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ABSTRAK 

Setiap dosen diwajibkan untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) menyatakan bahwa dosen memfungsikan 

dirinya sebagai dosen wali atau dosen pembimbing akademik demi pencapaian prestasi masing-masing mahasiswa. 

Sayangnya, peran dosen sebagai wali mahasiswa kurang menjadi fokus perguruan tinggi dalam mengembangkan 

mahasiswa sehingga banyak diantara mereka yang mengalami kemunduran kelulusan. Kemunduran kelulusan ini dapat 

mengakibatkan kerugian pemerintah kurang lebih sekitar 8 triliun rupiah (Kaltim Post, 2012). Dengan demikian, 

perguruan tinggi perlu mulai konsentrasi pada pemberdayaan dosen pembimbing akademik guna menggapai kelulusan 

tepat waktu melalui kegiatan mentoring terutama untuk perguruan tinggi berbasis entrepreneurship. Penelitian ini 

ingin melihat bagaimana peran dosen sebagai mentor demi menunjang seseorang untuk lebih berprestasi menurut 

porsi masing-masing mahasiswa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 

pengumpulan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penjabaran 

pentingnya pelaksanaan peran dosen sebagai mentor untuk mencapai prestasi mahasiswa terutama di lingkungan 

pendidikan entrepreneurship sebagai strategi dalam mengembangkan sebuah organisasi berupa perguruan tinggi. 

 

Kata kunci: mentor, mentoring, prestasi, pendidikan entrepreneurship 

 

1. PENDAHULUAN 

Istilah dosen wali kurang familiar di jenjang perguruan tinggi. Dosen wali merupakan dosen yang 

bertanggungjawab mengawasi perkembangan mahasiswa bimbingannya. Seharusnya bimbingan yang 

dilakukan dosen wali ini dimulai sejak pertama kali mahasiswa masuk ke perguruan tinggi hingga 

mereka dinyatakan lulus. Hanya saja yang terjadi adalah dosen wali hanya bertugas untuk membimbing 

mahasiswa pada saat KRS saja. Beberapa dosen bahkan tidak mengontrol mata kuliah yang diambil 

mahasiswa walinya sehingga mereka dapat dengan bebas mengambil mata kuliah sesuai dengan 

keinginan mereka tanpa arahan yang jelas. Akibatnya, banyak mahasiswa yang tidak paham dengan mata 

kuliah prioritas dan cara mencapai target kelulusan mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing 

mahasiswa. Apabila hal ini berlangsung terus, maka mahasiswa dapat terlambat mencapai kelulusan.  

Tanpa disadari, kemunduran jadwal kelulusan mahasiswa ini dapat mengakibatkan sejumlah kerugian 

bagi pemerintah yaitu kurang lebih sekitar 8 triliun rupiah (Kaltim Post, 2012). Kerugian tersebut 

dipengaruhi oleh kewajiban pemerintah mensubsidi mahasiswa abadi yang terlambat lulus. Berdasarkan 

data forlap dikti pada tahun 2015 jumlah mahasiswa di Indonesia yaitu 2,522,481 mahasiswa untuk 

perguruan tinggi negeri dan 4,332,092 mahasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Adapun detail jumlah 

mahasiswa di Indonesia tahun 2015 tergambarkan dalam Gambar 1. Dengan data tersebut tergambarkan 

jumlah dosen yang dibutuhkan untuk mendukung mahasiswa mencapai prestasi akademiknya dengan 

lulus tepat waktu sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Apabila angka keterlambatan kelulusan 

mahasiswa terus bertambah maka pemerintah akan semakin mengalami kerugian dari sisi bantuan 

pembiayaan pendidikan dari pemerintah. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mahasiswa itu 

terlambat mencapai kelulusan di perguruan tinggi. Ackerman dan Gross (2005) menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa penyebab keterlambatan kelulusan mahasiswa karena pengaruh beberapa faktor 

yaitu defisiensi regulasi diri, tidak adanya motivasi diri, sisi eksternal, adanya sisi perfeksionis, dan 

kemampuan manajemen waktu yang lemah. Motivasi diri merupakan suatu kondisi yang menggerakkan 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu (Sumpeno, 2009:117). 
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Gambar 1. Jumlah Mahasiswa di Indonesia 

Sumber: http://forlap.dikti.go.id/ (2015)  

 

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya kerjasama yang baik antara perguruan tinggi, dosen serta 

mahasiswa. Pada umumnya, konsentrasi peran dosen hanya pada tri dharma perguruan tinggi saja yaitu: 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Padahal dosen perlu juga menyadari perannya 

sebagai seorang mentor. Dosen merupakan mentor bagi mahasiswa dalam dukungan emosional dan 

psikologi, bertindak serta berperilaku bahkan bisa disebut sebagai role model bagi mahasiswa. Menurut 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), dosen wali mempunyai tugas dalam membimbing 

kepada mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik selama menempuh studi program yaitu dengan 

rincian tugas yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dalam aturan akademiknya. 

