, termasuk komunikasi dan ini 

menjadi penting dalam mencapai tujuan konseling. Sehingga khusus untuk 

disabilitas SLB B (tunarungu) yang perlu diproritaskan adalah 

perencanaan, pengembangan dan pelatihan sehingga dapat memberikan 

keterampilan nyata. 

2) Kepada Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar oleh peneliti selanjutnya untuk 

menyempurnakan keterbatasan dalam penelitian. Peneliti 

merekomendasikan agar peneliti yang akan meneliti pada SLB sebaiknya 
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menggunakan co. Eksprimentor yang ahli dalam penanganan siswa 

disabilitas. 
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Lampiran 1 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Pengantar Validator Ahli 
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Lampiran 4 

Lembar Validasi 
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Kisi-Kisi Skala Resiliensi 
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KISI-KISI SKALA RESILIENSI 

 
No Aspek Indikator Deskriptor Item 

F UF 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulasi 

emosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian 

impus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

penyebab 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengelolah 

emosi  

 

 

 

2.  Fokus pada 

fikiran positif 

 

 

 

 

1. Mengendalikan 

dorongan hati. 

 

 

 

2. Mengendalikan 

suasana 

 

 

 

1.  Yakin pada masa 

depan 

 

 

 

 

2.  Yakin pada 

harapan 

 

 

 

1.  Memahami 

sebab akibat 

 

 

 

 

2.  Berfikir akurat 

 

 

 

 

1. Mengendalikan keinginan  

2. Memaafkan kesalahan teman  

3. Kalau sedih tidak lama  

4. Tidak sering ketakutan   

 

1. Berusaha tenang dan  bersikap normal  

2. Saya cepat bisa memaafkan orang lain 

3. Selalu merasa nyaman 

4. Tidak mudah curiga dan cemas 

 

 

1. Tidak suka marah berlebihan 

2. Menikmati hidup 

3. Pikiran tidak mudah kacau. 

4. Yakin setiap masalah ada hikmahnya  

 

1. Tahu apa yang harus di lakukan  

2. Ikhlas menerima keadaan. 

3. Merasa Tuhan selalu adil 

4. Merasa yakin dengan kebaikan Tuhan  

 

1. Mampu menjalani kehidupan dengan baik  

2. Tidak peduli dengan penilaian buruk orang 

lain 

3. Tidak mudah merasa putus asa  

4. Tidak merasa takut menghadapi hari esok 

 

1. Cepat pulih dari kesedihan   

2. Berharap bisa tetap selalu tegar 

3. Tidak mudah merasa lemah tak berdaya 

4. Semangat tidak mudah mengendur. 

 

1. Memahami bahwa setiap  musibah  adalah 

takdir dari Tuhan 

2. Selalu merasa bersyukur 

3. Mampu bertindak cepat dalam situasi sulit 

4. Tegas dalam  membuat keputusan 

 

1. Mampu mengatasi perasaan sedih, panik, 

dan putus asa. 

2. Selalu merasa bahagia 

3. Berpikir hidup tidak terlalu sulit 

4. Merasa memang pantas menderita. 

1,2 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

9,10 

 

 

 

 

13, 14 

 

 

 

 

17, 18 

 

 

 

 

21, 22 

 

 

 

 

25, 26 

 

 

 

 

 

29, 30 

 

 

 

 

33, 34 

 

3,4 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

11,12 

 

 

 

 

15, 16 

 

 

 

 

19, 20 

 

 

 

 

23,24 

 

 

 

 

27, 28 

 

 

 

 

 

31, 32 

 

 

 

 

35, 36 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Empati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efikasi diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencapaian 

 

1.  Memahami 

orang lain 

 

 

 

2.  Ikut merasakan 

derita orang lain 

 

 

 

 

1.  Keyakinan diri 

untuk bangkit 

 

 

 

2.  Kekuatan 

mengatasi 

masalah 

 

 

1. Keberanian 

mengatasi 

ketakutan 

 

 

 

 

2. Semangat 

menggapai tujuan 

dan cita-cita. 

 

1. Berfikir pentingnya membantu sesama. 

2. Bisa merasakan apa yang dialami orang lain 

3. Selalu peduli akan penderitaan orang lain 

4. Cenderung memikirkan keselamatan teman 

 

1. Sedih jika teman saya lagi sedih 

2. Selalu ingin membantu  teman yang 

menderita 

3. Tulus bersimpati pada orang lain 

4. Peka t merasakan emosi orang lain 

 

1. Sikap tekun dalam belajar 

2. Bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat 

3. Yakin bisa bertahan di lingkungan mana pun 

4. Cepat dalam berfikir 

 

1. Mampu berusaha yang terbaik 

2. Bangga terhadap kemampuan sendiri 

3. Tidak meragukan kemampuan sendiri. 

4. Selalu merasa tenang  

 

