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ABSTRACT 
 

The objective of this action research was to improve students’ participation with an active 
learning approach in face-to-face tutorial process. This research involving UT’s students 
registered in D-II PGSD Program in Jombang during 2005.2 registration period. This 
research was carried out in three cycles and each cycle consisted of four stages, that is, 
planning of action, implementation of action, observation, and reflection. Data were collected 
using a checklist, documentation, field note, and interview. Data from observation were used 
as feedback in the reflection stage in each cycle. At the end of the third cycle, data were 
analyzed using qualitative descriptive technique. Result of the research showed that active 
learning approach implemented in the tutorial process could improve students’ active 
participation.  
 
Keywords: action research, active learning approach, face-to-face tutorial, students’ 

participation. 
 
 

 Tutorial merupakan salah satu bentuk layanan akademik Universitas Terbuka (UT) untuk 
membantu mahasiswa dalam proses belajarnya. Berbagai program menyangkut penyelenggaraan 
tutorial, seperti diterapkannya tutorial tatap muka, tutorial elektronik, tutorial tertulis, dan program 
tutorial tatap muka rancangan khusus (TTMRK) merupakan upaya untuk membantu mahasiswa 
mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut  Tim Pengembang Program Akreditasi Tutor (PAT) UT 
(1996), tujuan tutorial adalah menyiapkan mahasiswa mampu belajar mandiri sehingga mampu 
membantu proses belajar mengajar, meningkatkan daya pemahaman, memperluas visi, dan 
memupuk kemandirian dalam belajar. 
 Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tutorial perlu secara terus-menerus 
ditingkatkan dan diperbaiki. Hal ini mengingat tutorial memiliki kedudukan yang strategis sebagai 
salah satu bentuk layanan dan bimbingan belajar mahasiswa. Sampai saat ini tutorial diyakini 
sebagai salah satu media layanan akademik yang cukup efektif dalam membantu mahasiswa belajar. 
Sebagaimana disimpulkan oleh para peneliti, tutorial berdampak positif terhadap kemajuan prestasi 
mahasiswa (Kusmawan, 2002). 
 Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas tutorial, penanganan tutorial tatap muka perlu 
mendapat prioritas utama. Hal ini mengingat tutorial tatap muka merupakan program yang wajib 
diikuti oleh mahasiswa UT, khususnya untuk program Pendidikan Dasar (Pendas). Dalam proses 
tutorial tatap muka, salah satu unsur penting adalah faktor partisipasi aktif mahasiswa. Belajar hanya 
akan terjadi apabila mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.  
 Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran 
merupakan syarat mutlak untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Terlebih bagi mahasiswa UT. 
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Dalam proses tutorial mereka dituntut untuk lebih banyak belajar secara mandiri. Sistem belajar 
mandiri, sebagaimana yang diterapkan di UT merupakan sistem pembelajaran yang didasarkan pada 
disiplin terhadap diri sendiri, yang disesuaikan dengan kondisi perorangan, yang meliputi: 
kemampuan, kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu yang dimiliki, dan keadaan sosial ekonomi 
(Haryono, 1986).  
 Upaya meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses tutorial tatap muka 
merupakan suatu upaya mengembangkan kemampuan mahasiswa belajar mandiri. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan membiasakan mahasiswa belajar melalui berbagai kegiatan seperti 
membaca, menulis, mendengarkan, mendiskusikan, dan mengalami sendiri dalam proses belajarnya. 
Belajar mandiri mencakup kemampuan menemukan cara memecahkan masalah dalam belajar, 
dengan mencari sumber-sumber yang dapat membantu, dan mendisiplinkan diri (Soekamto, 
Wardani, & Winataputra, 1993). 
 Kegiatan belajar yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses tutorial diharapkan 
menjadi bekal mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan belajar mandiri di luar proses tutorial. 
Dengan demikian, kegiatan belajar bukan saja berorientasi kepada pengembangan pengetahuan 
untuk kepentingan kelulusan semata, melainkan juga mengembangkan sikap kemandirian yang 
berorientasi masa depan. Kemandirian tersebut akan menjadi modal utama dalam penerapan 
paradigma belajar sepanjang hayat (lifelong education), yang merupakan salahsatu azas dalam 
sistem pendidikan di UT. 
 Proses tutorial yang ideal adalah proses tutorial yang memberi penekanan pada 
pembentukan pengalaman belajar mahasiswa, yang mengaktifkan mahasiswa untuk berinteraksi 
dengan sumber-sumber belajar, serta yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk saling 
bekerja sama dalam membangun pengetahuan dan memperoleh makna dari apa yang dipelajari. 
Berkaitan dengan masalah belajar dan tutorial mahasiswa UT, Julaeha (2002) menemukan bahwa 
mayoritas mahasiswa lebih suka belajar sendiri/tidak membentuk kelompok belajar, serta belajar 
dengan tidak teratur dan sikap santai. Disamping itu, pada kegiatan tutorial ditemukan bahwa tidak 
sampai seperlima mahasiswa yang memanfaatkan kegiatan tutorial. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, dapat dikatakan bahwa proses tutorial yang dilaksanakan belum menunjukkan kondisi 
seperti yang diharapkan. Keterlibatan mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran/tutorial 
pada kenyataannya masih belum menunjukkan gejala yang menggembirakan. 
 Mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial 
belum maksimal, diperlukan usaha konkret untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses 
tutorial tatap muka. Upaya yang dimaksud harus melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam 
proses tutorial dan meliputi kegiatan perancangan aktivitas tutorial yang menekankan keterlibatan 
aktif mahasiswa dalam proses tutorial, pelaksanaan aktivitas tutorial yang menekankan keterlibatan 
aktif mahasiswa, dan evaluasi aktivitas tutorial.  
 Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tindak peningkatan partisipasi 
aktif mahasiswa dalam proses tutorial melalui pendekatan belajar aktif. Hasil penelitian diharapkan 
dapat menjadi model bagi para tutor dalam menyelenggarakan tutorial tatap muka secara efektif. 
Pada tataran praksis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam 
proses tutorial sehingga berdampak pada peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap apa yang 
dipelajari, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajarnya.  
 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan. Penelitian dilakukan dalam tiga 
siklus tindakan. Disain penelitian tindakan terdiri atas langkah-langkah yang merupakan siklus spiral, 
dimulai dari proses menemukan masalah melalui studi pendahuluan, merumuskan masalah, 
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merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan dan observasi, serta refleksi. Hasil refleksi setiap 
akhir siklus selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan siklus berikutnya. Langkah-langkah 
pada siklus berikutnya mengikuti prosedur dasar penelitian tindakan, yang meliputi empat tahap, 
yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
 Penelitian dilakukan secara kolaboratif-partisipatoris yang melibatkan tiga orang anggota tim 
peneliti, yang merupakan tutor PGSD UT. Subjek penelitian adalah mahasiswa kelompok belajar 
(Pokjar) Jombang Semester 3 masa registrasi 2005.1, berjumlah 36 orang. Penelitian dilakukan pada 
tutorial matakuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi. Sebagai data 
pendukung, dilakukan penelitian pada subjek penelitian mahasiswa Pokjar Jombang Semester 4 
masa registrasi 2005.1, berjumlah 23 orang. Penelitian dilakukan pada tutorial matakuliah Pendidikan 
Matematika 2.  
 Sesuai dengan tahap penelitian, kegiatan perencanaan penelitian dilakukan secara 
kolaboratif dengan langkah sebagai berikut.  
1.  Menyusun rancangan aktivitas tutorial dan matriks aktivitas tutorial, dengan fokus pada 

