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Abstrak 

 
Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memiliki psychological 

well-being (PWB) yang rendah yang  berpotensi memunculkan berbagai problem perilaku dan 

prestasi studi yang tidak memuaskan. Rendahnya PWB ini diasumsikan berhubungan dengan 

rendahnya psychological capital (PsyCap). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pelatihan 

PsyCap terhadap peningkatan PWB mahasiswa. Program pelatihan PsyCap dirancang sistematis 

selama 2 hari dengan metode experiential learning mencakup simulasi, role-playing, sharing antar 

peserta dengan tokoh, psychogames, refleksi, dan kunjungan ke sekolah Anak Berkebutuhan Khusus. 

Psychological well-being perserta diukur dengan skala PWB yang setelah uji coba memiliki 20 aitem 

yang memiliki daya diskriminasi dan reliabilitas yang tergolong baik. Partisipan penelitian  adalah 54 

mahasiswa  Fakultas Psikologi  UKSW yang PWBnya berada pada kategori sedang dan rendah terdiri 

dari 27 orang dalam  kelompok eksperimen dan 27 orang dalam kelompok kontrol. Dengan 

menggunakan desain  pretest-posttest control group design, hasil analisis data dengan uji t 

menunjukkan bahwa pelatihan PsyCap terbukti efektif meningkatkan PWB mahasiswa ( t = -2,853, 

n.sign = 0,000 (p<0,01). Follow-up yang dilakukan 1 bulan kemudian pada kelompok eksperimen, 

tetap menunjukkan peningkatan PWBnya. Evaluasi program pelatihan PsyCap dilakukan dengan 

model Kirkpatrick meliputi evaluasi level reaksi, belajar, dan perilaku.  

 

  

Kata kunci: mahasiswa; psychological capital;  psychological well-being 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Upaya peningkatan kualitas mahasiswa seringkali hanya terbatas pada pencapaian 

prestasi studi (Indeks Prestasi)  yang baik, sedangkan perhatian pada pengembangan 

aspek psikologis (soft skills) nya masih kurang. Beberapa pengamat pendidikan dan 

stake-holder atau pemimpin perusahaan/lembaga-lembaga sering mengeluh sulitnya 

mencari tenaga yang berkualitas termasuk tenaga dengan gelar sarjana lulusan 

Perguruan Tinggi. Oleh karena itu di masa sekarang dan ke depan, sebagai generasi 

penerus bangsa, mahasiswa Indonesia harus lebih mempersiapkan diri untuk menjadi 

lulusan yang berkualitas tidak hanya dari segi Indeks Prestasi saja tetapi juga aspek 

psikologisnya, melalui berbagai upaya pengembangan yang tepat. Pengembangan 
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yang efektif seharusnya dimulai sejak individu usia dini, namun perlu dilakukan 

secara berkelanjutan di tingkat usia selanjutnya termasuk pada saat individu ada di 

tingkat perguruan tinggi. Selain itu selama menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi, seringkali mahasiswa mengalami berbagai hambatan atau masalah dan harus 

menghadapi berbagai tugas perkuliahan yang bila tidak diatasi dengan baik dapat 

menunculkan stress akademik dan berbagai perilaku bermasalah. Salah satu atribut 

psikologis yang sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa agar dapat menghadapi dan 

mengatasi berbagai hal tersebut adalah kesejahteraan psikologis  (psychological well-

being).    

Dari pengamatan dan wawancara dengan sebagian mahasiswa Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW), penulis mendapati adanya gejala-gejala gangguan fisik dan 

gejala-gejala psikologis antara lain: apatis, rasa bosan, keletihan, kehilangan kendali 

emosi, kesepian,  perilaku impulsif, gugup, kurang konsentrasi, sangat sensitif 

terhadap kritik, dan prestasi studi tidak optimal. Selain itu sebagian mahasiswa juga 

menunjukkan gejala kurang puas dengan apa yang dicapainya, merasa bingung  akan 

masa depannya, menarik diri dari pergaulan, kurang semangat, merasa putus asa, 

tidak gembira, berpikiran murung, merasa bersalah, tidak puas pada hidupnya dan 

apatis. Kondisi yang dialami para mahasiswa ini sesuai dengan gejala rendahnya 

psychological well-being (PWB) seperti yang dikemukakan oleh Stein dan Book 

(Stein, 2000).  