Kolaborasi peran dosen wali sebagai mentor inilah yang dapat mengkontrol pencapaian prestasi 

akademik mahasiswa. Gambar 2 ini menjelaskan jumlah dosen di Indonesia per tahun 2015 yang 

mendukung mahasiswa dalam mencapai prestasi akademik. Jumlah ini dapat digunakan untuk 

menghitung proporsi antara jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Dengan demikian kurang lebih setiap 

dosen mengawasi dan melakukan kolaborasi perannya sebagai dosen wali sebanyak 30 mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jumlah Dosen di Indonesia 

Sumber: http://forlap.dikti.go.id/ (2015)  

 

Pendidikan merupakan proses untuk penumbuhkan, pendewasaan, dan pengembangan menjadi lebih 

tertata serta proses penciptaan tata keteraturan diri sendiri maupun orang lain (Koesoema, 2007). Secara 

historis, istilah pendidikan banyak digunaan sebagai acuan berbagai bidang konsep atau pengertian 

sebagai contoh adalah pertumbuhan, pengembangan, pembangunan, sosialisasi, pelatihan, dan 

pembaruan. Menurut Abraham Maslow dalam Hendricks (2011), terdapat empat tahapan dalam belajar, 

yaitu unconscious incompetence yaitu pelaku pembelajaran tidak sadar bahwa dia tidak mengetahuinya; 

conscious incompetence yaitu pelaku pembelajaran sadar bahwa dia sebenarnya tidak tahu; concious 

http://forlap.dikti.go.id/
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competence  yaitu pelaku pembelajaran sadar pada saat melakukannya; dan terakhir adalah unconscious 

competence yaitu pelaku pembelajaran begitu mahir sampai hafal tanpa sadar sehingga tidak perlu 

memikirkannya. Pendidikan biasanya melibatkan interaksi berbagai pihak yang kemudian menimbulkan 

sifat relasional (Koesoema, 2007). Dalam lingkungan pendidikan berbasis entrepreneurship, peran dosen 

wali sedikit berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Hal ini terjadi karena mahasiswa diminta 

untuk menjalankan proyek bisnis bersamaan dengan kuliah. Banyak  mahasiswa yang kemudian merasa 

kesusahan dalam membagi waktu sehingga dosen wali dapat memposisikan diri untuk mendukung 

mahasiswa tersebut dalam melakukan manajemen waktu dan juga dukungan psikologis. Kewirausahaan 

(entrepreneurship) itu sendiri memiliki definisi yaitu suatu disiplin ilmu yang didalamnya mempelajari 

tentang nilai, kemampuan, dan juga perilaku seseorang untuk menghadapi tantangan dan peluang dengan 

berpikir kreatif dan inovatif (Suryana, 2013). 
 

Entrepreneur is an individual who, through their own initiative and hard work, launches a new undertaking that involves 

risk and uncertainty. Entrepreneurial thinking is applying the characteristics of entrepreneurs (innovation, creativity, risk-

taking, the willingness to accept failure, and fast response time.” (Abrams, 2012:3)” 
 

Fungsi utama seorang entrepreneur adalah mengubah pola produksi melalui pemanfaatan penemuan 

baru demi kemungkinan produksi komoditi baru sehingga nantinya terbentuk sebuah industri baru 

(Winardi, 2003). Pada penelitian yang dilakukan oleh Miri (2014), menyatakan bahwa konsep ini 

diadopsi oleh pendidikan berbasis entrepreneurship dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat 

dalam bersaing dalam ekonomi global termasuk didalamnya memperkenalkan sistem, pengetahuan, dan 

kemampuan yang diperlukan secara global. Dalam lingkungan pendidikan entrepreneurship, sistem 

pengajaran didesain untuk memampukan peserta pembelajaran bertindak dengan jiwa entrepreneurship 

walapun hal ini masih menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan (Miri, 2014). 

Pendidikan entrepreneurship merupakan sebuah metode pembelajaran yang secara komprehensif 

menggabungkan pembelajaran akademis dengan pengalaman berbisnis. Proses pembelajaran dalam 

pendidikan entrepreneurship melibatkan pengembangan bisnis yang terprogram secara sinergi antara 

aplikatif dan pendidikan secara akademik (Sullivan, 2000). Proses pembelajarannya dilakukan secara 

komprehensif antara ketrampilan, kebiasaan, pengetahuan, dan etika berperilaku (Sullivan, 2000). Di 

Indonesia, perguruan tinggi berbasis entrepreneurship sudah cukup banyak, salah satunya adalah 

Universitas Ciputra. Sejak tahun 2006, Universitas Ciputra membangun sebuah pembelajaran berbasis 

entrepreneurship  dimana masing-masing semester terdapat mata kuliah entrepreneurship yang dipakai 

untuk melaksanakan proyek bisnis. Untuk melakukan keseimbangan antara mata kuliah mayor yang 

mahasiswa ambil sesuai dengan fakultas masing-masing dengan mata kuliah entrepreneurship, maka 

Universitas Ciputra mendelegasikan dosen untuk menjadi dosen wali bagi beberapa mahasiswa.  

Pada perguruan tinggi berbasis entrepreneurship, kurikulum didesain dengan menggabungkan 

experiental learning dalam mata kuliah entrepreneur project dan mata kuliah jurusan sesuai dengan 

standar Dikti. Experiental learning merupakan suatu sistem pembelajaran dengan membangun situasi 

pembelajaran secara langsung pada lingkungan kerja pembelajar untuk mencapai pemahaman yang lebih 

baik hingga aplikasi yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya (Silberman, 2007). Pelaku akan 

mendapatkan perbandingan fakta dan teori secara langsung, mengidentifikasi kebutuhan lingkungan, dan 

mampu merefleksikan hasil pembelajarannya sendiri (Silberman, 2007). Penelitian Miri (2014) 

menemukan bahwa desain kurikulum ini dibuat sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi sehingga 

hasilnya dapat bervariasi untuk masing-masing perguruan tinggi serta menyajikan sebuah konsep 

pemahaman tentang bidang pendidikan berkaitan dengan kewirausahaan dengan sebuah kerangka kerja 

yang komprehensif untuk penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu peserta pembelajaran 

mengatasi perubahan dunia dan menciptakan suatu prospek ekonomi (Miri, 2014). Penelitian Miri (2014) 

menyatakan bahwa staf pengajar pendidikan entrepreeurship di tiga negara di Asia, yaitu India, Malaysia 

dan Singapura menyajikan komitmen kewirausahaan dalam aplikasi mengajar tingkat fakultas dan 

tingkat dukungan kelembagaan. 
 

