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Suatu problematika diajukan tentang bagaimana mengoptimalkan tutorial 

dengan pendekatan konstruktivistik pada Prodi S-I PGSD Universitas Terbuka ?. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan suatu produk yang berupa 

pengembangan tutorial dengan pendekatan konstruktivistik pada Prodi S-I PGSD 

Universitas Terbuka. Klasifikasi dan preskripsi praktis prosedur pengembangan 

tutorial konstruktivistik dapat diperhatikan pada hal-hal berikut (1) 

Pengembangan tutorial dengan pendekatan konstruktivistik tidak menentukan 

secara spesifik isi tutorial, hanya menganjurkan dimulai dari keseluruhan menuju 

bagian-bagian, (2) Misi utama pendekatan konstruktivistik adalah membantu 

mahasiswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui proses internalisasi, 

pembentukan kembali, dan transfomasi informasi yang telah diperoleh menjadi 

pengetahuan baru, (3) Menfokuskan pada proses pembentukan pengetahuan dan 

pengembangan kesadaran reflektif, (4) Strategi yang dianjurkan adalah 

menyajikan masalah-masalah aktual, distrukturkan di sekitar konsep-konsep 

primer, memberi dorongan untuk mengajukan pertanyaan sendiri, 

memberanikan mahasiswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaannya 

sendiri, memberanikan mahasiswa mengemukakan pendapat dan menghargai 

sudut pandangnya, menantang mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam, menganjurkan mahasiswa bekerja dalam kelompok, mendorong 

mahasiswa untuk berani menerima tanggung jawab, menilai proses dan hasil 

belajar mahasiswa dalam konteks tutorial, (5) Sumber-sumber belajar yang 

dianjurkan berupa data atau informasi yang berasal dan sumber-sumber primer, 

dan bahan-bahan yang dapat dimanipulasikan sehingga mahasiswa dapat 

berinteraksi dengan bahan-bahan tersebut, (6) Penataan lingkungan belajar 

diidentifikasi dengan menyediakan pengalaman belajar melalui proses 

pembentukan pengetahuan yang dipelajari, metode pembelajaran berikut strategi 

pembelajaran yang dipergunakan, menyediakan pengalaman belajar yang kaya 

akan alternatif, mengintegrasikan proses belajar dengan konteks yang nyata dan 

relevan dengan harapan mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang didapat 

dalam hidup sehari-hari, memberikan kesempatan untuk menentukan isi dan arah 

belajar dengan menempatkan tutor sebagai konsultan, mengintergrasikan belajar 

dengan pengelaman bersosialisasi, meningkatkan penggunaan berbagai sumber 

belajar, dan meningkatkan kesadaran dalam memecahkan masalah dengan cara 

tertentu, (7) Interaksi antara tutor dengan mahasiswa diupayakan terjadi secara 

optimal, tutorial difokuskan pada kemampuan untuk menguasai konsep dan 

mengutarakan pandangannya, evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, dimana 

mahasiswa bekerja dalam kelompok, aktivitas lebih ditekankan pada pengembangan 

generalisasi dan demonstrasi, aktivitas tutorial relalif tergantung pada isi yang 

menyebabkan mahasiswa berpikir, dan (8) Evaluasi formatif lebih penting dari pada 

evaluasi sumatif karena evaluasi formatif memberikan umpan balik yang dapat 

dipergunakan untuk memperbaiki pelaksanaan tutorial. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sering diilustasikan bahwa di era globalisasi ditandai dengan persaingan bebas 

dan kerjasama dalam menciptakan produk-produk baru yang difokuskan pada persoalan 

efisiensi dan efektivitas tutorial. Juga sering disebut sebagai era informasi dimana 

sumber-sumber informasi sangat melimpah, variasinya selalu tersedia dan dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana dalam memecahkan masalah tutorial. 

Dalam suasana reformasi di era global ini diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas dalam arti memiliki kemampuan berkreasi, mampu memecahkan masalah 

aktual dalam tutorial, dan mampu mengambil keputusan yang menjangkau ke depan. 

Konstruktivistik merupakan salah satu upaya dan bahkan misi utama dalam tutorial. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Ardhana (1997) bahwa kualitas proses pendidikan kita 

sekarang ini diasumsikan masih jauh dari memadai, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan 

upaya mempersiapkan manusia Indonesia di masa depan. Hasil yang kurang memuaskan 

ini mungkin sebagian terjadi karena kekurangmampuan kita menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang memenuhi persyaratan, sebagian lagi mungkin terjadi karena 

kekeliruan cara pandang kita terhadap proses pendidikan. 