Oleh karena itu harus dicari upaya yang efektif untuk mengatasi hal tersebut. Ada 

berbagai atribut psikologis yang perlu dikembangkan dan dimiliki oleh individu 

termasuk mahasiswa untuk meningkatkan PWB . Berdasarkan riset yang dilakukan, 

Peterson dkk. (2010) melaporkan bahwa ada 5 karakter penting yaitu curiosity, 

gratitude, hope, zest, dan love yang berpengaruh kuat dan positif pada PWB dan 

kesehatan mental (tidak mengalami stres). Hasil penelitian Soetjiningsih (2012) pada 

mahasiswa juga menunjukkan bahwa kelima karakter tersebut berkorelasi kuat dan 

positif dengan PWB. Selanjutnya penelitian Griess (2010) melaporkan hasil bahwa 

aspek psikologis yang penting untuk peningkatan PWB dan penurunan stres yaitu 

happiness, hopefullness, dan optimism.  Menurut Gosche (2000) yaitu curiosity, 
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creativity, kemandirian, dan self-esteem. Menurut Luthans dkk.(2006) tidak semua 

aspek/atribut psikologis mudah diubah karena ada atribut yang pembentukannya 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melingkupinya sejak usia dini, 

sehingga Luthans dkk. berfokus pada atribut psikologis yang relatif mudah diubah 

yaitu  Psy Cap. Menurut Luthans, Avolio, Norman, dan Avey (2006),  untuk menjadi 

individu yang berkualitas dapat dicapai dengan mengupayakan diri memiliki Psy 

Cap. Kurangnya perhatian pada pengembangan Psy Cap dapat berefek pada 

munculnya berbagai perilaku negatif atau perkembangan  psikologis yang tidak 

optimal (Luthans dkk., 2007). Dalam kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi, 

menurut Snyder (2005) dan Riolli dkk. (2012) hal tersebut dapat memunculkan stres 

akademik dan rendahnya PWB. Oleh karena itu penulis memilih Psy Cap  untuk 

untuk dibuat pelatihannya dalam upaya meningkatkan PWB mahasiswa karena 

menurut Luthans dkk. (2006) Psy Cap memungkinkan untuk dapat 

dikembangkan/dilatihkan secara lebih cepat dibandingkan atribut psikologis lainnya. 

Psy Cap merupakan aspek psikologis yang akhir-akhir ini banyak menjadi 

perbincangan dan diteliti oleh para ahli. Psy Cap merupakan konsep yang 

dikemukakan oleh  Luthans dkk. (2006), yaitu kapasitas positif psikologis yang 

dicirikan dengan adanya efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi (Luthans, 

Youssef, & Avolio, 2007). Beberapa penelitan sebelumnya telah membuktikan bahwa 

keempat komponen yang dinamai Psy Cap ini telah terbukti memiliki efek yang 

signifikan untuk terbentuknya berbagai perilaku positif pada indvidu. Luthans dkk. ( 

2006) menyatakan bahwa gabungan keempat komponen ini akan memiliki suatu 

synergistic effect, dan merupakan konstruk penting yang dapat memprediksi 

performance dan kepuasan individu secara lebih baik daripada kekuatan individu 

lainnya. Penelitian Luthans dkk. (2007) menunjukkan bahwa empat dimensi tersebut 

terbukti secara empirik (dan saintifik) memberikan pengaruh besar dalam kesuksesan, 

performance positif, penurunan stres, dan meningkatnya PWB. 

  Hal lain yang menjadi alasan pentingnya pengembangan  Psy Cap adalah karena 

dibandingkan dengan atribut  psikologis lainnya, menurut Luthans dkk. (2006)  

keempat komponen tersebut dapat ditingkatkan melalui micro intervention karena 
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Psy Cap merupakan “state-like” dan dapat dikembangkan bahkan dengan sesi training 

yang sangat singkat.           

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

PWB mahasiswa dapat dilakukan melalui training/pelatihan Psy Cap. Pelatihan Psy 

Cap ini belum banyak dilakukan terutama dalam bidang pendidikan/akademik di 

tingkat perguruan tinggi. Padahal Psy Cap sangat penting dikembangkan karena 

berkaitan dengan hasil-hasil positif dalam berbagai perilaku mahasiswa terutama 

untuk peningkatan PWB (Luthans dkk., 2007). Oleh karena itu, penelitian ini menguji 

pengaruh Pelatihan Psy Cap terhadap peningkatan  PWB mahasiswa. 

 

A.1 Rumusan Masalah 

Apakah Pelatihan Psy Cap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PWB 

mahasiswa? 

 

A.2 Tujuan Penelitian 

Menguji secara empirik pengaruh  Pelatihan Psy Cap terhadap peningkatan PWB 

mahasiswa.  

 

A.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah keilmuan psikologi, khususnya 

psikologi klinis, psikologi perkembangan, dan psikologi pendidikan sebagai upaya 

menemukan suatu bentuk intervensi (Model Pelatihan Psy Cap) yang efektif dalam 

meningkatkan PWB mahasiswa.  