merumuskan tujuan, menyusun langkah kegiatan tutorial, dan menyusun rancangan evaluasi  
2.  menetapkan deskriptor dan kriteria keberhasilan penelitian  
3.  menyusun instrumen penelitian, berupa pedoman observasi, wawancara, serta format catatan 

lapangan. 
 Selanjutnya, sesuai dengan rancangan yang telah dipersiapkan dalam bentuk Rancangan 
Aktivitas Tutorial (RAT) dan Materi Aktivitas Tutorial (MAT), tutor melaksanaan tindakan. Pada tahap 
ini, peneliti mulai melakukan kegiatan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan. Sesuai dengan 
karakteristik penelitian tindakan yang bersifat kolaboratif maka penelitian dilakukan oleh tim peneliti 
secara kolaboratif dengan melakukan peran masing-masing, yakni salah satu anggota peneliti 
berperan sebagai praktisi (tutor) melaksanakan tindakan dalam proses tutorial dengan pendekatan 
belajar aktif sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan anggota peneliti yang lain berperan 
sebagai pengamat melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan secara kritis dan objektif 
terhadap leseluruhan pelaksanaan tindakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
tindakan.  
 Observasi dilakukan secara cermat baik terhadap pelaksanaan tindakan maupun akibat atau 
dampak pelaksanaan tindakan yang muncul selama proses tutorial. Observasi ditekankan pada 
masalah kesesuaian antara rancangan tindakan dalam RAT dan MAT dengan pelaksanaan tindakan 
dalam proses tutorial, yang meliputi perilaku dosen/tutor dan perilaku mahasiswa dalam proses 
tutorial. 
 Pengumpulan data dilakukan dengan merekam pelaksanaan tindakan dan dampaknya 
terhadap peningkatan partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial. Data dikumpulkan dalam bentuk 
catatan lapangan, catatan hasil observasi berupa ceklis, dokumentasi, serta perekaman data dengan 
bantuan alat perekam data verbal yaitu tape recorder dan data visual, yaitu foto. Hal ini dimaksudkan 
agar data terkumpul selengkap dan sebanyak mungkin untuk menjaga keobjektifan dan keotentikan 
data penelitian. 
 Sesuai dengan teknik analisis data yang bersifat mengalir, pada tahap ini di samping peneliti 
melakukan pengumpulan data juga melakukan refleksi dan pemaknaan terhadap gejala yang terjadi 
ketika tutorial berlangsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan data sehingga 
pemaknaan data lebih akurat dan objektif, sesuai dengan gejala yang terjadi dalam proses tutorial. 
 Kegiatan refleksi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan menganalisis, 
mensintesis, memaknai, dan menyimpulkan semua informasi atau data yang telah dikumpulkan 
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selama proses tutorial. Refleksi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan 
sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, refleksi juga dimaksudkan untuk 
mengetahui dan mengevaluasi dampak tindakan terhadap proses dan hasil pembelajaran yang 
merupakan masalah yang ingin diperbaiki dalam penelitian. Hasil refleksi tersebut digunakan untuk 
perbaikan pada tindakan siklus berikutnya.  
 Pada tahap refleksi, tim peneliti mendiskusikan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan 
berdasarkan hasil pengamatan. Kegiatan ini terutama dilakukan pada setiap akhir proses tutorial. 
Refleksi juga dilakukan pada setiap akhir siklus tindakan. Bertolak dari hasil refleksi pada siklus I, 
peneliti mengadakan perbaikan dan penyempurnaan rancangan tutorial yang akan dilaksanakan 
pada siklus II. Selanjutnya, hasil refleksi terhadap pelaksanaan tindakan siklus II digunakan sebagai 
bahan untuk menyusun rancangan tutorial siklus III dan seterusnya hingga target penelitian tercapai. 
 Untuk menguji keabsahan data, dilakukan verifikasi data dengan teknik triangulasi, yakni 
pemeriksaan silang antara anggota tim peneliti dan antara tim peneliti dengan subjek penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian tindakan ini berlangsung dalam tiga siklus tindakan, baik untuk tutorial matakuliah 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi, maupun untuk tutorial matakuliah 
Pendidikan Matematika 2. 
 
Pelaksanaan dan Hasil Penelitian pada Tutorial Pendidikan Bahasa Indonesia  
 
Siklus I 
 Rencana tindakan siklus I terdiri atas enam tahap kegiatan berikut: (1) reviu materi dan 
identifikasi masalah; (2) membentuk kelompok dan memberikan permasalahan untuk didiskusikan 
dalam kelompok; (3) memberi kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi dan memberi kesempatan 
yang lain menanggapi laporan; (4) mengadakan diskusi pleno; (5) memberikan balikan; serta (6) 
menyimpulkan dan memberi penguatan. 
 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus I, disadari bahwa 
implementasi pendekatan belajar aktif pada proses tutorial belum mancapai tujuan sebagaimana 
yang diharapkan. Temuan penelitian berdasarkan hasil tindakan siklus I diuraikan sebagai berikut.  
1.  Secara umum mahasiswa masih belum menunjukkan partisipasi yang optimal dalam proses 

tutorial. Mahasiswa masih tampak kurang bersemangat, misalnya ketika membentuk kelompok, 
dalam menyelesaikan tugas-tugas, atau pada saat diberi kesempatan untuk menanggapi 
presentasi hasil diskusi kelompok.  

2.  Mahasiswa belum menghayati maksud dan tujuan prosedur tutorial yang diterapkan, misalnya 
diskusi kelompok. Pemahaman tentang kegiatan diskusi yang seharusnya menjadi sarana 
bertukar pikiran untuk memperoleh pemahaman  tentang permasalahan yang diajukan tutor 
berkaitan dengan materi modul rupanya lebih dimaknai sebagai beban tugas yang harus 
diselesaikan. Hal ini terjadi karena mahasiswa belum terbiasa dengan model tutorial yang 
digunakan, tutorial biasanya menggunakan model ceramah, mahasiswa lebih banyak menyimak 
dan menerima saja materi yang disajikan oleh tutor.  

3.  Dalam kelompok kecil, komunikasi antar anggota kelompok masih sangat minimal. Mahasiswa 
masih terbawa dalam situasi kelas yang harus ‘tertib’ sehingga masing-masing tampak enggan 
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untuk membuka pembicaraan dalam membahas permasalahan yang diajukan tutor. Mahasiswa 
justru lebih tekun membolak-balik modul untuk mencari ‘jawaban’ permasalahan yang diberikan. 
Akibatnya, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh bersifat ‘text book’, dan proses 
pemerolehan pemahaman menjadi kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan 
kreatif.  

4.  Aktivitas tutor membimbing mahasiswa  dalam proses diskusi kelompok, misalnya, memonitor 
setiap kelompok, membantu kesulitan yang dialami, serta sikap tutor yang responsif terhadap 
pertanyaan mahasiswa cukup berpengaruh terhadap kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti 
jalannya tutorial. Pengelolaan tutorial yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun cukup 
membantu kelancaran proses tutorial. 

