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Latar Belakang

• Program Bimbingan di PT ditujukan agar mahasiswa memiliki
kemampuan intelektual dan profesional, berakhlak mulia dan
berkepribadian yang mantap sehingga mampu memberikan
kontribusi bermakna bagi kemampuan dan kesejahteraan
hidup dirinya dan juga orang lainp y j g g

• Ada 4 keberhasilan mahasiswa menurut Yusuf (2009), yaitu :

– Sukses Pribadi

– Sukses Sosial

– Sukses Akademik, dan

– Sukses Karir

Latar Belakang

• Sukses pribadi merujuk pada perkembangan mental 
yang sehat dan kesadaran moralitas yang mantap

• Sukses Sosial merupakan keberhasilan mahasiswa
dalam memperoleh keterampilan sosial, kematangan
dalam berinteraksi sosial seperti :dalam berinteraksi sosial, seperti :
– Bersikap respek terhadap orang lain
– Bersikap altruis
– Kooperatif, toleran,
– Teramil dalam berkomunikasi baik lesan maupun tulisan
– Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dan sosial
kemasyarakatan

Latar Belakang

• Sukses akademik mengacu kepada keberhasilan
mahasiswa dalam perkuliahan, sejak semester pertama
sampai wisuda, ditandai dengan :
– Prestasi belajar yang baik
– Wawasan keilmuwan yang luas
– Kemampuan memecahkan permasalahan
– Kemampuan mengambil keputusan

• Sukses Karir menunjukkan mahasiswa telah memiliki :
– Gambaran yang jelas tentang pekerjaan yang akan
dimasuki

– Sikap positif terhadap pekerjaan
– Kompetensi yang dipersyaratkan

Latar Belakang

• Untuk menfasilitasi para mahasiswa untuk mencapai sukses
diatas, dosen pembimbing akademik dituntut untuk memiliki
pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik, potensi
atau tugas‐tugas perkembangan dan masalah‐masalah yang 
mungkin akan dialami oleh mahasiswag

• Kenyataannya, tidak semua dosen pembimbing akademik
memahami hal ini terutama dengan mahasiswa yang menjadi
bimbingannya.

• Mahasiswa sering tidak mengetahui dimana tempat bertanya
ketika menjumpai permasalahan‐permasalahan

Latar Belakang

• Setidaknya ada 5 klasifikasi permasalahan mahasiswa, yaitu :

– Masalah pribadi

– Masalah keluarga

– Masalah kelompok sebaya

– Masalah belajar/akademik dan

– Masalah karir

• Kurangnya pemahaman dosen terhadap permasalah yang 
dihadapi oleh mahasiswa dapat menghambat studi
mahasiswa bersangkutan di Perguruan Tinggi (Salah satu kasus
ada Mahasiswa BK yang tidak selalu mengikuti kuliah tetapi tidak pernah
membayar kuliah dan KRS, ketika mahasiswa tersebut bermaksud aktif
lagi, sudah dihapus di sistem komputer akademik UNY)