Proses tutorial pada saat ini sebagian besar dilakukan melalui penyampaian 

informasi, bukan pemrosesan yang diacukan kearah pemecahan masalah, termasuk juga 

dalam tutorial, sebagian besar dilakukan melalui penyampaian informasi yang paling 

dominan. Padahal sumber informasi lain demikian melimpah yang dapat dimanfaatkan. 

Proses tutorial pada umumnya bersifat mendengarkan dan bukan memberikan interpretasi 

terhadap apa yang dibahas dalam membangun pengetahuan dan kemampuan mahasiswa. 

Suatu pendekatan tutorial yang pada saat ini mulai diperhatikan oleh tutor dalam 

upaya menghasilkan sumber daya berkualitas adalah tutorial dengan pendekatan 

konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik ini pada dasarnya menekankan bahwa 

pengetahuan harus dibangun sendiri oleh mahasiswa berdasarkan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. 

Agar mempunyai makna (meaningful learning) belajar harus terjadi dalam latar 

yang aktual dan diacukan kearah pemecahan masalah aktual pula yang dihadapi 

mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari yakni di sekolah tempat mengajar karena 

sebagian mahasiswa pendas berasal dari guru Sekolah Dasar. Menurut Clugh dan Clark 

(1994) didalam belajar dengan pendekatan konstruktivistik, pebelajar melakukan proses 

aktif membangun pengertian dasar. Proses tersebut bisa efektif apabila pembelajar 

merancang secara kreatif pembelajaran dengan menekankan pada proses belajarnya. 

Sedangkan dalam pandangan Degeng (1999) pembelajaran harus menaruh perhatian pada 

bagaimana membelajarkan pebelajar. 

Bentuk-bentuk aktivitas belajar dengan pendekatan konstruktivistik adalah 

memecahkan masalah melalui berbagai alternatif tindakan seperti halnya menjelaskan, 

menginterpretasi data, berpartisipasi aktif dalam diskusi, membangun argumen tentang 

phenomena belajar, pengembangan alternatif hipotesis, merancang eksperimen, menguji 

hipotesis dan menarik kesimpulan (Souders dalam Clough, 1995). Selanjutnya Gagne 

(1985) mengidentifikasi lima kategori kemampuan manusia yang dapat dikembangkan 

melalui belajar, yaitu: (1) ketrampilan intelektual, yaitu kemampuan yang berhubungan 

dengan aktivitas membedakan, mengkombinasikan, mentabulasikan, menggolongkan, 

menganalisis, menkuantifikasikan objek-objek, peristiwa dan bahkan simbol-simbol 

lainnya, (2) Informasi verbal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan 

individu untuk menyatakan informasi satu gagasan atau serangkaian gagasan secara 

teratur dengan cara tertentu, (3) Strategi kognitif, yakni kemampuan yang berhubungan 

dengan ketrampilan untuk mengatur proses internal yang terjadi didalam diri pebelajar 



dalam hubungannya dengan teknik-teknik berpikir tertentu, mengingat pokok-pokok 

penting, cara-cara menganalisis masalah dan pendekatan pemecahan masalah, (4) 

Ketrampilan motorik, yakni kemampuan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan 

motorik yang terorganisasi, sehingga menimbulkan suatu tindakan yang lancar, teratur, 

dan tepat, (5) Sikap yakni kemampuan yang berhubungan dengan pilihan-pilihan pribadi 

untuk sesuatu tindakan tertentu. 

Bertitik tolak pada hal di atas tutor tidak hanya dituntut mengetahui macam-

macam kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa melainkan lebih dari itu yaitu 

berkewajiban menyediakan kondisi belajar untuk mahasiswa melalui tutorial yang dapat 

mengoptimalkan proses dan hasil belajar. 

Beberapa temuan penelitian tentang implementasi pendekatan konstruktivistik 

dalam pembelajaran atau tutorial di Indonesia, antara lain: 

1. Suhartadi (1998) mengemukan terdapat perbedaan hasil belajar statistika antara 

mahasiswa yang diberi pembelajaran dengan menerapkan strategi pengajaran yang 

mengacu pada model belajar konstruktivisme dengan strategi pengajaran 

konvensional. 

2. Masitah (1998) mendapatkan temuan bahwa model pembelajaran berdasar pandangan 

konstruktivisme dapat digunakan untuk mengatasi masalah miskonsepsi TPA pada 

siswa dan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran IPA. 

3. Syahputra (1998) mengemukakan bahwa pembelajaran konstruktivistik dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan mendapatkan respon yang 

positif dan siswa. 

