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06
Dukungan dan Bimbingan 
Bagi Mahasiswa
SRI LINUWIH MENALDI, ESTIVANA FELAZA

1. PENDAHULUAN

Mahasiswa kedokteran mengikuti pendidikan setelah melalui seleksi 
masuk perguruan tinggi yang sangat ketat, yang bertujuan untuk menjaring 
mahasiswa terbaik (McManus, 2013). Mengingat seleksi yang demikian 
ketat, maka dapat diartikan mereka yang diterima memiliki tingkat 
kecerdasan yang sangat baik. Namun demikian, tidak berarti mereka 
dapat mengikuti pendidikan tanpa masalah. Banyak penelitian pendidikan 
yang telah dipublikasikan terkait masalah yang dihadapi oleh mahasiswa 
kedokteran selama mengikuti proses pembelajaran (Duvivier dkk., 
2013). Masalah tersebut dapat bersifat akademik maupun non akademik. 
Bia ditelaah lebih lanjut, masalah non akademik sebenarnya jauh lebih 
besar dibandingkan dengan masalah akademik. Masalah ini  tidak mudah 
dikenali, namun  dapat ditelusur melalui  penurunan nilai akademik. 

Pada tahun pertama pendidikan, mahasiswa seringkali mengalami 
gangguan beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi 
(Duvivier dkk., 2013; Nimmons dkk., 2019). Hal ini disebaban metode 
ajar di saat sekolah menengah lebih berpusat pada guru dibandingkan 
dengan sekolah kedokteran yang berpusat pada pembelajar. Gangguan 
adaptasi belajar ini merupakan salah satu contoh masalah non akademik 
mahasiswa, yang berakibat kurangnya nilai akademik yang seharusnya 
diperoleh. Metode belajar yang berpusat pada pembelajar ini memerlukan 
perilaku belajar mandiri yang konsisten. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
para mahasiswa tentu memiliki perilaku belajar yang berbeda satu dengan 
lainnya. 
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Pada pendidikan tahap klinik masalah yang muncul agak berbeda, 
antara lain masalah yang terkait kasus klinis yang dihadapi. Masalah 
psikologis dapat terlihat seperti depresi akibat menghadapi pasien dengan 
kasus berat, tidak tertangani atau meninggal dunia. Gangguan komunikasi, 
kelelahan fisik akibat tugas yang berlebihan dan finansial cukup sering 
ditemukan. Masalah semacam ini menyebabkan gangguan terhadap 
psychological well-being mahasiswa, yang dapat berakibat pada penurunan 
nilai akademik jika tidak ditangani segera (Duvivier dkk., 2013). Institusi 
pendidikan membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui sebuah 
sistem dukungan dan bimbingan mahasiswa bermasalah di tingkat fakultas.   

2. KONSEP DUKUNGAN DAN BIMBINGAN  

Konsep dasar dukungan dan bimbingan bagi mahasiswa ialah pemberian 
bantuan untuk menyelesaikan kesulitan atau kelambatan belajar (Iskandar, 
2009). Diagnosis kesulitan belajar perlu ditetapkan tingkat kesulitan 
dan kemungkinan penyebabnya. Pada kesulitan belajar ringan, biasanya 
terjadi pada mahasiswa yang kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. 
Kesulitan belajar derajat sedang, seringkali disebabkan berbagai gangguan 
yang merupakan faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, tempat 
tinggal, pergaulan sosial dan sebagainya. Sedangkan kesulitan yang berat 
biasanya bersifat internal dan berhubungan dengan kesehatan mahasiswa, 
atau keterbatasan fisik (disabilitas) yang dimilikinya, baik yang baru dialami 
atau telah terjadi sejak masa kecil. 

Dukungan dan bimbingan mahasiswa sebenarnya tidak terbatas pada 
kesulitan belajar semata. Program pendampingan sebenarnya juga untuk 
meningkatkan kemampuan afektif  terhadap performa akademik.  Kegiatan 
ekstra kurikuler untuk pengembangan diri juga perlu didukung, misalnya 
melakukan penelitian, mengikuti lomba karya ilmiah, olah raga, seni 
dan budaya. Kegiatan ini merupakan soft skill yang sangat penting dalam 
menyeimbangkan kemampuan hard skill sebagai seorang dokter. Selain itu, 
aspek lain yang tidak kalah pentingnya ialah dukungan dan bimbingan 
terhadap pilihan karir di masa yang akan datang (Nimmons dkk., 2019).