 
Siklus II 
 Rencana tindakan untuk siklus II masih menggunakan tahap kegiatan sebagaimana siklus I, 
yakni menggunakan model PAT-UT III. Namun diberikan penekanan untuk perbaikan terhadap 
kekurangan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Sesuai dengan hasil refleksi dan temuan penelitian 
pada siklus I, rencana tindakan perbaikan pada siklus II adalah: (1) memperjelas tugas dan prosedur 
kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa pada awal tutorial; (2) memberi tugas dan kegiatan 
dengan jumlah dan bobot yang sesuai dengan waktu yang tersedia; (3) memberikan bimbingan 
kepada setiap kelompok saat diskusi kelompok berlangsung; serta (4) menyediakan waktu yang 
cukup untuk pembahasan materi dalam diskusi kelompok dan diskusi pleno sehingga penguasaan 
materi menjadi lebih baik. 
 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan siklus II dapat dikatakan 
bahwa tingkat partisipasi mahasiswa lebih baik dibandingkan dengan siklus I. Namun demikian 
belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria keberhasilan penelitian. Temuan penelitian berdasarkan 
refleksi siklus II adalah sebagai berikut.  
1.  Terjadi peningkatan partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial, yang dapat dilihat dari: proses 

pembentukan kelompok yang cukup lancar dan tertib, interaksi belajar yang cukup aktif antara 
mahasiswa dengan teman kelompok, dan peningkatan frekuensi mahasiswa yang 
mengemukakan pendapat pada saat diskusi pleno. Peningkatan ini terjadi pada semua indikator, 
yang semula skor yang dicapai hanya 11 atau 61% pada siklus I menjadi 16 atau 88%.  

2.  Penciptaan iklim tutorial yang memberi kebebasan dalam melakukan kegiatan belajar, yakni 
dengan kegiatan diskusi kelompok dan bimbingan tutor yang intensif selama proses tutorial 
berdampak pada meningkatnya motivasi belajar mahasiswa. Suasana belajar yang pada siklus I 
masih terasa tegang dan serius, pada siklus II mahasiswa tampak lebih ‘bebas’ terutama dalam 
mengemukakan pendapatnya ketika diskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi pleno.  

3.  Tingkat keaktifan cukup tinggi terjadi ketika dalam proses tutorial dilakukan pemodelan 
pembelajaran oleh mahasiswa. Terjadi interaksi yang intensif terutama antara mahasiswa 
dengan kelompok lain. Ini berarti bahwa keberhasilan penerapan pendekatan belajar aktif juga 
dipengaruhi oleh kemenarikan materi tutorial. Dengan memodelkan pembelajaran menulis di SD 
di depan kelas oleh wakil kelompok serta keterlibatan yang aktif anggota kelompok lain dalam 
‘peristiwa’ pembelajaran yang dimodelkan tersebut, proses tutorial menjadi lebih bermakna dan 
menyenangkan. 
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Siklus III 
 Berdasarkan refleksi dan temuan siklus II, rencana tindakan perbaikan yang perlu dilakukan 
pada siklus III adalah: (1) memberikan pertanyaan pancingan atau pelacak untuk menggali pendapat 
atau tanggapan mahasiswa terhadap permasalahan yang dibahas; (2) memberi kesempatan 
mahasiswa lain untuk menjawab pertanyaan mahasiswa sebelum dijawab oleh tutor; (3) 
menggunakan materi dari sumber lain yang relevan dan media yang memadai untuk melengkapi 
materi modul; (4) membagi tugas dan kesempatan secara merata; (5) menyelenggarakan pola 
belajar yang memungkinkan terjadinya peer tutoring. Untuk melaksanakan tindakan tersebut, 
digunakan teknik tutorial model PAT-UT II, dengan tahap (1) kajian modul oleh mahasiswa kelompok 
asal; (2) diskusi kelompok ahli; (3) diskusi kelompok asal; (4) tes/kuis; (5) penguatan oleh tutor. 
 Setelah dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan siklus III ditemukan hasil 
sebagai berikut.  
1.  Mahasiswa cukup semangat dan termotivasi dengan model tutorial yang diterapkan meskipun 

masih agak kebingungan dengan kegiatan yang harus dilakukan.  
2.  Dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok, baik kelompok asal maupun kelompok ahli, 

proses belajar berpusat pada mahasiswa dan semua mahasiswa terlibat aktif baik secara fisik 
maupun mental.  

3.  Interaksi mahasiswa dengan teman sejawat, tutor, dan dengan sumber belajar dapat 
berlangsung secara intensif. Interaksi dengan teman sejawat dimungkinkan karena tugas-tugas 
diskusi yang telah dikondisikan. Demikian juga interaksi dengan tutor, terutama karena tutor 
selalu berkeliling dan mendekati setiap kelompok untuk membantu kesulitan yang dialami. 
Interaksi dengan sumber belajar terjadi dengan kegiatan mengkaji modul dan adanya tuntutan 
untuk melakukan peer tutoring, yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan sumber 
belajar secara intensif.  

