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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan, 

kelancaran, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan buku panduan Meningkatkan Kecerdasan Adversitas dengan 

Permainan Ketangkasan. Panduan ini ditulis untuk guru Bimbingan dan 

Konseling SMP sebagai petunjuk dalam melaksanakan pelatihan 

kecerdasan adversitas secara terstruktur.  

Dewasa ini tidak sedikit orang yang masih beranggapan jika penentu 

kesuksesan seorang anak adalah kecerdasan inteligensinya. Sehingga 

tidak jarang jika orang tua lebih fokus pada perkembangan inteligensi 

anaknya. Padahal kesuksesan seseorang tidak sepenuhnya ditentukan 

oleh kecerdasan inteligensinya, melainkan ada kecerdasan lain yang 

menjadi faktor pendukung, salah satunya adalah kecerdasan adversitas.  

Kecerdasan adversitas merupakan faktor penentu kesuksesan 

seseorang selain kecerdasan yang lain. Jika seorang anak memiliki 

kecerdasan adversitas yang tinggi, artinya ia memiliki daya juang, sikap 

bertanggungjawab, dan pantang menyerah yang tinggi. Dengan demikian, 

ia akan terus berusaha meskipun berada pada posisi yang sulit. Berbeda 

dengan seseorang yang memiliki kecerdasan inteligensi tinggi namun 

memiliki kecerdasan adversitas yang rendah. Ia akan mudah mundur dan 

tersisih.  

Namun sayangnya belum semua orang sadar akan pentingnya 

kecerdasan adversitas ini. Melalui buku panduan ini penulis berharap guru 

Bimbingan dan Konseling dapat memahami pentingnya kecerdasan 

adversitas dan dapat membantu siswanya meningkatkan kecerdasan 

tersebut melalui pelatihan kecerdasan adversitas dengan permainan 

ketangkasan. Dengan demikian, ia akan memiliki daya juang tinggi dan 

tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan.  

Malang 

Penulis 
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Latar Belakang 

 

 
Peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama merupakan 

individu yang berada pada masa peralihan dari masa puber menuju remaja 

awal. Pada masa ini individu akan menemui hal baru dalam hidupnya, 

seperti menemui sekolah baru, lingkungan baru, teman baru dan 

sebagainya. Hal tersebut tentu diikuti dengan ditemuinya beragam 

masalah dan tantangan dalam hidupnya yang tentu saja harus dihadapi 

bukan dihindari. Seperti yang diutarakan oleh Johson (1986) dengan teori 

sosiobiologinya bahwa seseorang perlu memiliki kesiapan, daya juang, 

dan kreatifitas yang tinggi agar mampu bertahan dan terus maju dalam 

hidupnya. Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki kemampuan tersebut 

ia akan mengalami kemunduran dan tersisihkan.  

Untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam hidup 

seseorang perlu memiliki kesiapan. Orang yang memiliki kesiapan adalah 

orang aktif, kompetitif dan kreatif. Sedangkan orang yang tidak memiliki 

kesiapan adalah orang yang pasif, tidak kreatif, dan tidak memiliki inisiatif. 

Orang yang tidak memiliki kesiapan inilah yang cenderung menghindari 

masalah dan tantangan dalam hidupnya. Padahal menurut Stoltz (2004) 

kesulitan justru sebuah tantangan yang akan menjadikan hidup lebih 

hidup.  

“Seseorang yang mampu menghadapi setiap kesulitan akan 

memiliki ketangguhan, keyakinan yang kuat, kekuatan, dan mampu 

menghadapi setiap kesulitan dan tantangan di masa yang akan 

datang.”  

Ada dua hal kontradiktif dalam hidup seseorang, yaitu sukses dan 

gagal. Setiap orang memiliki hak untuk mencapai kesuksesan, akan tetapi 

tidak sedikit orang yang menemui kegagalan sebelum mencapai 
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kesuksesan atau adapula yang justru hanya mencapai kegagalan tanpa 

kesuksesan. Kesuksesan dan kegagalan tidak terlepas dari rangkaian 

syarat yang terdiri atas tujuan, upaya, strategi dan tentu saja evaluasi. 

Selain itu kesuksesan dan kegagalan juga ditentukan dari bagaimana 

seseorang itu menghadapi setiap tantangan dan masalah dalam hidupnya.  

Dewasa ini tidak sedikit orang beranggapan bahwa kesuksesan di 

tentukan oleh tingkat kecerdasan intelektual (IQ) seseorang. Namun pada 

kenyataanya tidak semua orang dengan tingkat kecerdasan intelektual 

(IQ) yang tinggi memilik kontribusi yang baik dibandingkan dengan orang 

yang memiliki kecerdasan intelektual biasa saja (Yoga, 2016).  Hal tersebut 

juga dikemukan oleh Goleman () bahwa kecerdasan intelektual tinggi tidak 

cukup menjadikan orang sukses. Di butuhkan kecerdasan lain untuk 

mencapai kesuksesan, yaitu kecerdasan emosional.  

Namun demikian kecerdasan intelektual yang tinggi dan 

kecerdasan emosional yang baik tidak menjamin seseorang sukses. Masih 

ada faktor lain untuk mencapai kesuksesan, yaitu kecerdasan adversitas. 

Menurut Stoltz (2004) kecerdasan adversitas adalah sebuah variabel yang 

menentukan diri seseorang tetap menaruh harapan dan terus memegang 

kendali dalam situasi sulit. Bisa disimpulkan bahwa kecerdasan adversitas 

merupakan gabungan antara kecerdasan intelektual, dan kecerdasan 

emosional yang akan membuat seseorang memiliki semangat berjuang 

dan bertahan menghadapi kesulitan.  

Kecerdasan adversitas dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, 

salah satunya melalui permainan ketangkasan dalam setting bimbingan 

kelompok. Melalui permainan ketangkasan peserta didik akan belajar 

sesuatu tanpa belajar dan belajar dengan suasana yang menyenangkan. 

Selain itu peserta didik akan belajar secara langsung melalui permainan 

ketangkasan tanpa risiko.  
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Tujuan Pelatihan 

 

Tujuan Umum  

Panduan ini bertujuan untuk membantu guru Bimbingan dan Konseling/ 

Konselor melaksanakan prosedur pelatihan kecerdasan adversitas secara 

terstruktur sehingga dapat meningkatkan kecerdasan adversitas peserta 

didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari panduan ini, yaitu:  

1. guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor mampu melaksanakan tes 

pengukuran kecerdasan adversitas; 

2. guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor mampu mempersiapkan 

kebutuhan pelatihan kecerdasan asdversitas; 

3. guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor mampu melaksanakan 

pelatihan kecerdasan adversitas; 

4. guru bimbingan dan konseling/ Konselor mampu mengukur 

ketercapaian peserta setelah mengikuti pelatihan kecerdasan 

adversitas. 
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BAGIAN 2 

PETUNJUK UMUM  

 

 

 
sumber gambar: https://bit.ly/2UhpB97 

 

Pengguna Panduan 

Sasaran pelatihan 

Gambaran pelatihan 

Jadwal pelatihan 
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Pengguna Panduan Pelatihan 

 

Pengguna panduan pelatihan ini  adalah guru Bimbingan dan Konseling 

(BK)/Konselor pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki 

kualifikasi pendidikan minimal S1 Bimbingan dan Konseling atau telah 

menempuh PPG/PPK dan terampil melaksanakan pelatihan.  

 

Sasaran Panduan Pelatihan 

 

Sasaran pelatihan kecerdasan adversitas ini adalah peserta didik mulai 

kelas VII sampai dengan IX pada jenjang Sekolah Menengah Pertama  yang 

memiliki kecerdasan adversitas rendah, memiliki kondisi fisik yang sehat 

dan secara sukarela bersedia mengikuti kegiatan pelatihan.  

 

Gambaran Pelatihan 

 

Pelatihan kecerdasan adversitas berbasis permainan ketangkasan 

merupakan sebuah kegiatan terstruktur yang di susun untuk membantu 

Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor dalam meningkatkan 

kecerdasan adversitas peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah 

Pertama dalam setting layanan bimbingan kelompok melalui permainan 

ketangkasan yang di susun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan 

kondisi sekolah.  

