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JUDUL MATA KULIAH : AKTUALISASI DIRI   

NOMOR KODE/SKS : 02075204 / 2 SKS      

SEMESTER  : 1 

DOSEN   :  

 

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah ini membahas mengenai aktualisasi diri.Pelaksanaaan perkuliahan selama 14 kali tatap muka dan dua kali 

quis.  

 

STANDAR KOMPETENSI : - 

 

NO KOMPETENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJA

RAN 

URAIAN MATERI 
PEMBELAJARAN 

ES. 
WAKTU 

MEDIA 
PEMBEL
AJARAN 

PENDEKATAN 
PEMBELAJARA
N 

PENILAIAN DAFTAR 
KEPUSTAKAA
N 

1 Diharapkan 
mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
pengertian aktualisasi 
diri 

Pengertian 
aktualisasi 
diri 
 

1. Pengertianakt
ualisasidiri 

2. Kepribadianse
hat 

3. Dayadorongak
tualisasidiri 

4. Ciri-ciri orang 
yang 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tanya jawab, 
ceramah 
interaksi 
 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

 

(1) 
 



mengaktualisa
sikandiri 

2 Diharapkan 
mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
pengertian aktualisasi 
diri 

Pengertian 
aktualisasi 
diri 
 

Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang:  

1. Pengertianaktu
alisasidiri 

2. Kepribadianseh
at 

3. Dayadorongakt
ualisasidiri 

4. Ciri-ciri orang 
yang 
mengaktualisasi
kandiri 

 

2 X 45’ 
 

LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi dan 
laporan hasil 
diskusi 
 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 
 

(1) 

3 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan proses 
perkembangan 
manusia 

Proses 
perkemban
gan 
manusia 
 

1. Pengertianperke
mbangan 

a) Pengertianperke
mbangan 

b) Perbedaan 
proses 
kematangandeng
an proses belajar 

c) Teoritentang 
proses 
kematanganperk
embangankeprib
adian yang 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tatap Muka Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



berkaitandengan
aktualisasidiri 

2. Perkembanganke
pribadian 

 

4 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan proses 
perkembangan 
manusia 
 

Proses 
perkemban
gan 
manusia 

 

Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang 
1. Pengertianperke

mbangan 
2. Beda proses 

kematangandeng
an proses belajar 

3. Teoritentang 
proses 
kematangan 

4. Perkembanganke
pribadian yang 
berkaitandengan
aktualisasidiri 

5. Proses 
perkembanganak
tualisasidiridalam
tiaptahapanperk
embangan 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi dan 
laporan hasil 
diskusi 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 

5 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan tentang 

Konsep diri 
 

1. Pengertiandirida
nkonsepdiri 

2. Dimensikonsepdi
ri 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tatp Muka  Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



konsep diri 
 
 

3. Perkembanganko
nsepdiri 

4. Faktor-
faktorkonsepdiri 

5. Perankonsepdirid
alamaktualisasidi
ri 

6 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan konsep 
diri 
 

Konsep Diri Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang 

1. Pengertiandiri
dankonsepdiri 

2. Dimensikonse
pdiri 

3. Perkembangan
konsepdiri 

4. Faktor-
faktorkonsepdi
ri 

5. Perankonsepdi
ridalamaktuali
sasidiri 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi dan 
laporan hasil 
diskusi 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 

7 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan ciri-ciri 
kematangan  
 

Ciri-ciri 
kematanga
n 

1. Pendapat 
Abraham Maslow 

a) Garisbesaraliran
mahzabhumanist
ik 

b) Ciri-ciriindividu 
yang 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tatap Muka Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



matangmenuruta
liranhumanistik 
yang diwakili 
Maslow 

2. Pendapat EH 
Erikson 

a) Garisbesaraliranp
sikodinamika 

b) Ciri-
ciriindividumatan
gmenurutaliranp
sikodonamika 
yang diwakili 
Erikson 

3. Pendapat Marie 
Jahoda 

a) Garisbesarteorite
ntangsifar 

b) Ciri-
ciriindividumenur
ut Marie Jahoda 

4. Pendapat GW 
Allport 

a) Ciri-
ciriindividumatan
gmenurutAllport 

 

8 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 

Ciri-ciri 
kematanga
n 

Mendiskusikan, 
membedakan dan 
menganalisa kasus 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi dan 
laporan hasil 
diskusi 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



menjelaskan ciri-ciri 
kematangan 
 

dengan menerapkan 
pemahaman tentang 
1. Pendapat 

Abraham Maslow 
c) Garisbesaraliran

mahzabhumanist
ik 

d) Ciri-ciriindividu 
yang 
matangmenuruta
liranhumanistik 
yang diwakili 
Maslow 

2. Pendapat EH 
Erikson 

c) Garisbesaraliranp
sikodinamika 

d) Ciri-
ciriindividumatan
gmenurutaliranp
sikodonamika 
yang diwakili 
Erikson 

3. Pendapat Marie 
Jahoda 

c) Garisbesarteorite
ntangsifar 

d) Ciri-
ciriindividumenur
ut Marie Jahoda 



4. Pendapat GW 
Allport 

b) Ciri-
ciriindividumatan
gmenurutAllport 

 

9 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan 
problematika hidup 
orang dewasa 
 

Problematik
a hidup 
orang 
dewasa 
 

1. Rintangantugas-
tugasperkembanga
n, 
memahamidanme
njelaskantugas-
tugasperkembanga
n orang 
dewasadanhal-hal 
yang 
dapatmerintangitu
gas-
tugasperkembanga
n yang 
meliputikondisifisi
k, proses belajar, 
polaasuh orang 
tua, 
normatemansebay
adankonsepdiri. 

