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Abstrak: Tutorial (tutoring) adalah bantuan atau bimbingan belajar yang bersifat akademik, yang 

diberikan oleh seseorang (tutor) untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara 
perorangan atau kelompok, berkaitan dengan materi pada matakuliah tertentu. Mahasiswa program 

pendidikan dasar S1-PGSD UT Pokjar Ngawi masa regristrasi 2009.2 tahap 2, pada umumnya adalah 

guru sekolah dasar (SD) aktif, dengan latar belakang pendidikan pada saat sekolah menengah-nya, 

yaitu SPG, SMA / SMA dan D2-PGSD. Latar belakang pendidikan ini menggambarkan kemampuan 

awal siswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di UT. Berdasarkan pengalaman, selama 

memberikan tutorial , keluhan yang paling umum adalah minimnya bekal ilmu/ pengetahuan awal 

tetang matakuliah yang diambil, khususnya untuk matakuliah eksak, seperti konsep dasar IPA SD. 

Bagi tutor, implementasi pengguasaan model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tutorial, 

dengan berbagai problem teknis yang dihadapi tutor dilapangan selama melakukan tugas sebagai tutor, 

dengan berbekal idealisme peran dan tugas tutor sebagaimana dirumuskan dan menjadi standar baku 

di UT. Maka dalam kesempatan ini akan di coba diterapkan suatu model pembelajaran berdasarkan 
masalah (PBL) dengan pendekatan investigasi kelompok (grouping investigation) sebagai suatu 

integrasi tindakan dalam pelaksanaan tutorial, dengan harapan akan dapat menjadi suatu model 

pendekatan tutorial yang tepat terlebih dapat meningkatkan kualitas proses tutorial dan hasil belajar 

mahasiswa untuk matakuliah tertentu yang dirasa sangat sulit untuk dipelajari, sebagai kasus adalah 

untuk matakuliah konsep dasar IPA SD.  Hasil penelitian diperoleh bahwa : (1) telah dibuat perangkat 

pendukung tutorial /modul (RAT, SAT, LKM dan LEM , RET) dengan hasil kelayakan (validasi) oleh 

tutor sejawat dan mahasiswa peserta tutorial , kreteria baik, dengan rata-rata persentase keseluruhan 

indikator 78,24% dengan persentase tiap indikator >65% sehingga perangkat ini layak sebagai 

instrumen pendukung tutorial matakuliah Kondas IPA SD, yang mengacu pada pendekatan tutorial 

yang diterapkan ; (2) aktivitas tutor dan aktivitas mahasiswa selama proses tutorial, mengacu pada 

model tutorial yang diterapkan, menujukan hasil yang meningkat pada tiap siklus (siklus I 71,02%, 

siklus II 80,19% dan siklus III 92,61%) ; (3) perkembangan kelompok belajar mahasiswa pada setiap 
kelas juga sudah sangat baik, karena rata-rata kelompok mendapat perediket “super team” dan “good 

team” ; (4) aspek pengamatan selama kegitan tutorial juga menujukan hasil yang aktif dan kondusif ; 

(5) hasil belajar mahasiswa setelah kegiatan tutorial  berlangsung yang mengacu pada model tutorial 

yang diterapkan, menunjukan pada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 masing-masing terjadi peningkatan 

nilai rata sebesar 20,18 ; 27,33 dan 31,32 dari nilai pre tes (52,02) , dan peningkatan jumlah 

mahasiswa yang tuntas , pada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 masing-masing terjadi peningkatan 

sebesar 75,12 ; 84,89 dan 95,54 dari prrosentase awal (pretes). 
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I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 
Tutorial (tutoring) adalah bantuan 

atau bimbingan belajar yang bersifat 

akademik, yang diberikan oleh seseorang 

(tutor) untuk  membantu kelancaran proses 

belajar mandiri mahasiswa secara 

perorangan atau kelompok, berkaitan 

dengan materi pada matakuliah tertentu. 