 

Pelatihan ini dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor 

selaku fasilitator dan pemimpin dalam kegiatan pelatihan. Artinya yang 
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memfasilitasi dan memimpin jalannya kegiatan sepenuhnya adalah guru 

Bimbingan dan Konseling/ Konselor.  

Sebelum memulai pelatihan terlebih dahulu guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor mengukur tingkat kecerdasan adversitas peserta 

didik menggunakan instrumen skala penilaian kecerdasan adversitas yang 

telah diukur validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor memilih peserta didik dengan tingkat adversitas 

rendah untuk mengikuti pelatihan kecerdasan adversitas.  

Pelatihan ini menggunakan empat permainan sesuai dengan empat 

dimensi kecerdasan adversitas, yaitu control, origin and ownership, reach 

dan terakhir endurance. Permainan yang dimaksud, yaitu jambatan tali, 

bola estafet, jaring laba-laba dan menara kartu. Untuk mengukur 

ketercapaian pelatihan, setiap akhir pertemuan peserta didik diberikan 

refleksi. Selanjutnya pada akhir pelatihan guru Bimbingan dan 

Konseling/Konselor mengukur tingkat kecerdasan adversitas peserta 

didik menggunakan skala kecerdasan adversitas untuk mengetahui 

perubahan setelah mengikuti pelatihan.   

 

Jadwal Pelatihan 

 

Pelatihan kecerdasan adversitas berbasis permainan ketangkasan 

dilaksanakan sebanyak tujuh kali pertemuan (jadwal terlampir pada 

lampiran 1) 
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Kecerdasan Adversitas 
 

 

1. Pengertian Kecerdasan Adversitas 

Jika seseorang ingin sukses, maka yang perlu ditingkatkan tidak 

hanya kecerdasan inteligensinya melainkan kecerdasan lain. Salah 

satunya adalah kecerdasan adversitas, yaitu kemampuan seseorang 

untuk bertahan menghadapi kesulitan  dan kemampuan mengatasinya. 

Orang yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi adalah orang yang 

tidak mudah menyerah dan memilih menghadapi kesulitan yang ada. 

Meski demikian tidak sedikit orang yang memilih menghindari kesulitan. 

Padahal menurut Stoltz, menghadapi kesulitan adalah salah satu cara 

mencapai kesuksesan.  

Kecerdasan adversitas merupakan kecerdasan yang 

menggabungkan tiga kerangka ilmu, yaitu psikologi kognitif, 

psikoneuroimunologi, dan neurofisiologi. Psikologi kognitif berkaitan 

dengan kemampuan seseorang mengatasi/ mengendalikan hidup. 

Psikoneuroimunologi berkaitan dengan respon (perasaan) positif dengan 

kekebalan tubuh. Sedangkan neurofisiologi berkaitan dengan kebiasan 

dan belajar yang pada akirnya dapat membentuk karakter. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika ketiga kerangka tersebut 

saling bersinergi membentuk kecerdasan adversitas dalam diri 

seseorang.  

Kecerdasan adversitas yang diartikan sebagai kemampuan 

menghadapi kesulitan tidak jarang disamakan dengan istilah psikologi 

lain, yaitu resiliensi. Padahal kedua konsep tersebut berbeda namun 

saling berkaitan. Perbedaan antara resiliensi dengan kecerdasan 

adversitas adalah, resiliensi tidak membahas tentang kecerdasan 
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sedangkan adversitas berkaitan dengan kecerdasan. Resiliensi 

merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi, mencegah, 

menyesuaikan dan menghadapi kesulitan yang tidak menyenangkan. 

Sedangkan kecerdasan adversitas adalah kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan, belajar dan berubah darinya. Jadi dapat dikatakan jika 

seseorang yang resilien adalah orang yang memiliki kecerdasan 

adversitas tinggi.   

2. Tingkatan kecerdasan adversitas 

Secara lahiriah setiap orang memiliki dorongan untuk mendaki, 

namun respon setiap orang untuk mendaki berbeda-beda sehingga 

tingkat kesuksesannya juga berbeda. Tidak heran jika Stoltz 

menganalogikan kecerdasan adversitas sebagai sebuah pendakian, yaitu 

proses menggerakan tujuan, mewujudkan tujuan, mewujudkan harapan 

menjadi kenyataan, dan proses-proses lainnya yang mendorong 

seseorang untuk lebih berjuang dan maju meraih cita-citanya.  

Ibarat seorang pendaki yang memiliki respon berbeda dalam 

mencapai puncak. Untuk mencapai kesuksesannya seseorang juga 

memiliki tingkatan kecerdasan adversitas yang berbeda, yaitu quitter, 

camper dan climbers. Setiap tingkatan kecerdasan adversitas memiliki ciri 

tertentu yang melekat pada diri seseorang dan hal tersebut 

mempengaruhi pencapaian kesuksesannya. Dari ketiga tingkatan 

tersebut orang dengan tingkatan climber lah yang akan sukses. Sebelum 

dijabarkan secara lengkap, berikut ini gambaran dari tingkatan 

kecerdasan adversitas: 
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Sumber: https://bit.ly/2NxfJbZ 

 

Quitter (berhenti) adalah tingkatan terendah menurut 

kecerdasan adversitas. Seorang quitter adalah orang yang memilih 

menghindari kewajiban, memilih mundur, dan menolak kesempatan yang 

ada. Mereka cenderung mencari pelarian untuk menenangkan pikiran 

ketika menghadapi kesulitan. Dalam dunia pekerjaan, quitter bekerja 

hanya untuk sekedar hidup sehingga sangat jarang ditemui orang-orang 

quitter yang berkontribusi dalam pekerjaan. Hal tersebut dilatar 

belakangi oleh minimnya ambisi dan semangat yang dimiiliki, serta 

kurang komitmen. Menurut Stoltz, quitter dapat ditingkatkan 

adversitasnya dengan cara memberi tugas pada mereka agar 

bertanggungjawab.  

Campers (berkemah) adalah orang yang memilih menghentikan 

pendakian dan memilih berada pada zona nyaman. Mereka merasa puas 

dengan mencukupkan diri dan tidak memiliki keinginan untuk lebih 

mengembangkan diri. Jika dikaitkan dengan hierarki kebutuhan Maslow, 

https://bit.ly/2NxfJbZ
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campers hanya mencukupkan kebutuhan dasar saja, mereka tidak 

memiliki keinginan mengaktualisasikan dirinya. Dalam dunia pekerjaan 

campers menunjukkan sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan 

mengerjakan tugas hanya sebagai pemenuhan kebutuhan saja. Dapat 

disimpulkan jika campers tidak berani mengambil risiko lebih banyak.  

Climbers (pendaki) adalah tingkatan tertinggi menurut kecerdasan 

adversitas. Mereka yang berada pada tingkatan ini adalah orang yang 

cenderung membuat segalanya terwujud dengan melakukan perbaikan 

terus menerus, mencari cara untuk tumbuh dan berkembang. Climbers 

memiliki keyakinan yang kuat, gigih, ulet, dan bertanggungjawab. Tidak 

heran jika dalam dunia pekerjaan climbers yang paling banyak dicari 

karena mereka paling banyak berkontribusi dan menyukai tantangan, 

karena bagi mereka menghindari tantangan sama halnya dengan 

menghindari kehidupan.  

3. Dimensi Kecerdasan Adversitas 

Tinggi dan rendahnya kecerdasan adversitas ditentukan oleh 

beberapa hal seperti kekuatan, kecepatan, koordinasi dan empat dimensi 

yang disebut dengan CO2RE, yaitu control, origin & ownership (O2), reach 

dan endurance. Empat dimensi tersebut akan menentukan kecerdasan 

adversitas secara keseluruhan dan membantu seseorang mengetahui 

tingkatan kecerdasan adversitasnya. Berikut ini penjelasan dari masing-

masing dimensi.  

