
 

 

ABSTRAK 

Lia Yulianti : Peran Dosen Pembimbing Akademik Dalam Memotivasi Belajar 

Mahasiswa (Penelitian Pada Mahasiswa BKI Angkatan 2016 Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung)  

 Keberhasilan studi, mengacu kepada keberhasilan mahasiswa dalam 

perkuliahannya, tidak hanya ditunjang oleh kecerdasan yang tinggi saja, namun 

oleh banyak hal, di antaranya memiliki motivasi belajar, kemampuan belajar dan 

terbebasnya mahasiswa tersebut dari berbagai masalah yang mengganggu 

perkembangan. Namun, keberhasilan studi ini tentu tidak mudah dimiliki oleh 

seorang mahasiswa jika dalam pelaksanaan pemenuhan tuntutan belajarnya tidak 

memiliki motivasi dalam belajar, tidak dapat mengontrol diri dengan baik hingga 

mengganggu aktivitas dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Dalam hal 

ini, peran dosen pembimbing akademik sebagai motivator dalam membimbing 

mahasiswa menjadi sesuatu yang penting agar mahasiswa mendapat keberhasilan 

studi dalam perkuliahannya.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran motivasi belajar 

mahasiswa-mahasiswi BKI Angkatan 2016. Proses bimbingan akademik dalam 

memotivasi belajar mahasiswa BKI angkatan 2016, upaya dan peran Dosen 

Pembimbing Akademik dalam memotivasi mahasiswa BKI Angkatan 2016.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara kepada dosen pembimbing 

akademik mahasiswa BKI angkatan 2016 dan kepada mahasiswa BKI angkatan 

2016 yang telah melakukan bimbingan akademik bersama pembimbing. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran motivasi belajar mahasiswa-

mahasiswi BKI Angkatan 2016 pada empat narasumber mahasiswa BKI angkatan 

2016, terdapat dua kategori mahasiswa, yaitu W dan Y termasuk mahasiswa 

bermotivasi belajar tinggi yang berindikasi memiliki hambatan yang sedikit dalam 

menyelesaikan perkuliahan. Lalu X dan Z bermotivasi belajar rendah yang 

memiliki hambatan yang cukup sulit sehingga saat ini masih belum 

menyelesaikan perkuliahannya. Proses bimbingan akademik yang dilakukan dua 

dosen pembimbing akademik dalam memotivasi belajar mahasiswa BKI angkatan 

2016 berdasarkan hasil penelitian relatif berbeda. Namun, pada dasarnya 

mengikuti prosedur dan ketentuan dari fakultas dengan melakukan bimbingan 

perencanaan studi melalui Kartu Rencana Studi (KRS), konsultasi kasus 

mahasiswa, memberikan motivasi dan  evaluasi. Upaya yang dilakukan dosen 

pembimbing akademik dalam memotivasi belajar mahasiswa BKI angkatan 2016 

walaupun relatif berbeda dalam metode dan upayanya, narasumber I dan II namun 

dalam melakukan upayanya sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

bimbingannya seperti memberi kalimat-kalimat penyemangat, mengarahkan, 

memberi saran atau solusi pada masalah yang dihadapi mahasiswa bimbingannya. 

Kata Kunci: dosen pembimbing akademik, bimbingan akademik, motivasi 

belajar. 
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