 

B. TINJAUAN TEORITIS 

 

B.1 Psychological Well-Being (PWB) 

Ryff (1995) mengungkapkan bahwa PWB merupakan istilah yang digunakan 

untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria 

fungsi psikologis yang positif (positive psychological functioning). Jadi individu tidak 

hanya bebas dari tekanan atau masalah mental saja, Gambaran Ryff tentang individu 

yang memiliki PWB merujuk pada pandangan Rogers tentang fully functioning 
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person, pandangan Maslow tentang self-actualization, pandangan Yung tentang 

individuasi, konsep Allport tentang kematangan, dan konsep Erikson tentang integrity 

vs. despair. Menurut Ryff, aspek-aspek PWB yaitu: 

1. Penerimaan diri (self- acceptance) 

Adanya sikap positif terhadap diri, menerima semua aspek dalam dirinya dan 

memiliki pandangan yang positif terhadap masa lalunya. Individu dengan 

penerimaan diri rendah  merasa tidak puas dengan dirinya, kecewa atas apa 

yang telah terjadi di masa lalu, merasa terganggu dengan kualitas pribadinya, 

serta mempunyai keinginan yang berbeda dari keadaan dirinya. 

2. Hubungan positif dengan orang lain (positive relationships with others) 

Hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan adanya hubungan yang 

intim/dekat, penuh  kehangatan, kesenangan, kepercayaan, memiliki empati dan 

afeksi, dan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. 

3. Kemandirian  (autonomy) 

Ditandai dengan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan mandiri, 

mampu untuk bertahan terhadap tekanan sosial dengan bepikir dan bertindak 

melalui cara tertentu, serta mampu untuk mengatur tingkah laku, dan mampu 

mengevaluasi diri.  

4. Penguasaan Lingkungan (environmental mastery) 

Memiliki kemampuan mengatur lingkungan, mengontrol, dan menyusun 

sejumlah aktivitas eksternal, mampu untuk membuat efektif setiap kesempatan 

di sekitarnya, serta mampu untuk memilih atau mengubah kondisi agar sesuai 

dengan kebutuhan nilai pribadi 

5. Tujuan Hidup (purpose in life)  

Ditandai dengan dimilikinya tujuan dan arah hidup yang jelas, pemahaman 

yang baik akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan mampu serta 

semangat untuk mencapainya, perasaan bahwa pengalaman masa sekarang dan 

masa lalu memiliki arti/makna positif ,  

6. Perkembangan Pribadi (personal growth) 
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Memiliki semangat untuk betumbuh dan berkembang, terbuka terhadap 

pengalaman–pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari potensi 

yang dimiliki dan dorongan untuk merealisasikan potensinya, dapat merasakan 

peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya, serta mampu berubah 

menjadi pribadi yang lebih efektif. 

Ada beragam faktor  yang memengaruhi PWB,  antara lain: latar belakang  

budaya, kepribadian, kelas sosial, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan, jenis 

kelamin, pekerjaan, pernikahan, anak-anak, pola asuh keluarga, kesehatan dan fungsi 

fisik, kondisi emosi, religiusitas, dan dukungan sosial. Selain itu, hasil penelitian 

Avey dkk. (2010) dan Snyder dkk. (2005) menunjukkan bahwa adanya hope, 

efficacy, resiliensi, dan optimime yang merupakan modal psikologis yang terangkum 

sebagai Psy Cap akan memengaruhi PWB individu. 

 

B.2 Psychological Capital 

Menurut Luthans dkk. (2007) PsyCap adalah kapasitas psikologis positif dari 

individu, dengan karakteristik: (1) memiliki keyakinan diri (self-efficay) untuk 

berhasil dalam menghadapi tugas-tugas yang menantang dan memiliki upaya  untuk 

berhasil dalam tugas-tugas tersebut; (2) membuat atribusi yang positif (optimism) 

tentang keberhasilan di masa kini dan masa depan; (3) tidak mudah menyerah dalam 

mencapai tujuan dan bila perlu mengalihkan cara atau jalan untuk mencapai tujuan 

(hope) agar sukses; dan (4) ketika dihadapkan pada permasalahan dan halangan dapat 

bertahan dan kembali (resiliency), bahkan lebih, untuk mencapai kesuksesan. 