1. Mampu bertindak berdasarkan firasat atau  

naluri 

2. Berani melawan rasa takut  

3. Tidak merasa kecacatannya adalah  musibah  

4. Tidak merasa jauh dari masa depan yang 

baik 

 

1. Berusaha kuat untuk mencapai tujuan  

2. Yakin bisa mewujudkan cita-cita 

3. Tidak merasa harapan hilang untuk 

mencapai tujuan  

4. Tidak merasa sulit mencapai cita-cita 
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41, 42 

 

 

 

 

45, 46 

 

 

 

 

49, 50 
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Lampiran 6  

Instrumen Resiliensi Try Out 
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PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Dalam rangka penelitian guna menyelesaikan tugas akhir akademik, saya 

memohon bantuan saudara untuk ikut berpartisipasi mengisi daftar pernyataan 

dalam bentuk skala dengan berbagai pilihan jawaban yang dianggap sesuai 

dengan kondisi saudara. 

 Pernyataan yang disusun bukan merupakan tes, dan tidak ada jawaban 

yang benar atau salah. Jawaban saudara bersifat pribadi dan tidak akan 

mempengaruhi nilai akhir semester saudara. Kerahasiaan jawaban  saudara akan 

dijamin sesuai dengan etika penelitian dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

peneliti. Untuk itu saya sangat mengharapkan saudara untuk menjawab dengan 

terbuka, sungguh-sungguh dan  jujur sesuai dengan kedaan saudara yang 

sebenarnya. 

Terima kasih atas kesediaan saudara dalam pengisian daftar pernyataan 

dalam skala ini. Jawaban saudara merupakan informasi yang sangat penting dan 

membantu penelitian Saya. 

Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh 

 

 

Semarang,     April 2019 

Peneliti 

 

(Nurhaeda) 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

Sebelum mengisi angket ini, isilah identitas diri di bawah ini: 

Nama :  

Usia :  

Kelas :  

Jenis kelamin :  

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif 

jawaban yang menunjukkan kesesuaian dengan diri saudara. 

2. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan 

skala: 

SS =  bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri saudara 

S =  bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri saudara 

TS =  bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri saudara 

STS =  bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri 

saudara. 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya berusaha mengendalikan keinginan jika orang tua 

melarang  

    

2 Saya bisa dengan cepat memaafkan kesalahan teman     

3 Saya kalau lagi sedih lama baru bisa tenang      

4 Saya ketakutan di tempat ramai     

5 Saya berusaha tenang dan  bersikap normal jika ditinggalkan 

sendiri 

    

6 Saya rasa tidak semua orang berpikir buruk tentang tunarungu     

7 Saya tidak nyaman dan sering merasa takut sendiri     

8 Tatapan orang lain selalu membuat saya curiga dan cemas     

9 Saya berusaha lebih santai ketika di remehkan     

10 Saya menikmati hidup yang sekarang     

11 Kalau menghadapi masalah pikiran saya mudah kacau     

12 Saya ragu bahwa setiap masalah ada hikmahnya     

13 Saya tahu apa yang harus di lakukan agar bahagia      

14 Saya ikhlas menerima keadaan ini     

15 Tuhan  tidak  adil pada saya     



153 

 

16 Saya merasa ragu dengan kebaikan Tuhan.     

17 Saya mampu menjalani kehidupan dengan baik      

18 Saya tidak peduli dengan penilaian buruk orang lain     

19 Saya merasa putus asa jika memikirkan masa depan     

20 Saya merasa takut menghadapi hari esok     

21 Saya cepat pulih dari kesedihan       

22 Saya bisa tetap tegar dengan kekurangan pendengaran ini     

23 Saya merasa lemah tak berdaya dengan kondisi pendengaran     

24 Semangat saya mudah mengendur     

25 Saya memahami bahwa setiap  musibah  adalah takdir dari 

Tuhan 

    