4.  Langkah kegiatan, mulai dari pembentukan kelompok, diskusi kelompok asal, diskusi kelompok 
ahli, sampai penguatan tutor dapat dilakukan dengan baik, baik oleh tutor maupun oleh 
mahasiswa.  

5.  Peran tutor yang lebih sebagai pengelola kegiatan belajar membawa dampak terhadap 
penciptaan suasana belajar yang lebih bebas dan fleksibel sehingga motivasi belajar  serta 
partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial meningkat. 

 
Pelaksanaan dan Hasil Penelitian pada Tutorial Pendidikan Matematika 
 
Siklus I 
 Rencana tindakan siklus I adalah penerapan teknik tutorial model PAT-UT III, dengan tahap 
kegiatan sebagai berikut: (1) reviu materi dan identifikasi masalah; (2) membahas masalah dalam 
kelompok; (3) presentasi hasil bahasan kelompok; dan (4) penguatan tutor. Waktu yang digunakan 
untuk keseluruhan tahapan tersebut adalah 2 x 60 menit. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi tindakan siklus I, diperoleh temuan penelitian 
sebagai berikut.  
1.  Pelaksanaan tutorial belum menunjukkan keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam arti yang 

sebenarnya. Meskipun tahap-tahap kegiatan telah secara runtut dilaksanakan tutor, namun 
aktivitas mahasiswa masih bersifat prosedural. Aktivitas belajar mahasiswa masih lebih banyak 
bergerak dari tahap kegiatan yang satu ke tahap kegiatan berikutnya, sesuai dengan urutan yang 
telah dirancang sesuai dengan model PAT-UT III. Adapun keaktifan masing-masing mahasiswa 
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dalam proses tutorial masih lebih banyak berada pada taraf aktivitas fisik (misalnya, membentuk 
kelompok, mengatur tempat duduk), sedangkan aktivitas mental meskipun ada tetapi masih 
belum terlaksana secara maksimal dan efektif.  

2.  Meskipun beberapa mahasiswa sudah tampak aktif, namun sebagian besar masih belum 
berpartisipasi secara aktif dalam proses tutorial. Hal ini terlihat ketika mahasiswa melakukan 
diskusi kelompok, hanya satu atau dua orang yang aktif pada setiap kelompok. Demikian juga 
ketika diminta menanggapi laporan kelompok, hanya satu atau dua orang yang memberikan 
pendapatnya. Selebihnya, mahasiswa lebih banyak mendengarkan pembicaraan teman dan 
tutor. 

 
Siklus II 
 Berdasarkan hasil refleksi siklus I, rencana tindakan perbaikan siklus II difokuskan pada 
enam hal berikut. (1) Menerapkan model tutorial PAT-UT III dengan memberi penekanan pada 
pengaktifan mahasiswa dalam proses tutorial. (2) Menyediakan waktu dan perhatian untuk 
membantu mahasiswa membentuk kelompok, menetapkan jumlah anggota, dan mengatur 
penempatan dalam kelompok. (3) Menjelaskan tugas-tugas yang harus dilakukan masing-masing 
anggota kelompok secara jelas dan merata sehingga masing-masing memahami perannya dan 
diskusi dapat berjalan secara efektif; (4) Sebelum kegiatan diskusi kelompok, tutor perlu mereviu 
pokok-pokok materi yang akan dibahas untuk memberi gambaran tentang konsep-konsep yang akan 
dibahas dalam diskusi kelompok. (5) Memberikan penghargaan terhadap prestasi mahasiswa untuk 
memotivasi dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses tutorial. (6) Mengintensifkan 
interaksi antar mahasiswa agar lebih berani bertukar pendapat, bertanya, dan menanggapi dengan 
memonitor jalannya diskusi kelompok secara terus menerus serta mengelola proses diskusi kelas 
secara efektif.  
 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan siklus II, diperoleh temuan 
penelitian sebagai berikut.  
1.  Pada saat mahasiswa ditugasi membentuk kelompok, tutor memberi waktu tersendiri sekitar lima 

menit. Tutor juga memberi rambu-rambu dan prosedur kerja kelompok dengan jelas, seperti 
penentuan jumlah anggota, pembagian tugas dan peran masing-masing anggota, serta kegiatan 
yang akan dilakukan selama proses tutorial. Dengan tindakan ini, proses pembentukan 
kelompok, diskusi dan kerja kelompok dapat dilakukan dengan efektif. Kelompok dapat terbentuk 
dengan lebih baik, misalnya, waktu pembentukan kelompok lebih singkat, jumlah anggota relatif 
sama, heterogenitas lebih baik, serta kerja kelompok juga lebih efektif dan produktif.  