Tutorial dilaksanakan secara tatap muka 

atau jarak jauh berdasarakan konsep belajar 

mandiri. (UPBJJ-UT Sby, 2009). 

Peran uama tutor adalah sebagai : 

(1) pemicu kemandirian mahasiswa dalam 

belajar, berfikir dan berdiskusi di kelas 

tutorial; (2) pembimbing, fasilitator dan 

mediator bagi mahasiswa dalam 

membangun pengetahuan, nilai , sikap dan 

keterampilan akademik dan profesional 

secara mandiri. Dan memberikan panduan 

dan bimbingan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa dapat belajar sendiri memahami 

materi , memberikan motivasi dan 

membantu mahasiswa dalam 

mengembangkan keterampilan belajarnya. 

(UPBJJ-UT Sby, 2009) 

Prinsip dasar tutorial yang baik, 

agar penyelenggaraan tutorial berjalan 

secara efektif, dan tidak terjebak pada 

situasi perkuliahan biasa diantaranya, 

adalah : (1) interaksi tutor-tutee sebaiknya 

berjalan pada tingkat metakognitif, yang 

menekankan pada pembentukan 

keterampilan learning to learn atau think 

how to think. (2) tutor harus membimbing, 

mendorong dan memotivasi tutee untuk 

sampai pada taraf pengertian yang 

mendalam sehingga mampu menghasilkan 

pengetahuan. (3) tutor harus demokratis, 

dengan melibatkan semua peserta dalam 

kelompok diskusi dalam memberikan 

pendapat kebenaran suatu ilmu serta 

meningkatkan kemampuan intelektual, 

kerjasama yang lebih baik. (4) tutor 

seyogyanya mampu membuat variasi 

simulasi untuk belajar, sehingga tutee tidak 

merasa bosan, jenuh dan/atau putus asa. (5) 

tutor sebaiknya selalu memantau kualitas 

kemajuan belajar tutee dengan 

mengarahkan kajian sampai pada taraf 

pengertian yang mendalam (indepth 

understanding).(UPBJJ-UT Sby, 2009). 

Untuk merancang dan 

melaksanakan tutorial yang baik, tutor 

harus : (1) memahami peta kompetensi 

matakuliah ; (2) menyusun rancangan 

aktivitas tutorial (RAT), (3) menyusun 

satuan aktivitas tutorial (SAT), dan (4) 

menyusun rancangan evaluasi tutorial 

(RET) . Tutorial dikembangkan 

menggunakan beberapa model tutorial yang 

dipandang tepat sesuai dengan karakteristik 

mahasiswa, beberapa unsur yang tercakup 

didalamnya , yaitu : (1) landasan teori 

yang menjelaskan teori yang melandasi 

pemilihan model dan manfaat yang 

diharapkan, (2) kompetensi yang 

diharapkan dikuasai melalui penggunaan 

model tersebut, dalam komponen ini 

dijelaskan dampak instruksional dan 

dampak pengiring dari penerapan suatu 

model, (3) materi, yang menggambarkan 

subtansi matakuliah yang sesuai yang 

disajikan dengan model melalui tutorial 

yang dipilih,  (4) langkah utama yang 

menggambarkan ciri dari model tutorial 

yang diterapkan, (5) evaluasi proses dan 

hasil belajar, yang mengacu kepada 

kegiatan dan alat yang telah digunakan 

untuk mengukur penguasaan mahasiswa 

terhadap dampak instruksional dan 

pengiring yang telah dirumuskan. Dan 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan model tutorial , diantaranya 

adalah : (1) kemampuan yang harus dicapai 

peserta tutorial, (2) karakteristik materi, (3) 

karakteristik  peserta tutorial, (4) fasilitas 

yang tersedia, dan (5) kemampuan tutor 

untuk menerapkan model tutorial. (UPBJJ-

UT Sby, 2009). 