3. PERAN SISTEM DUKUNGAN DAN BIMBINGAN 

Mengingat penyebab masalah yang muncul selama proses pembelajaran 
sangat bervariasi, seyogianya dukungan dan bimbingan ini dilakukan 
bersama dalam satu sistem di bawah struktur organisasi institusi 
pendidikan. Secara sederhana tim dukungan dan bimbingan mahasiswa 
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memiliki seorang ketua, umumnya adalah seorang konselor yang diberi 
tugas oleh pimpinan fakultas.  Anggota tim terdiri atas tutor atau mentor, 
pembimbing akademik (PA), konselor, koordinator pendidikan, psikolog, 
psikiater, bahkan tenaga kependidikan, serta mahasiswa sebagai teman 
sebaya (peer group). Berbagai pihak terkait seperti penyedia beasiswa pun 
dapat ikut serta dalam tim ini. Dengan demikian, anggota tim bersifat 
fleksibel bergantung pada kebutuhan mahasiswa. 

Berdasarkan konsep dan tujuan sistem dukungan dan bimbingan 
mahasiswa, maka tugas dan peran anggota tim disesuaikan dengan 
masalah yang dihadapi.  Sebagai contoh, Duvivier dkk. mengelompokkan 
masalah yang dihadapi mahasiswa menjadi enam faktor yaitu 1) personal; 
2) profesional; 3) akademik; 4) administratif; 5) finansial dan 6) karir. 
Untuk mempermudah pemahaman, dapat dilihat alur kegiatan dan peran 
tim ini, sehingga baik mahasiswa maupun anggota tim tersebut dapat 
menggunakannya dengan mudah (Duvivier dkk., 2013).

Gambar 6.1 Tata alur bimbingan mahasiswa 
(dikutip dan dimodifikasi dari Dent dan Harden, 2013)

Seorang mahasiswa yang memiliki masalah, dapat langsung 
menyampaikannya kepada dosen atau pembimbing akademik. Jika 
pembimbing akademik tidak dapat menyelesaikannya, maka kasus 
tersebut diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, misalkan koordinator 
pendidikan. Jika masalah cukup berat, sebaiknya masalah langsung 
ditangani oleh tim dukungan dan bimbingan mahasiswa. Ketua tim akan 
memilah masalah tersebut, kemudian menunjuk salah seorang anggota 
tim sesuai dengan kemampuan atau kepakarannya. Seorang pembimbing 
atau mentor yang memberikan dukungan berlebihan pada mahasiswa 
yang sedang dibimbingnya tanpa memberikan tantangan, maka seringkali 
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mahasiswa tersebut tidak berkembang secara profesional. Sebaliknya, bila 
mahasiswa diberi banyak tantangan, tetapi tidak mendapatkan dukungan, 
maka mahasiswa akan mengalami kemunduran dalam perkembangan 
profesionalitas yang telah dimilikinya (Nimmons dkk., 2019). Penting 
diketahui bahwa hubungan baik dan kepercayaan yang tinggi antara 
mahasiswa dengan seseorang yang akan membantunya, merupakan kunci 
keberhasilan penyelesaian masalah.

Masalah akademik merupakan masalah mahasiswa terbanyak yang dapat 
dilihat melalui hasil belajar. Jika hal ini murni karena kesulitan belajar, 
maka dapat dilakukan bimbingan individual untuk remediasi (Iskandar, 
2009). Dalam hal ini tutor dan atau pengajar terkait sangat berperan dalam 
membimbing dan mendampingi mahasiswa. Apabila masalah akademik 
disebabkan gangguan adaptasi atau gaya belajar yang tidak sesuai, maka 
tutor bahkan konselor berperan untuk memberikan bimbingan. Sebagai 
salah satu contoh bentuk belajar yang penting dan sesuai dengan 
pembelajaran di kedokteran ialah self  regulated learning atau perilaku belajar 
mandiri yang akan diuraikan lebih lanjut bentuk dan pelaksanaannya. 