Psy Cap (Luthans dkk.,2007) mencakup dimensi-dimensi sebagai berikut: a). Self-

efficacy (efikasi diri), merupakan keyakinan yang dimiliki oleh individu berkaitan 

dengan kemampuannya untuk mengerahkan motivasi, kemampuan kognitif, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu dalam konteks tertentu 

agar mencapai keberhasilan. Efikasi diri dipengaruhi oleh: 1) mastery experience, 

yaitu keberhasilan yang dicapai oleh individu. 2) various experiences, pengalaman 

keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu dalam 

mengerjakan suatu tugas yang sama, 3) social persuation, adanya sosok individu 
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yang selalu memberikan motivasi dan tidak memandang kelemahan manusia  4) 

emotional physiological and emotional states. Kondisi yang jauh dari kecemasan dan 

stres yang terjadi dalam diri seseorang. 

b). Hope.  Menurut Snyder (2005) hope merupakan keadaan psikologis positif yang 

didasarkan pada kesadaran yang saling memengaruhi antara agency (energi untuk 

mencapai tujuan) dan path ways (perencanaan untuk mencapai tujuan). Menurut 

Luthans dkk. (2006), hope mencakup: 1) Goal setting, yaitu menetapkan dan 

memperjelas dengan detail apa yang menjadi tujuannya, 2) Stepping, yaitu 

memberikan penjelasan tentang langkah-langkah konkrit dalam mencapai tujuan 

tersebut, 3) Participative initiatives, yaitu membuat beberapa alternatif dan 

menggunakan yang sesuai untuk tetap mencapai tujuan, 4) Showing confidence, yaitu 

memberikan pengakubahwa proses yang dikerjakan untuk mencapai tujuan adalah hal 

yang disenangi, dan tidak semata-mata fokus pada pencapaian akhir, 5) 

Preparedness, yaitu selalu siap menghadapi rintangan.  

c). Optimism, yaitu  keyakinan akan mendapatkan hasil positif dalam setiap tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan. Ketika dihadapkan pada peristiwa negatif, individu 

optimis selalu melihat kejadian itu sebagai sesuatu yang hanya sementara (temporer) 

dan bersifat spesifik (Luthans dkk.,2006). Berdasarkan pendapat Schulmann (2001), 

optimisme meliputi: 1) Leniency for the past, yaitu mengiklaskan kegagalan yang 

telah dilakukan dan menata kembali apa yang akan dilakukan, 2) Appreciation for the 

present, yaitu memberikan apresiasi apa yang sedang dilakukan individu, baik itu 

mengenai kemampuannya maupun kelamahannya, 3) Opportunity-seeking for the 

future, yaitu mendapatkan kesempatan kembali dimasa yang akan datang. 

d). Resilience (resiliensi), yaitu terus bertahan bahkan ketika dihadapkan pada 

tekanan atau tantangan yang terus datang menghadang (Luthans dkk.,2006). Woling 

dan Wolin (1994) mengemukakan aspek utama resiliensi: 1) insight, yaitu 

kemampuan dalam merasa, mengetahui, dan mengerti masa lalunya untuk berperilaku 

yang lebih tepat, 2) independence, yaitu kemampuan untuk mengambil jarak secara 

emosional maupun fisik dari sumber masalah, 3) relationships, yaitu kemampuan 

mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung dan berkualitas, 4) 
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initiative, yaitu keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya, 5) 

creative, yaitu kemampuan memikirkan berbagai alternatif dalam menghadapi 

tantangan hidup, 6) morality, adalah berperilaku atas dasar hati nuraninya dan 

membantu orang lain. 

 

B.3 Kaitan Antara psychological capital dan psychological well-being 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Psy Cap berefek positif pada 

berbagai perilaku seperti: penurunan stres akademik, peningkatan PWB, performance 

kerja, kepemimpinan, kreativitas, dan team performance (Luthans dkk., 2006, 2007). 

Individu dengan Psy Cap yang kuat akan menampilkan performance kerja yang baik  

(Wright & Cropanzano, 2000) dan juga  berefek pada adanya successful 

relationships,  superior mental, dan kesehatan fisik serta dicapainya longevity. Riolli 

dkk. (2012) menyatakan bahwa Psy Cap merupakan penyangga untuk terhindar dari 

stres. Individu yang memiliki Psy Cap yang adekuat mencakup hope, self-efficacy, 

optimisme, dan resiliensi maka tidak mudah untuk jatuh ke dalam stres. Hal ini 

dimungkinkan karena modal-modal positif tersebut membuat individu memiliki 

keyainan untuk berhasil, mempunya harapan akan dapat mencapai tujuannya, optimis 

menghadapi masa depannya dan tangguh dalam menghadapi kesulitan (Luthans dkk., 

2006). Secara tidak langusng efek adanya psychological capital selanjutnya adalah 

individu akan memiliki PWB yang baik. 