Mahasiswa program pendidikan 

dasar S1-PGSD UT, pada umumnya adalah 

guru sekolah dasar (SD) aktif, dengan latar 

belakang pendidikan pada saat sekolah 

menengah-nya, yaitu SPG, SMA / SMA 

dan D2-PGSD. Latar belakang pendidikan 

ini menggambarkan kemampuan awal 

siswa dalam mengikuti kegiatan 

perkuliahan di UT, melalui tutorial tatap 

muka. Berdasarkan pengalaman , selama 

memberikan tutorial , keluhan yang paling 

umum adalah minimnya bekal ilmu / 

pengetahuan awal tetang matakuliah yang 

diambil, khususnya untuk matakuliah 
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eksak, seperti konsep dasar IPA SD . 

Menghadapi kendala tersebut, tutor 

seringkali dituntut untuk lebih menerapkan 

model perkuliahan konvensional, meskipun 

model ini tidak diharapkan dalam sistem 

tutorial di UT. Disisi lain muatan 

kurikulum yang begitu padat , materi yang 

harus diselesaikan dalam 8 kali pertemuan 

cukup banyak (8 modul), tutor dituntut 

harus inovatif , kreatif dengan berpedoman 

pada prinsip dasar tutorial yang menjadi 

standar baku di UT. 

Model pembelajaran mempunyai 

empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi atau prosedur tertentu. Ciri-ciri 

tersebut adalah (1) rasional teoritik yang 

logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya; (2) landasan pemikiran 

tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

(tujuan pembelajaran yang akan dicapai); 

(3) tingkah laku mengajar yang diperlukan 

agar model tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar 

yang diperlukan agar tujuan pembelajaran 

itu dapat tercapai. (UPBJJ-UT Sby, 2009). 

Model pembelajaran dapat 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang 

penting, apakah yang dibicarakan adalah 

tentang mengajar di kelas, mobile, atau 

praktek mengawasi anak-anak. Seperti yang 

akan diuraikan pada subbab yang akan 

datang, model pembelajaran 

diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajarannya, sintaksnya (pola 

urutannya), dan sifat lingkungan belajarnya. 

Penggunaan model pembelajaran tertentu 

memungkinkan guru dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dan bukan tujuan 

pembelajaran yang lain. 

Penguasaan tutor terhadap model-

model pembelajaran yang banyak 

diterapkan merupakan merupakan hal yang 

tidak bisa terhindarkan. Diantara model 

pembelajaran yang banyak dikembangkan, 

diantaranya adalah : pembelajaran langsung 

(direct instruction), pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning), dan 

pembelajaran berdasarkan masalah 

(problem based learning).  

Pembelajaran langsung, yang 

bertumpu pada prinsip-prinsip psikologi 

perilaku dan teori belajar sosial, telah 

dirancang secara khusus untuk menunjang 

proses belajar mahasiswa yang berkaitan 

dengan pengetahuan prosedural dan 

deklaratif yang terstruktur dengan baik, 

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan 

yang bertahap, selangkah demi selangkah.  

Pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran di 

mana mahasiswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil yang memiliki tingkat 

kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompok, setiap anggota saling 

bekerja sama dan membantu untuk 

memahami suatu bahan pembelajaran 

(grouping investigation). Belajar belum 

selesai jika salah satu teman dalam 

kelompok belum menguasai bahan 

pembelajaran. pembelajaran kooperatif 

dapat memberi keuntungan baik pada 

mahasiswa kelompok bawah maupun 

kelompok atas yang bekerja bersama 

menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

Mahasiswa kelompok atas akan menjadi 

tutor bagi siswa kelompok bawah, jadi 

memperoleh bantuan khusus dari teman 

sebaya, yang memiliki orientasi dan bahasa 

yang sama. Dalam proses tutorial ini, 

mahasiswa kelompok atas akan meningkat 

kemampuan akademiknya karena memberi 

pelayanan sebagai tutor membutuhkan 

pemikiran lebih mendalam tentang 

hubungan ide-ide yang terdapat di dalam 

materi tertentu, 

Tujuan penting lain dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengajarkan kepada siswa keterampilan 

kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini 

amat penting untuk dimiliki di dalam 

masyarakat yang secara budaya semakin 

beragam, yang saling bergantung satu sama 

lain. Beberapa variasi dari model 

pembelajaran kooperatif adalah STAD 

(student team-achievment division), Teams-

Games-Tournaments (TGT) Jigsaw Think-

Pair-Share (TPS) Numberel-Head-

Together (NHT), dan investigasi kelompok 

(grouping investigation). 