“learning from experience is one of the most fundamenrtal and natural means of learning available to everyone. In spite of 

its being a natural means of learning it is not always consistent nor effective for a number  reasons, such as a lack of time, 

a lack of awareness of other modes of operating and thinking, and the absence of other people to act as sounding boards to 

asses and evaluate our prior experiences.”(Beard, 2006: 15) 
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Hal ini tentunya tidak mudah dilaksanakan karena membutuhkan kemampuan manajemen waktu yang 

baik di setiap mahasiswa supaya antara melaksanakan sebuah proyek bisnis dan kuliah dapat berjalan 

beriringan. Apabila mahasiswa lemah dalam melakukan manajemen waktu, maka mereka akan 

kewalahan ditahapan ini sehingga nilainya akan turun dan mendapatkan akibat terburuk yaitu terlambat 

lulus. Dengan demikian peran dosen PA untuk memonitor perkembangan mahasiswa sangat diperlukan 

disini.  

Sumpeno (2009:102) menyatakan bahwa mentoring sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk 

membuka potensi yang kemungkinan tersembunyi, dengan menelusuri kemampuan seseorang, dan juga 

mengingatkan sesorang untuk sadar dengan tujuan yang ingin dicapainya. Mentoring itu sendiri adalah 

sebuah kegiatan berupa dukungan kepada seseorang dalam rangka mencapai tujuan atau untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu (Flaherty, 2011:3). Thompson dan Vance (2001), menjabarkan 

mentoring menjadi dua tipe yaitu mentoring natural dan mentoring direncanakan. Mentoring secara 

informal ini sangat diperlukan untuk mempengaruhi perilaku dan etika mahasiswa, meningkatkan 

motivasi, juga menjadi pihak yang menularkan nilai-nilai fakultas (Thompson dan Vance, 2001). 

Mentoring yang terencana bersifat sistematis karena mentoring ini dibuat untuk mencapai tujuan tertentu 

dalam proses formal (Thompson dan Vance, 2001). Menurut Cook dan Poole (2011:19) karakter mentor 

yang baik adalah positive, clear, curious, enthusiastic, sees the big picture, observant, respectful, patient, 

trusting, focused, dan objective. 

Ada beberapa pendapat mengenai peran mentoring, menurut Crisp dan Cruz (2009) peran mentoring 

yaitu dapat dilakukan melalui perspektif psikologis, perspektif bisnis, dan perspektif akademik. Menurut 

Taylor, et al (2009), seorang mentor perlu menunjukan beberapa fungsinya sebagai mentor kepada 

mentee yang dilakukan dengan bentuk dukungan psikologis dan emosional, bantuan langsung untuk 

pengembangan karir dan profesional, dan role model. Dalam penelitian yang dilakukan di lingkungan 

pendidikan ini, peneliti berfokus kepada peran dosen dalam bentuk dukungan emosional dan psikologis 

serta sebagai role model karena cocok untuk kasus pendidikan entrepreneurship. Peran mentoring dalam 

bentuk dukungan psikologis dan emosional memiliki definisi yaitu seni mendengarkan semua hal yang 

menjadi hambatan mencapai tujuan mentee, kemudian memberikan dukungan moral, mengidentifikasi 

masalah yang terjadi dan memberikan dorongan, juga memberikan sebuah kondisi hubungan yang 

suportif (Crips dan Cruz, 2009).  Peran mentoring dalam bentuk role model ini akan dirasakan mentee 

dan dipakai pembelajaran atas  pengalaman mentor untuk memotivasi mentee sehingga mentor dijadikan 

panutan/ role model oleh mentee (Crips dan Cruz, 2009). Role model merupakan salah satu metode 

efektif dalam rangka menginspirasi seseorang yang membangun ketrampilan dan juga kemampuan 

mentee (Taylor, et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fungsi Mentoring 

Sumber: Taylor, et al (2009) 

 

Pengajar adalah stimulator dan motivator bukan seorang pemain atau pelaku pembelajaran tertapi 

lebih cocok sebagai wasit yang menyemangati pemain untuk mencapai keberhasilan yang ingin mereka 

capai (Hndricks, 2011). Banyak faktor yang akan membuat mahasiswa terlambat lulus terutama di 

perguruan tinggi berbasis entrepreneurship karena beratnya beban perkuliahan yang dipikulnya. Dalam 

penelitian Miri (2014) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penentu motivasi belajar peserta 

pembelajaran di lingkungan pendidikan entrepreneurship yaitu faktor eksternal (misalnya kepala 

sekolah, lingkungan pendidikan) dan faktor intern (pengalaman pribadi, komitmen emosional). Miri 

(2014) juga menyatakan bahwa pendidikan lama biasanya berpusat dalam membina keterampilan kreatif 

dan kewirausahaan, sedangkan pendidikan masa kini biasanya lebih inovatif  dengan melakukan 

Fungsi mentoring 

Dukungan emosional 

dan psikologis 

 

Role Model 
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peningkatan volume publikasi akademis dan juga bisnis sebagai bentuk kontribusi yang signifikan dalam 

dunia pendidikan. 

