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ABSTRAK 

 

Janjan Shiamudin. Layanan Konseling Individu Dengan Menggunakan 

Pendekatan Eksistensial Humanistik Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penyesuaian Diri Mahasiswa (Penelitian Pada Himpunan Alumni Ponpes At-

Tarbiyyah “Hikmat”dilingkungan UIN SGD Bandung) 

 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa sebagian mahasiswa 

memiliki kemampuan penyesuaian diri yang rendah. Sedangkan mahasiswa dinilai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat 

merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa. Maka ketika 

ada sejumlah mahasiswa yang tidak sesuai dengan anggapan publik, tentu 

membutuhkan bantuan yang salahsatunya pemberian layanan konseling individu 

seperti halnya yang dilakukan oleh Himpunan Alumni Ponpes At-Tarbiyyah 

“HIKMAT”. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan penyesuaian diri mahasiswa, untuk 

mengetahui proses layanan konseling individu yang diberikan Himpunan, serta 

untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dari layanan konseling tersebut. 

 Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa konseling merupakan proses 

pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau 

sekelompok orang yang bertujuan agar seorang konseli dapat mengembangkan 

kemampuan yang ia miliki dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu 

dan sarana yang ada. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yakni 

dengan menggambarkan fakta secara aktual dan sistematis mengenai layanan 

konseling individu untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri mahasiswa 

dilingkungan universitas. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal kemampuan penyesuaian 

diri mahasiswa dilingkungan universitas sebelum diberikan layanan konseling di 

Himpunan Alumni Ponpes At-Tarbiyyah banyak mahasiswa yang merasa masih 

bingung untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan universitas. Upaya yang 

dilakukan para fasilitator di Himpunan dalam membantu meningkatkan 

kemampuan penyesuaian diri mahasiswa dilingkungan universitas yaitu melalui 

program layanan konseling yang dilakukan secara terjadwal. Hasil layanan 

konseling di Himpunan Alumni Ponpes At-Tarbiyyah dalam membantu 

meningkatkan kemampuan penyesuaian diri mahasiswa yaitu dengan terbuktinya 

beberapa testimoni. Sudah banyak mahasiswa anggota Himpunan yang sudah 

mampu menjadi mahasiswa yang tidak individualis, tidak apatis, aktif, kritis, dan 

mampu bersoailisasi, itu sebagai bentuk bahwa mereka telah mampu 

menyesuaikan diri dengan baik dilingkungan universitas. 
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