4.  KONSEP SELF-REGULATED LEARNING

Dalam proses pendidikan, banyak masalah muncul karena kemampuan 
self-regulated learning yang belum optimal. Berbagai contoh di bawah ini 
dapat memberikan gambaran peran self-regulated learning dalam keseharian 
mahasiswa (Pintrich, 1995).

Andi, mahasiswa kedokteran tahun pertama, 
kembali tidak lulus dalam ujian remedial modul. 
Sejak awal modul, Andi sudah mendapat cerita dari 
kakak kelas bahwa modul yang ia jalani memang sulit, 
dan karenanya ia merasa tidak heran bila tidak lulus 
saat ujian sumatif. Ia tidak menentukan tujuan yang 
harus dicapai dalam mengikuti modul tersebut, dan 

berharap dengan menjalani setiap kegiatan seperti halnya teman yang lain 
ia dapat melewati modul ini. Ia tidak memiliki rencana belajar, dan karena 
sibuk dengan kegiatan di luar kampus, ia baru mengulang membaca materi 
sekitar 2 hari sebelum ujian. Ketika menyadari materi yang akan diujikan 
banyak dan sulit, Andi panik dan memaksakan diri belajar hingga larut 
malam. Akibatnya ia mengantuk dan tidak dapat konsentrasi mengerjakan 
soal ujian. Setelah ujian selesai, Andi merasa tidak mungkin lulus. Ia merasa 
penyebab kegagalannya tersebut adalah karena soal ujian yang terlalu sulit 
dan dosen yang kurang jelas dalam mengajar. 
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Bima, mahasiswa kedokteran tahun keempat, 
baru memasuki rotasi klinik pertamanya. Selama ini 
ia terkenal pandai dan selalu mendapat nilai tertinggi 
di angkatannya. Sejak pertama memasuki fakultas 
kedokteran, Bima khawatir bila nanti tidak mampu 
melakukan prosedur klinik dengan baik. Ia merasa 
dirinya tidak terampil seperti teman-teman lainnya. 
Bima berusaha keras menghafal langkah prosedur yang harus ia lakukan, 
namun saat ia harus melakukannya di hadapan staf  pengajar pikirannya 
menjadi kosong dan ia lupa langkah yang telah ia pelajari. Ia merasa tidak 
mampu menjadi dokter yang baik dan mulai berpikir untuk mengundurkan 
diri dari fakultas kedokteran. 

Linda, mahasiswa kedokteran tahun ketiga, 
sangat menyukai modul Kardiovaskular yang 
sedang ia jalani. Sejak awal ia sudah bercita-cita 
menjadi dokter ahli jantung yang handal seperti 
ayahnya. Namun walaupun materi yang dipelajari 
menarik baginya, Linda kesulitan menjaga 
konsentrasinya saat mengikuti kuliah dan membaca 

ulang dari buku rujukan. Ia hanya mampu fokus pada tulisan yang ia baca 
selama sekitar 15 menit, kemudian pikirannya akan melayang ke hal lain 
yang terlihat lebih menarik. Bila itu terjadi, biasanya kemudian Linda justru 
asyik menggambar tokoh komik kesukaannya atau mencari ilustrasi menarik 
yang ada di handphonenya. Seringkali Linda tidak selesai membaca materi, 
dan akhirnya kesulitan memahami materi yang sedang dipelajari.

Andi yang menjalani modul tanpa memiliki tujuan dan strategi belajar, 
Linda yang belum menemukan cara belajar yang tepat, serta Bima yang 
senantiasa khawatir terhadap kemampuan dirinya merupakan gambaran 
yang tidak asing dijumpai pada mahasiswa. 

