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kedewasaan diri & merancang
kehidupan

bahan pembelajarantujuan pembelajaran umum

Mahasiswa akan dapat
menetapkan tujuan hidupnya
dan menyusun rencana
mencapai tujuan hidupnya
dengan terlebih dahulu
memahami tentang kekuatan
dan kelemahan dirinya, aspek
yang berpengaruh, motivasi, 
kreativitas dan nilai-nilai dalam
kehidupannya, dan melalui
strategi pengembangan dirinya
dan pencapaian tujuan hidup. 

memahami kekuatan dan
kelemahan diri

aspek yang berpengaruh
dalam pengembangan diri

Motivasi
mengembangkan
kemampuan diri

kreativitas dan inovasi
nilai-nilai & perbuatan
mengelola kehidupan



6

Mahasiswa dapat menjelaskan 
bagaimana  mengembangkan 
kemampuan dirinya dalam aspek 
fisik, emosional, intelektual, 
bakat, adversity, dan spiritual(C5)
Mahasiswa dapat menunjukan 
perkembangan kemampuan 
dirinya yang telah dilakukan ( A3)

Mengembangkan kemampuan
- fisik

- emosional/tempramen,  
- intelektual, 

- bakat, 
- adversity
- spiritual

bahan pembelajarantujuan pembelajaran khusus

Mekanisme Pembelajaran :  dosen berfungsi sebagai motivator dan
moderator, mahasiswa harus berperan aktif dalam mengikuti perkuliahan, 
melalui kegiatan - paparan dosen, - tanya-jawab,- dialog, - diskusi, dan
presentasi mahasiswa. 

mengembangkan diri
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Pendahuluan

Setelah memahami dan menerima diri sendiri serta mengetahui
tentang peta pengaruh perkembangan diri. Langkah selanjutnya
yaitu bagaimana agar bisa mengembangkan diri sendiri dalam
berbagai aspek fisik, emosional, intelektual, bakat, adversity, dan
spiritual.  Kendatipun tidak bisa menyamakan semua orang
dalam mengembangkan dirinya, namun setiap orang harus bisa
mencari cara dan jalanya untuk berkembang. Secara umum tentu
semua orang harus bisa melakukan pengembangan dirinya
sendiri. Jangan hanya menerima apa yang sudah ada, namun
harus bisa membuat rencana untuk mengembangkan dirinya
masing-masing.  

Fisik

Untuk mengembangkan fisik tentu berhubungan dengan
keturunan, umur, gizi & makanan, olahraga & latihan, iklim, dst.  
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Fisik

Untuk mengembangkan fisik tentu berhubungan dengan
keturunan, umur, gizi & makanan, olahraga & latihan, iklim, dst. 
Pengertian dari pengembangan fisik ketika kita sudah menginjak
usia di atas 18 tahun ( di mana secara biologis fisik kita tidak
bisa lagi bertumbuh ) yaitu kita harus tetap menerima kenyataan
dan keberadaan fisik kita. Mungkin kita gendut, kerempeng, 
pendek, tinggi, mancung, pesek, kriting, lurus, dsbnya. 
Kenyataan keberadaan fisik tentu tidak bisa diubah, atau
dibentuk ulang, atau disempurnakan, namun yang lebih penting
yaitu kita menerima kebaradaan fisik apa adanya. 
Pengembangan fisik diarahkan kepada kesehatan badaniah, 
yang harus dijaga, melalui kegiatan olahraga, istrirahat, dan
makanan.  Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat
ada jiwa yang sehat.              
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Emosional / Tempramen

Pengendalian emosi tidak mudah. Setiap orang lahir dengan
membawa tempramen/emosinya sendiri-sendiri; kebanyakan
orang akan mengikuti keturuanan yang dibawa secara biologis, 
gen dan faktor keturuanan.  Dari memahami diri tentang
tempramen pada pertemuan 1 & 2 di depan kita sudah
memahami tentang bagaimana tentang tempramen kita. Ada
sebanyak 4 tempramen dan kombinasi dari 4 tempramen tsb. 
Kita sudah mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan diri kita, 
sehingga akan lebih mudah kita mengendalikan, mengelola dan
mengembangkan tempramen kita masing-masing.     
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Intelektual

Bagaimana mengembangkan intelektual kita masing-masing? 
Pemahaman diri tentang Brain Mapping dan evaluasi yang telah
dilakukan pada pertemuan 1 & 2 di waktu yang lalu. Alangkah
sempurnanya bila kemampuan kita bisa memfungsikan ke-empat
kuadaran otak kita ( kiri atas, kiri bawah, kanan atas dan kanan
bawah ). Hal ini tidak mudah.  Di dunia ini sangat jarang orang
memiliki ke-empat fungsi otak. Kebanyakan hanya memiliki otak
kiri ( atas dan bawah ) atau otak kanan ( atas dan bawah ). Unrtuk
itu kita perlu mengembangkan kemampuan dari ke-empat
kuadran otak kita melalui latihan secara terus menerus. 
Kendatipun tidak mudah namun semuanya harus dicoba, agar 
bisa mencapai hasilnya. 

Di sisi lain, kita belum secara optimal memfungsikan kemampuan
otak dalam berpikir. Otak jarang dilatih untuk dikembangkan
secara terus menerus. Kita perlu terus mengembangkan
kemampuan berpikir dengan berbagai latihan cara berpikir.
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Bakat

Bagaimana mengembangkan bakat kita masing-masing? Setelah
kita memahami bakat kita masing-masing, selanjutnya kita harus
bisa mengembangkan bakat tsb. Terlalu banyak orang yang tidak
ada kesempatan atau tidak mampu untuk mengembangkan
bakatnya. Memang banyak faktor yang berpengaruh bila kita
ingin mengembangkan bakat.  

Ada 4 aqspek dalam mengembangkan diri yaitu :
Kesadaran Diri, di mana semua manusia harus mengenal dirinya
dan benar-benar sadar akan kemampuan dirinya, kekurangan
maupun kelebihan dirinya. Semua orang harus mengintrospeksi diri
agar mengetahui secara pasti akan kemampuan dan ketidak-
mampuan diri.
Pengaturan Diri, di mana semua orang harus mampu mengatur
dirinya dalam belajar, bekerja, dan juga mengembangkan
kemampuan dirinya. Harus ada manajemen diri, agar semuanya
bisa diatur, dikelola, diarahkan dengan baik, guna mencapai tujuan
yang direncanakan.      
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Ada 4 aspek dalam mengembangkan diri yaitu :

Pembiasaan Diri,  Semua rencana,  niat, yang mau dijalankan harus
dilakukan dengan pembiasaan diri untuk melakukan sesuatu yang 
direncanakan tsb. Apabila suatu rencana setelah ditetapkan
selanjutnya diterapkan secara menerus yang akhirnya akan menjadi
suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi budaya. Apabila
sudah menjadi budaya tentu semua yang baik akan berbuah
sukses. good habit create success.    

Evaluasi Diri,  semua aktivitas dan tindakan harus selalu dievaluasi
untuk mengetahui sejauh mana tindakan itu benar atau salah, 
sesuai atau tidak sesuai.  Dari umpan balik yang diperoleh dari
evaluasi tentu bisa memperbaiki situasi atau tindakan yang 
mungkin sudah berubah arah dan tujuannya. 

Tahapan 4 aspek ini seterusnya akan kenbali lagi ke aspek pertama
yaitu kesadaran diri, dan berputar seterusnya.     