Control (kendali) atau biasa disingkat dengan C, merupakan 

dimensi pertama kecerdasan adversitas yang berkaitan dengan cara 

individu membuat kendali ketika menghadapi kesulitan. Control 

berhubungan langsung dengan pemberdayaan dan pengaruh. Maka tidak 

heran jika dimensi ini mempengaruhi dimensi yang lain. Stoltz 

menjelaskan jika seseorang yang memiliki kendali tinggi cenderung 
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optimis menghadapi kesulitan. Sedangkan orang dengan kendali rendah 

akan pesimis menghadapi kesulitan. Menurut Stoltz, kendali membawa 

pengaruh yang kuat pada tindakan-tindakan dan pikiran yang 

mengikutinya.  

Origin & ownership atau biasa disingkat dengan O2 merupakan 

kependakan dari asal usul dan pengakuan. Dimensi ini berkaitan dengan 

sikap seseorang mengetahui asal usul kesulitan dan bertanggungjawab 

menghadapinya. Orang dengan origin rendah cenderung menyalahkan 

dirinya sendiri. Sedangkan orang dengan origin tinggi akan mencari 

sumber dari kesulitan dan menempatkan diri dengan baik. Selanjutnya 

orang dengan ownership tinggi akan mengakui penyebab kesulitan dan 

mencari cara menyelesaikannya.  

Reach atau biasa disingkat R merupakan dimensi yang 

menjelaskan sejauh mana seseorang dapat mengatasi kesulitan yang ada. 

Seorang dengan reach rendah akan beranggapan jika kesulitan yang 

dihadapi adalah sebuah bencana. Sebaliknya, orang dengan reach tinggi 

akan merespon kesulitan sebagai sesuatu yang spesifik dan terbatas. 

Dengan membatasi jangkauan kesulitan seseorang akan mampu berpikir 

dengan jernih dan tepat mengambil tindakan.  

Endurance atau biasa disingkat E merupakan dimensi terakhir 

yang mengukur seseorang bertahan dalam menghadapi kesulitan. Orang 

dengan endurance rendah akan menganggap sebuah kesulitan sebagai 

sesuatu yang akan berlangsung lama. Sebaliknya orang dengan endurance 

tinggi akan menganggap kesulitan sebagai sesuatu yang sementara, cepat 

berlalu dan kecil kemungkinannya terjadi lagi. 
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BAGIAN 3 

PETUNJUK KHUSUS 

 

 

 
sumber gambar: dokumen pribadi 

 

 
Peran guru Bimbingan dan Konseling/Konselor 

Prosedur pelatihan: 

Pelatihan control 

Pelatihan origin and ownership 

Pelatihan reach 

Pelatihan endurance 
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Peran  

Guru Bimbingan dan Konseling 
 

 

Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor berperan sebagai pemimpin dan 

fasilitator dengan tugas:  

1. Menyiapkan kebutuhan pelatihan yang diperlukan; 

2. Menyusun jadwal kegiatan; 

3. Menjelaskan prosedur pelatihan; 

4. Membangun hubungan baik agar peserta antusias; 

5. Memahami jenis permainan yang akan diberikan saat pelatihan; 

6. Membentuk kelompok; 

 

Prosedur  Pelatihan  

Kecerdasan adversitas Berbasis permainan ketangkasan 

 

 

Pelatihan kecerdasan adversitas berbasis permainan ketangkasan 

merupakan sebuah pelatihan yang dikemas dalam setting bimbingan 

kelompok menggunakan beberapa permainan seperti, jembatan tali, 

estafet paralon, jaring laba-laba, dan piramida bersusun. Melalui 

permainan ketangkasan peserta didik akan belajar keterampilan baru 

seperti mampu mengendalikan diri menghadapi kesulitan, mengakui 

kesalahan dan bertanggungjawab memperbaikinya, ulet, optimis, percaya 

diri dan memiliki ketahanan menghadapi kesulitan. 
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Panduan pelatihan ini disusun berdasarkan hasil studi pustaka, studi 

lapangan, observasi dan wawancara dengan salah satu trainer outbond 

sehingga buku panduan pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, sesuai dengan teori dan kondisi di lapangan. Panduan pelatihan ini 

disusun dengan memperhatikan aspek akseptabilitas, yaitu segi 

ketepatan, kegunaan, kemudahan, dan kemenarikan..  
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Pra- Pelatihan 

 

 

Topik                      : Kecerdasan Adversitas  

Alokasi waktu      :  1 x 90 menit 

Tujuan                    : Mengetahui tingkat kecerdasan adversitas 
peserta didik. 

Fungsi layanan    : Pemahaman 

Media/alat            : Instrumen skala kecerdasan adversitas 

Sasaran                  : Peserta didik kelas VII sampai IX 

 

Uraian kegiatan:  

1. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyiapkan instrumen 

skala penilaian kecerdasan adversitas.  

2. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyampaikan salam 

3. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor melakukan ice breaking. 

4. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyampaikan tujuan 

kegiatan, yaitu untuk mengetahui tingkat kecerdasan adversitas 

peserta didik menggunakan skala penilaian adversitas. 

5. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor memberikan penjelasan 

tentang kegiatan yang akan dilakukan secara operasional 

6. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menanyakan kesiapan 

peserta didik. 

7. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor melancarkan instrumen 

skala penilaian kecerdasan adversitas.  

8. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor mengumpulkan dan 

menganalisis data skala.  
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9. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menginterpretasikan 

hasil skala dan mengelompokkan dalam tiga kategori: tinggi, 

sedang, dan rendah.  

10. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menetapkan sepuluh 

peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan adversitas 

rendah, memiliki kondisi fisik sehat, dan sukarela mengikuti 

kegiatan.  

11. Skala kecerdasan adversitas terlampir pada lampiran 2.  
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Pembentukan Kelompok 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PERTEMUAN Ke- 1 
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Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling  

 

Kegiatan                : Perkenalan Kegiatan Pelatihan Kecerdasan 
Adversitas 

Alokasi waktu      :  1x 40 menit 

Tujuan                    : 1. Peserta didik dapat mengenal anggota 
kelompoknya. 

2. Peserta didik dapat menjalin hubungan 
baik dengan anggota kelompoknya. 

3. Peserta didik dapat memahami tujuan 
pelatihan kecerdasan adversitas. 

4. Peserta didik dapat menyatakan 
kesediaannya mengikuti pelatihan.   

Fungsi layanan    : Pemahaman 

Media/alat            : 1. Buku panduan pelatihan 
2. Bola sepak takraw   

Metode                   : Permainan Ketangkasan 

Sasaran                  : Siswa kelas VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pertemuan pertama ini terdapat dua 

kegiatan, yaitu: 

1) pembentukan kelompok 

2) persetujuan mengikuti kegiatan 

PETUNJUK 
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Uraian Kegiatan:  

1. Tahap Awal          

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 
salam dan menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat peserta didik bersemangat.  

2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor 
memperkenalkan diri pada peserta 

3) Guru bimbingan dan konseling menyampaikan tujuan 
kegiatan pada peserta. 

4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan dan langkah kegiatan pelatihan pada peserta 

5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
peran dan tanggungjawab peserta 

6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta didik mengikuti kegiatan pelatihan. 

7) Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi 
kesempatan pada peserta didik untuk bertanya tentang tugas 
yang belum dipahami 

8) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan hal 
yang belum dipahami oleh peserta didik. 

9) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

10) Setelah semua menyatakan siap, selanjutnya Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor memulai ke tahap kerja. 

 

2. Tahap Inti             

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar komitmen pada peserta (terlampir pada lampiran 2) 

2) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor meminta peserta 
didik berkumpul membentuk lingkaran. 

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor meminta peserta 
didik untuk memperkenalkan diri.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menjelaskan aturan 
permainan. 

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
jalannya permainan dan keterlibatan peserta didik dalam 
pelatihan.  
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3. Tahap Pentutup        

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor bertanya pada 
peserta tentang pengalamannya selama mengikuti 
kegiatan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
menganalisis dan menemukan sebab mengapa mereka 
menunjukkan perilaku tersebut dan apa yang akan mereka 
lakukan.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat rencana tindakan perbaikan perilaku yang 
dianggap sebagai kelemahan dirinya.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat kesimpulan kegiatan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menyampaikan 
kegiatan pertemuan berikutnya. 

6) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengakhiri 
kegiatan dengan berdoa dan salam.   

 

Evaluasi Proses 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak 
peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan di 
kertas yang sudah disiapkan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
keterlibatan peserta selama mengikuti kegiatan. 

Evaluasi Hasil 

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi untuk mengetahui perasaan peserta 
selama mengikuti kegiatan pelatihan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai topik yang dibahas.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap 
materi yang diberikan.  
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Pelatihan Control 

 

 

 

 

 
 

Sumber: https://tinyurl.com/yyo4kvyk 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Ke- 2 
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PELATIHAN CONTROL 
 

Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling 

 

Topik                      : Mengendalikan Diri 

Alokasi waktu      :  1 x 90 Menit 

Tujuan                    : 1. Peserta mampu mengendalikan diri 
menghadapi kesulitan. 

2. Peserta mampu mengendalikan diri 
menghadapi kegagalan yang dihadapi. 

3. Peserta mampu menerapkan perilaku 
control dalam menghadapi situasi sulit di 
kehidupan sehari-hari.  

Fungsi layanan    : Pemahaman  

Media/alat            : 1. Tali tambang manila 15 meter 
2. Dua pohon untuk jembatan 
3. Tangga kecil 
4. Sebagai pengaman bisa menggunakan:  

a. webbing dan sling dihubungkan tali 
caramanter elastic dan carabiner 
kapasitas total 900 kilogram 
(opsional).  

b. Body harnest 
c. Helm  

*tentukan pohon yang kuat dan besar dengan 
diameter minimal 40 cm. Untuk menentukan 
ketinggian sesuaikan dengan kondisi peserta.  

Metode                   : Permainan  

Sasaran                  : Siswa kelas VII sampai IX 
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1. Penggunaan tali tambang manila dapat diganti dengan tali 

tambang lain asal memenuhi standard keamanan.  

2. Panjang jembatan tali mempengaruhi tingkat kesulitan 

permainan. Semakin panjang titian jembatan, semakin tinggi 

tingkat kesulitannya. Disarankan panjang tali minimal 15 

meter.  

3. Tinggi jembatan dari atas tanah dan panjang tali sebagai 

pegagangan disesuikan dengan tinggi siswa yang mengikuti 

pelatihan.  

 

Catatan 
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Uraian Kegiatan:  

Tahap Awal  

1. Tahap Awal          

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 
salam dan menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat peserta didik bersemangat.  

2) Guru bimbingan dan konseling menyampaikan tujuan 
kegiatan pada peserta. 

3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan dan langkah kegiatan pelatihan pada peserta 

4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
peran dan tanggungjawab peserta 

5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu permainan jembatan tali.  

6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan ice 
breaking “tepuk djirolu” (materi terlampir).  

7) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

8) Setelah semua menyatakan siap, selanjutnya Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor memulai ke tahap inti. 

 

 

2. Tahap Inti             

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor meminta peserta 
didik berkumpul membentuk barisan bentuk U.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menjelaskan aturan 
permainan. 

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
ice breaking.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor memulai 
permainan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
jalannya permainan dan keterlibatan peserta didik dalam 
pelatihan.  
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3. Tahap Pentutup        

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor bertanya pada 
peserta tentang pengalamannya selama mengikuti kegiatan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
menganalisis dan menemukan sebab mengapa mereka 
menunjukkan perilaku tersebut dan apa yang akan mereka 
lakukan.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat rencana tindakan perbaikan perilaku yang 
dianggap sebagai kelemahan dirinya.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat kesimpulan kegiatan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menyampaikan 
kegiatan pertemuan berikutnya. 

6) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengakhiri 
kegiatan dengan berdoa dan salam.   

 

 

 

Evaluasi Proses 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak 
peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan di 
kertas yang sudah disiapkan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
keterlibatan peserta selama mengikuti kegiatan. 

Evaluasi Hasil 

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi untuk mengetahui perasaan peserta 
selama mengikuti kegiatan pelatihan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai topik yang di bahas.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap 
materi yang diberikan.  
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Gambaran jembatan tali 
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Pelatihan Origin and Ownership 

 

 

 
 

Sumber: dokumen pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Ke- 3 
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PELATIHAN ORIGIN & OWNERSHIP 
 

Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling 

 

Topik                      : Origin & ownership (mengakui kesalahan dan 
bertanggungjawab) 

Alokasi waktu      :  1 x 90 menit 

Tujuan                    : 1. Peserta mampu mengenali asal usul 
permasalahan yang dihadapi. 

2. Peserta mampu mengakui kesalahannya. 
3. Peserta memiliki sikap 

bertanggungjawab dan bersedia 
memperbaiki kesalahannya.  

4. Peserta mampu mengimplementasikan 
sikap origin & ownership dalam 
menghadapi situasi di kehidupan sehari-
hari.  

Fungsi layanan    : Pemahaman 

Media/alat            : 1. Paralon PVC atau bambu yang dibelah 
menjadi 2 dengan panjang kurang lebih 
50 cm.  

2. Bola plastik atau bola pingpong.  
 

Metode                   : Permainan  

Sasaran                  : Peserta didik kelas VII s.d IX 
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Uraian Kegiatan:  

Tahap Awal  

1. Tahap Awal          

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 
salam dan menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat peserta didik bersemangat.  

2) Guru bimbingan dan konseling menyampaikan tujuan 
kegiatan pada peserta. 

3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan dan langkah kegiatan pelatihan pada peserta 

4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
peran dan tanggungjawab peserta 

5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu permainan jembatan tali.  

6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan ice 
breaking “gerakan terlarang” (materi terlampir).  

7) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

8) Setelah semua menyatakan siap, selanjutnya Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor memulai ke tahap inti. 

 

 

2. Tahap Inti             

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor meminta peserta 
didik berkumpul membentuk lingkaran.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menjelaskan aturan 
permainan. 

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
ice breaking.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor memulai 
permainan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
jalannya permainan dan keterlibatan peserta didik dalam 
pelatihan.  
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3. Tahap Pentutup        

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor bertanya pada 
peserta tentang pengalamannya selama mengikuti kegiatan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
menganalisis dan menemukan sebab mengapa mereka 
menunjukkan perilaku tersebut dan apa yang akan mereka 
lakukan.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat rencana tindakan perbaikan perilaku yang 
dianggap sebagai kelemahan dirinya.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat kesimpulan kegiatan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menyampaikan 
kegiatan pertemuan berikutnya. 

6) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengakhiri 
kegiatan dengan berdoa dan salam.   

 

 

Evaluasi Proses 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak 
peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan di 
kertas yang sudah disiapkan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
keterlibatan peserta selama mengikuti kegiatan. 

Evaluasi Hasil 

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi untuk mengetahui perasaan peserta 
selama mengikuti kegiatan pelatihan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai topik yang di bahas.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap 
materi yang diberikan.  
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Pelatihan Reach 

 

 

 
 

Sumber: https://bit.ly/2Zox9YJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Ke- 4 
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PELATIHAN REACH 
 

Rencana Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

 

Topik                      : Reach (jangkauan) 

Alokasi waktu      :  1 x 90 menit 

Tujuan                    : 1. Peserta memiliki jangkauan dalam 
menghadapi masalah. 

2. Peserta mampu membuat prioritas 
masalah. 

3. Peserta mampu mencari pemecahan 
masalah.  

4. Peserta mampu mengimplementasikan 
reach (jangkauan) dalam menghadapi 
situasi di kehidupan sehari-hari.  

Fungsi layanan    : Pemahaman  

Media/alat            : 1. Tali tambang 50 meter dengan diameter 
20 mm (bisa menggunakan tali lain).  