Berbagai penelitian juga menunjukkan hasil bahwa individu dengan Psy Cap yang 

baik akan memiliki  PWB yang baik pula.. Beberapa riset sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa PWB  dipengaruhi oleh hope, self-efficacy, resiliensi, dan 

optimisme (Snyder dkk., 2005; Luthans dkk., 2006, 2007), sehingga upaya 

peningkatan PWB individu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan Psy Capnya. 

Upaya peningkatan Psy Cap dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan Psy Cap 

yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan PWB individu. Hal ini selaras 

dengan pendapat Wright dkk. (2007) bahwa individu dapat meningkatkan PWBnya 

melalui sejumlah intervensi berbasis training.  Demikian juga Luthans dkk.(2007) 

menyatakan bahwa Psy Cap merupakan sumber positif untuk meningkatkan PWB. 
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Dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan Psy Cap akan meningkatkan PWB 

mahasiswa. 

 

B.4 ipotesis Penelitian 

Ada pengaruh signifikan pemberian pelatihan Psy Cap terhadap peningkatan PWB 

mahasiswa  

 

C. METODE PENELITIAN 

 

C.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen  dengan desain eksperimen kuasi, 

yang tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi. Desain yang 

digunakan adalah the pretest-posttest control group design dengan rancangan sebagai 

berikut: 

 

C.2 Kelompok prates perlakuan pasca tes tindak lanjut                 

     KE               O1      X                     O2                     O3 

     KK                O1                  -                      O2                     O3 

 

Keterangan: 

KE :  kelompok eksperimen 

KK :  kelompok kontrol 

O1 :  pengukuran sebelum pelatihan diberikan 

X :  perlakuan berupa pelatihan Psy Cap  

O2 :  pengukuran setelah pelatihan diberikan 

O3 :  pengukuran setelah pelatihan diberikan dalam rentang waktu tertentu  

   

C.3 Identifikasi Variabel 

Sesuai dengan desain penelitiannya maka maka variabel-variabelnya yaitu: 

Variabel bebas  : pelatihan Psy Cap 

Variabel tergantung : Psychological well-being.  

         

C.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk pengambilan data pre-test baik untuk kelompok kontrol maupun kelompok 

eksperimen dilakukan di kampus UKSW, sedangkan pemberian perlakuan (Pelatihan 

PSYCAP) dan post-test pada kelompok eksperimen pelaksanaannya mengambil 
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tempat di  Sekolah Wantu Wirawan di Kopeng dan di Wisma Kurios Kopeng 

(menginap 2 hari 1 malam). Untuk kelompok kontrol pengambilan data post-testnya 

dilakukan di kampus UKSW. Pengambilan data penelitian untuk pre-test, pemberian 

pelatihan, dan post-test dilaksanakan mulai bulan Juli 2017 sampai Desember 2017. 

Untuk pemberian pelatihan dilakukan pada tanggal 21-22 Juli 2017. 

 

C.5 Partisipan  

Partisipan penelitian ini berjumlah 27 mahasiswa dalam kelompok eksperimen dan 

27 mahasiswa dalam kelompok kontrol. Kriteria partisipan adalah mahasiswa 

UKSW,  tingkat PWB rendah atau sedang, bersedia menjadi partisipan penelitian 

secara sukarela terutama bersedia mengikuti sesi pemberian treatmen/training selama 

2 hari 1 malam di luar kampus, dan bersedia mengikuti sesi-sesi persiapan yang 

dilaksanakan di kampus sebelum pelaksanaan pelatihan.  Untuk mencari partisipan 

dengan kriteria tersebut tim peneliti melakukan observasi dan wawancara pribadi 

untuk mengetahui kondisi PWB mahasiswa. Juga membuat pengumuman yang 

ditempel selama sekitar 2  bulan yaitu pertengahan bulan Mei sampai pertengahan 

Juli 2017 di beberapa-papan pengumuman di UKSW. Sampai dengan batas akhir 

pendaftaran ada 45 mahasiswa yang mendaftarkan diri. Namun sesudah mendapat 

penjelasan tentang detail pelaksanaan penelitian akhirnya jumlah partisipan yang 

bersedia mengikuti pelatihan ada 27 orang (sisanya dimasukkan dalam kelompok 

kontrol). Partisipan mengisi informed concent sebagai bentuk kesediaan secara 

sukarela mengikuti proses pelaksanaan penelitian.  

Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan Skala Psychological Well-being untuk 

mengukur PWB mahasiswa yang dimodifikasi dari skalanya Ryff (1995).  Penilaian 

masing-masing skala menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif pilihan jawaban. 