26 Bersyukur atas hidup saya saat ini     

27 Saya mampu bertindak cepat dalam situasi sulit     

28 Saya lemah dalam  membuat keputusan     

29 Saya mampu mengatasi perasaan sedih, panik, dan putus asa     

30 Saya bahagia sekolah disini     

31 Saya merasa hidup ini terlalu sulit     

32 Saya memang pantas menderita     

33 Saya berfikir sangat pentingnya membantu sesama     

34 Saya bisa merasakan apa yang dialami teman di sekolah ini     

35 Saya tidak peduli teman di SLB ini menderita     

36 Saya hanya memikirkan keselamatan sendiri     

37 Saya sedih jika teman disini lagi sedih     

38 Saya selalu ingin membantu  teman yang menderita     

39 Saya pura-pura bersimpati pada orang lain     

40 Saya sulit merasakan emosi orang lain     

41 Saya berusaha tekun dalam belajar     

42 Saya bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat     

43 Saya ragu bisa bertahan di sekolah ini     

44 Saya lambat memahami pelajaran     

45 Saya pasti bisa menjadi yang terbaik     

46 Saya bangga terhadap kemampuan sendiri     

47 Saya meragukan kemampuan sendiri     

48 Saya tidak tenang jika tetap sekolah disini     

49 Saya mampu bertindak berdasarkan firasat atau  naluri     

50 Saya berani melawan rasa takut      

51 Kecacatan ini adalah  musibah bagi saya     

52 Saya merasa jauh dari masa depan yang baik     
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53 Saya berusaha kuat untuk mencapai tujuan masa depan      

54 Yakin saya mampu mewujudkan cita-cita     

55 Harapan saya hilang untuk mencapai tujuan     

56 Saya merasa sulit untuk mencapai cita-cita      
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DISTRIBUSI NILAI R TABLE PRODUCT MOMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Taraf Signif N 

Taraf 

Signifikansi N 

Taraf 

Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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UJI VALIDITAS 

 

  
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Soal_01 182,5714 224,995 ,724 . ,912 
Soal_02 182,5000 226,926 ,532 . ,913 
Soal_03 182,5000 227,296 ,589 . ,913 
Soal_04 182,5714 225,587 ,684 . ,913 
Soal_05 182,6786 228,745 ,469 . ,914 
Soal_06 182,6071 223,951 ,525 . ,913 
Soal_07 182,5714 225,587 ,684 . ,913 
Soal_08 182,4643 229,591 ,443 . ,914 
Soal_09 182,5000 226,926 ,532 . ,913 
Soal_10 182,6786 228,745 ,469 . ,914 
Soal_11 182,5000 226,259 ,661 . ,913 
Soal_12 182,5357 225,962 ,668 . ,913 
Soal_13 182,5714 225,587 ,684 . ,913 
Soal_14 182,6071 223,951 ,525 . ,913 
Soal_15 183,3214 229,485 ,203 . ,917 
Soal_16 182,6429 228,016 ,515 . ,914 
Soal_17 182,4643 229,591 ,443 . ,914 
Soal_18 183,1786 226,819 ,394 . ,914 
Soal_19 182,5357 227,147 ,587 . ,913 
Soal_20 183,3214 229,485 ,203 . ,917 
Soal_21 182,6786 223,634 ,638 . ,912 
Soal_22 182,6071 225,877 ,659 . ,913 
Soal_23 182,5357 225,739 ,683 . ,913 
Soal_24 182,5357 229,073 ,457 . ,914 
Soal_25 183,0000 225,037 ,504 . ,913 
Soal_26 182,9286 230,884 ,405 . ,915 
Soal_27 182,9286 229,402 ,434 . ,914 
Soal_28 182,8571 225,757 ,740 . ,912 
Soal_29 183,3214 229,485 ,203 . ,917 
Soal_30 182,6429 224,979 ,718 . ,912 
Soal_31 182,7857 220,545 ,577 . ,912 
Soal_32 183,0357 221,665 ,528 . ,913 
Soal_33 182,6071 229,951 ,389 . ,915 
Soal_34 183,3929 230,247 ,162 . ,918 
Soal_35 182,7143 224,212 ,778 . ,912 
Soal_36 182,9643 232,776 ,275 . ,915 
Soal_37 182,7143 232,582 ,149 . ,917 
Soal_38 182,6071 229,951 ,389 . ,915 
Soal_39 183,1429 231,608 ,147 . ,917 
Soal_40 182,5357 233,221 ,154 . ,916 
Soal_41 182,7857 231,360 ,165 . ,917 
Soal_42 182,6429 224,979 ,718 . ,912 
Soal_43 182,9643 231,591 ,227 . ,916 
Soal_44 182,9286 230,587 ,182 . ,917 
Soal_45 183,7857 231,656 ,126 . ,918 
Soal_46 184,5000 229,370 ,246 . ,916 
Soal_47 184,4286 233,661 ,084 . ,918 
Soal_48 182,7500 223,676 ,507 . ,913 
Soal_49 182,9286 231,180 ,272 . ,915 
Soal_50 182,6786 230,745 ,236 . ,916 
Soal_51 182,5000 232,407 ,204 . ,916 
Soal_52 182,4286 233,069 ,174 . ,916 
Soal_53 182,7143 232,582 ,149 . ,917 
Soal_54 182,6786 229,263 ,434 . ,914 
Soal_55 182,5000 232,407 ,204 . ,916 
Soal_56 182,7857 222,767 ,517 . ,913 
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UJI RELIABILITAS 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 