Dengan demikian, penelitian ini ingin melihat bagaimana kolaborasi peran dosen sebagai mentor 

demi pencapaian prestasi akadmik mahasiswa di lingkungan pendidikan berbasis entrepreneurship 

sebagai bentuk strategi dalam mengembangkan sebuah organisasi berupa institusi perguruan tinggi.  

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No Penelitian terdahulu Variabel Hasil penelitian 

1 Role of Student- Faculty Interactions 

in Developing College Students’ 

Academic Self Concept, Motivation, 

and Achievement (Komarraju, 

Musulkin, Bhattacharya, 2010) 

 Interaksi 

 Motivasi dan 

pembelajaran 

 Self concept 

 achievement 

Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai 

instrumen penelitian. Analisis data menggunakan 

regresi berganda. Hasilnya bahwa secara empiris 

interaksi mahasiswa perlu didesain untuk 

menghasilkan motivasi bagi perkembangan 

akademik mereka. Dengan motivasi yang possitif, 

maka mahasiswa akan mampu meraih hasil yang 

maksimal. 

2 The impact of mentorng on academic 

achievement of at risk youth 

(Thompson dan Vance, 2001) 

 Mentoring 

 Acdemic 

achievement 

 Present sudy 

 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan ANOVA sebagai alat 

analisis. Hasilnya adalah evaluasi dampak 

mentoring pada pencapaian prestasi akademik 

mahasiswa berpengaruh positif. 

3 Entrepreneurial learning and 

mentoring (Sullivan, 2000) 
 Entrepreneurial 

learning 

 Mentoring 

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif 

dengan objek penelitian usaha kecil dan 

menengah di UK. Hasilnya bahwa mentoring 

perlu dilakukan secara kontinu kepada berbabagi 

pihak yang mempelajari entrepreneurship. 

4 Mentoring College Students: A 

Critical Review of the Literature 

Between 1990 and 2007 ( Crips dan 

Cruz, 2009) 

 Mentoring 

 College student 

 Student success 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

metode studi literatur yang mendapatkan hasil 

pelaksanaan mentoring untuk college student. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

situasi sosial yang terjadi dalam lingkungan pendidikan entrepreneurship. Dalam sebuah penelitian 

kualitatif, peneliti memiliki tingkat kristisme yang tinggi karena ini merupakan senjata utama dalam 

proses penelitian (Bungin, 2012:2).  Analisis penelitian ini menggunakan model deduksi dimana teori 

maish menjadi alat penelitian (Bungin, 2012: 24). Menurut Sugiyono (2013:276), penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara fokus pada sebuah situasi sosial dalam masyarakat yang terdiri dari aspek tempat, 

juga aspek pelaku serta aspek aktivitas. Adapun yang menjadi aspek tempat dalam penelitian ini adalah 

lingkungan pendidikan entrepreneurship yaitu Universitas Ciputra, aspek pelaku yaitu dosen dan 

mahasiswa, serta yang terakhir adalah aspek aktivitas yaitu peran dosen sebagai mentor atau aktivitas 

dosen dalam melakukan kegiatan mementoring mahasiswa sebagai bentuk pemberdayaan demi 

pencapaian prestasi akademik mahasiswa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar. 4. Situasi Sosial 

Sumber: Sugiyono (2013:390) 
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Data primer merupakan data yang dipakai peneliti sebagai sumber data di penelitian ini. Data primer 

ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada lima mahasiswa di Universitas Ciputra. 

Peneliti menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sample. Metode 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan sebuah 

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan sampel (Sugiyono, 2013:392).  Kriteria 

informan yang ditetapkan oleh peneliti adalah mahasiswa dengan Indeks Prestasi Akademik diatas 3,00 

dengan status mahasiswa semester 7 yang mengambil mata kuliah skripsi dan atau alumni yang lulus 3,5 

th dan minimal pernah melakukan mentoring akademik sebanyak 5 kali dalam 1 tahun terakhir.  

 

Tabel 2. Kehadiran Informan dalam Mentoring dengan Dosen PA 
No Kode Informan Jumlah kehadiran dalam 1 tahun terakhir Keterangan 

1 Informan 1A 5 kali Pada saat KRS semester Genap 2014/2015, Ganjil 

2015/2016, Semeter Pendek Juli, dan informal 

konsul 2 kali. 

2 Informan 1B 5 kali Pada saat KRS semester Genap 2014/2015, Ganjil 

2015/2016, Semeter Pendek Juli sebanyak 2 kali, 

dan informal konsul 1 kali. 

3 Informan 1C 8 kali Pada saat KRS semester Genap 2014/2015 

sebanyak 2 kali, Ganjil 2015/2016 sebanyak 2 

kali, Semeter Pendek Juli sebanyak 2 kali, dan 

informal konsul 2 kali. 

4 Informan 1D 6 kali Pada saat KRS semester Genap 2014/2015 

sebanyak 2 kali, Ganjil 2015/2016, Semeter 

Pendek Juli, dan informal konsul 2 kali. 