4. Lestari (1998) menyimpulkan bahwa pembelajaran konstruktivistik dapat melibatkan 

siswa untuk berpikir aktif dalam menemukan pengetahuan yang baru. 

Sejalan dengan pandangan konstruktivistik, teknologi pembelajaran mengalami 

pergeseran paradigma. Dalam paradigma baru, teknologi pembelajaran didefinisikan 

sebagai teori dan praktek desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi 

proses dan sumber-sumber belajar (Seel:1994). Pada domain pengembangan 

(developmen) terdapat komponen sistem pembelajaran atau dalam hal ini adalah tutorial 

dan implementasi mata kuliah.  

Kenyataan sementara menunjukkan bahwa sampai saat ini pada program studi 

Pendidikan Dasar (Pendas) Universitas Terbuka belum mengembangkan tutorial dengan 

pendekatan konstruktivistik. Didalam kelas tutorial pendekatan yang dipergunakan masih 

bersifat informatif. Dalam pelaksanaannya masih mempertimbangkan gaya belajar, 

perbedaan minat dan kemampuan mahasiswa, kreativitas pengembangan aspek sosial dari 

kebebasan mahasiswa sebagai indikasi penggunaan pendekatan konstruktivistik. 

Kosekwensi format tutorial yang semacam itu tampak menoton, mahasiswa menjadi pasif, 

kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa kurang maksimal. 

Sementara ini masih terlihat bahwa teori belajar bechavioristik menekankan pada 

terbentuknya perilaku yang nampak sebagai hasil belajar mulai ditinjau kembali, dan 

mulai bergeser pada teori belajar konstruktivistik yang lebih menekankan pada 

pembentukan perilaku internal yang sangat mempengaruhi perilaku sebagai hasil belajar 

mahasiswa. Namun teori konstruktivistik dalam tutorial belum banyak 

diimplementasikan, bahkan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan implementasi teori 

belajar becharistik. 

Pada domain teknologi pembelajaran, salah satu kegiatannya adalah fungsi 

pengembangan mencakup kegiatan penelitian-teori. Desain produksi, evaluasi, seleksi, 

logistik, pemanfaatan dan penyebaran (AECT, 1986). Produk dari pengembangan ini 

adalah komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, bahan ajar, peralatan, dan 

teknik. Produk tutorial merupakan salah satu bentuk komponen sistem instruksional yang 



dirancang untuk kepentingan tutorial (by design) untuk menfasilitasi mahasiswa dalam 

kegiatan tutorial. 

Dari kondisi objektif dan kondisi riil sebagaimana disebutkan di atas maka 

penulis merasa tertarik untuk membahas melalui judul: Pengembangan Tutorial dengan 

Pendekatan Konstruktivistik pada Prodi S-I PGSD Universitas Terbuka. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan pendekatan konstruktivistik diharapkan agar mahasiswa terlibat secara 

aktif dalam proses tutorial sehingga dapat mengoptimalkan proses dan hasil belajar. 

Kenyataan sementara ini menunjukkan adanya hal-hal yang teridentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Ada sebagian mahasiswa aktif mengikuti kegiatan tutorial tetapi lamban dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tutorial 

2. Ada sebagian mahasiswa kurang aktif mengikuti kegiatan tutorial tetapi dapat 

menyelesaikan tugas-tugas tutorial dengan baik 

Dari harapan dan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas maka timbullah 

permasalahan disekitar pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana mengoptimalkan tutorial 

dengan pendekatan konstruktivistik pada Prodi S-I PGSD Universitas Terbuka ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

menghasilkan suatu produk yang berupa pengembangan tutorial dengan pendekatan 

konstruktivistik pada Prodi S-I PGSD Universitas Terbuka. 

D. Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat bagi tenaga edukatif, tutorial, dan institusi. Untuk lebih 

jelasnya dapat diperhatikan pada penjabaran sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi tenaga edukatif dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Untuk mengimplementasikan tutorial yang dikelolanya karena tenaga eduktif 

dapat berkembang secara profesional dengan menunjukkan kemampuan menilai 

dan melaksanakan tutorial dengan baik. 

b. Membuat tenaga edukatif lebih percaya diri dalam pelaksanaan tutorial dengan 

pendekatan konstruktivistik. 

c. Tenaga edukatif mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri. 

2. Manfaat bagi tutorial khususnya mahasiswa dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar melalui pendekatan konstruktivistik. 

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengadakan penelitian sendiri di 

sekolah tempat mengajar. 

