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No.  Kelompok  Nama Mahasiswa Topik Konseling  

1.  I M. Zahrul Mahdi Aku dan Keluarga 

Alfi Nurrohmah 

2.  II Septri Sukma Lestari Asmara 

Septia Dian Kumalasari 

3.  III Rohmatus Naini Kesiapan Kerja 

Hamzah Mutahari 

4.  IV Diah Erlita Friendship 

Duha Agustus 

5.  V Budi Lestari Penyesuaian diri 

Lucky Nindi R 

6.  VI Ryndi Mardoh Manajemen Waktu 

Roudlotul Jannah 

7.  VII Ai Mulyani Self-Identity 

Tika Noviasari 

8.  VIII Ika Ayuningtyas Self-confidence 

 

 

1. Aku dan Keluarga 

Pimpinlah kelompok konseling ini dengan topik Aku dan Keluarga. Sebagai seorang 

individu atau seorang anak setidaknya terlibat dalam dinamika keluarga baik dalam 

melewati ketegangan antar anggota keluarga, ataupun suka cita. Dalam konseling ini, 

pimpinlah para anggota kelompok untuk dapat membuka diri berkaitan dengan latar 

belakang keluarga, kehidupan bersama keluarga, pola hubungan dalam keluarga, dan 

dinamika keluarga sehingga membelajarkan anggota kelompok dan membuat dia 

mencapai keadaan saat ini. 

2. Asmara 

Setiap orang mengalami cerita asmara. Bagaimanapun cerita itu, orang yang memiliki 

emosi akan mengalaminya entah menyenangkan atau sebaliknya. Masa-masa remaja 

beranjak dewasa merupakan masa yang banyak menulis dan menyimpan kisah asmara 

sehingga berpengaruh pada diri seseorang masa kini ataupun masa depan. Pimpinlah 

konseling kelompok ini sehingga pada anggota kelompok dapat membuka diri tentang 

cerita kehidupan asmaranya, bagaimana gaya kehidupan asmaranya, dampak terhadap 

kehidupannya, dan bagaimana mereka memaknai asmara itu sendiri untuk hidupnya 

di masa kini dan akan datang. Jika salah satu atau lebih anggota kelompok ada yang 

nampak tertutup, bagaimana anda membuat situasi supaya dia bisa tahu alasannya 

yang membuat dia tertutup dan bagaimana supaya dia lebih terbuka dan berkontribusi 

pada kelompok. 

 

3. Kesiapan kerja 

Pada semester ini, anda sudah mendekati masa-masa kelulusan. Seandainya anda 

dimninta untuk memilih, apa yang paling ingin anda lakukan manakala ada mata 



kuliah yang gagal dan memaksa anda untuk mengulangnya tahun depan. Kegagalan 

kuliah ini sebenarnya bisa anda cegah seandainya anda menjalani kuliah dengan usaha 

yang lebih maksimal sehingga tidak perlu mengulang lagi. Dengan mundurnya 

kelulusan anda, maka kesempatan untuk dapat bekerja juga akan tertunda. 

Sebenarnya, sudah seberapa siap para anggota kelompok menghadapi kelulusan, dan 

seberapa siap mereka menempuh status baru seusai kuliah. Strategi apa yang mereka 

gunakan? Dalam liputan majalan National Geographic bulan lalu disebutkan bahwa 

akan ada peningkatan jumlah penduduk sebanyak 2 milyar kepala pada tahun 2050. 

Termasuk Indonesia, anda akan menjadi bagian di dalamnya. Bagaimana tanggapan 

anda? 

 

4. Friendsip  

Pertemanan menajdi bagian dari ritme kehidupan seseorang. Sebagai individu dalam 

lingkungan sosial, tentu pertemanan merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat 

dilepaskan. Namun demikian, pertemanan ada yang bertahan lama dan ada yang tidak. 

Dalam konseling ini, galilah makna pertemanan bagi para anggota kelompok. Selain 

itu, arahkanlah pembicaraan utnuk menemukan bahwa pertemanan bisa membuat 

seseorang dapat memaknai hidup lebih baik?  

 

5. Penyesuaian diri 

Semakin hari lingkungan sosial semakin kompleks susunan komposisi 

masyarakatnya. Beragam latar belakang membersamai mereka sehingga mereka 

memiliki pembawaan, sikap, dan karakter yang beragam. Tidak jarang perbedaan itu 

mengakibatkan perselisihan dan membuat hidup kurang nyaman. Bagaimana 

penyesuaian diri dapat dilakukan dan kapan penyesuaian diri itu dibutuhkan? 

Pimpinlah konseling kelompok ini sehingga para anggota kelompok dapat mencapai 

tingkat kesadaran yang memadai tentang penyesuaian diri. Selain itu, bawalah 

kelompok ini kepada sebuah sesi di mana di dalamnya ada pengungkapan perasaan 

tentang pengalaman penyesuaian diri yang mampu secara mendasar merubah perilaku 

atau bahkan merubah keadaan yang dialami oleh anggota kelompok. 

 

6. Manajemen waktu 

Banyak orang mengalami kendala dalam mengatur waktu untuk keperluan hidup 

sehari-harinya. Seringkali kita terjebak dengan perilaku kita sendiri sehingga kita 

harus menghadapi berbagai resiko. Bagaimana anggota kelompok selama ini 

mengatur waktu sehingga mereka dapat terus melangsungkan aktivitas mereka sampai 

kini. Sebagai mahasiswa, sudah sejauh mana mereka dapat bertanggungjawab dengan 

waktu yang dimilikinya. Seandainya gaya manajemen waktu yang mereka miliki saat 

ini dipertahankan apa dampak positif dan negatifnya. Sebaliknya, bagaimana kalau 

manajemen waktu itu dirubah, ingin dirubah seperti apa dan harapan apa yang ingin 

dicapai seandainya manajemen waktu itu dirubah? 

 

7. Self-identity 



Identitas merupakan bagian penting dari konsep diri karena identitas menjadi sebuah 

gambaran jelas tentang siapa diri seseorang. Bagaimana identitas-diri ini berperan 

penting bagi para anggota kelompok? Dapatkah para anggota kelompok menjelaskan 

identitas dirinya? Dalam konseling kali ini, para ketua konseling kelompok akan 

memandu kelompok mencapai pemahaman terhadap identitas diri para anggota 

kelompoknya. Bagaimana identitas diri itu tergambarkan pada dirinya dan pentingnya 

apa bagi mereka dalam menjalani hidup sehari-hari. Menurut anggota kelompok, hal-

hal apa saja yang dapat merusak identitas diri. Bagaimana mereka mengalamai 

kerusakan identitas itu? 

 

8. Self-confidence 

Berbeda dengan identitas, rasa percaya diri juga menduduki bagian penting bagi 

seseorang dalam menjalankan fungsinya di antara orang lain. Bagaimana isu rasa 

percaya diri ini mempengaruhi performa seseorang dan pencapaian-pencapaian 

seseorang. Ajaklah para anggota kelompok menggambarkan dirinya di depan teman 

yang lain dan faktor kecemasan-kecemasan yang sering membuatnya tidak percaya 

diri. Seandainya ada sebuah supermarket percaya diri, apa yang ingin dibeli para 

anggota kelompok sehingga dapat menigkatkan rasa percaya dirinya. 