2.  Perhatian dan bimbingan tutor yang diberikan kepada setiap kelompok pada saat proses diskusi 
kelompok berpengaruh pada kesungguhan mahasiswa melakukan kegiatan diskusi dan mengkaji 
materi tutorial serta meningkatnya keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas masing-
masing.  

3.  Perubahan pola tutorial yang diterapkan tutor membawa dampak perubahan suasana belajar 
menjadi lebih fleksibel dan ‘hidup’ karena mahasiswa lebih ‘bebas’ belajar. Semangat belajar pun 
tampak lebih meningkat dibandingkan dengan siklus sebelumnya.  

4.  Untuk memancing partisipasi mahasiswa dalam proses diskusi kelas, tutor memberikan 
komentar-komentar dan pertanyaan terhadap kelompok penyaji dan kelompok penyimak. 
Dengan teknik seperti itu, mahasiswa terpacu untuk mengemukakan gagasan masing-masing 
sehingga terjadi diskusi yang cukup intensif.  
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Siklus III 
 Berdasarkan hasil refleksi siklus II, maka tindakan perbaikan untuk dilaksanakan pada siklus 
III difokuskan pada: (1) memberikan permasalahan yang bersifat problematik dengan tingkat 
kesulitan yang lebih tinggi dan mengurangi jumlah soal; (2) memberi perhatian lebih pada saat 
pembentukan kelompok dan membantu mahasiswa dalam pembentukan kelompok dan pembagian 
tugas; serta (3) memberikan balikan terhadap laporan setiap kelompok setelah semua kelompok 
menyampaikan laporannya, namun, jika diperlukan, misalnya jika terjadi perdebatan yang tidak 
menemukan titik temu, tutor dapat segera memberikan masukan, bimbingan, dan arahan; (4) 
mengkondisikan semua kelompok untuk menyimak laporan yang disampaikan oleh kelompok lain 
dengan memberikan perhatian dan kontrol terhadap aktivitas mahasiswa; serta (5) secara terus 
menerus memotivasi mahasiswa untuk aktif dengan memberi kesempatan berpendapat, pertanyaan-
pertanyaan pancingan, dan memberikan penghargaan atau pujian terhadap hasil yang telah dicapai. 
 Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi siklus III, diperoleh temuan penelitian sebagai 
berikut.  
1.  Dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi sebelumnya sebagai apersepsi, 

perhatian serta kesiapan mahasiswa untuk mengikuti tutorial meningkat. Perhatian dan kesiapan 
ini dapat menumbuhkan semangat dan kesungguhan belajar selama proses tutorial.  

2.  Dengan diberikan perhatian khusus serta bimbingan, proses pembentukan kelompok dapat 
berlangsung dengan lancar. Kelompok yang terbentuk cukup ideal dan dengan jumlah anggota 
yang relatif sama serta heterogenitas yang cukup proporsional. Waktu yang digunakan untuk 
membentuk kelompok juga lebih singkat.  

3.  Proses diskusi kelompok berlangsung dengan lancar dan tertib. Semua mahasiswa melakukan 
kegiatan dengan aktif sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Hal ini merupakan 
dampak dari penjelasan yang diberikan oleh tutor tentang tugas dan langkah kegiatan yang 
harus dilakukan mahasiswa sebelum proses diskusi dimulai.  

4.  Kegiatan tutor memonitor proses diksusi kelompok dan mengingatkan tentang waktu, serta 
bimbingan terhadap kesulitan yang dialami setiap kelompok memberikan dampak positif 
terhadap kesungguhan mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. Pengaturan waktu 
yang telah diberitahukan kepada mahasiswa membuat mahasiswa dapat menggunakan waktu 
dengan baik serta tumbuhnya kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas.  

5.  Sebelum salah seorang wakil dari kelompok menyampaikan laporannya, tutor mengkondisikan 
agar mahasiswa lain memberikan perhatian dan menyimak laporan temannya. Hal ini membawa 
dampak pada suasana kelas yang kondusif sehingga laporan setiap kelompok dapat dipahami 
oleh kelompok yang lain. Kondisi ini cukup positif untuk melibatkan mahasiswa secara aktif 
dalam proses diskusi kelas.  