Skala ini sudah diuji coba pada penelitian sebelumnya oleh Soetjiningsih dan Soesilo 

(2016). Untuk daya diskriminasi menggunakan corrected item-total correlation 

dengan batas koefisien korelasi > 0,30 dan reliabilitas dengan alpha Cronbach 
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(Azwar, 2012). Hasil perhitungan menunjukkan  dari 31 aitem ada 20 aitem yang 

memiliki daya beda/diskriminasi yang baik dengan reliabilitas r=0,847. 

Selain itu juga menggunakan Modul Pelatihan Psy Cap. Modul berisi prosedur 

sistematis meliputi pelatihan self-efficacy, optisme, hope, dan resiliensi yang 

dirancang menggunakan metode peserta aktif, simulasi, role-playing, sharing antar 

peserta dengan motivator, psychogames, dan kunjungan ke SLB. Materi/modul 

pelatihan merupakan hasil revisi dari materi Pelatihan Psy Cap pada penelitian 

sebelumnya (Soetjiningsih & Soesilo, 2016).  Untuk validitas isi dilakukan “expert 

judgement” oleh  2 doktor Psikologi yang biasa memberikan training topik-topik 

psikologi. Satu orang ahli ikut memonitor proses pemberian pelatihan Psy Cap pada 

partisipan  di Wisma KURIOS Kopeng pada 21- 22 Juli 2017.  

 

C.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data untuk penelitian eksperimen menggunakan Uji t untuk membuktikan 

adanya perbedaan PWB sebelum  dan sesudah diberi pelatihan Psy Cap.  

 

C.7 Prosedur  Penelitian Eksperimen 

C.7.1 Pengukuran sebelum eksperimen 

Pada tahap ini peneliti memberikan pre-test kepada kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen dengan skala PWB. 

 

C.7.2 Pelaksanaan pelatihan 

Pada tahap ini dilakukan pemberian perlakuan yaitu dengan menerapkan Pelatihan 

Psy Cap kepada kelompok eksperimen sedangkan pada kelompok kontrol tidak 

diberikan. 

 

C.7.3 Pengukuran sesudah eksperimen 

Setelah pemberian Pelatihan Psy Cap dilaksanakan, maka tahap selanjutnya yaitu 

dengan memberikan post-test dengan skala yang sama pada kelompok control dan 

eksperimen.  
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C.8 Materi Pelatihan Psy Cap 

 Pelatihan merupakan suatu kondisi yang dirancang agar seseorang dapat belajar 

atau mengubah  perilakunya secara lebih efektif (Tuzun, 2005). Program Pelatihan 

Psy Cap merupakan sebuah prosedur sistematis meliputi pelatihan self-efficacy, 

optisme, hope, dan resiliensi yang dirancang untuk dapat menghasilkan peningkatan 

psychological capital dan psychological well-being, serta penurunan stres akademik. 

Pelatihan akan menggunakan metode peserta aktif, simulasi, role-playing, sharing 

antar peserta dengan tokoh, psychogamess, dan kunjungan ke tempat yang ditentukan 

(panti/sekolah anak ABK).  

C.9 Evaluasi Pelatihan (berdasar evaluasi Kirkpatrick) 

Menurut Philips bahwa dibandingkan pendekatan lainnya maka pendekatan 

Kirkpatrick yang berbasis tujuan dan sistem sangat sesuai untuk mengevaluasi 

program pelatihan. Model ini diangkat dari teori evaluasi belajar yang mencakup 4 

tingkatan  (Schumann dkk., 2001; Mulyatiningsih, 2011). yaitu: 1). Reaksi (reaction), 

yaitu menggali dan mengamati reaksi peserta terhadap program pelatihan yang dapat 

diukur dari apa yang dipikirkan oleh peserta, tingkat kepuasan peserta dan keinginan-

keingnannya. 2). Belajar (learning) atau transfer yaitu semua perubahan yang terjadi 

sebagai akibat pelatihan, yang diketahui dengan cara melakukan pengukuran sebelum 

dan sesudah pelatihan. 3). Perilaku (behavior), yaitu perubahan perilaku peserta 

sesudah mengikuti pelatihan berupa tindakan nyata dalam lingkungannya. 4). Hasil 

(results), yaitu hasil akhir yang merupakan dampak program pelatihan bagi peserta.  

Dalam penelitian ini, evaluasi (Kirkpatrick) yang dilakukan direncanakan baru 

sampai pada tahap reaksi, belajar, dan perilaku karena untuk evaluasi hasil (results) 

masih memerlukan waktu panjang sebab harus ada pengukuran follow up setelah 

beberapa waktu.  