N of Items 

,916 ,934 56 
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UJI VALIDITAS 36 ITEM 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Soal_01 121,5714 150,032 ,791 . ,948 
Soal_02 121,5000 152,407 ,532 . ,949 
Soal_03 121,5000 152,037 ,646 . ,949 
Soal_04 121,5714 150,254 ,773 . ,948 
Soal_05 121,6786 152,522 ,580 . ,949 
Soal_06 121,6071 151,136 ,457 . ,950 
Soal_07 121,5714 150,254 ,773 . ,948 
Soal_08 121,4643 154,258 ,471 . ,950 
Soal_09 121,5000 152,407 ,532 . ,949 
Soal_10 121,6786 152,522 ,580 . ,949 
Soal_11 121,5000 150,926 ,741 . ,948 
Soal_12 121,5357 150,702 ,745 . ,948 
Soal_13 121,5714 150,254 ,773 . ,948 
Soal_14 121,6071 151,136 ,457 . ,950 
Soal_16 121,6429 153,275 ,517 . ,949 
Soal_17 121,4643 154,258 ,471 . ,950 
Soal_18 122,1786 150,448 ,496 . ,950 
Soal_19 121,5357 152,258 ,615 . ,949 
Soal_21 121,6786 148,893 ,692 . ,948 
Soal_22 121,6071 150,544 ,742 . ,948 
Soal_23 121,5357 150,332 ,777 . ,948 
Soal_24 121,5357 153,962 ,473 . ,950 
Soal_25 122,0000 152,074 ,430 . ,950 
Soal_26 121,9286 155,847 ,386 . ,950 
Soal_27 121,9286 153,624 ,500 . ,950 
Soal_28 121,8571 151,608 ,727 . ,948 
Soal_30 121,6429 150,312 ,759 . ,948 
Soal_31 121,7857 144,619 ,702 . ,948 
Soal_32 122,0357 146,332 ,612 . ,949 
Soal_33 121,6071 154,618 ,410 . ,950 
Soal_35 121,7143 150,286 ,770 . ,948 
Soal_38 121,6071 154,618 ,410 . ,950 
Soal_42 121,6429 150,312 ,759 . ,948 
Soal_48 121,7500 150,194 ,480 . ,950 
Soal_54 121,6786 155,708 ,322 . ,951 
Soal_56 121,7857 148,989 ,515 . ,950 
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UJI RELIABILITAS 36 ITEM 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 

N of Items 

,950 ,955 36 
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Lampiran 8 

Instrumen Resiliensi Valid 
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PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Dalam rangka penelitian guna menyelesaikan tugas akhir akademik, saya 

memohon bantuan saudara untuk ikut berpartisipasi mengisi daftar pernyataan 

dalam bentuk skala dengan berbagai pilihan jawaban yang dianggap sesuai 

dengan kondisi saudara. 

 Pernyataan yang disusun bukan merupakan tes, dan tidak ada jawaban 

yang benar atau salah. Jawaban saudara bersifat pribadi dan tidak akan 

mempengaruhi nilai akhir semester saudara. Kerahasiaan jawaban  saudara akan 

dijamin sesuai dengan etika penelitian dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

peneliti. Untuk itu saya sangat mengharapkan saudara untuk menjawab dengan 

terbuka, sungguh-sungguh dan  jujur sesuai dengan kedaan saudara yang 

sebenarnya. 

Terima kasih atas kesediaan saudara dalam pengisian daftar pernyataan 

dalam skala ini. Jawaban saudara merupakan informasi yang sangat penting dan 

membantu penelitian Saya. 

Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh 

 

 

Semarang,     April 2019 

Peneliti 

 

 

(Nurhaeda) 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

Sebelum mengisi angket ini, isilah identitas diri di bawah ini: 

Nama :  

Usia :  

Kelas :  

Jenis kelamin :  

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia pada salah satu alternatif 

jawaban yang menunjukkan kesesuaian dengan diri saudara. 

2. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan 

skala: 

SS =  bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri saudara 

S =  bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri saudara 

TS =  bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri saudara 

STS =  bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri 

saudara. 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya berusaha mengendalikan keinginan jika orang tua 

melarang  

    

2 Saya bisa dengan cepat memaafkan kesalahan teman     

3 Saya ketakutan di tempat ramai     

4 Saya berusaha tenang dan  bersikap normal jika ditinggalkan 

sendiri 

    

5 Saya tidak nyaman dan sering merasa takut sendiri     

6 Saya berusaha lebih santai ketika di remehkan     

7 Saya menikmati hidup yang sekarang     

8 Pikiran saya mudah kacau     

9 Saya tahu apa yang harus di lakukan agar bahagia      

10 Saya ikhlas menerima keadaan ini     

11 Saya merasa ragu dengan kebaikan Tuhan.     

12 Saya tidak peduli dengan penilaian buruk orang lain     

13 Saya merasa putus asa jika memikirkan masa depan     

14 Saya cepat pulih dari kesedihan       
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15 Saya bisa tetap tegar dengan kekurangan pendengaran ini     