5 Informan 1E 5 kali Pada saat KRS semester Genap 2014/2015, Ganjil 

2015/2016, Semeter Pendek Juli, dan informal 

konsul 2 kali. 

 

Kriteria dosen wali yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah dosen Universitas Ciputra yang 

melakukan mentoring mahasiswa minimal 1 tahun terakhir. Penelitian hanya dilakukan di lingkungan 

jurusan Manajemen Univeritas Ciputra, Surabaya. Triangulasi sumber dipakai peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam dimana teknik wawancara dipakai kepada beberapa sumber 

yang berbeda (Sugiyono, 2013:424). Teknik triangulasi sumber ini dipakai untuk menguji keabsahan 

data peneliti yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang sama ke beberapa sumber 

sehingga mendapatkan hasil yang cenderung sama.Validasi data dilakukan peneliti dengan menggunakan 

triangulasi teknik yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada informan. Wawancara 

dan observasi dilakukan selama kurang lebih 1 tahun terakhir kepada mahasiswa yang menjadi informan 

peneliti. Hal ini dilakukan peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan semi terstuktur sampai 

mendapatkan titik jenuh informan sehingga informasi yang didapatkan menuju pada suatu titik yang 

sama. Dokumentasi didapatkan melalui presensi tatap muka informan dengan dosen walinya.  

 

3. HASIL PEMBAHASAN 

Untuk mengembangkan sebuah organisasi perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar divisi di 

dalamnya. Koordinasi dilakukan oleh semua pihak dalam sebuah organisasi mulai dari tingkat paling 

bawah, menengah, hingga paling atas. Dengan kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat 

tercapai. Tujuan organsasi yang tercapai dapat menjadi tolok ukur kinerja organisasi tersebut terlaksana 

dengan baik. Hal ini juga terjadi dalam organisasi di bidang pendidikan, yaitu perguruan tinggi.  

Dalam rangka pengembangan organisasi terkait dengan kelulusan mahasiswa, perlu adanya 

kerjasama antara pihak perguruan tinggi, dosen wali dan mahasiswa itu sendiri. Pihak perguruan tinggi 

memegang peran delegasi dan koordinasi yang diberikan kepada dosen wali untuk mementor 

perkembangan akademik mahasiswanya. Sistem delegasi yang baik dan jelas akan memotivasi dosen 

untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, dosen wali memegang peran sebagai mentor 

yang memonitor perkembangan akademik mahasiswa dan juga faktor yang memungkinkan menjadi 

penghambat mahasiswa tersebut mencapai prestasinya sesuai dengan kemampuan masing-masing 

mahasiswa. Dengan adanya dosen wali, diharapkan mahasiswa dapat merasa diperhatikan dan tidak 

merasa sendiri. Apabila diperlukan, dosen wali dapat juga menjadi wadah konsuling mahasiswa. Yang 
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terakhir adalah mahasiswa sebagai pelaku pembelajaran dalam sebuah institusi perguruan tinggi. 

Mahasiswa memegang peran penting dalam kemajuan sebuah perguruan tinggi. Jumlah lulusan, prestasi 

mahasiswa, jumlah mahasiswa abadi, kompetisi yang diikuti mahasiswa, penelitian mahasiswa, dan 

karakter mahasiswa dapat menjadi tolak ukut suatu perguruan tinggi dikatakan sukses mendidik 

mahasiswanya. Tingkat keberhasilan sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari pencapaian visi dan misi 

pada setiap elemen dalam institusi perguruan tinggi tersebut. Keberhasilan sebuah perguruan tinggi dapat 

juga diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu berbasis sumber daya (resource-based) dan 

berbasis pengguna (stakeholders based). Pendekatan sumber daya biasanya melihat dari sisi input, 

proses, dam output. Ouput dalam hal ini adalah lulusan yang dihasilkan sesuai dan tidak terlambat dari 

sisi waktu kelulusan (Restra UNPAD, 2012). Pendekatan berbasis pengguna lebih mengkaji pada 

tuntutan calon pengguna atas kompetensi lulusan agar kompetensi sesuai dengan kebutuhan (Restra 

UNPAD, 2012). Dalam dunia pendidikan, pembangunan karakter sangat berperan penting. Pendidikan 

karakter di Indonesia lebih fokus kepada pertumbuhan moral individu dalam lembaga pendidikan, 

penanaman nilai pada diri siswa, dan pembaruhan tata kehidupan bersama dengan menghargai 

kebebasan individu (Koesoema, 2007). Menurut Taylor, et al (2009), seorang mentor perlu menunjukan 

beberapa fungsinya sebagai mentor kepada mentee yang dilakukan dengan bentuk dukungan psikologis 

dan emosional, bantuan langsung untuk pengembangan karir dan profesional, dan role model. Dalam 

penelitian ini peneliti fokus pada dua fungsi mentoring dosen wali yaitu dukungan emosional dan 

psikologis serta sebagai role model.  

 

Dukungan Emosional dan Psikologis dosen Wali 

Pada dasarnya, setiap mahasiswa memiliki permasalahan yang berbeda dalam hidupnya. Ada yang 

mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, tetapi ada pula yang tidak mampu. Permasalahan-

permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagai contoh: keluarga, lingkungan, 

pertemanan, percintaan dan lainya. Seluruh permasalahan pribadi mahasiswa itu perlu dipecahkan, 

supaya mahasiswa dapat fokus kembali menjalani pendidikannya terutama di kurikulum 

entrepreneurship. Pemecahan masalah (problem solving) merupakan sebuah usaha menemukan cara 

yang tepat untuk mencapai sebuah tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung (King, 2010). 