 

D. HASIL  PENELITIAN 

 

D.1 Uji Asumsi 

Hasil uji normalitas dengan one-sample Kolmogorov-Smirnov test untuk kedua 

variabel menunjukkan bahwa pada setiap kelompok menunjukkan data berdistribusi 



 

597 

 

normal (p > 0,05). Hasil pengujian dengan Levene Test menunjukkan bahwa data pre 

test kelompok kontrol dan kelompok eksperimen adalah homogen (p > 0,05).  

D.2 UJI HIPOTESIS  

Uji t dipergunakan untuk menguji hipotesis “ada perbedaan yang signifikan 

psychological well-being sebelum dan sesudah diberi pelatihan PsyCap”. 

Pada kelompok eksperimen, sesudah diberi pelatihan PsyCap maka terjadi 

peningkatan psychological well-being mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa rerata 

PWB saat pre-test 74,0432 dan sesudah post-test 83,5345. Hasil Uji t = -2,853 dengan 

nilai sign.=0,000 ( p < 0.05) yang bermakna ada perbedaan signifikan psychological 

well-being sebelum dan sesudah diberi pelatihan PSYCAP. Dengan melihat reratanya 

maka dapat disimpulkan bahwa pada kelompok eksperimen memiliki PWB yang 

lebih tinggi sesudah pelatihan. Jadi pada kelompok eksperimen, pemberian pelatihan 

PSYCAP berefek secara signifikan pada peningkatan PWB mahasiswa. 

Pada kelompok kontrol, uji t menunjukkan hasil “ tidak ada perbedaan yang 

signifikan rerata psychological well-being hasil pre test dan post test”. Hasil 

menunjukkan bahwa rerata PWB saat pre-test 73,4432 dan sesudah post-test 73,5345 

Uji beda antara hasil post-test antara kelompok kontol dan eksperimen  

menunjukkan hasil nilai signifikansi = 0,000 (p<0,05) yang bermakna ada perbedaan 

yang signifikan hasil post-test PWB antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.Hasil post-test PWB kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada kelompok 

kontrol. 

 

D.3 Evaluasi Pelatihan (Berdasarkan Metode Evaluasi Kirkpatrick) 

1. Reaction 

Evaluasi reaksi ini dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk diisi oleh 

peserta pelatihan, mencakup komponen-komponen sebagai berikut: 

KOMPONEN kurang 

puas 

cukup 

puas 

puas sangat puas 

Motivator/Instruktur pelatihan  2 % 3 % 95 % 

Fasilisitas pelatihan   3 % 97 % 

Materi pelatihan   3 % 97 % 
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Jadwal pelatihan  1 % 4 % 95 % 

Media pelatihan   75% 95 % 

Pemberian latihan dan tugas   3 % 97 % 

Konsumsi selama pelatihan   2 % 98 % 

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partisipan penelitian 

memiliki reaksi positif dan merasa sangat puas dengan program pelatihan Psy Cap 

yang diterima  

2. Learning. 

Evaluasi tahap ini menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan 

kemampuan peserta sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. PWB peserta 

mengalami peningkatan yang signifikan (p <0,05) sesudah mengikuti pelatihan 

PsyCap. Hal ini bermakna bahwa Pelatihan PsyCap efektif untuk meningkatkan 

psychological well being peserta. 

3. Behavior.  

Berdasarkan evaluasi level ini dengan metode wawancara dan observasi yang 

dilakukan tim peneliti terhadap partisipan 1 bulan sesudah pelatihan, walaupun masih 

terbatas secara umum dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan telah 

mengaplikasikan pengetahuan dan sikap yang dimilikinya dalam bentuk perilaku 

yaitu penguatan psy cap  dan peningkatan PWB. Beberapa bentuk perilaku yang 

dilaporkan peserta yaitu a.l: merasa bersyukur dengan kondisinya, makin memiliki 

harapan dan keyakinan dapat sukses, semangat, membuat perencanaan untuk masa 

depan, dan tidak mudah stres.  

4. Result. 

Evaluasi tahap ini  belum dilakukan karena evaluasi level ini membutuhkan tindak 

lanjut dengan jarak waktu yang cukup panjang. 

 

E. PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

PWB sebelum dan sesudah diberi Pelatihan Psy Cap yang bermakna bahwa Pelatihan 

Psy Cap efektif untuk meningkatkan PWB mahasiswa. Hasil penelitian ini sesuai 
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dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya (Snyder dkk, 2005; Luthan dkk., 2007; 

Avey dkk., 2010). Pemberian pelatihan Psy Cap berefek pada peningkatan 

psychological capital mahasiswa, dan selanjutnya akan berefek pada peningkatan 

PWB. Hal ini dapat dipahami karena individu, demikian juga mahasiswa, yang 

memiliki Psy Cap akan menunjukkan hope, efficacy, resiliensi, dan optimisme.  