16 Saya merasa lemah tak berdaya dengan kondisi pendengaran     

17 Saya memahami bahwa setiap  musibah  adalah takdir dari 

Tuhan 

    

18 Saya lemah dalam  membuat keputusan     

19 Saya bahagia sekolah disini     

20 Saya merasa hidup ini terlalu sulit     

21 Saya bisa merasakan apa yang dialami teman di sekolah ini     

22 Saya tidak peduli teman di SLB ini menderita     

23 Saya sedih jika teman disini lagi sedih     

24 Saya selalu ingin membantu  teman yang menderita     

25 Saya sulit merasakan emosi orang lain     

26 Saya bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat     

27 Saya lambat dalam berfikir     

28 Saya mampu berusaha yang terbaik     

29 Saya bangga terhadap kemampuan sendiri     

30 Saya meragukan kemampuan sendiri     

31 Saya tidak tenang jika tetap sekolah disini     

32 Saya mampu bertindak berdasarkan firasat atau  naluri     

33 Saya berani melawan rasa takut      

34 Keadaan ini adalah  musibah bagi saya     

35 Yakin bisa mewujudkan cita-cita saya     

36 Saya merasa sulit mencapai cita-cita      
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Lampiran 9 

Informed Consent Konseli 
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KETENTUAN-KETENTUAN DALAM 

PELAYANAN KONSELING 

 

Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan informasi proses konseling: 

 

1. Dalam proses konseling ini ahli yang memberikan bantuan disebut sebagai 

konselor dan bagi individu yang dibantu disebut sebagai konseli/klien.   

2. Sebagai informasi singkat terkait dengan identitas profesional konselor 

adalah sebagai berikut:  

a. Nama Konselor/Peneliti: Nurhaeda 

b. Pekerjaan  : Mahasiswa 

c. Keahlian   : Konselor 

d. Alamat Kerja  : Pascasarjana Unnes 

e. Email/cp   : aidhanur14@yahoo.com 

3. Tujuan Konseling adalah membantu konseli dalam memberikan alternatif 

pemecahan masalah (masalah bersifat psikis) yang dihadapinya agar 

sehingga dapat memahami diri, mengembangkan diri dan mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya secara layak  sesuai kemampuan/potensi 

yang konseli miliki. 

4. Konselor bertanggung jawab memberikan bantuan kepada konseli sesuai 

dengan kewenangan profesionalnya dan kode etik profesi yang berlaku. 

5. Dalam memberikan bantuan konselor bersama-bersama dengan konseli 

menyusun alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi konseli 

dan pada akhirnya konseli sendiri yang membuat keputusan pemecahan 

masalahnya atas hasil proses konseling yang dilakukannya bersama 

konselor. 

6. Tanggung jawab konseli adalah secara pro-aktif dan kolaboratif dalam 

mengikuti proses konseling dan tidak melakukan tindakan yang bersifat 

membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain serta bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku. 

7. Hubungan yang dibangun antara konselor dan konseli dalam proses 

konseling semata-semata bersifat hubungan bantuan (helping relationship) 

yang dilandasi asas-asas kesejajaran, kerahasiaan dan profesionalitas.  

8. Baik konselor maupun konseli dilarang melakukan kontak/hubungan yang 

bertentangan dengan norma agama, susila, hukum. 

9. Proses konseling berlangsung dalam beberapa sesi didasarkan pada 

kebutuhan dan urgensi  yang telah disepakati antara konselor dan konseli. 

Untuk satu sesi konseling berlangsung  selama 2x45 menit.   

10.  Jika dalam proses konseling konseli merasa tidak memiliki keuntungan 

yang diperoleh dari proses tersebut, konseli diperbolehkan untuk 

menghentikan proses konseling sewaktu-waktu. 

11. Pada situasi tertentu dan dengan ijin konseli maka atas pertimbangan etik, 

konselor dapat memberikan rujukan (referal) kepada ahli yang lebih 

berwenang untuk memberikan bantuan spesifik kepada konseli. 
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LEMBAR PERSETUJUAN PASCA PENJELASAN 

( Informed Consent ) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama     : .............................................................................. 

Tempat/Tanggal lahir  : ............................................................................. 

Alamat   : ........................................................................... 

Pekerjaan   : ............................................................................. 

Bersedia/menyetujui mengikuti proses konseling sesuai dengan penjelasan yang 

telah saya pahami sebelum proses konseling tersebut berlangsung yang diberikan 

oleh Nurhaeda. 