2. Problematikaindivi
du orang dewasa, 
memahamidanme
njelaskanproblema
tika orang dewasa 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tatap Muka Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



yang 
meliputikondisifisi
k, sosial, agama, 
peranseks, 
pekerjaan, 
perkawinan. 

10 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan tentang 
problematika hidup 
orang dewasa 
 

Problematik
a orang 
dewasa 
 

Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang 
tugas-tugas 
perkembangan orang 
dewasa hal-hal yang 
dapat merintangi 
tugas-tugas 
perkembangan yang 
meliputi kondisi fisik, 
proses belajar, pola 
asuh orang tua, 
norma teman sebaya 
dan konsep diri serta 
problematika orang 
dewasa yang meliputi 
kondisi fisik, sosial, 
agama, peran seks, 
pekerjaan, 
perkawinan.  
 

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi dan 
hasil diskusi 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 

11 Ujian tengah semester 
 

Materi 
pertemuan 

Materi pertemuan I-X 2 X 45’  Tes Tertulis Nilai ujian 
tertulis 

(1) 



I-X 

12
&1
3 

Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan tentang 
kemauan kreativitas 
sebagai perwujudan 
aktualisasi diri 
 

Kemauan 
kreativitas 
sebagai 
perwujudan 
aktualisasi 
diri 
 

1. Pengertiankemaua
n 

2. Tingkatandantipe-
tipekemauan, 
memahamidanme
njelaskantingkatan
kemauan yang 
meliputidorongan, 
nafsualamiah, 
aktifdantipekemau
anmenurutkecend
erunganatau 
sentiment 

3. Kemauanvskebiasa
an, 
memahamidanme
njelaskanpengertia
nkebiasaandanma
mpumembedakan
denganpengertian
kemauansertamen
gkaitkandengan 
proses 
merubahkebiasaan 

4. Pengaruhkemauan
padakepribadian, 
memahamidanme
njelaskanpengaruh
kemauanpadakepr

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Tatap Muka Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



ibadian 
 

14 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan tentang 
kemauan kreativitas 
sebagai perwujudan 
aktualisasi diri 
 

Kemauan 
kreativitas 
sebagai 
perwujudan 
aktualisasi 
diri 
 

Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang 
1. Pengertiankemau

an 
2. Tingkatandantipe

-tipekemauan, 
memahamidanm
enjelaskantingkat
ankemauan yang 
meliputidoronga
n, nafsualamiah, 
aktifdantipekema
uanmenurutkece
nderunganatau 
sentiment 

3. Kemauanvskebia
saan, 
memahamidanm
enjelaskanpenger
tiankebiasaandan
mampumembed
akandenganpeng
ertiankemauanse
rtamengkaitkand
engan proses 
merubahkebiasa

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



an 
4. Pengaruhkemaua

npadakepribadia
n, 
memahamidanm
enjelaskanpengar
uhkemauanpada
kepribadian 

 

15 Diharapkan 
mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan tentang 
kemauan kreativitas 
sebagai perwujudan 
aktualisasi diri 
 

Kemauan 
kreativitas 
sebagai 
perwujudan 
aktualisasi 
diri 
 

Mendiskusikan dan 
menganalisa kasus 
dengan menerapkan 
pemahaman tentang 
1. Pengertiankemau

an 
2. Tingkatandantipe

-tipekemauan, 
memahamidanm
enjelaskantingkat
ankemauan yang 
meliputidoronga
n, nafsualamiah, 
aktifdantipekema
uanmenurutkece
nderunganatau 
sentiment 

3. Kemauanvskebia
saan, 
memahamidanm
enjelaskanpenger

2 X 45’ LCD, 
Whitebo
ard 

Diskusi 
interaksi 

Kehadiran 
dan keaktifan 
diskusi 

(1) 



tiankebiasaandan
mampumembed
akandenganpeng
ertiankemauanse
rtamengkaitkand
engan proses 
merubahkebiasa
an 

4. Pengaruhkemaua
npadakepribadia
n, 
memahamidanm
enjelaskanpengar
uhkemauanpada
kepribadian 

 

16 Ujian Akhir Semester Materi 
pertemuan 
XII-XIV 

Materi pertemuan XII-
XIV 

2 X 45’ Tes 
Tertulis 

Diskusi 
interaksi 

Nilai ujian 
tertulis 

(1) 
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