Model pembelajaran berdasarkan 

masalah (Problem Based Instruction-PBL), 

merupakan pendekatan yang sangat efektif 

untuk mengajarkan proses-proses berpikir 

tingkat tinggi, membantu mahasiswa 
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memproses informasi yang telah 

dimilikinya, dan membantu mahasiswa 

membangun sendiri pengetahuannya 

tentang dunia sosial dan fisik di 

sekelilingnya. Pendekatan-pendekatan pada 

PBL bertumpu pada psikologi kognitif dan 

pandangan para konstruktivis mengenai 

belajar. Model ini mempunyai landasan 

pengetahuan yang dikembangkan dengan 

baik, dan meskipun rumit, tetap dapat 

dipelajari dan dilaksanakan oleh guru 

dengan petunjuk dan pelatihan yang cukup. 

Implementasi pengguasaan model 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas 

tutorial, dengan berbagai problem teknis 

yang dihadapi tutor dilapangan selama 

melakukan tugas sebagai tutor, dengan 

berbekal idealisme peran dan tugas tutor 

sebagaimana dirumuskan dan menjadi 

standar baku di UT. Maka dalam 

kesempatan ini akan di coba diterapkan 

suatu model pembelajaran berdasarkan 

masalah (PBL) dengan pendekatan 

investigasi kelompok (grouping 

investigation) sebagai suatu integrasi 

tindakan dalam pelaksanaan tutorial, 

dengan harapan akan dapat menjadi suatu 

model pendekatan tutorial yang tepat 

terlebih dapat meningkatkan kualitas proses 

tutorial dan hasil belajar mahasiswa untuk 

matakuliah tertentu yang dirasa sangat sulit 

untuk dipelajari, sebagai kasus adalah untuk 

matakuliah konsep dasar IPA SD.  maka 

rumusan  masalahnya sebagai berikut (1) 

Bagaimanakah hasil perangkat 

pembelajaran pendukung yang meliputi 

RAT, SAT,  LKM, LEM, LPA Mahasiswa, 

LPA Tutor,  dan LUB Mahasiswa   yang 

mengacu pada model tutorial yang 

diterapkan (2) Bagaimanakah aktivitas tutor 

dan aktivitas mahasiswa siswa selama 

proses KBM   berlangsung yang mengacu 

pada model tutorial yang diterapkan? (3) 

Bagaimanakah hasil belajar mahasiswa 

setelah kegiatan tutorial  berlangsung yang 

mengacu pada model tutorial yang 

diterapkan? (3) Bagaimanakah respon 

mahasiswa terhadap model / pendekatan 

tutorial yang dikembangkan ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini. Tujuan-tujuan 

tersebut adalah: (1) Menghasilkan 

perangkat pembelajaran pendukung yang 

meliputi RAT, SAT,  LKM, LEM, LPA 

Mahasiswa, LPA Tutor,  dan LUB 

Mahasiswa   yang mengacu pada model 

tutorial yang diterapkan ? (2) 

Meningkatkan aktivitas tutor dan aktivitas 

mahasiswa selama proses tutorial   

berlangsung yang mengacu pada model 

tutorial yang diterapkan? (3) Meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa setelah kegiatan 

tutorial  berlangsung yang mengacu pada 

model tutorial yang diterapkan? (4) 

Mengamati respon mahasiswa terhadap 

model/pendekatan tutorial yang 

dikembangkan ? 