Langkah – langkah yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah yaitu menemukan dan membatasi 

masalah tersebut, mengembangkan strategi, dan mengevaluasi solusi (King, 2010). Dalam 

pelaksanaannya, kebanyakan mahasiswa tidak mampu melakukan langkah pemecahan masalah ini 

sendiri. Mereka membutuhkan teman sharing atau tempat berbagi pemikiran. Di tahap inilah peran 

dosen wali dibutuhkan sebagai bentuk dukungan emosional dan psikologis kepada mahasiswa walinya. 
 

“beliau sangat bijaksana menghadapi kesusahan saya dalam kuliah, bisnis, lingkungan, bahkan keluarga saya.” 

(Informan 1D, 2015) 
 

“beliau itu seperti paranormal, seakan tahu kekuatan dan kelemahan saya, sehingga saya merasa diperhatikan dan 

didukung oleh beliau” (Informan 1E, 2015) 
 

Informan 1D terbiasa untuk berbagi beban tentang perkuliahan, bisnis, lingkungan serta masalah 

keluarga kepada dosen walinya. Menurut informan 1D, kenyamanan yang dibangun dosen wali, sangat 

berpengaruh terhadap psikologis informan 1D. Dukungan itu juga yang dialami oleh informan 1E 

dimana informan merasa bahwa dia begitu diperhatikan. Dosen wali bahkan mengetahui kekuatan dan 

kelemahan informan 1E karena intensitas dan karakter dosen wali yang perhatian dan respek, dan 

sabarterhadap informan 1E. 
 

“yang saya ingat adalah peran beliau pada waktu kelompok bisnis saya mau pecah. Beliau memberi saran dan 

bertindak sebagai penengah kami.” (Informan 1A, 2015) 
 

Informan 1A pernah mendapatkan dukungan dalam bentuk mediator permasalahan kelompok bisnis 

yang tidak dapat dipecahkan oleh informan 1A dan anggota kelompoknya. Dukungan tersebut 

memberikan energi positif bagi informan 1A karena masalah tersebut mampu terselesaikan.  
 

“saya merasa sangat dibantu pada waktu saya sulit memutuskan ambil semester pendek atau ikut panitia OSPEK 

saja. Dia bilang kalau mendingan saya ambil SP saja. Toh, kegiatan kemahasiswan saya sudah banyak.“(Informan 

1C, 2015) 
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“Iya, beliau selalu megingatkan saya apabila nilai saya turun. Beliau ingin sekali melihat saya cepat lulus. Saya jadi 

merasa punya motivasi mendapat nilai yang lebih baik lagi.” (Informan 1B, 2015) 

 

Informan 1C dan 1B juga merasa sangat dibantu oleh dosen wali mereka pada saat mereka sedang 

mengalami kesulitan. Hal tersebut menimbulkan adanya motivasi secara kontinu yang ditularkan dosne 

wali kepada mahasiswa wali. Motivasi itu sendiri memiliki makna yaitu kekuatan yang menggerakkan 

seseorang utuk berperilaku, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan (King, 2010). Perilaku 

yang termotivasi sebaiknya diberikan arahan, kekuatan dan sebaiknya dipertahankan. 
 

Dosen Wali sebagai Role Model 

Tumpuan pendidikan karakter sebenarnya terletak pada fungsi guru sebagai role model yang ditiru 

dan diikuti oleh siswanya. Konsistensi pengajaran karakter tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga 

dalam kehidupan diluar kelas. Salah satu adaah memalui kegiatan mentoring yang dilakukan dosen wali 

kepada mahasiswa walinya di lingkungan pendidikan entrepreneurship.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema keteladanan (role model) 

Sumber: Koesoema, 2007 

 

Proses mentoring yang dilakukan dosen wali sebagai role model dalam pembangunan karakter 

merupakan salah satu peran dosen wali di perguruan tinggi. Karakter yang ingin dibentuk dalam 

lembaga pendidikan dilakukan melalui berbagai macam program dan kebijakan yang dievaluasi dan di 

refleksikan seperti hidup (Koesoema, 2007).  
 

“Dulu beliau pernah menceritakan penjalanan pendidikan beliau. Tidak mudah, beliau menceritakan kenapa beliau 

bisa lulus cepat dengan IPK cumlaude. Itu memberikan gambaran kepada saya bagaimana saya harus menjalani 

pendidikan saya di kampus ini” (Informan 1B, 2015) 
 

“Pada saat skripsi dosen saya memberi target yang memicu saya untuk mencapainya” (Informan 1C, 2015) 
 

Informan 1B dan 1C menjadikan pengalaman hidup dosen wali sebagai bagian dari role model 

mereka dalam menjalani hidup atau masalah yang menimpa mereka. Untuk mencapai pertumbuhan 

integral dalam membangun karakter dilingkungan pendidikan, diperlukan metode yang terdiri dari 

beberapa unsur penting didalamnya: mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praksis prioritas, 

dan refleksi (Koesoema, 2007).  
 