Self-regulated learning diartikan sebagai kemampuan seseorang mengelola 
pembelajarannya dengan mengubah kemampuan mental yang ia miliki 
menjadi keterampilan belajar (Pintrich, 1995; Zimmerman, 2002). 
Dalam mempraktekkan hal ini, seseorang menjadi sepenuhnya sadar 
dengan proses belajar yang ia jalani, dan mampu mengarahkan motivasi 
dan perilaku untuk membantu mencapai tujuan. Proses belajar menjadi 
kegiatan yang dilakukan seseorang secara aktif, bukan semata-mata sesuatu 
yang diperoleh secara pasif  sebagai dampak dari mengikuti suatu program 
pendidikan. Dengan self-regulated learning, seseorang memulai proses 
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belajar dengan merumuskan tujuan spesifik yang ingin ia capai, strategi 
yang paling tepat bagi dirinya dengan sepenuhnya memahami kekuatan 
dan kelemahan dirinya, serta cara yang sesuai untuk menilai pencapaian 
yang ia raih (Pintrich, 1995).

Konsep self-regulated learning dirumuskan oleh Zimmerman (2002) 
menjadi 3 tahapan, yaitu fase perencanaan (forethought), fase pelaksanaan 
(performance) dan fase refleksi diri (self-reflection) yang dilakukan setelahnya.

4.1 Fase Perencanaan (Forethought Phase)
Pada fase ini terdiri dari dua bagian besar yaitu analisis proses yang akan 
dilakukan (task analysis) serta keyakinan diri individu terhadap dirinya (self-
motivation beliefs) (Zimmerman, 2002).

Dalam menyikapi suatu  proses belajar (task),  individu terlebih dahulu 
menganalisis proses yang akan ia lakukan. Ia menentukan tujuan (goal) yang 
mampu diraih terkait proses tersebut. Tujuan yang ditetapkan tersebut 
dapat berbeda antar individu tergantung oleh banyak faktor, diantaranya 
persepsi individu terhadap pentingnya proses yang akan ia jalani, standar 
pencapaian yang ditentukan oleh program pendidikan, serta cara pandang 
individu akan dirinya yang juga memengaruhi tujuan realistis yang ia 
anggap mampu diraih (Zimmerman, 2002; Panadero dkk., 2014). Misalnya 
pada dua orang mahasiswa yang sedang belajar melakukan prosedur 
pengambilan darah vena; maka tujuan yang ditetapkan oleh mahasiswa A 

Gambar 6.2 Fase Self-Regulated Learning 
(Zimmerman, 2002)
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adalah mampu melakukan pengambilan yang semulus mungkin sehingga 
pasien tidak merasakan nyeri, sedangkan bagi mahasiswa yang lain tujuan 
yang ia tetapkan sebatas mampu menyelesaikan prosedur tersebut dengan 
urutan yang benar. Setelah menetapkan tujuan, maka dipilih strategi yang 
dinilai paling tepat untuk mencapai tujan tersebut (strategic planning). Agar 
mampu melakukan pengambilan darah vena tanpa menyebabkan pasien 
merasa nyeri, maka strategi yang dilakukan tidak cukup hanya dengan 
menghafal langkah pengambilan darah. Mahasiswa A juga merasa harus 
menguasai anatomi untuk mengetahui lokasi vena yang paling mudah 
diakses; perlu melihat prosedur pengambilan darah vena; serta banyak 
berlatih melakukan prosedur tersebut. Mengingat banyaknya tugas 
lain serta  kegiatan kemahasiswaan yang ia jalani, maka mahasiswa A 
membutuhkan strategi belajar yang dapat dilakukan dalam waktu yang 
singkat di antara berbagai kegiatan klinik. 

Contoh strategi belajar yang dapat disusun oleh mahasiswa A adalah 
sebagai berikut:
• Menelaah kembali pemahaman anatomi dengan membaca atlas dan 

mengerjakan kuis anatomi
• Menonton video tutorial pengambilan darah 
• Mengamati saat tenaga medis lain (dokter atau perawat) sedang melakukan 

pengambilan darah dan menanyakan tips yang tepat untuk dapat 
mengambil darah dengan baik

• Berlatih melakukan pengambilan darah sesering mungkin dengan 
senantiasa meminta umpan balik dari supervisor dan pasien

Bagian kedua dari fase perencanaan adalah keyakinan individu 
terhadap kemampuan dirinya mencapai tujuan yang ia tetapkan. Bagian 
ini terdiri dari self-efficacy, ekspektasi terhadap hasil yang akan dicapai 
(outcome expectation), nilai intrinsik hasil tersebut bagi individu (intrinsic 
interest/value), dan orientasi tujuan yang dimiliki (learning goal orientation) 
(Zimmerman, 2002).

Keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya mencapai tujuan 
(self-efficacy) memengaruhi besarnya upaya yang ia kerahkan. Bila seseorang 
yakin bahwa tujuan tersebut merupakan sesuatu yang mampu dicapai, 
maka ia akan merasa tertantang dan berupaya semaksimal mungkin untuk 
meraihnya. Ekspektasi terhadap hasil (outcome expectation) mengacu pada 
seberapa yakin seseorang bahwa usaha yang ia lakukan akan membuahkan 
hasil seperti yang diharapkan (Zimmerman, 2002; Panadero dkk., 2014). 
Bila dikaitkan dengan self-efficacy, maka setelah mahasiswa A yakin akan 
kemampuan dirinya untuk melakukan prosedur tanpa membuat pasien 
merasakan nyeri, mahasiswa A juga perlu yakin bahwa strategi yang 
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akan ia terapkan mampu mengantarkan dirinya mencapai tujuan (outcome 
expectation). Nilai pentingnya tujuan yang ingin dicapai bagi individu 
(intrinsic interest/value) juga berperan penting dalam memperkuat motivasi 
(Nimmons dkk., 2019). Bila mahasiswa menganggap kenyamanan pasien 
sebagai suatu hal penting, maka ia akan semakin bertekad untuk mencapai 
tujuan. Aspek terakhir adalah orientasi tujuan (goal orientation), yang dibagi 
menjadi dua jenis; yaitu mastery/learning goal orientation dan performance goal 
orientation. Individu dengan learning goal orientation melakukan pembelajaran 
dengan tujuan menguasai ilmu atau keterampilan tertentu; sedangkan pada 
performance goal orientation tujuan yang ingin dicapai adalah memperlihatkan 
pada orang lain bahwa ia mampu (Zimmerman, 2002; Panadero dkk., 
2014). Mereka dengan learning goal orientation akan lebih kuat motivasinya 
karena upaya yang ia lakukan didasari oleh keinginannya memahami 
sesuatu; bukan semata-mata untuk tampil di hadapan orang lain. 
 

4.2 Fase Pelaksanaan (Performance Phase)
Pada fase ini terdapat dua aspek utama yaitu pengendalian diri (self-control) dan 
pengamatan terhadap diri sendiri (self-observation).  Pengendalian diri dilakukan 
dalam implementasi strategi yang telah dipilih pada fase sebelumnya. Berbagai 
cara diterapkan untuk mengendalikan diri individu, di antaranya dengan 
melakukan visualisasi (imagery), pemberian instruksi pada diri sendiri (self  
instruction), dan memfokuskan perhatian (attention focusing) (Zimmerman, 
2002). Saat mahasiswa A mengerjakan prosedur pengambilan darah vena; 
ia membayangkan lokasi vena pada lengan pasiennya sesuai dengan ingatan 
yang ia dapatkan saat belajar (imagery), ia mengingatkan diri sendiri langkah 
selanjutnya yang perlu dilakukan terutama pada langkah yang ia anggap sulit 
(self  instruction), dan ia berupaya fokus pada vena yang akan ditusuk tanpa 
menghiraukan distraksi yang ada di sekitarnya (attention focusing) (Zimmerman, 
2002; Panadero dkk., 2014). Selain itu, secara aktif  ia juga mengamati 
proses yang ia lakukan; ia merekam dalam ingatannya langkah demi langkah 
(self  recording) sehingga ia dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk 
mengerjakan keseluruhan prosedur dan bagian yang mudah maupun sulit 
untuk dikerjakan; serta dapat mengingatnya kembali saat ia melakukan refleksi 
pada fase selanjutnya (Panadero dkk., 2014).