3. Manfaat bagi institusi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan kegiatan tutorial secara keseluruhan dengan pendekatan 

konstruktivistik. 

b. Dapat disebarkan ke sekolah lain yang mempunyai kesempatan untuk berubah 

secara menyeluruh. 

c. Sumbangan positif terhadap terhadap perencanaan dan pelaksanaan tutorial.  

d. Perbaikan proses tutorial dan hasil belajar, dan kondusifnya iklim tutorial. 

e. Dapat dijadikan bahan pustaka atau kajian pustaka bagi peningkatan mutu 

lulusan. 

II. Kajian Pustaka 

A. Pendekatan Konstruktivistik 

Pendekatan konstruktivistik berpandangan bahwa pengetahuan merupakan 

konstruksi (bentukan) dari mengetahui sesuatu. Seseorang yang sedang belajar pada 

hakikatnya membentuk pengertian. Individu tidak hanya meniru atau mencerminkan apa 



yang diajukan atau dibaca, melainkan menciptakan pengertian. Pengetahuan atau 

pengertian dibentuk oleh mahasiswa secara aktif, bukan hanya diterima secara pasif dari 

tutor. 

Menurut Suparno (1999) prinsip-prinsip kontrukrtivisme dalam pendidikan adalah  

sebagai berikut: (1) pengetahuan dibangun oleh mahasiswa sendiri baik secara personal 

maupun sosial, (2) pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari dosen kepada mahasiswa, 

kecuali dengan keaktifan mahasiswa itu sendiri untuk menalar (3 )  mahasiswa aktif 

mengkonstruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep menuju konsep yang 

lebih  rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah, (4) dosen sekedar membantu 

mahasiswa dengan menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi mahasiswa 

berlangsung secara efektif dan efisien. 

Implikasi pendekatan konstruktivistik dalam tutorial diantaranya bahwa mengajar 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari tutor kepada mahasiswa, melainkan suatu 

kegiatan yang memungkinkan mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar 

berarti berpartisipasi dengan mahasiswa dalam membentuk pengetahuan, membuat 

makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. 

Misi utama pendekatan konstruktivistik adalah membantu mahasiswa untuk 

membangun  pengetahuannya sendiri melalui proses internalisasi, pembentukan kembali, 

dan transformasi informasi yang telah diperolehnya menjadi pengetahuan baru. 

Transformasi terjadi kalau ada pemahaman (understansing), sedangkan pemahaman terjadi 

sebagai akibat terbentuknya struktur kognitif (skema) baru dalam pikiran mahasiswa. 

Dengan kata lain, pemahaman terjadi kalau terjadi proses akomodasi (Piaget) atau 

perubahan paradigma (Thomas Kuhn) dalam pikiran pebelajar. 

Dalam pandangan konstruktivistik pemahaman lebih penting dari pada hasil 

(achievement), karena pemahaman akan memberikan makna kepada apa yang dipelajari. 

Karena itu, fokus belajar menurut pandangan ini bukanlah untuk memperoleh atau lebih 

banyak, akan tetapi yang lebih penting adalah memberikan interpretasi melalui schema atau 

struktur kognitif yang berbeda. 

Bertitik tolak pada pandangan tersebut, dianjurkan agar strategi dalam tutorial 

dengan pendekatan konstruktivistik mengetengahkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

menyajikan masalah-masalah aktual dalam konteks yang sesuai modul, (2) strukturkan 

tutorial di sekitar konsep-konsep primer, (3) memberikan dorongan kepada mahasiswa 

untuk mengajukan pertanyaan, (4) memberanikan mahasiswa memberikan jawaban dari 

pertanyaannya sendiri, (5) memberanikan mahasiswa mengemukakan pendapat dan 

menghargai sudut pandangan dari teman-temannya, (6) memberikan tugas untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam, bukan sekedar penyelesain tugas (7) mengannjurkan 

mahasiswa bekerja kelompok, (8) mendorong mahasiswa untuk berani menerima 

tanggung jawab, (9) menilai proses dan hasil belajar mahasiswa dalam konteks tutorial. 

B. Pengembangan Tutorial 

Istilah pengembangan tutorial (instructional development) sering dipertukarkan 

dengan istilah "desain pembelajaran" (instructional design). Reigeluth (1983) menjelaskan 

kedua istilah itu sebagai berikut: (1) desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan 

metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan 

dan keterampilan pada diri pebelajar ke arah yang dikehendaki, dan (2) pengembangan 

pembelajaraan ádalah mecari prossedur dan menggunakannya  secara optimal untuk 

menciptakan pembelajaran yang baru dalam situasi tertentu. 