 

C. Manfaat Penelitian 

Keberhasilan penelitian ini 

memberikan beberapa manfaat.  (1) Bagi 

Tutor tersedia contoh instrumen pendukung 

modul matakuliah konsep dasar IPA SD 

yang inovatif dan memudahkan dalam 

pelaksanaan tutorial konsep dasar IPA SD. 

(2) Bagi Mahasiswa , hasil penelitian ini 

bagi mahasiswa dapat dipakai sebagai 

bahan masukan tentang pemilihan model 

belajar atau strategi belajar yang tepat 

sesuai dengan karakteristik matakuliah 

yang ditempuh, juga dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan hasil belajar, 

peningkatan prestasi belajar. (3) Bagi 

institusi UT, hasil penelitian sebagai 

masukan untuk peningkatan kualitas 

tutorial melalui penyiapan bahan ajar ” 

modul kuliah”, khusunya untuk matakuliah 

Kondas IPA SD. 

 

D. Karakteristik Matakuliah Konsep 

Dasar     

      IPA SD 

Matakuliah Konsep Dasar IPA SD ini 

dirancang secara khusus untuk mahasiswa 

PGSD program S1 , yang bersifat 

memperkaya dan memperluas wawasan 

keilmuan yang sangat bermanfaat bagi guru 

SD. Materi yang terkandung dalamnya 

adalah mengacu pada competency based 
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curriculum untuk bidang IPA yang 

dikeluarkan oleh depdiknas.  

Mata kuliah konsep Dasar IPA SD ini 

berisi tentang topik-topik ciri-ciri dan 

keanekaragaman makhluk hidup, mahkluk 

hidup dan lingkungannya, organ tubuh 

manusia, perkembangan makluk hidup, 

struktur tubuh pada manusia, makanan, 

kesehatan , penyakit dan pencegahannya, 

kinematika dan dinamika, materi dan 

sifatnya, gelombang dan bunyi, optik, 

listrik dan magnet serta bumi dan alam 

semesta. Matakuliah ini adalah merupakan  

mata kuliah konsep dasar IPA di SD. 

Dengan matakuliah ini mahasiswa 

diharapkan dapat Mampu menerapkan 

konsep-konsep dasar IPA dan 

mengembangkan konsep-konsep tersebut 

untuk pembelajaran di SD , mhs lebih 

memahami konsep dasar IPA dan terampil 

mengajar IPA di SD. (Yosafat Sunardi, 

dkk.UT. 2007) 

Evaluasi belajar merupakan hal yang 

essensial dalam proses pembelajaran. 

Karena melalui evaluasi belajar tersebut , 

tingkat keberhasilan siswa dalam belajar 

dan tingkat efektivitas  Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) yang dilakukan oleh 

dosen. Hasil evaluasi dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan remediasi. 

Mengingat Manfaat yang besar dari 

evaluasi, maka penyusunan alat evaluasi 

harus dilakukan dengan cermat. Evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa harus bersifat 

menyeluruh meliputi berbagai aspek yaitu 

kognitif, afektid, dan psikomotor. Aspek 

kognitif meliputi ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi (Gagne 

et al, 1988). Oleh sebab itu perlu dibuat alat 

evaluasi  untuk aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Pengembangan alat evaluasi hasil 

belajar meliputi tes produk untuk mengukur 

ingatan, kinerja tradisional untuk mengukur 

pemahaman, kinerja proses untuk 

mengukur aspek kognitif yang lebih tinggi, 

tes psikomotor untuk mengukur 

keterampilan siswa, dan skala sikap untuk 

mengukur afektif. 

 

II. Metode Penelitian 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Pokjar UT 

Kabupaten Ngawi. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan September 2009-Nopember 

2009. 

 

B. Subyek Penelitian 
Mahasiswa Program S-1 PGSD 

Universitas Terbuka semester I masa ujian 

2009.2, Tahap 2. Pokjar UT Kabupaten 

Ngawi. 