Mahasiswa yang memiliki hope, akan menunjukkan motivasi positif yang nampak 

dari adanya energy untuk mencapai tujuan dan perencanaan untuk mencapai tujuan 

yang dibuatnya. Dalam mengikuti proses perkuliahan akan nampak semangat untuk 

mencapai cita-citanya. Jadi mahasiswa memiliki  2 hal seperti yang dikemukakan 

oleh Snyder (2005) yaitu “will” (agency) dan “ways” (pathways). Selain itu, dengan 

memiliki self-efficacy, mahasiswa cenderung menyukai tantangan serta memiliki 

keyakinan mampu mengatasi berbagai tugas dan tantangan yang mungkin 

dihadapinya selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tugas-tugas dan 

masalah-masalah yang muncul selama dalam proses perkuliahan tidak dirasakan 

sebagai suatu hal yang menekan hidupnya dan berefek pada munculnya stres. 

Demikian juga dengan memiliki resiliensi, mahasiswa akan terus bertahan ketika 

menemui kesulitan-kesulitan dan memiliki kecakapan untuk memunculkan ikhtiar 

jalan keluar bahkan ketika dihadapkan pada kegagalan. Menurut Benard (2004) , 

individu yang memiliki resiliensi akan menunjukkan beberapa kemampuan yaitu 

adanya social competence, problem solving skills, autonomy, dan sense of purpose. 

Selanjutnya, individu dengan optimisme yang tingi memiliki keyakinan bahwa 

dirinya pasti akan mendapatkan hasil positif dalam tugas-tugas yang dijalaninya. 

Dengan memiliki keempat komponen Psy Cap tersebut maka dapat diperkirakan 

mahasiswa yang selama masa studi menghadapi berbagai tugas dan masalah, akan 

dapat menerima dan mengatasinya dengan baik dan tidak mengalami stress. Kondisi 

yang demikian akan memunculkan PWB. Terlebih sebagai satu kesatuan, keempat 

komponen yaitu hope, efficacy, resiliensi, dan optimism menurut Luthans dkk.(2006) 

akan memiliki synergetic effect. Oleh karena itu, pelatihan Psy Cap dalam penelitian 

yang diberikan kepada mahasiswa (kelompok eksperimen) efektif dalam 

meningkatkan PWBnya. Metode pelatihan juga memengaruhi perubahan yang terjadi. 
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Dalam penelitian ini,  pelatihan Psy Cap merupakan kegiatan dengan prosedur 

sistematis yang dirancang menggunakan metode peserta aktif, simulasi, role-playing, 

sharing antar peserta dengan motivator, psychogames, dan kunjungan ke SLB. Dari 

hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan tim peneliti, metode ini dapat 

diterima oleh para peserta dengan baik dan peserta tampak antusias mengikuti tahap 

demi tahap pelatihan. Kondisi ini merupakan salah satu hal penting yang 

memengaruhi adanya pengaruh yang signifikan pelatihan Psy Cap terhadap 

peningkatan PWB mahasiswa. 

 Berdasarkan hasil evaluasi level reaksi, secara umum dapat disimpulkan bahwa 

peserta pelatihan memiliki reaksi yang positifdan sebagian besar merasa sangat puas 

dengan program pelatihan Psy Cap yang diterima, sehingga dapat menjadi dasar bagi 

peserta untuk menerapkan dalam bentuk perilaku (behavior). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Blanchard dan Thacker (2004) bahwa reaksi positif dari peserta pelatihan 

terhadap materi, fasilitas, pembicara merupakan dasar yang baik untk terjadinya 

transfer belajar dan transfer perilaku.  

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

F.1 Kesimpulan 

Ada pengaruh yang signifikan pemberian pelatihan Psy Cap terhadap 

peningkatan PWB mahasiswa. Pelatihan Psy Cap yang diberikan kepada mahasiswa 

dalam penelitian ini dapat menjadi Model Pelatihan Psy Cap untuk peningkatanPWB 

mahasiswa.  

F.2 Saran 

Hasil ini dapat dipakai sebagai acuan pembuatan program pengembangan soft 

skills yaitu Psy Cap mahasiswa UKSW, yang selanjutnya akan berefek pada 

peningkatan PWB mahasiswa.  Selain itu agar Model Pelatihan Psy Cap ini benar-

benar efektif (hasilnya “robust”), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan 

melakukan follow up atau mengevaluasi pelatihan Psy Cap sampai pada tahap ke 

empat evaluasi Kirkpatrick yaitu tahap behavior (perilaku).  
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