2. Pipa carbon steel 2,5 in atau kayu 3 
meter.  

3. Pipa carbon steel 1.5 in atau kayu 4 
meter.  

4. Kawat sling diameter 8 mm 15 meter.  

 

Metode                   : Permainan Ketangkasan 

Sasaran                  : Peserta didik kelas VII – IX 
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Uraian Kegiatan:  

Tahap Awal  

 

1. Tahap Awal          

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 
salam dan menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat peserta didik bersemangat.  

2) Guru bimbingan dan konseling menyampaikan tujuan 
kegiatan pada peserta. 

3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan dan langkah kegiatan pelatihan pada peserta 

4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
peran dan tanggungjawab peserta 

5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu permainan jembatan tali.  

6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan ice 
breaking “oposite” (materi terlampir).  

7) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

8) Setelah semua menyatakan siap, selanjutnya Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor memulai ke tahap inti. 

 

 

2. Tahap Inti            

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor meminta peserta 
didik berbasis berbanjar.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menjelaskan aturan 
permainan. 

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
ice breaking.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor memulai 
permainan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
jalannya permainan dan keterlibatan peserta didik dalam 
pelatihan.  
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3. Tahap Penutup        

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor bertanya pada 
peserta tentang pengalamannya selama mengikuti kegiatan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
menganalisis dan menemukan sebab mengapa mereka 
menunjukkan perilaku tersebut dan apa yang akan mereka 
lakukan.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat rencana tindakan perbaikan perilaku yang 
dianggap sebagai kelemahan dirinya.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat kesimpulan kegiatan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menyampaikan 
kegiatan pertemuan berikutnya. 

6) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengakhiri 
kegiatan dengan berdoa dan salam.   

 

 

Evaluasi Proses 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak 
peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan di kertas 
yang sudah disiapkan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
keterlibatan peserta selama mengikuti kegiatan. 

Evaluasi Hasil 

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi untuk mengetahui perasaan peserta selama 
mengikuti kegiatan pelatihan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai topik yang di bahas.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap 
materi yang diberikan.  
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Gambaran Jaring Laba-laba 
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Pelatihan Endurance 

 

 

 

 

 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Ke-5 5 
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PELATIHAN ENDURANCE 
 

Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling 

 

Topik                      : Endurance (ketahanan) 

Alokasi waktu      :  1 x 90 menit 

Tujuan                    : 1. Peserta memiliki kesadaran pentingnya 
memiliki katahanan menghadapi 
kesulitan. 

2. Peserta memiliki sikap sabar dan tekun.  
3. Peserta optimisi menghadapi kesulitan. 
4. Peserta mampu menerapkan 

kemampuan ketahanan dalam 
menghadapi situasi sulit di kehidupan 
sehari-hari.  

Fungsi layanan    : Pemahaman  

Media/alat            : 1. Kartu Uno atau Kartu lainnya.  

 

Metode                   : Permainan  

Sasaran                  : Peserta didik kelas VII – IX 
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Uraian Kegiatan:  

Tahap Awal  

1. Tahap Awal          

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 
salam dan menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat peserta didik bersemangat.  

2) Guru bimbingan dan konseling menyampaikan tujuan 
kegiatan pada peserta. 

3) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan dan langkah kegiatan pelatihan pada peserta 

4) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
peran dan tanggungjawab peserta 

5) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan 
kegiatan yang akan dilakukan, yaitu permainan jembatan tali.  

6) Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan ice 
breaking “oposite” (materi terlampir).  

7) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan 
kesiapan peserta untuk mengikuti kegiatan pelatihan 

8) Setelah semua menyatakan siap, selanjutnya Guru bimbingan 
dan konseling atau konselor memulai ke tahap inti. 

 

 

2. Tahap Inti             

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor meminta peserta 
didik berkumpul dan berbaris.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menjelaskan aturan 
permainan. 

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
ice breaking.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor memulai 
permainan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
jalannya permainan dan keterlibatan peserta didik dalam 
pelatihan.  
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3. Tahap Pentutup        

1) Guru bimbingan dan Konseling/ Konselor bertanya pada 
peserta tentang pengalamannya selama mengikuti kegiatan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
menganalisis dan menemukan sebab mengapa mereka 
menunjukkan perilaku tersebut dan apa yang akan mereka 
lakukan.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat rencana tindakan perbaikan perilaku yang 
dianggap sebagai kelemahan dirinya.  

4) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengajak peserta 
membuat kesimpulan kegiatan.  

5) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor menyampaikan 
kegiatan pertemuan berikutnya. 

6) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengakhiri 
kegiatan dengan berdoa dan salam.   

 

 

 

Evaluasi Proses 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengajak 
peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan di 
kertas yang sudah disiapkan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor mengamati 
keterlibatan peserta selama mengikuti kegiatan. 

Evaluasi Hasil 

1) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi untuk mengetahui perasaan peserta 
selama mengikuti kegiatan pelatihan.  

2) Guru bimbingan dan konseling/ konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai topik yang di bahas.  

3) Guru bimbingan dan konseling/ Konselor membagikan 
lembar evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap 
materi yang diberikan.  
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Penutup 

 
Kegiatan                 : Pengakhiran 

Alokasi waktu      :  1 x 90 menit 

Tujuan                    : 1. Mengetahui ketercapaian peserta didik 
setelah mengikuti pelatihan.  

2. Mengetahui kesan dan saran peserta 
setelah mengikuti kegiatan.   

Fungsi layanan    : Pemahaman 

Media/alat            : 1. Skala kecerdasan adversitas 
2. Lembar refleksi dan lembar saran 

Sasaran                  : Peserta didik kelas VII - IX 

 

Uraian kegiatan:  

a. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyiapkan instrumen 

skala penilaian kecerdasan adversitas (terlampir pada halaman    ) 

b. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyampaikan salam 

c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menyampaikan tujuan 

kegiatan, yaitu untuk mengetahui ketercapaian perubahan 

peserta setelah mengikuti pelatihan dan untuk mengetahui saran 

dan kesan peserta megikuti pelatihan.  

d. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor memberikan penjelasan 

tentang kegiatan yang akan di lakukan secara operasional 

e. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor menanyakan kesiapan 

peserta didik. 

f. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor membagikan lembar 

refleksi.   

g. Guru bimbingan dan konseling/Konselor mengakhiri kegiatan 

 

Pertemuan ke - 6 
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Lampiran 1 

 

Jadwal Pelatihan 

No Pertemuan Kegiatan Waktu 

1 Pra-pelatihan 1. Pembukaan 
2. Melancarkan 

instrumen skala 
kecerdasan adversitas 

3. Mengakhiri kegiatan  

90 menit 

2 Pertemuan 1 
Pembentukan 
kelompok 

1. Pembukaan  
2. Tahap Inti 
3. Mengakhiri kegiatan 

 

90 menit 
 

3 Pertemuan 2 
Pelatihan control 

1. Pembukaan  
2. Permainan  
3. Mengakhiri kegiatan 

90 menit 

4 Pertemuan 3 
Pelatihan origin 
& ownership  

1. Pembukaan  
2. Permainan  
3. Mengakhiri kegiatan 

  90 menit 
 

5 Pertemuan 4 
Pelatihan reach 

1. Pembukaan  
2. Permainan  
3. Mengakhiri kegiatan 

  90 menit 
 

6 Pertemuan 5 
Pelatihan 
endurance 

1. Pembukaan  
2. Permainan  
3. Mengakhiri kegiatan 

  90 menit 

7 Pertemuan 6 
Pengakhiran 

1. Pembukaan  
2. Melancarkan 

instrumen skala 
kecerdasan 
adversitas dan 
lembar refleksi 

3. Mengakhiri kegiatan 

   90 menit 
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 Membatasi kesulitan agar tidak semakin melebar 

Lampiran 2 

 

INSTRUMEN 

SKALA KECERDASAN ADVERSITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUJUAN: 

Mengukur tingkat kecerdasan adversitas peserta didik 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga guru 

bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan 

yang sesuai pada peserta didik.  

KARAKTERISTIK: 

Skala kecerdasan adversitas dikembangkan untuk peserta 

didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 

mempertimbangkan segala karakteristik peserta didik 

pada jenjang pendidikan tersebut dan juga 

mempertimbangkan indikator dan deskriptor yang ada. 