6.  Dengan diberi kesempatan dan motivasi untuk berpendapat, mahasiswa menjadi lebih percaya 
diri untuk mengajukan pendapatnya. Hal ini terlihat dari keaktifan mahasiswa yang merata pada 
seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Secara individual juga terjadi 
peningkatan jumlah mahasiswa yang memberikan pendapatnya ketika dilaksanakan diskusi 
kelas. Dalam keseluruhan proses tutorial pada siklus III, 72% dari jumlah keseluruhan 
mahasiswa yang hadir berpartisipasi secara aktif dalam proses tutorial, terutama pada saat diberi 
kesempatan untuk mengajukan pendapatnya berkaitan dengan laporan hasil diskusi kelompok, 
dan ketika diminta pendapatnya oleh tutor. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Data Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dalam Proses Tutorial  
Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III    Komponen 
BI MAT BI MAT BI MAT 

Keterangan 

Keaktifan 2 2 3 2 3 3 
Mengemukakan pendapat. 1 1 3 2 3 2 
Motivasi belajar 2 2 2 2 3 3 
Interaksi dengan sumber belajar 2 2 2 3 3 3 
Diskusi kelompok kecil 2 2 3 3 3 3 
Laporan hasil diskusi/pleno 2 2 3 3 2 3 

Peningkatan BI dari 61%, 88%, 
dan 94% 
 
Peningkatan MAT dari 61%, 
83%, dan 94% 

Jumlah Skor 1 11 16 15 17 17  
Persentase 61 61 88 83 94 94  

 
 Setelah dilakukan analisis deskriptif secara komprehensif terhadap hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan secara bertahap mulai dari siklus I sampai dengan siklus III  
berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam proses tutorial, baik pada tutorial Pendidikan 
Bahasa Indonesia maupun pada tutorial Pendidikan Matematika. Peningkatan partisipasi dalam 
proses tutorial tersebut juga diikuti dengan peningkatan hasil belajar (Tabel 1). 
 Ditinjau dari segi kuantitatif, terjadi peningkatan pada semua indikator dari siklus ke siklus, 
baik untuk tutorial matakuliah (MK) Pendidikan Bahasa Indonesia (BI) maupun untuk tutorial MK 
Pendidikan Matematika (MAT). Persentase peningkatan tersebut, untuk MK BI sebesar 61% pada 
siklus I menjadi 88% pada siklus II, dan menjadi 94% pada siklus III. Sedangkan peningkatan untuk 
MK MAT sebesar 61% pada siklus I menjadi 83% pada siklus II, dan menjadi 94% pada siklus III.  
 Ditinjau dari segi perencanaan tutorial, penerapan pendekatan belajar aktif perlu 
direncanakan secara matang, terutama berkaitan dengan pengemasan materi tutorial dan 
penyusunan langkah-langkah kegiatan yang memberi peluang mahasiswa aktif dalam proses belajar.  
 Penggunaan teknik tutorial yang mengimplementasikan pendekatan belajar aktif, yakni 
pengkajian materi secara kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi memberikan 
suasana belajar yang berbeda dari biasanya. Namun, belum terjadi peningkatan yang berarti 
berkaitan dengan partisipasi mahasiswa (siklus I), baik pada MK BI maupun MK MAT. Indikator 1 
(keaktifan), 3 (motivasi), 4 (interaksi dengan sumber), 5 (diskusi kelompok), dan 6 (laporan hasil 
diskusi) menunjukkan kualifikasi cukup dengan skor masing-masing 2, sedangkan indikator 2 
(keberanian mengemukakan pendapat) menunjukkan kualifikasi kurang.   
 Pada siklus II, dengan dilakukan perbaikan dengan cara: menjelaskan tugas dan peran 
masing-masing anggota, menyesuaikan bobot tugas, dan memberikan bimbingan intensif pada saat 
diskusi, terjadi peningkatan partisipasi yang cukup berarti. Peningkatan terjadi pada indikator 1, 2, 5, 
6 untuk MK BI. Peningkatan yang berarti terutama pada keberanian dan ‘kebebasan’ mengemukakan 