  

C. Rencana dan Prosedur Penelitian 
Metode atau langkah-langkah yang 

digunakan dalam pengembangan ini 

mengadaptasi model siklus pengembangan 

instruksional yang dikembangkan oleh 

Kemmis and Taggart (1999).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Siklus PTK  (Kemmis, 1999, dalam 

Wardani,IGAK,  UT) 

 

Menurut Kemmis langkah-langkah 

tersebut dapat divisualisasikan seperti pada 

gambar 1. Siklus pengembangan 

instruksional tersebut meliputi fase : 

planing, Action/ Observation, Reflective, 

dan Recived Plan,   merupakan kegiatan 

yang berkelanjutan dilakukan pada tiap fase 

di sepanjang siklus pengembangan tersebut. 

Siklus I 

Plan 

Reflective 

Action/Observation 

Revised Plan 

Reflective 

Action/Observation 

Revised Plan 

Siklus III 

Reflective 

Action/Observation 

Revised Plan 

Siklus II 
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Setelah setiap fase, seharusnya dilakukan 

evaluasi atas hasil kegiatan tersebut, 

melakukan revisi, dan mendapatkan 

persetujuan untuk melanjutkan ke fase 

berikutnya (Kemmis, dalam Wardany, 

IGAK, UT). 
 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

A. Instrumen Pendukung Tutorial 

Instrumen pendukung tutorial telah 

divalidasi. Dari data validasi tersebut 

kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kelayakan instrumen dan hasilnya adalah 

sebagai  berikut: 

 
Tabel 4.10. Hasil Analisis Instrumen Pendukung 

Tutorial MK Kondas IPA SD 

 

Indikator 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Kelayakan Isi   75,40 Baik 

Kebahasaan 76,32 Baik 

Penyajian 80,25 Baik 

Rata-rata 77,32 Baik 

Hasil validasi oleh tutor sejawat 

pengampu matakuliah konsep dasar IPA 

SD diperoleh persentase rata-rata 

keseluruhan indiaktor sebesar 77,32 % 

dengan persentase tiap indiaktor >75 % hal 

ini berarti bahwa perangkat pembelajaran 

(RAT ,SAT, LKM dan LEM)  yang telah 

dibuat  sudah baik digunakan sebagai 

perangkat pembelajaran. 

Dari segi kelayakan isi persentase 

yang diperoleh sebesar 75,40 % berarti 

perangkat pembelajaran mata kuliah kondas 

IPA SD (LKM dan LEM) yang telah 

divalidasi tersebut baik digunakan. Dari 

segi kebahasaan dari penulisan perangkat 

pembelajaran mata kuliah kondas IPA SD 

ini mendapat  persentase sebesar 76,32 %, 

hal ini berarti perangkat pembelajaran yang 

telah dibuat ini sangat baik digunakan 

sebagai perangkat pembelajaran karena 

telah diupayakan sedemikian sehingga 

keruntutan,   ketepatan tata bahasa dan 

ketepatan ejaan, dalam mendeskripsikan 

konsep/teori dalam perangkat pembelajaran 

fisika statistik sudah baik. 

Dari segi penyajian dari penulisan 

pernagkat pemblajaran matakuliah mata 

kuliah kondas IPA SD ini nmendapat skor 

80,25 %, hal ini berarti desain penyajian 

materi yang mencakup teknik penyajian, 

pendukung penyajian materi dan penyajian 

pembelajaran telah mendapat kreteria baik.  

 

 
 

Gambar 1. Nilai tes selama 3 siklus  

 

 

Gambar 2. Prosentase ketuntasan selama 3 siklus 

 

B. Hasil Tes /Kuis 

Dari hasil tes /kuis menunjukan 

terjadi peningkatan nilai rata-rata 

mahasiswa (lihat gbr 1), pada siklus 1, 

siklus 2 dan siklus 3 masing-masing terjadi 

peningkatan sebesar 20,18 ; 27,33 dan 

31,32 dari nilai pre tes (52,02). Peningkatan 

tersebut juga diikuti dengan peningkatan 

jumlah mahasiswa yang tuntas (lihat gbr 2) 

pada siklus 1, siklus 2 dan siklus 3 masing-

masing terjadi peningkatan sebesar 75,12 ; 

84,89 dan 95,54 dari prrosentase awal 

(pretes). 
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C. Aktivaitas Tutorial 

Aktivitas mahasiswa selama tutorial 

matakuliah Kondas IPA SD ditunjukan 

pada gambar 3 , dibawah ini.  