Skala kecerdasan ini terdiri dari 29 item.  

ASPEK YANG DIUKUR 

 Mengendalikan kesulitan yang muncul diakibatkan         
oleh tindakan orang lain dan mempengaruhinya. 

1 

 Mengetahui penyebab munculnya kesulitan dan 
bertanggungjawab memperbaiki kesalahan. 

2 

3 

 Mengambil tindakan untuk mengatasi kesulitan dan      
bertahan menghadapi kesulitan.  

4 
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INTERPRETASI SKALA 

 

Skala kecerdasan adversitas disusun menggunakan skala likert 

dengan lima pilihan alternatif  jawaban. Peserta didik diminta untuk 

memberikan tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban pada 

setiap pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan keadaan diri 

peserta didik. Berikut ini tabel kriteria skor skala kecerdasan 

adversitas: 

Tabel skor instrument skala kecerdasan adversitas 

Kategori Skor 

Sangat sesuai  5 

Sesuai  4 

Cukup sesuai 3 

Tidak sesuai 2 

Sangat tidak sesuai 1 

 

Setelah menentukan skor pilihan jawaban pada skala kecerdasaran 

adversitas, selanjutnya guru bimbingan dan konseling atau konselor 

menentukan kriteria skor skala kecerdasan adversitas. Untuk menentukan 

kriteria skor langkah pertama yang dilakukan guru bimbingan dan 

konseling atau konselor, yaitu menentukan interval. Berikut ini cara 

menentukan interval:  

1. Menentukan jumlah pilihan jawaban skala. Pada skala kecerdasan 

adversitas ini digunakan 5 pilihan jawaban dengan mengacu pada 

skala likert.  

2. Menentukan skor untuk masing-masing pilihan jawaban dengan 

ketentuan sebagai berikut seperti yang terlampir pada tabel 1.1.  
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3. Menentukan jumlah item pernyataan skala. Jumlah item pernyataan 

pada skala kecerdasan adversitas setelah dilakukan uji validasi 

intrumen, yaitu sebanyak 29 item. 

4. Menentukan interval kriteria skor dengan rumus:  

Skor minimal= 29 

Skor maksimal= 29x5 item jawaban= 145 

𝐼 =
Skor maksimal−skor minimal

Σ kategori
  

   =
145−29

3
=  38.6  

  

Tabel Kriteria Skor Skala Kecerdasan Adversitas 

Skor Kategori Interpretasi  

29-68 Quitter Menghindari kewajiban, mudah 
menyerah, cenderung pasif, mudah 
menyalakan orang lain, pesimis, 
menolak kesempatan yang ada dan 
tidak bergairah untuk mencapai puncak 
keberhasilan.  

69-107 Campers  Cukup senang dengan hasil yang 
diusahakannya, melepaskan 
kesempatan yang ada, memilih berada 
pada zona nyaman, tidak berani 
mengambil risiko lebih banyak, dan 
mengerjakan sesuatu tidak maksimal.  

108-145 Climbers Menyukai tantangan, percaya diri, 
memahami tujuan hidupnya, berani 
mengambil risiko, dan selalu berusaha 
menyelesaikan tantangan.  
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SKALA KECERDASAN ADVERSITAS 

 

IDENTITAS DIRI 

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

No absen  : ............................................................................................. 

Kelas  : ............................................................................................. 

Jenis kelamin :  ............................................................................................. 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah pernyataan dengan seksama dan bayangkan jika 

peristiwa itu Anda yang mengalami.  

2. Lingkarilah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri 

Anda.  

3. Jawaban Anda bersifat rahasia dan tidak mempengaruhi hasil 

akademik Anda. Maka jawablah sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Definis pilihan: 

Angka 1 : jika penyataan sangat tidak sesuai dengan keadaan diri Anda 

Angka 2 : jika pernyataan tidak sesuai dengan keadaan diri Anda 

Angka 3 : jika pernyataan cukup sesuai dengan keadaan diri Anda 

Angka 4 : jika pernyataan sesuai dengan diri Anda 

Angka 5 : jika pernyataan sangat sesuai dengan keadaan diri Anda. 

 

Contoh: 

Pernyataan Alternatif jawaban 

1 2 3 4 5 

Saat hujan saya akan tetap berangkat ke sekolah  

 

    √ 
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No Pernyataan Alternatif jawaban 

1 2 3 4 5 

1 Saat saya melakukan kesalahan saya akan 
berbalik menyalahkan orang lain 

     

2 Ketika teman saya lupa membawa tugas 
kelompok, maka saya akan mencari cara untuk 
menyelesaikannya.  

     

3 Ketika kelompok kami gagal mendapat nilai 
terbaik, maka sepenuhnya itu kesalahan 
teman saya yang tidak bisa menjawab 
pertanyaan.  

     

4 Saya akan mencari tempat lain untuk belajar 
ketika adik saya menyalakan TV dengan keras.  

     

5 Ketika teman meminjam buku saya dan lupa 
menaruhya, maka saya akan membantunya 
untuk mencari.  

     

6 Perselisihan dengan teman merupakan 
sesuatu yang dapat diatasi 

     

7 Saya mendapat nilai jelek karena malas 
belajar. 

     

8 Jika terjadi perselisihan dengan teman, saya 
akan mencari jalan keluarnya 

     

9 Ketika menghilangkan buku teman, saya akan 
menghindar dan mencari alasan agar tidak 
dimarahi. 

     

10 Saya malas belajar jika tidak mendapat juara.       

11 Ketika tugas saya belum selesai, saya akan 
berusaha menyelesaikannya    

     

12 Saya mengganti uang kas yang hilang karena 
keteledoran saya 

     

13 Ketika ketahuan menyontek saya bersedia 
menerima hukuman dari guru 

     

14 Ketika nilai  mata pelajaran saya turun karena 
sering bermain, saya segera mengurangi 
bermain dan rajin belajar 

     

15 Saya tidak mengikuti pelajaran karena 
mengantuk setelah tidur larut malam. 
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No Pernyataan Alternatif jawaban 

1 2 3 4 5 

16 Ketika sahabat saya sedih dan ingin ditemani, saat 
itu saya sedang mendapat tugas dari guru yang 
harus segera dikumpulkan. Yang saya lakukan 
adalah segera menyelesaikan tugas guru setelah 
itu menemui teman saya.  

     

17 Saya akan melaksanakan tugas dengan baik saat 
dipilih menjadi pemimpin kelompok 

     

18 Ketika saya akan berangkat sekolah, ibu saya harus 
mengantar adik terlebih dulu. Yang saya lakukan 
adalah menunggu ibu sampai pulang meskipun 
saya akan terlambat. 

     

19 Saya akan diam saja saat menghilangkan uang kas 
kelas yang akan dibuat membeli alat kebersihan.  

     

20 Ketika saya sedang asyik bermain game online, 
tiba-tiba ayah saya sakit dan membutuhkan obat. 
Yang saya lakukan adalah menghindar agar tidak 
disuruh. 

     

21 Saya bisa menyelesaikan tugas dari guru meskipun 
saya harus mengikuti kegiatan OSIS. 

     

22 Ketika saya menghilangkan buku perpustakaan, 
saya akan berusaha menggantinya. 

     

23 Saya akan berusaha mencari jawaban jika 
menemui soal yang sulit. 

     

24 Ban motor saya bocor saat akan berangkat sekolah, 
maka saya akan berjalan kaki atau berusaha 
mencari tumpangan ke sekolah.  

     

25 Teman saya mendiamkan saya selama satu hari. 
Yang saya lakukan adalah berusaha mengajaknya 
bicara.  

     

26 Ketika hujan, saya enggan berangkat ke sekolah.      

27 Ketika banyak tugas dari guru, saya akan 
menyelesaikannya satu per satu. 

     

28 Orangtua saya belum memiliki uang untuk 
membeli sepatu. Yang saya lakukan adalah 
menabung untuk membeli sepatu. 

     

29 Saat menemui kesulitan mengerjakan tugas, saya 
akan meminta orang lain mengerjakannya.   
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Lampiran 3 

 

Peraturan dan  

Pernyataan Komitmen Mengikuti Kegiatan Pelatihan 

 

Peraturan mengikuti pelatihan kecerdasan adversitas: 

1. peserta hadir tepat waktu.  

