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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Elmore (2009, 4) menjelaskan mentoring sebagai pengalaman relasional di 

mana satu orang memberdayakan orang lain dengan berbagi kebijaksanaan dan 

sumber daya mereka. Maxwell (2008, 83) menyatakan bahwa mentoring berarti 

mencurahkan hidup bagi orang lain dan membantu memaksimalkan potensi 

mereka. Mentoring juga dideskripsikan sebagai sebuah proses pendampingan, dan 

juga sebuah komunitas yang saling bertumbuh yang dibuat untuk mahasiswa baru 

dan dipimpin oleh seorang mentor (Lestari 2019). Dapat disimpulkan bahwa 

mentoring adalah hubungan/proses yang disengaja (intentional) atas inisiatif dan 

komitmen orang yang membimbing maupun orang yang mendapatkan bimbingan 

untuk mengembangkan potensi, visi, nilai-nilai, hingga pengetahuan maupun 

keterampilan.  

Seorang yang memimpin dan memberi bimbingan disebut mentor, 

sedangkan orang yang dibimbing disebut mentee. Biasanya seorang mentor untuk 

mahasiswa baru/tahun pertama adalah mahasiswa senior yang sudah terlebih 

dahulu memiliki pengalaman menerima mentoring dari senior sebelumnya. 

Mentoring memiliki fungsi psikososial yang berarti mentor dapat berbagi 

pengalaman pribadi dengan mentee, menyediakan persahabatan dan penerimaan, 

mentor menjadi panutan serta dapat melakukan konseling kepada mentee. (Robbin 

2005, 391).   
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Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ (yang akan disebut CT pada 

penelitian ini) memberikan pendampingan bagi mahasiswanya melalui program 

mentoring. Layanan seperti ini bertindak sebagai orientasi kampus untuk 

menyesuaikan diri. Program ini akan menentukan tingkat ketahanan 

(retensi/mengurangi drop out) mahasiswa dan untuk mempersiapkan mereka 

mengikuti proses kuliah di perguruan tinggi. (S.Norris,et al 2017; Chrismastianto 

2017; Moll & Kretzschmar 2017). Lebih lanjut, Chrismastianto (2017, 337) 

menyatakan bahwa pendampingan dilakukan oleh pemimpin yang 

mendedikasikan seluruh hidupnya menjadi contoh dan berbagi pengalaman hidup 

dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat diberdaya secara positif dan efektif. 

Peran pendampingan ini bertindak sebagai pengenalan kampus dan orientasi 

kampus untuk mahasiswa baru sehingga mereka mendapat bantuan untuk 

beradaptasi dengan baik.  

Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas XYZ menerima mahasiswa yang 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Nias, Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. CT berkomitmen untuk mencetak 

lulusan guru-guru yang tidak hanya profesional tetapi juga memiliki pengetahuan 

dan iman yang sejati di dalam Kristus yang akan membangun pendidikan 

berkualitas di berbagai kota hingga pelosok Indonesia. Oleh karena itu, CT tidak 

hanya menerima mahasiswa yang direkrut dengan standar dan persyaratan khusus 

dari tim rekrutmen CT sendiri, tetapi juga menerima mahasiswa dari kerja sama 

dengan beberapa institusi pendidikan Kristen dan juga mahasiswa afirmasi dari 

Pemprov Papua. Penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada mahasiswa 

afirmasi dari Papua. Mahasiswa asal Papua ini adalah putera dan puteri daerah yang 
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telah diseleksi khusus oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk menempuh 

pendidikan di Universitas XYZ selama empat tahun yang kemudian akan kembali 

menjadi guru berkualitas yang akan membangun sumber daya manusia di Papua. 

Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang diharapkan Fakultas Ilmu 

Pendidikan di Universitas XYZ ini, CT mewajibkan semua mahasiswa untuk 

tinggal di asrama. Maka, keberhasilan studi di CT tidak hanya ditentukan oleh 

prestasi belajar di perkuliahan tetapi juga kehidupan sehari-hari di asrama. 