 

Pada siklus I aktivitas mahasiswa 

selama pembelajaran adalah 14,92% 

keaktifan,  3,87% kerjasama, 35,17% 

mengerjakan tugas,  22,58% mengajukan 

pertanyaan, 13,85% pemecahan masalah, 

9,61% mengerjakan kuis. 

Pada siklus II aktivitas mahasiswa 

selama pembelajaran adalah 16,13% 

keaktifan,  3,63% kerjasama, 34,5% 

mengerjakan tugas,  20,25% mengajukan 

pertanyaan, 14,52% pemecahan masalah, 

10,97% mengerjakan kuis. 

Pada siklus III aktivitas mahasiswa 

selama pembelajaran adalah 15,47% 

keaktifan,  4,30% kerjasama, 34,50% 

mengerjakan tugas,  20,92% mengajukan 

pertanyaan, 14,52% pemecahan masalah, 

10,30% mengerjakan kuis. 

 

 

 
 

Gambar 3. Aktivitas Mahasiswa selama tutorial  

 

D. Perkembangan Kelompok 

Dari hasil perkembangan kelompok 

untuk setiap kelompok belajar / diskusi 

pada tiap kelas , dapat di analisis sebagi 

berikut (tabel 2), perkembangan kelompok 

setiap kelas , yang menunjukan hasil yang 

sangat baik, dimana pada kelas A terdapat 3 

kelompok dengan predikat ”super team”, 

dan 3 kelompok dengan prediket ”great 

team”. Dan pada kelas B, terdapat 2 

kelompok ”super team”, 3 kelompok ”great 

team” dan ada 1 kelompok good team. 

Demikian pula pada kelas C menunjukan 

prediket yang tebaik dibanding dengan 

kelompok semua kelompok menyandang 

prediket ”super team”. Hal ini di 

mungkinkan karena pada kelas C, kegiatan 

tutorial dengan waktu yang palin optimal. 

Tutorial kondas jam pertama biasanya 

dimulai di kelas B, kemudian kelas C dan 

terakhir kelas A. Sebelum jam pertama 

biasanya ada jam ke nol, untuk tutorial 

matakuliah yang lain, sehingga sedikit 

mengganggu proses tutorial Kondas IPA 

SD. 

 

 

Tabel 4.11. Perkembangan Kelompok selama 3 

siklus 
(Kelas A,B dan C) 

 

 

 

E. Respon Mahasiswa 

Kelayakan perangkat pembelajaran 

oleh mahasiswa dilihat dari hasil angket 

respon mahasiswa. Indikator yang terdapat 

pada angket respon mahasiswa adalah 

format media, kualitas media, kejelasan 

media, dan ketertarikan mahasiswa. 

Analisis data angket respon mahasiswa 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Penghargaan 

Kel 

Kelas A Kelas B Kelas C 

I Geat team Super team Super team 

II Geat team Good team Super team 

III Super team Super team Super team 

IV Super team Geat team Super team 

V Geat team Geat team Super team 

VI Super team Geat team Super team 
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Tabel.12. Ujicoba angket respon mahasiswa 

Indikator 
Persentase 

(%) 
Kriteria 

Format penulisan 

perangkat  
79,90 Baik 

Kualitas 

perangkat 
75,73 Baik 

Kejelasan 
perangkat 

74,26 Baik 

Ketertarikan 

mahasiswa 
83,08 Sangat baik 

Rata-rata 78,24 Baik 

 

Hasil validasi perangkat pendukung 

tutorial (LKM dan LEM) oleh mahasiswa 

diperoleh persentase rata-rata keseluruhan 

indikator sebesar 78,24% dengan 

persentase tiap indikator 65%-80%. Hal ini 

berarti bahwa perangkat (RAT, SAT, LKM, 

LEM/RET) tutorial Kondas IPA SD, dapat 

dengan baik digunakan sebagai perangkat  

pendukung  pelaksanaan tutorial.  
 