Saya akan bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang saya buat sendiri 

sebagai hasil dari proses konseling ini. Jika ternyata dalam suatu sesi konseling 

terdapat alasan pribadi yang saya pandang perlu untuk berhenti dari proses 

konseling/terapi ini maka saya berhak tidak melanjutkan proses tersebut.  

Demikian persetujuan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

Semarang,    1 Agustus 2019 

             Konseli,      Konselor, 

  

 

(_____________________)         (Nurhaeda) 

              NIM. 0106517088 
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LEMBAR PERSETUJUAN PASCA PENJELASAN 

( Informed Consent ) 

 

Saya,....................................................., telah mendapatkan penjelasan yang dapat 

saya mengerti tentang kemungkinan keikut sertaan saya sebagai konseli dalam 

proses konseling yang diberikan oleh Nurhaeda. 

Melalui penjelasan tersebut saya memahami bahwa: 

1. Konseling tersebut bertujuan untuk membantu individu (konseli) dalam 

memecahkan masalahnya sehingga individu dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada 

dirinya. 

2. Jika saya mendapatkan konseling, aktivitas konseling yang saya jalani 

bersama konselor sekolah direkam dan saya mengerti bahwa perekam 

tersebut dijaga ketat kerahasiaannya serta bertujuan baik.  

3. Jika ternyata dalam suatu sesi konseling terdapat alasan pribadi yang saya 

pandang perlu untuk berhenti dari proses konseling/terapi ini, maka saya 

berhak tidak melanjutkan proses tersebut. 

Setelah saya mempertimbangkan semua uraian tersebut, saya memutuskan 

untuk bersedia/tidak bersedia* menjalani proses konseling tanpa paksaan dari 

pihak manapun.  

Semarang,    Agustus 2019 

             Konseli,      Konselor, 

  

 

(_____________________)         (Nurhaeda) 

              NIM. 0106517088 
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SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : Lk/Pr * 

No. Telepon  : 

Alamat   : 

Nama Anak  : 

Kelas    : 

Dengan ini Saya secara sukarela dan tanpa paksaan menyatakan pemberian 

izin kepada anak Saya untuk dijadikan responden dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pelatihan Mindfulness dengan Teknik Deepbreating Untuk 

Meningkatkan Resiliensi pada Siswa di SLB Negeri Ungaran” yang dilakukan 

oleh Nurhaeda, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri 

Semarang. 

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipergunakan seperlunya. 

   Semarang,    Agustus 2019 

 

 

           (                                  ) 
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*Coret yang tidak perlu 

PERNYATAAN KLIEN TELAH MENGIKUTI PELATIHAN  

Dengan ini saya menyatakan bahwa, 

Nama :  

Jenis Kelamin :  

Kelas/Semester : 

Alamat :  

 

Dengan sesungguhnya telah melakukan proses pelatihan dalam konseling 

dengan konselor, 

Nama : Nurhaeda 

NIM : 0106517088 

Program Studi / Semester : BK/ IV 

Alamat : Jalan Kintelan Baru. Gajahmungkur. 

pada tanggal ………………….…….. s.d tanggal ………………………. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat secara jujur demi pengembangan 

akademik. 

Semarang,    Agustus 2019 

             Konseli,      Konselor, 

  

 

(_____________________)         (Nurhaeda) 

              NIM. 0106517088 
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Lampiran 10 

Informed Consent Eksperimentor 
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INFORMED CONSENT EXPERIMENTOR 

(Surat Pernyataan Ketersediaan Diri Eksperimentor) 

 

 

I. PENGANTAR 

 Informed Consent ini merupakan surat pernyataan ketersediaan diri 

eksperimentor untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian yang akan dilakukan 

yaitu mengkuti kegiatan dalam bimbingan dan konseling yaitu latihan 

mindfulness dengan teknik deepbreathing. Bimbingan dan konseling 

merupakan proses bantuan yang di berikan oleh konselor kepada konseli. 

Eksperimentor dalam hal ini adalah Co. Leader yang memiliki kualifikasi 

yang memadai dalam mendidik anak disabilitas di SLB dengan ikut 

berpartisiasi secara sukarela. Sebagai guru di SLB anda berhak untuk 

menentukan apakah anda bersedia berpartisipasi atau tidak. 

II.   TUJUAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan resiliensi pada siswa 

disabilitas di SLB Negeri Ungaran. 

 

III. PELAKSANAAN 

 Berikut akan dipaparakan mengenai hal-hal yang harus dipahami 

terkait pelaksanaan yang akan dilakukann dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Layanan yang akan di berikan adalah latihan mindfulness dengan teknik 

deepbreathing. 

2. Proses latihan akan dilakukan kurang lebih 4-5 kali, sesuai dengan 

tahapan-tahapan pendekatan yang di gunakan. 