pendapat, baik dalam diskusi kelompok kecil maupun dalam diskusi secara klasikal. Hal ini terjadi 
setelah diberikan bimbingan yang intensif pada saat diskusi berlangsung. Kenyataan ini sejalan 
dengan prinsip tutorial yang menyatakan bahwa tutor harus membimbing tutee dalam keseluruhan 
langkah proses belajarnya. 
 Pada MK MAT peningkatan terjadi pada indikator 4, 5, 6. Indikator 5, dan 6, baik pada MK BI 
maupun MK MAT terjadi peningkatan yang berarti, yakni berada pada kualifikasi baik (B) dengan 
skor masing-masing 3. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam proses diskusi ini terjadi setelah 
dilakukan tindakan perbaikan berupa pemberian pertanyaan dengan tingkat berpikir tinggi. Dengan 
pertanyaan seperti itu, dan diberikan waktu berpikir yang cukup maka proses tukar pendapat  
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menjadi lebih intensif dinamis Kualitas jawaban yang diberikan juga menjadi lebih baik. Borrows 
(dalam Tim Pengembang PAT-UT, 1996) mengemukakan prinsip bahwa interaksi tutor dengan tutee 
seyogyanya berlangsung pada tingkat metakognitif. Pada MK MAT, peningkatan interaksi dengan 
sumber belajar (termasuk dengan tutor dan sesama mahasiswa) meningkat setelah dilakukan 
kegiatan simulasi dan pemodelan. Kualitas jawaban yang diberikan juga menjadi lebih baik setelah 
dilakukan tindakan berupa pemberian waktu berpikir. 
 Pada siklus III, setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil refleksi siklus II, terjadi 
peningkatan secara keseluruhan. Pada MK BI terjadi peningkatan sebesar 6%, dan pada MK MAT 
terjadi peningkatan sebesar 11%. Tingkat partisipasi mahasiswa baik pada MK BI maupun MK MAT 
mencapai 94%. Pada siklus III, peningkatan berarti terjadi pada indikator 3 (motivasi belajar), baik 
untuk MK BI maupun MK MAT, masing-masing berkualifikasi baik, dengan skor 3. 
 Tindakan perbaikan pada siklus III berupa tindakan menyiapkan kondisi dan memusatkan 
perhatian mahasiswa untuk menyimak laporan kelompok. Tutor lebih berperan sebagai manajer yang 
mengelola kegiatan belajar, serta sebagai moderator yang menjadi pengatur jalannya diskusi kelas. 
Dengan peran tutor yang tidak mendominasi kelas dan langkah-langkah kegiatan belajar yang 
fleksibel, serta bentuk kegiatan yang variatif, terjadi peningkatan motivasi belajar mahasiswa yang 
berarti, baik pada MK BI maupun MK MAT. Masing-masing berkualifikasi baik (B) dengan skor 
masing-masing 3. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tutor perlu menghindarkan diri dari diskusi 
yang hanya merupakan interaksi pola tutor-tutee. 
 Peningkatan partisipasi yang dicapai pada setiap siklus memperlihatkan bahwa tindakan 
yang dilakukan berpengaruh pada peningkatan partisipasi mahasiswa pada setiap indikator yang 
diteliti, meskipun tujuan dan materi tutorial berbeda pada setiap siklus. Dengan demikian, 
peningkatan partisipasi terjadi karena adanya tindakan perbaikan dengan diterapkannya pendekatan 
belajar aktif dalam proses tutorial.  
 Penerapan pendekatan belajar aktif ini disamping meningkatkan partisipasi mahasiswa 
dalam proses tutorial, juga berdampak pada peningkatan hasil belajar dari siklus ke siklus. Pada MK 
BI, peningkatan terjadi mulai dari pencapaian skor rata-rata 73,92 pada siklus I, menjadi 78,41 pada 
siklus II, dan 83,5 pada siklus III. Pada MK MAT, peningkatan mulai dari 54,56 pada siklus I, 87,40 
pada siklus II, dan 90,11 pada siklus III, seperti yang terlihat pada Tabel 2.  
 