4.3 Fase Refleksi Diri (Self-Reflection Phase)
Fase terakhir ini melibatkan komponen penilaian diri (self-judgement) dan reaksi 
diri (self-reaction). Pada komponen penilaian diri terdapat aspek evaluasi diri 
(self-evaluation) dan atribusi kausal (causal attribution). Kembali pada contoh 
mahasiswa A pada ilustrasi kasus, maka pada fase ini ia akan membandingkan 
hasil yang dicapai (keberhasilan prosedur yang ia lakukan) dengan performa 
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standar yang diinginkan. Selain mengevaluasi diri, ia juga akan memiliki 
persepsi terkait penyebab keberhasilan atau kegagalan tersebut, aspek yang 
disebut sebagai causal attribution. Individu yang menganggap hasil yang ia capai 
sebagai akibat dari proses yang dapat ia kendalikan (misalnya mahasiswa A 
menganggap kesulitannya mengidentifikasi letak vena karena cara palpasinya 
yang belum tepat atau pemahamannya mengenai topografi vena yang belum 
memadai) akan lebih mudah memperbaiki diri. Sedangkan mereka yang 
menganggap hasil yang dicapai sebagai akibat dari proses yang tidak dapat 
dikendalikan (misalnya karena instruktur yang tidak jelas mengajarkan, 
atau manikin yang kurang elastis bahannya) tidak memperoleh cara untuk 
mengubah pencapaian mereka dan biasanya menjadi kurang termotivasi 
untuk berusaha menjadi lebih baik (Zimmerman, 2002; Panadero dkk., 2014).

Reaksi diri dapat berupa rasa puas dan senang saat berhasil mencapai 
tujuan yang diinginkan (goal). Emosi positif  ini selanjutnya akan 
meningkatkan motivasi untuk mempertahankan kemampuannya dan 
belajar lebih mendalam. Reaksi diri juga mencakup bentuk reaksi defensif  
atau adaptif  yang dimiliki seseorang terhadap pencapaian mereka. 
Mereka dengan reaksi yang defensif  menyikapi hasil yang belum sesuai 
harapan dengan menarik diri, misalnya dengan mengundurkan diri dari 
program, atau tidak hadir dalam kegiatan modul. Sementara rekan mereka 
yang memiliki reaksi adaptif  menyikapi hal yang sama dengan berupaya 
menemukan strategi belajar yang lebih tepat agar pada kesempatan 
berikutnya dapat menjadi lebih baik (Zimmerman, 2002; Panadero dkk., 
2014).

5. PEMANFAATAN SELF-REGULATED LEARNING DALAM 
SISTEM BIMBINGAN DAN DUKUNGAN

Pemahaman mengenai self-regulated learning  telah berkembang melalui 
berbagai penelitian, yang kemudian menghasilkan beberapa inovasi, di 
antaranya terkait dengan bimbingan dan dukungan. Salah satu bentuk 
pendekatan yang diusulkan adalah penggunaan kerangka Self-Regulated 
Learning Microanalytic Assessment and Training (SRL-MAT). Kerangka panduan 
ini didasarkan pada ketiga fase self-regulated learning dan menempatkan 
mentor sebagai pihak yang memfasilitasi mahasiswa melakukan refleksi 
terhadap performanya. Penelitian membuktikan bahwa kemampuan 
melakukan self-regulated learning merupakan suatu kemampuan yang dapat 
dilatihkan pada mahasiswa melalui instruksi yang jelas dan latihan berulang 
dengan diberikan umpan balik. Dengan demikian diharapkan melalui 
pemanfaatan SRL-MAT, kemampuan mahasiswa untuk melakukan self-
regulated learning di masa depan akan meningkat (Durning dkk., 2011).
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Awalnya pendekatan ini ditujukan pada mahasiswa yang bermasalah 
atau yang dikenal dengan istilah struggling students. Kelompok ini adalah 
mereka yang menemukan masalah dalam aspek akademik (biasanya 
diketahui berdasarkan pencapaian akademik yang kurang), perilaku yang 
tidak profesional, ataupun mereka yang memiliki kesulitan beradaptasi 
dengan lingkungan pendidikannya (umumnya dijumpai pada masa awal 
pendidikan atau masa transisi dari fase pre-klinik ke klinik). Struggling 
students dianggap sebagai mahasiswa yang paling membutuhkan bantuan 
dari mentor mereka, dan karenanya pemanfaatan SRL-MAT dirasakan 
paling cocok untuk dimulai pada mereka (Durning dkk., 2011). Saat 
ini pendekatan dengan menggunakan SRL-MAT juga diterapkan pada 
mahasiswa di fase klinik untuk penguasaan keterampilan prosedural dan 
penalaran klinik (Cleary dkk., 2016).