3. Pelaksanan latihan akan dilaksanakan 2 kali pertemuan setiap 

minggunya. 
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4. Peneliti memiliki tujuan yang positif dalam penelitian yaitu untuk 

memajukan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling 

memberikan sumbangan bagi  kesejahteraan masyarakat. 

5. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode quasi eksperimen, dan 

saya berperan sebagai konselor yang melaksanakan pelatihan mindfulness 

dengan teknik deepbreathing yang sepenuhnya berpedoman pada 

panduan yang telah disusun oleh nurhaeda. 

6. Proses pelatihan dianggap selesai apabila konseli sudah mampu 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses konseling. 

 Jika anda sudah memahami dan bersedia untuk berpartisipasi dalam 

penilitian ini sebagai partisipan, maka di persilakan untuk mengisi identitas 

dan menandatangani surat pernyataan pada kolom yang telah disediakan di 

bawah ini. Tanda tangan anda diartikan bahwa anda telah sepakat dengan 

segala hal yang tertera dan tertulis di atas. Terimakasih atas kerjasama anda. 

Dengan ini saya menyatakan bahwa, 

Nama  :  

Alamat  : 

 

Dengan pernyataan ini, saya (bersedia/ tidak bersedia) menjadi eksperimentor 

(konselor). 

*coret salah satu 

 

Mengetahui,        

Peneliti                                                                                   Eksprimentor 

 

 

Nurhaeda                                                   Suharni, S.Pd. 

NIM. 0106517088                                     NIP.  

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 

Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) 

Kelompok Pelatihan 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN I 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk memperoleh data hasil pengukuran tentang tingkat 

Resiliensi Siswa 

E Kegiatan Pengadministrasian Instrumen 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Observasi Kelas 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat Instrumen Pre-Tes, LCD. 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

 N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

 O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN I1 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk Pengumpulan calon konseli (anggota kelompok) 

dalam rangka kegiatan yang direncanakan 

E Kegiatan Pembentukan Kelompok group exercise (pelatihan 

kelompok) 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Ceramah dan diskusi 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 1 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat LCD, instrumen, 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN I1I 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk mengajarkan anggota kelompok cara fokus pada dua 

hal yaitu sikap perhatian dan penghargaan serta pemikiran 

yang lebih  terbuka terhadap seluruh pengalaman hidup saat 

ini.  

E Kegiatan Pelatihan tahap present experience (perhatian dan 

penghargaan). 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Simulasi 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat LCD, instrumen. 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN IV 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk mengajarkan AK cara menyadari sensasi tubuh dan 

latihan pendeteksian tubuh sehingga terbuka seluruh 

kesadaran.   
E Kegiatan Pelatihan tahap body scaning (penditeksian tubuh). 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Simulasi 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat LCD, instrumen. 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN V 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk mengajarkan AK cara mengobservasi pikirannya 

sendiri namun tidak direnungkan secara berlebihan yang 

memicu reaksi negatif. 

E Kegiatan Pelatihan tahap kesadaran dan penerimaan (acceptance). 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Simulasi 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat LCD, instrumen. 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN 

GROUP EXERCISE (KELOMPOK LATIHAN) PERTEMUAN VI 

 

 

A Komponen Layanan Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Pribadi 

C Fungsi Layanan Pengembangan 

D Tujuan Untuk mengajarkan AK cara deepbreathing penuh dengan 

menggabungkan semua tahapan yang sudah dipraktekkan 

sebelumnya. 

E Kegiatan Pelatihan mindful breathing total 

F Sasaran Layanan Siswa Kelas B (tuna rungu)  

G Metode dan Teknik Simulasi 

H Tempat SLB Negeri Ungaran 

I Waktu 2 x 45 menit 

J Penyelenggara Peneliti (konselor) 

K Pihak Yang Dilibatkan Guru Bisindo, Co. Eksprimentor 

L Media/Alat LCD, instrumen. 

M Tanggal Pelaksanaan .............2019 

N Uraian Kegiatan Sesuai dengan Panduan (Terlampir) 

O Evaluasi 
 

1.      Evaluasi Proses a.   a.  Konselor terlibat dalam menumbuhkan antusiasme 

peserta dalam mengikuti kegiatan 

b.  Konselor membangun dinamika kelompok 

c.  Konselor memberikan penguatan dalam membuat 

langkah yang akan dilakukannya.  
2.      Evaluasi Hasil a.  Mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengalaman 

konseli. 

b.  Mengamati perubahan perilaku peserta setelah kegiatan 

dilakukan 

c.  Konseli mengisi instrumen penilaian dari konselor. 
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Panduan Perlakuan Latihan Kelompok  

Pendekatan Mindfulness 
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Lampiran 13 

PPT Materi Pelatihan 
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Lembar Evaluasi 
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Instrumen Evaluasi I 

 

 

 