Mahasiswa yang berasal dari beragam daerah ini menjadi tantangan adaptasi bagi 

setiap mahasiswa baru di CT. Kehidupan berasrama memiliki dinamika 

sosiokultural seperti yang diungkapkan oleh Chrismastianto (2017, 338)  bahwa 

kondisi sosiokultural sering rentan terhadap konflik karena perbedaan latar 

belakang budaya yang telah diwarisi sejak kanak-kanak, adat istiadat suku-suku  

dari asal mahasiswa, berbagai bahasa atau ucapan, temperamen masing-masing 

individu yang berbeda, termasuk perbedaan fisik. Dan hal ini tentunya 

memengaruhi pertumbuhan sosial, karakter, maupun akademik selama proses 

pendidikan. Lebih lanjut Chrismastianto (2017, 339) menyatakan bahwa 

penyesuaian ini menjadi bagian penting karena menentukan tingkat ketahanan 

mahasiswa untuk mempersiapkan mereka mengikuti proses kuliah di perguruan 

tinggi. Program pendampingan akan memberikan ruang bagi aktualisasi diri 

mahasiswa secara positif sehingga universitas dapat mengurangi perilaku sosial 

menyimpang yang berpotensi dilakukan oleh mahasiswa. Interaksi dan hubungan 

yang dibangun membentuk karakter mahasiswa bertahap menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh interaksi diantara 

pendamping (mentor) dan orang yang didampingi (mentee). Peran mentor di sini 
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menjadi penentu dari proses relasi yang akan membawa transfomasi hidup mentee 

dan mentor itu sendiri. Melihat pentingnya peran mentor dalam program 

pendampingan mentoring bagi mahasiswa CT, maka peneliti melakukan penelitan 

yang berjudul “Peran Mentor Sebagai Pemimpin pelayan Dalam Mendukung 

Retensi Mahasiswa Asal Papua di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas XYZ 

Tangerang: Sebuah Studi Kasus” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: 

1) Mahasiswa di CT dari berbagai daerah dengan keunikan budaya masing-

masing akan membawa kondisi sosiokultural yang rentan terhadap 

konflik dalam kehidupan di asrama dan perkuliahan. 

2) Program mentoring diharapkan dapat mengatasi hambatan dan 

permasalahan yang disebabkan oleh kondisi sosiakultural pada 

mahasiswa asal Papua di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ. 

3) Mentor sebagai pemimpin pelayan (pemimpin pelayan) diharapkan 

dapat mendorong program mentoring untuk mengupayakan retensi 

mahasiswa asal Papua di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi 

lingkup penelitian sebagai berikut: 

1) penelitian ini hanya meneliti mahasiswa afirmasi asal Papua yang 

terdaftar pada tahun angkatan 2010-2015. 
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2) penelitian dilakukan kepada sampel mahasiswa asal Papua secara 

umum. tidak dibedakan masyarakat Papua asli atau campuran. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka pertanyaan untuk 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana mahasiswa asal Papua menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas XYZ? Apa tantangan dan hambatan yang 

dihadapi mahasiswa asal Papua dalam proses perkuliahan dan 

kehidupan asrama di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ?  

2) Bagaimana program mentoring mendukung retensi mahasiswa asal 

Papua di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ? 

3) Bagaimana peran mentor sebagai pemimpin pelayan dalam program 

mentoring dapat mendukung retensi mahasiswa asal Papua di Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas XYZ? 

  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengetahui tantangan dan hambatan dalam proses perkuliahan dan 

kehidupan asrama di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ. 

2) Mengetahui mentoring sebagai program pendampingan yang 

mendukung retensi mahasiswa asal Papua di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas XYZ. 
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3) Mengidentifikasi peran mentor sebagai pemimpin pelayan dalam 

proses mentoring dapat mendukung retensi mahasiswa asal Papua di 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Sebagai informasi bagi Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas 

XYZ mengenai hal-hal yang menjadi tantangan dan hambatan yang 

dialami mahasiswa asal Papua selama proses perkuliahan. 

2) Sebagai masukan bagi CT untuk menyediakan layanan mentoring 

dengan peran mentor sebagai pemimpin pelayan untuk mahasiswa 

asal Papua di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab. Bab pertama berisi latar belakang 

masalah yang diangkat mengenai drop out yang terjadi pada mahasiswa asal Papua 

di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas XYZ, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya 

pada bab dua menyajikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengkaji tentang mahasiswa asal Papua, program mentoring, dan pemimpin 

pelayan. Sedangkan bab tiga menyajikan landasan iman Kristem terhadap teori-

teori yang digunakan.  

Pada bab empat berisi pemaparan metode kualitatif dengan desain studi 

kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada bab lima 
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memaparkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan hasil analisisnya. 

Bagian terakhir adalah bab enam yang akan memberi kesimpulan dari hasil 

penelitian ini serta saran yang bermanfaat bagi penelitian serupa. 

 