Dalam proses bimbingan dan dukungan, mentor dapat mengajak 
mahasiswa berefleksi terhadap performanya. Proses refleksi dilakukan 
sejalan dengan fase SRL yang diungkapkan oleh Zimmerman (2002), yaitu 
fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase refleksi diri. Untuk masing-
masing fase dapat dielaborasi berbagai faktor yang berperan di dalamnya 
sehingga didapatkan gambaran bentuk self-regulated learning yang dilakukan 
mahasiswa dan dilakukan pembimbingan untuk dapat menjadi lebih baik. 

Pada contoh dalam Gambar 6.3 diperlihatkan penerapan pendekatan 
SRL-MAT dalam membantu Mahasiswa A memperbaiki performanya. 
Pertemuan dengan mentor umumnya terjadi setelah didapatkan performa 
yang kurang baik pada mahasiswa yang bermasalah. Saat itu mentor 
memfasilitasi terjadinya refleksi yang adekuat pada mahasiswa sehingga 
ia dapat mengidentifikasi perbaikan yang perlu diterapkan ke depannya. 

Melalui dialog dengan mentor, mahasiswa dapat diajak mengingat fase 
perencanaan yang ia jalani sebelum melakukan prosedur pengambilan 
darah. Pada tahapan ini digali tujuan (goal) yang ditetapkan mahasiswa 
pada fase tersebut, strategi yang ia rencanakan, serta tingkat keyakinan 
dirinya terhadap kemampuan mencapai tujuan (goal) tersebut. Seringkali 
hal ini luput dari perhatian mahasiswa, akibatnya tanpa tujuan dan strategi 
yang jelas akan sulit bagi mahasiswa untuk mengontrol proses belajarnya.

Selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan, refleksi mengarah pada 
aspek yang terjadi saat mahasiswa melakukan prosedur yang ia pelajari, 
dalam kasus mahasiswa A adalah pengambilan darah vena. Mentor dapat 
membantu mahasiswa A mengingat apa yang terjadi saat itu, seberapa 
lancar strategi yang ia rencanakan dapat dijalankan, dan kendala apa yang 
ia temukan. Data yang digali dari fase ini menjadi sangat berharga untuk 
dielaborasi pada tahap refleksi diri untuk menentukan upaya perbaikan 
yang diperlukan (Durning dkk., 2011).
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Gambar 6.3 Contoh penerapan pendekatan SRL-MAT pada 
proses bimbingan dan dukungan dalam kasus Mahasiswa A

Pada fase terakhir, yaitu refleksi diri, mahasiswa diminta menilai apakah 
tujuan (goal) yang ia tetapkan di awal sudah tercapai, dan faktor apa yang 
menurut mahasiswa menyebabkan tercapainya atau tidak tercapainya 
tujuan tersebut (causal attribution). Bila dalam hal ini mahasiswa memiliki 
persepsi bahwa keberhasilan atau kegagalan yang ia alami merupakan 
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akibat dari faktor eksternal yang tidak dapat ia ubah, maka mentor dapat 
mencoba menggali lebih jauh apakah ada faktor internal mahasiswa yang 
mungkin juga berpengaruh terhadap hasil yang ia dapatkan. Dengan 
mengajak mahasiswa melihat ke dalam dirinya diharapkan ia akan mampu 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada padanya untuk 
kemudian dimanfaatkan agar menghasilkan performa yang lebih baik. 
Langkah terakhir adalah rumusan yang terpenting, yaitu menentukan 
perbaikan yang perlu dilakukan agar performa mahasiswa ke depannya 
menjadi sesuai dengan tujuan yang ia inginkan (Durning dkk., 2011).

Pendekatan menggunakan SRL-MAT ini dapat menjadi salah satu 
alternatif  pendekatan yang digunakan dalam interaksi mahasiswa dengan 
mentor, dan tidak terbatas penggunaannya hanya pada mahasiswa yang 
bermasalah. Melalui pendekatan ini, diharapkan kemampuan mahasiswa 
menerapkan self-regulated learning meningkat dan dapat diterapkan dalam 
keseharian mereka sebagai pembelajar. 
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