2. peserta secara sukarela dan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan 

pelatihan hingga selesai. 

3. peserta menghargai dan menghormati pendapat dari peserta lain. 

4. peserta bersedia mengisi lembar komitmen mengikuti pelatihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KOMITMEN MENGIKUTI PELATIHAN 
KECERDASAN ADVERSITAS BERBASIS PERMAINAN 

KETANGKASAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : .......................................................................... 
NISN  : .......................................................................... 
Kelas  : .......................................................................... 
Umur : .......................................................................... 

 
menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti seluruh 
kegiatan pelatihan kecerdasan adversitas berbasis 
permainan ketangkasan hingga selesai. 
 
 
Ngimbang, .................................. 
 
Mengetahui, 
Guru BK                                                                    Peserta Pelatihan 
 
 
...............................................                                   ........................................ 
NIP. ......................................                                  NISN............................. 
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Lampiran 44 

 

 

 

 

Nama 
permainan 

Winning ball 

Tujuan          : 1. Peserta saling mengenal anggota kelompok 
kelompoknya. 

2. Membangun hubungan baik antara 
pemimpin kelompok dengan anggotanya.  

3. Membangun hubungan baik antara peserta 
dengan peserta.  

Metode          :  Permainan  

Media/ Alat : 1. Bola sepak takraw atau bola tenis 
2. Peluit  

 

Prosedur Kegiatan:  

1. Peserta berkumpul membentuk lingkaran 

2. Pemimpin kelompok mengucapkan salam dan menanyakan 

kesiapan peserta mengikuti kegiatan pelatihan.  

3. Pemimpin kelompok mempersilakan anggota kelompok untuk 

memperkenalkan dirinya satu persatu.  

4. Pemimpin kelompok melemparkan bola secara acak kepada salah 

satu anggota kelompok. 

5. Anggota yang menerima bola harus mengucapkan terima kasih 

pada pemberi bola. Selanjutnya penerima bola memperkenalkan 

diri dengan menyebutkan nama, kelas dan hobi.  

Materi Pelatihan Pembentukan 

Kelompok 
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6. Selesai memperkenalkan diri, peserta pemegang bola 

melemparkan bola pada peserta yang lain dengan menyebut nama 

peserta yang akan diberi bola.  

7. Apabila peserta yang melempar bola salah menyebut nama 

penerima bola, maka ia berhak mendapat hukuman. Misalnya 

bernyanyi atau berlari mengelilingi anggota kelompok.  

8. Peserta hanya boleh menerima 1 kali lemparan. Apabila menerima 

2 kali lemparan maka permainan diulang dari awal.  

9. Permainan berakhir jika semua peserta telah mendapat giliran 

lemparan bola.  

10. Pemimpin kelompok bertugas mengamati jalannya permainan. 

Apabila ada peserta salah menyebutkan nama atau berlaku curang, 

tugas fasilitator mengingatkan dengan cara meniupkan peluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemimpin kelompok  harus peka dengan keadaan peserta.  
Apabila ada peserta yang kurang semangat dan kurang 
konsentrasi maka fasilitator bisa bertanya pada peserta 
dengan kalimat seperti: 
 
“halo halo... are you ok? Sedang apa kita di sini?”  

pemimpin kelompok dan peserta menjawab “bersenang-

senang” 
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Lampiran 5 

 

 

 

Ice breaking tepuk Djirolu 

 

1. peserta berkumpul membentuk barisan U 

2. guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan 

peserta.  

Contoh:  

a. saat guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 

“halo, are you ready?”, maka peserta menjawab dengan kalimat “we 

are ready”.  

b. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanya 

“sedang apa di sini?” peserta menjawab “bersenang-senang” 

3. guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai ice breaking 

a. Guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata tepuk 1, 

maka peserta mengikuti dengan bertepuk tangan 1 kali. 

b. Guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata tepuk 2, 

maka peserta mengikuti dengan bertepuk tangan 2 kali. 

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata tepuk 3, 

maka peserta mengikuti dengan bertepuk tangan 3 kali sambil 

berhadapan dengan teman sebelahnya dan berteriak “haa” 

d. Permainan berakhir jika peserta sudah semangat.  

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pelatihan  control 
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Permainan Jembatan Tali 

 

 
Melalui permainan ini peserta diharapkan mampu 

mengendalikan diri menghadapi situasi sulit.  

 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan dan 

mengecek kesiapan alat permainan.  

2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan secara 

detail prosedur permainan, yaitu:  

a. Peserta berkelompok sebanyak 3 orang  

b. Masing-masing kelompok bertugas memindahkan bendera 

dari pos A ke Pos B melalui jembatan tali.  

c. Peserta secara bergantian menyeberangi jembatan tali dengan 

membawa bendera. Jika peserta menjatuhkan bendera maka 

peserta harus mengulang  dari pos A.  

d. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengarahkan 

peserta agar berpikir dan membuat strategi agar berhasil 

menyeberang.  

e. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi 

semangat pada peserta.  
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Lampiran 6 

 

 

 

 

Ice breaking Gerakan Terlarang 

 

1. peserta berdiri membentuk lingkaran sambil merentangkan tangan. 

2. guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan 

peserta.  

Contoh:  

a. saat guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 

“halo, are you ready?”, maka peserta menjawab dengan kalimat “we 

are ready”.  

b. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanya 

“sedang apa di sini?” peserta menjawab “bersenang-senang” 

3. guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai ice breaking 

a. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai permainan 

dengan gerakan tertentu dan meminta peserta untuk 

mengikutinya. Namun ada dua gerakan yang tidak boleh mereka 

ikuti dan sebagai gantinya mereka harus melakukan gerakan lain.  

Misal: saat guru bimbingan dan konseling atau konselor 

melakukan gerakan memegang telinga maka peserta harus 

melakukan gerakan lain misalnya memegang mulut atau yang 

lainnya.  

b. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat membuat 

berbagai variasi gerakan.  

c. Apabila ada peserta yang salah membuat gerakan, mereka bisa 

dikumpulkan untuk diberikan hukuman.  

Materi Pelatihan  Origin & Ownership 
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d. Penentuan kelompok berdasarkan pada kelompok menang dan 

kalah. 

e. Permainan berakhir jika peserta sudah semangat.  
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Estafet Bola 

 

 

Melalui permainan ini peserta diharapkan mampu mengakui 

kesalahan dan bertanggungjawab untuk memperbaiki 

kesalahannya.  

 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan dan 

mengecek kesiapan alat permainan.  

2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan secara 

detail prosedur permainan, yaitu:  

a. Peserta berkelompok sebanyak 6 orang  

b. Setiap peserta memegang 1 buah paralon yang telah di belah 

dan satu peserta lainnya memegang timba diujung garis finish.  

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengatur dan 

menetapkan jarak tempuh kurang lebih 10-15 meter. Semakin 

jauh semakin tinggi kesulitannya.  

d. Masing-masing kelompok bertugas memindahkan bola secara 

estafet menggunakan paralon hingga garis finish.  

e. Saat di garis finish peserta memasukkan bola ke dalam timba.  

f.     saat memindahkan bola peserta tidak boleh menyentuh bola.  

g. Saat bola terjatuh, maka kelompok harus memulai permainan 

dari awal.   

h. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengarahkan 

peserta agar berpikir dan membuat strategi agar berhasil 

menyeberang.  

i.     Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi 

semangat pada peserta.  
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Lampiran 7 

 

 

 

Ice breaking Oposite 

1. peserta berkumpul membentuk barisan U 

2. guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan 

peserta.  

Contoh:  

a. saat guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 

“halo, are you ready?”, maka peserta menjawab dengan kalimat “we 

are ready”.  

b. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanya 

“sedang apa di sini?” peserta menjawab “bersenang-senang” 

3. guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai ice breaking 

a. Semua peserta berdiri berbaris ke belakang.  

b. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan 

aturan permainan. 

c. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

sebenarnya maka peserta melakukan gerakan sesuai perintah. 