Tabel 2. Rekapitulasi Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa 

Siklus I Siklus II Siklus III MK Jumlah Mhs. Rata-rata Jumlah Mhs. Rata-rata Jumlah Mhs. Rata-rata 
BI 28 73,92 34 78,41 36 83,50 

MAT 23 54,56 22 87,40 20 90,11 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi pendekatan belajar aktif dapat dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik tutorial: 
diskusi kelompok untuk memecahkan masalah, pemberian pertanyaan tingkat berpikir tinggi, 
pemberian bimbingan yang intensif selama diskusi berlangsung, simulasi dan pemodelan oleh 
mahasiswa, mengoptimalkan peran tutor sebagai pengelola dan pengatur jalannya diskusi kelas, 
serta menerapkan langkah kegiatan belajar secara fleksibel dan variatif. Dengan menerapkan teknik 
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tersebut dan memberi penekanan pada upaya pelibatan aktif mahasiswa maka partisipasi 
mahasiswa dalam proses tutorial serta hasil belajar mahasiswa meningkat. 
 Bertolak dari kesimpulan tersebut, disarankan tiga hal berikut ini.  
1.  Tutor hendaknya menggunakan pendekatan belajar aktif dalam melaksanakan tutorial, dengan 

memberi kesempatan mahasiswa aktif baik secara mental maupun fisik. Teknik yang disarankan 
adalah: diskusi kelompok, pemberian bimbingan ketika diskusi, pemberian kesempatan 
menanggapi hasil diskusi, pemberian pertanyaan berpikir tingkat tinggi, pemberian kesempatan 
melakukan simulasi dan pemodelan, berperan sebagai pengelola dan pengatur ketika diskusi 
berlangsung, serta melaksanakan langkah-langkah kegiatan secara fleksibel dan bervariasi.  

2.  Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, tutor hendaknya menyusun rancangan tutorial 
secara cermat, mulai dari menetapkan tujuan, menganalisis materi, menyusun langkah-langkah 
kegiatan, dan menyusun rancangan evaluasi, dengan memberi penekanan masing-masing unsur 
yang memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan belajar secara 
aktif.  

3.  Agar kualitas lulusan menjadi semakin baik, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas 
pembelajaran secara berkesinambungan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab (salah 
satunya adalah tutor), yakni dengan melakukan penelitian tindakan pada proses tutorial.  
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