“Beliau itu sangat bersemangat, tidak pernah sedih, optimis, lucu dan selalu mencairkan suasana dimana pun beliau 

berada. Hal tersebut yang tidak pernah saya lupakan dari beliau dan saya juga banyak belajar dari beliau”( 

Informan 1A, 2015) 
 

“pernah waktu itu saya mendapatkan masalah pada saat KRS, beliau langsung sigap membantu menyelesaikan 

msalah saya. Itu membuat saya kagum” (Informan 1E, 2015) 
 

Informan 1A dan 1E melihat sosok dosen wali mereka memiliki sifat yang positif untuk dijadikan 

contoh bagi hidup mereka. Informan kemudian berusaha melaksanakannya di kehidupan mereka. Secara 

tidak langsung, dosen wali informan 1A dan 1E dapat dikatakan sebagai role model mereka dalam 

bertindak. Hal ini sesuai dengan Hendricks (2011) yaitu dosen adalah orang yang membawa pengaruh 

permanen pada diri muridnya. Pengajaran yang efektif dapat terlihat dari perubahan seseorang yang 

kemudian berubah (Hendricks, 2011). Skema perubahan ini terlihat melalui gambar sebagai berikut: 

 

 

Memberikan 

teladan 

Mengajarkan 

Menentukan 

Prioritas 

refleksi 

Praktis prioritas 
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Gambar 6. Skema aplikasi perubahan dosen wali  

Sumber: Hendricks, 2011 

 

Gambar 5 menunjukan bahwa dengan adanya pengaruh dosen wali terhadap mahasiswa secara kontinu 

sebagai role model maka akan maka akan memicu adanya perubahan dalam diri mahasiswa tersebut. 

Perubahan ini merupakan wujud serta bukti pembelajaran mahasiswa. Perubahan merupakan suatu 

pertumbuhan dari proses belajar yang dapat berbentuk pertumbuhan fisik, intelektual, rohani dan sosial 

(Hendricks, 2011). 

 

Kolaborasi Peran Dosen Wali sebagai Mentor demi Pencapaian Akademik Mahasiswa 

Pendidikan entrepreneurship merupakan sebuah metode pembelajaran yang secara komprehensif 

menggabungkan pembelajaran akademis dengan pengembangan proyek bisnis yang diprogram secara 

bersinergi antara pendidikan secara akademik (Sullivan, 2000). Pendidikan entrepreneurship mendesain 

kurikulum dengan cara penggabungan experiental learning dalam mata kuliah entrepreneur project dan 

mata kuliah jurusan sesuai dengan standar Dikti. Interaksi dalam pembelajaran experience-based 

learning selalu berusaha mengoneksikan antara kerangka konseptual teori dengan pengalaman 

(Silberman, 2007).  
 

“kesan saya selama menjalani perkuliahan di lingkungan pendidikan entrepreneurship sangatlah berguna untuk masa 

depan saya. Karena saya bisa belajar banyak, mulai dari konsep dan teori tentang manajemen lalu juga belajar  

menjalankan proyek bisnis, mengenal profesionalitas, sampai pada disiplin waktu. Kalau tidak disiplin bisa-bisa saya 

terlambat lulus kuliah” (informan 1A, 2015) 
 

Informan 1A mendapatkan manfaat dengan menjadi pelaku di lingkungan pendidikan entrepreneurship. 

Informan 1A juga menyadari bahwa perlu adanya dorongan yang kuat untuk menyeimbangkan antara 

perkuliahan biasa dengan pelaksanaan proyek bisnis. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Packham di Perancis, Jerman, dan Polandia (2011), yaitu konsep kewirausahaan dalam dunia 

pendidikan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam bersikap serta mampu menumbuhkan 

motivasi terhadap dirinya sendiri dan masa depannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa informan 

mendapatkan manfaat secara langsung berdasarkan implikasi pengalaman belajarnya.  
 

“pendidikan entrepreneurship itu sangat dinamis. Saya menemui banyak hal termasuk teknik mengatur orang lain, 

mengatur uang, bahkan mengatur emosi saat berbenturan pendapat dengan anggota tim bisnis saya.” (informan 1B, 2015) 
 

“menyenangkan, karena sejak kecil saya memang hobi berjualan” (informan 1C, 2015) 
  

Informan 1B dan 1C sama sama merasa bahwa lingkungan pendidikan entrepreneurship bersifat 

sangat dinamis. Dengan demikian, mahasiswa harus pintar-pintar melakukan manejemen waktu. 

Pernyataan informan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronstadt dalam Wanardi (2003), 

bahwa terdapat sejumlah ketrampilan khusus yang diperlukan entrepreneur melalui pendidikan 

entrepreneurship, yaitu: fakta versus mitos menentang entrepreneurship, ketrampilan menguji realitas, 

kreativitas, toleransi ambiguitas, identifikasi peluang, menilai usaha, tindakan mendirikan usaha, strategi 

usaha, menilai karier, penilaian lingkungan, penilaian etikal, penyelesaian transaksi, menangani jejaring 

dan koneksi, serta memanen hasil. Mahasiswa akan merasa diperhatikan bila saat konsultasi, dosen 

memposisikan diri sebagai mentor yang perhatian, respek, dan sabar terhadap  permasalahan mahasiswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa: 

Pengaruh Dosen 

Wali 

Perubahan 

Perubahan 

Perubahan 

Perubahan 
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“dosen wali saya itu baik. Beliau memotivasi saya untuk bisa lulus 3,5 th dan memberi kiat-kiat ke saya”  

(informan 1B, 2015) 

 

“berkat beliau saya bisa skripsi tepat waktu”(informan 1E, 2015) 

 