Misal saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

“sebenarnya, duduk” maka seluruh peserta mengikuti instruksi 

duduk.  

d. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

“oposaid” maka peserta melakukan gerakan sebaliknya. Misal saat 

guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata “oposaid, 

duduk” maka peserta harus berdiri.  

e. Peserta yang salah mengikuti instruksi dikumpulkan di depan dan 

mendapat hukuman.  

f. Permainan berakhir jika peserta sudah semangat. 

Materi Pelatihan  Reach 
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Jaring Laba-laba 

 

 
Melalui permainan ini peserta diharapkan mampu memiliki 

jangkauan pada masalah dan membuat prioritas. 

 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan dan 

mengecek kesiapan alat permainan.  

2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan secara 

detail prosedur permainan, yaitu:  

a. Peserta berkelompok sebanyak 6 orang  

b. Masing-masing kelompok bertugas memindahkan bola 

melewati jaring laba-laba.   

c. Peserta secara bergantian memanjat jaring sambil membawa 

bola dan selanjutnya peserta harus berbalik dari satu sisi jaring 

ke sisi yang lain dengan membawa bola.  

d. Bola hanya boleh dipindahkan menggunakan tangan.   

e. Setelah sampai di bawah, selanjutnya peserta harus menaruh 

bola pada tempat yang disediakan. 

f.      Jika satu peserta telah berhasil memindahkan bola, 

selanjutnya ganti peserta yang lain yang memindahkan.  

g. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengarahkan 

peserta agar berpikir dan membuat strategi agar berhasil 

menyeberang.  

h. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memberi 

semangat pada peserta.  
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Lampiran 8 

 

 

 

Ice breaking oposite 

1. peserta berkumpul membentuk barisan U 

2. guru bimbingan dan konseling atau konselor menanyakan kesiapan 

peserta.  

Contoh:  

a. saat guru bimbingan dan konseling atau konselor mengucapkan 

“halo, are you ready?”, maka peserta menjawab dengan kalimat “we 

are ready”.  

b. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanya 

“sedang apa di sini?” peserta menjawab “bersenang-senang” 

3. guru bimbingan dan konseling atau konselor memulai ice breaking 

a. Semua peserta berdiri berbaris ke belakang.  

b. Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyampaikan 

aturan permainan. 

c. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

sebenarnya maka peserta melakukan gerakan sesuai perintah. 

Misal saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

“sebenarnya, duduk” maka seluruh peserta mengikuti instruksi 

duduk.  

d. Saat guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata 

“oposaid” maka peserta melakukan gerakan sebaliknya. Misal saat 

guru bimbingan dan konseling atau konselor berkata “oposaid, 

duduk” maka peserta harus berdiri.  

e. Peserta yang salah mengikuti instruksi dikumpulkan di depan dan 

mendapat hukuman.  

f. Permainan berakhir jika peserta sudah semangat.  

Materi Pelatihan  Endurance 
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Menara Kartu 

 

 

Melalui permainan ini peserta diharapkan memiliki 

ketahanan menghadapi situasi sulit.  

 

1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menyiapkan dan 

mengecek kesiapan alat permainan.  

2) Guru bimbingan dan konseling atau konselor menjelaskan secara 

detail prosedur permainan, yaitu:  

a. Peserta berkelompok sesuai dengan kelompoknya  

b. Masing-masing kelompok bertugas menyusun menara dari 

kartu setinggi mungkin.  

c. Kelompok yang berhasil menyusun menara kartu tertinggi 

adalah pemenangnya.  

d. Guru bimbingan dan konseling atau konselor mengarahkan 

peserta agar berpikir dan membuat strategi agar berhasil 

menyusun menara kartu.  

e. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memotivasi 

peserta.  

f.     Jika ada kelompok yang belum berhasil menyusun, permainan 

tetap dilanjutkan sampai peserta menyerah.  
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Lampiran 9 

 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

PERMAINAN WINNING BALL 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

1. Apa tujuan dari permainan winning ball? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Jelaskan! 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4. Apa yang kamu peroleh dari permainan tadi? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Hambatan apa yang kamu temui selama permainan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini (menyenangkan atau 

tidak)? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 10 

 5 

 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

PERMAINAN JEMBATAN TALI 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

1. Apa tujuan dari permainan Jembatan Tali? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Jelaskan! 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

4. Hambatan apa yang kamu temui selama permainan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. Jika permainan jembatan tali dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, pelajaran apa yang dapat kamu ambil? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini (menyenangkan atau 

tidak)? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 11 

Lampiran 6 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

PERMAINAN ESTAFET BOLA 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

1. Apa tujuan dari permainan Estafet Bola? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Jelaskan! 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4. Hambatan apa yang kamu temui selama permainan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. Jika permainan estafet bola dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, 

pelajaran apa yang dapat kamu ambil? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini (menyenangkan atau 

tidak)? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 12 

Lampiran 7 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

PERMAINAN JARING LABA-LABA 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

1. Apa tujuan dari permainan Jaring laba-laba? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Jelaskan! 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

4. Hambatan apa yang kamu temui selama permainan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. Jika permainan jaring laba-laba dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, pelajaran apa yang dapat kamu ambil? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini (menyenangkan atau 

tidak)? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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Lampiran 13 

 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

PERMAINAN MENARA KARTU 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

1. Apa tujuan dari permainan Menara Kartu? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

2. Apakah tujuan kegiatan hari ini sudah tercapai? Jelaskan! 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Apa yang kamu rasakan selama mengikuti kegiatan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

4. Hambatan apa yang kamu temui selama permainan? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

5. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

6. Jika permainan menara kartu dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, pelajaran apa yang dapat kamu ambil? 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

7. Bagaimana pelaksanaan kegiatan hari ini (menyenangkan atau 

tidak)? 

.......................................................................................................................... 

         .......................................................................................................................... 
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Lampiran 14 

 

Lampiran 9 

 

LEMBAR REFLEKSI DIRI 

 

Identitas diri: 

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

Kelas :  ...................................................................................................................  

 

Perubahanku setelah mengikuti kegiatan pelatihan kecerdasan adversitas 

berbasis permainan ketangkasan, yaitu:  

 

Saat aku menemui masalah atau kesulitan 
Dulu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekarang 

 

 

Menurutku masalah atau kesulitan itu.... 
Dulu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekarang 
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Lampiran 15 

 

LEMBAR KESAN DAN SARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara keseluruhan apakah kamu menyukai kegiatan ini? 

*beri tanda cheklist pada gambar 

                       

 

 

 

Kesanku setelah mengikuti kegiatan pelatihan kecerdasan 

adversittas berbasis permainan ketangkasan:  

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

Saranku untuk kegiatan pelatihan kecerdasan adversittas 

berbasis permainan ketangkasan:  

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 
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Tentang Penulis 

 

     

 

 

 

 

Selain tertarik dengan dunia menulis, ia juga tertarik dengan dunia 

pelatihan dan pengembangan diri. Beberapa kali ia mengikuti kegiatan 

seminar atau workshop pelatihan maupun pengembangan diri dan juga 

training for trainer.  

Buku ini adalah wujud dari ketertarikannya dengan dunia menulis dan 

pelatihan, khususnya dalam bidang pendidikan. Ia berharap buku yang 

ditulis dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya guru 

Bimbingan dan Konseling pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.  

Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel 

lorantina.kartika@gmail.com.  

Sejak Sekolah tingkat Menengah ia memiliki ketertarikan pada dunia 

kepenulisan. Untuk mengembangkan ketertarikannya dengan dunia 

menulis ia pernah tergabung dengan kru majalah sekolah dan 

tergabung dengan komunitas menulis. Serta beberapa kali mengikuti 

pelatihan menulis. Ia pernah menulis sebuah buku digital dengan judul 

Kemana Setelah SMA?, yang merupakan produk penulisan skripsi.  
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