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ABSTRAK 

Tusilawati. NIM 109151066. Pengaruh Konseling Realita Dalam Pengembangan 

Penyesuaian Diri Mahasiswa Asing Di FIP Unimed. Skripsi. Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Medan. 2014. 

Latar belakang pene;itian ini adalah Mahasiswa asing memiliki beberapa 

kendala dalam menyesuaikan diri di kelas. Mereka merasa canggung bergaul 

dengan teman yang tidak satu negara, tidak begitu paham dengan penjelasan 

dosen karena perbedaan penggunaan bahasa. Dan beberapa dari mahasiswa asing 

ini memiliki konflik pribadi dengan  teman sekelasnya. Untuk itu perlu konseling 

Realita. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh 

perbedaan cara berinteraksi mahasiswa Malaysia dengan teman sekelas di 

lingkungan FIP khususnya di jurusan Psikologi Pendidikaan dan Bimbingan 

sebelum dan sesudah diberi layanan konseling realita? Sedangkan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengembangan penyesuaian diri 

cara berinteraksi mahasiswa Malaysia dengan teman sekelas di lingkungan FIP 

khususnya di jurusan Psikologi Pendidikaan dan Bimbingan sebelum dan sesudah 

diberi layanan konseling realita. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

(action research. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa asing di FIP Unimed 

dengan jumlah 3 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket 

dan wawancara. Instrumen diberikan kepada 10 mahasiswa asing dan terjaring 3 

subjek penelitian. Angket diberikan di pra tindakan serta setelah diberi tindakan di 

pertemuan kedua sampai empat. Teknik analisis data pada penelitian ini dalam 

bentuk teks naratif yang menjelaskan perkembangan yang terjadi pada konseli 

berdasarkan pernyataan dari konseli.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian layanan 

konseling realita dalam penyesuaian diri mahasiswa asing di FIP Unimed. Hal ini 

teruji dari laiseg, laijapen, laijapan serta angket yang diisi konseli. Dari ketiga 

konseli yang awalnya memiliki penyesuaian diri yang rendah (tidak menunjukkan 

ketegangan emosional, memiliki pertinbangan rasional dan pengarahan diri, 

mampu dalam belajar, dan bersikap realistis dan objektif),  setelah mendapatkan 

tindakan konseling realita menjadi berkatagori tinggi. Maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa pemberian konseling realita mempengaruhi  pengembangan 

penyesuaian diri khususnya cara berinteraksi  mahasiswa Malaysia FIP Unimed 

khususnya jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dapat diterima.. 

  

   