“dosen wali saya itu memanfaatkan teknologi seperti LINE, email, dan BBM untuk mengumumkan pengumuman penting 

terkait dengan mata kuliah yang sebaiknya diambil oleh anak-anak walinya di semeter ini.” (Informan 1D, 2015) 
 

Informan 1B  menyatakan hal tersebut karena informan merasa motivasi dosen wali informan 1B dapat 

memicu keinginan informan untuk mencapai kelulusan di semester ke - 7 yaitu 3,5th. Dosen wali 

informan 1B berhasil membangun karakter mentor yang baik sehingga energi positif  dapat tertularkan  

kepada informan 1B. Hal serupa juga dialami oleh informan IE. Sikap respek dan perhatian yang 

melekat pada dosen wali informan 1E menjadikan informan 1E dapat mencapai kelulusan sesuai dengan 

target kelulusannya. Mentor adalah seseorang yang membantu untuk mempelajari perjalanan kita di 

dunia (Wickman dan Sjodin, 1997). Informan 1D merasa bahwa dosen wali berhasil melakukan 

perannya sebagai pengajar juga sebagai dosen wali untuk mengingatkan mahasiswa supaya tidak salah 

arah dalam mengambilan mata kuliah di semester berikutnya, bahkan dosen wali informan 1D 

menggunakan sarana teknologi untuk penyebaran informasi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kolaborasi Peran Dosen Wali sebagai Mentor demi Pencapaian Akademik Mahasiswa 

Sumber: Data Primer, 2015 

 

Proses mentoring sebaiknya dilakukan oleh masing-masing dosen wali dengan membawa beberapa 

karakter mentor sesuai dengan penelitian Cook dan Poole (2011:19) yaitu adanya sikap positive, clear, 

curious, enthusiastic, sees the big picture, observant, respectful, patient, trusting, focused, dan objective. 

Secara tidak lagsung, energi positif, antusias, dan objektif akan menularkan hal yang baik bagi 

mahasiswa. Gambar 6 didapatkan dari pengolahan data primer peneliti yang dilaukan dengan wawancara 

kepada informan. Fungsi mentoring yang dilakukan oleh dosen wali dalam bentuk dukungan emosional 

dan psikologis serta role model dapat membawa perubahan positif bagi mahasiswa sehingga mahasiswa 

mampu mencapai prestasi akademiknya dan lulus tepat waktu.  

 

4. KESIMPULAN 

Tugas utama seorang dosen adalah mengajar, meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Hanya saja 

disisi lain, dosen juga memiliki sebuah peran yaitu sebagai mentor bagi mahasiswa dalam dukungan 

emosional dan psikologi, bertindak serta berperilaku bahkan bisa disebut sebagai role model bagi 

mahasiswa. Peran ini sangat dibutuhkan karena banyak mahasiswa ternyata tidak paham dengan mata 

kuliah prioritas dan cara mencapai target kelulusan mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing 

mahasiswa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ackerman dan Gross (2005), terdapat hasil 

bahwa penyebab keterlambatan kelulusan mahasiswa adalah karena adanya pengaruh beberapa faktor 

yaitu defisiensi regulasi diri, lemahnya motivasi diri, pihak eksternal, sifat perfeksionis,  dan juga 

lemahnya kemampuan manajemen waktu.  

Keberhasilan sebuah perguruan tinggi dapat juga diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu 

berbasis sumber daya (resource-based) dan berbasis pengguna (stakeholders based). Untuk melihat dari 
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sisi sumber daya, pendekatan ini fokus pada sisi input, proses, dam output. Ouput yang dimaksud adalah 

lulusan yang dihasilkan sesuai dan tidak terlambat dari sisi waktu kelulusan (Restra UNPAD, 2012). 

Pendekatan berbasis pengguna lebih mengkaji pada tuntutan calon pengguna atas kompetensi lulusan 

agar kompetensi sesuai dengan kebutuhan (Restra UNPAD, 2012). 

Peran dosen sebagai mentor sangat dibutuhkan di lingkungan pendidikan entepreneurship. Pada 

pendidikan entepreneurship, kurikulum didesain dengan sistem pembelajaran experience-based learning. 

Interaksi dalam pembelajaran experience-based learning selalu berusaha mengoneksikan antara 

kerangka konseptual teori dengan pengalaman (Silberman, 2007). Mentor adalah seseorang yang 

membantu untuk mempelajari perjalanan kita di dunia (Wickman dan Sjodin, 1997). Seorang dosen 

sebaiknya mampu melakukan perannya sebagai pengajar juga sebagai dosen wali. Kebanyakan 

mahasiswa tidak mampu melakukan pemecahan masalah sendiri, sehigga mereka membutuhkan tempat 

berbagi pemikiran. Pada tahap inilah peran dosen wali dibutuhkan sebagai bentuk dukungan emosional 

dan psikologis kepada mahasiswa walinya. Harapannya, mahasiswa tidak salah arah dalam pengambilan 

keputusan di semester berikutnya. Proses mentoring yang dilakukan dosen wali sebagai role model 

dalam pembangunan karakter merupakan salah satu peran dosen wali di perguruan tinggi. Karakter yang 

ingin dibentuk dalam lembaga pendidikan dilakukan melalui berbagai macam program dan kebijakan 

yang dievaluasi dan di refleksikan seperti hidup (Koesoema, 2007). Dengan demikian, kolaborasi peran 

dosen sebagai mentor demi pencapaian prestasi akademik mahasoswa sangat dibutuhkan di lingkungan 

pendidikan entrepreneurship. 
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