F. Pengelolaan Tutorial 

Adapun hasil penilaian lembar 

pengamatan pengelolaan pembelahjaran 

selama tiga siklus diperoleh persentase 

seperti pada gambar 5 dibawah ini, 

menunjukan bahwa dari siklus pertama, 

kedua, dan ketiga terdapat peningkatan 

terhadap pengelolaan tutorial, pada siklus I 

pengelolaan tutorial mendapatkan penilaian 

71,02%, siklus II 80,19% dan siklus III 

92,61%. Berdasarkan hasil di atas dapat 

dikatakan bahwa Tutor dalam mengelola 

tutorialnya sudah sangat baik. 

 

 
 
 

Gambar 4. Pengelolaan Tutorial dengan  

pendekatan PBL 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

 

A.  Kesimpulan. 

Telah dibuat perangkat pendukung 

tutorial /modul (RAT, SAT, LKM dan 

LEM , RET) dan sudah divalidasi dari tutor 

sejawat dan mahasiswa peserta tutorial , 

menunjukan kreteria baik, dengan demikian 

instrumen tersebut dapat digunakan sebagai 

instrumen pendukung tutorial dengan rata-

rata persentase keseluruhan indikator 

78,24% dengan persentase tiap indikator 

>65% sehingga perangkat ini layak sebagai 

instrumen pendukung tutorial matakuliah 

Kondas IPA SD, yang mengacu pada 

pendekatan tutorial yang diterapkan.  

Aktivitas tutor dan aktivitas 

mahasiswa selama proses tutorial   

berlangsung yang mengacu pada model 

tutorial yang diterapkan, menujukan hasil 

yang meningkat pada tiap siklus ; pada 

siklus I pengelolaan tutorial mendapatkan 

penilaian 71,02%, siklus II 80,19% dan 

siklus III 92,61%. Perkembangan kelompok 

belajar mahasiswa pada setiap kelas juga 

sudah sangat baik, karena rata-rata 

kelompok mendapat perediket “super team” 

dan “good team”. Demikian pula aspek 

pengamatan selama kegitan tutorial juga 

menujukan hasil yang aktif dan kondusif. 

Hasil belajar mahasiswa setelah 

kegiatan tutorial  berlangsung yang 

mengacu pada model tutorial yang 

diterapkan, menunjukan pada siklus 1, 

siklus 2 dan siklus 3 masing-masing terjadi 

peningkatan sebesar 20,18 ; 27,33 dan 

31,32 dari nilai pre tes (52,02). Peningkatan 

tersebut juga diikuti dengan peningkatan 

jumlah mahasiswa yang tuntas , pada siklus 

1, siklus 2 dan siklus 3 masing-masing 

terjadi peningkatan sebesar 75,12 ; 84,89 

dan 95,54 dari prrosentase awal (pretes). 

 

B.   Saran 

 
Untuk pengembangan berikutnya, 

menuju desain tutorial dengan suatu 

pendekatan pembelajaran yang inovatif, 

khususnya pada matakuliah Kondas IPA 
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SD dimana materinya begitu padat (modul 

1-6 materi biologi dan 7-12 materi fisika) 

dan jumlah tatap muka delapan kali, maka 

bahan ajar , desain tutorial yang 

dikembangkan dan tutor punya peran yang 

strategis. Kesulitan mahasiswa dalam 

tutorial Kondas IPA SD yang paling 

menonjol adalah pada penguasaan konsep 

fisika (modul 7-12), perlu ada koreksi 

penyajian materi khususnya pada modul 7 

(konsep kinematika, dinamika partikel, 

contoh aplikasi: pesawat sederhana) , 

modul 8 (materi dan sifatnya : termal) dan 

modul 9 (konsep gelombang dan bunyi). 
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