INSTRUMEN EVALUASI KEGIATAN I 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Materi yang disampaikan sangat menarik dan 

bermanfaat 

    

3 Pelatihan ini sangat menyenangkan untuk diikuti     

4 Materi yang disampaikan sangat jelas     

5 Materi yang disampaikan sudah sesuai dengan 

apa yang saya butuhkan 

    

7 Konselor menyampaikan materi dengan baik     

8 Konselor menguasai materi dengan baik     
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Instrumen Evaluasi II 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP PERHATIAN DAN PENGHARGAAN 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Saya dapat merasakan udara dingin masuk dan udara 

hangat keluar 
    

3 Saya dapat  merasakan dada naik dan turun     

4 Saya dapat merasakan perut mengembang dan 

berkontraksi 
    

5 Saya dapat berdafas pelan dan lambat     

6 Saya dapat mengabaikan suara bising diluar     
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Instrumen Evaluasi III 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP PENDITEKSIAN TUBUH  

 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai 

(4) Sangat Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Sekarang saya dapat menditeksi sensasi yang ada 

pada tubuh saya 

    

3 Saya dapat menemukan bagian tubuh yang tidak 

nyaman 

    

4 Sekarang saya dapat lebih tenang     
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Instrumen Evaluasi IV 

 

 

 

INSTRUMEN SIKAP KESADARAN DAN PENERIMAAN 

 

 

Berilah tanda () pada setiap pernyataan di setiap kolom skala jika : 

(1) Kurang Sesuai 

(2) Sesuai 

(3) Cukup Sesuai  

(4) Sangat Sesuai 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PERNYATAAN SKALA 

1 2 3 4 

1 Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk saya     

2 Saya dapat membuka seluruh kesadaran saya     

3 Sekarang saya dapat menyadari pikiran dan 

menerimanya 
    

4 Saya menyadari dan menerima kondisi saya saat 

ini 

    

5 Saya tidak merasakan kekhawatiran     
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Lembar Refleksi Diri 
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LEMBAR REFLEKSI DIRI 

 

 

 

Pilihlah dengan cara mencentang () jawaban “YA” apabila anda setuju dan 

jawaban “Tidak apabila anda tidak setuju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI YA TIDAK 

 

Apakah kegiatan ini penting untuk anda? 

 

  

Apakah Anda mendapatkan pemahaman baru? 

 

  

Apakah Anda merasa lebih baik? 

 

  

Apakah Anda akan mempraktekkan hasil pelatihan ini? 

 

  

Apakah pelatihan ini sesuai dengan yang anda butuhkan? 
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Hasil Olah Data Analisis SPSS 
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1. ANALISIS DESKRIPTIF PRE TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

PreKE 6 58.17 11.035 

Valid N (listwise) 6   

 

2. ANALISIS DESKRIPTIF POST TEST KELOMPOK EKSPRIMEN 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

PosKE 6 73.00 15.153 

Valid N (listwise) 6   

 

 

3. ANALISIS DIDKRIPTIF PRE TEST KELOMPOK KONTROL 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

PreKK 6 65.00 4.427 

Valid N (listwise) 6   

 

4. ANALISIS DESKRIPTIF POST TEST KELOMPOK KONTROL 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

PostKK 6 71.17 9.538 

Valid N (listwise) 6   

 

 

5. UJI HIPOTESIS KELOMPOK EKSPRIMEN 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

PreKE - PostKE Negative Ranks 5a 3.00 15.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 1c   

Total 6   

a. PreKE < PostKE    

b. PreKE > PostKE    

c. PreKE = PostKE    

 

Test Statisticsb 

 PreKE - PostKE 

Z -2.023a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

6. UJI HIPOTESIS KELOMPOK KONTROL 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

PreKK - PostKK Negative Ranks 5a 3.80 19.00 

Positive Ranks 1b 2.00 2.00 

Ties 0c   

Total 6   

a. PreKK < PostKK    

b. PreKK > PostKK    

c. PreKK = PostKK 

 

   

 

Test Statisticsb 
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 PreKK - PostKK 

Z -1.782a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .075 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

7. UJI PERBANDINGAN KELOMPOK EKSPRIMEN DAN KELOMPOK 

KONTROL 

 

 

 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Eksprimen Pre-Test 6 4.42 26.50 

Post-Test 6 8.58 51.50 

Total 12   

Kontrol Pre-Test 6 5.00 30.00 

Post-Test 6 8.00 48.00 

Total 12   

 

 

 

Test Statisticsb 

 Eksprimen Kontrol 

Mann-Whitney U 5.500 9.000 

Wilcoxon W 26.500 30.000 

Z -2.023 -1.444 

Asymp. Sig. (2-tailed) .043 .149 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .041a .180a 

a. Not corrected for ties.  

b. Grouping Variable: Kelas  
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Dokumentasi 
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