Reigeluth mengibaratkan "desain" cetak biru yang dirancang oleh arsitek, dan 

"pengembangan" dengan kegiatan membangun gedung sesuai dengan cetak biru tersebut. 

Jadi desain tutorial dan pengembangan tutorial merupakan kegiatan yang setarap dengan 



desain yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan pengembangan kemudian. Menurut Seel 

(1994) desain merupakan proses menspesifikasi kondisi untuk belajar. 

Jadi tujuan desain adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada level makro, 

seperti Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT), dan level mikro seperti Satuan Acara Tutorial 

(SAT) dan modul. Hal ini sesuai dengan definisi desain masa kini yang mengacu pada 

penciptaan spesifikasi. 

Dalam kawasan teknologi pembelajaran (1994), desain mencakup studi tentang 

desain sistem pembelajaran (instructional system design, desain pesan (message 

design), strategi pembelajaran (instructional strategies), dan karakteristik pebelajar 

(learner-characteristics}. 

.Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk 

fisiknya. Di dalam domain pengembangan, terdapat hubungan yang kompleks antara 

teknologi dari teori yang mengendalikan desain pesan dan strategi tutorial. Pada dasarnya, 

domain pengembangan dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) pesan yang dikendalikan 

oleh isi, (2) strategi pembelajaran yang dikendalikan teori dan manifestasi teknologi yang 

secara fisik dapat berbentuk perangkat keras, perangkat lunak, dan materi tutorial. 

Domain pengembangan dapat diorganisasikan menjadi empat kategori yakni: 

teknologi cetak (priint technologies}. teknologi audiovisual (audiovisual technologies), 

teknologi berdasar komputer ( computer-based technologies), dan teknologi terpadu 

(integrated technologies). 

C. Pengembangan Tutorial Berdasar Pendekatan Konstruktivistik 

Pengertian "model" menurut Good dan Travers dalam Miarso (1987) adalah 

abstrak dunia nyata atau representasi peristiwa  kompleks atau sistem, dalam bentuk naratif 

matematis, grafis atau lambang lain. Disebutkan juga bahwa suatu model dapat dipakai 

untuk menirukan,, menunjukkan, menjelaskan, memperkirakan atau memperkenalkan 

sesuatu. Penggunaan model dalam pengembangan mi menekankan pada fungsi praktis yaitu 

sarana untuk mempermudah komunikasi, atau petunjuk teratur yang bersifat preskriptif guna 

pengambilan keputusan, alat penunjuk perancangan/desain tutorial. 

Model tutorial yang didasarkan pada pendekatan konstruktivistik antara lain 

model tutorial penemuan terbimbiag atau discovery learmg (Slavin,l994). Melalui model 

ini, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan pikirannya sampai akhimya 

mendapat pengetahuan/konsep yang benar. Mahasiswa diarahkan untuk menyusun data 

untuk memperoleh konsep baru menurut mereka. 

Bimbingan oleh tutor dilakukan dengan jalan memilih materi yang perlu 

dikumpulkan oleh mahasiswa dan terutama melalui teknik diskusi yang dilakukan dengan 

cermat. Aspek bimbingan lain ialah membantu mahasiswa menjadi lebih bertangguag jawab 

terhadap tingkah laku dan keberhasilan belajarnya 

Penemuan terbimbing memungkinkan tutorial lebih fleksibel; melatih mahasiswa 

bertanggung jawab dan menjadikan mereka bekerja dalam kelompok, bertukar pikiran, 

mengajukan pertanyaan, memutuskan sendiri bagaimana membagi tugas, dan memecahkan 

masalah. Sedangkan tutor berfungsi sebagai pernbimbing. 

Dalam penemuan terbimbing tutor (1) mengajar sesuai dengan yang diharapkan 

mahasiswa dan bertanggung jawab kepada individu maupun kelompok, (2) 

mengidentifikasi temuan-temuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, (3) menyediakan 

alat-alat dan cara-cara penggunaannya untuk melakukan percobaan, (4) menyediakan bimbingan dan 

pengarahan mengenai keselamatan kerja dan prosedur pelaksanaan kegiatan, (5) sebagai 

nara sumber yang menyediakan bimbingan, informasi, pertanyaan yang membantu 

mahasiswa memecahkan masalah untuk memperoleh temuan yang baru, (6) mengarahkan 

mahasiswa bekerja secara individu atau kelompok untuk masalah yang sama atau berbeda. 



Model kedua adalah reception learning. Menurut Ausubel pembelajar perlu 

mempresentasikan materi dalam bentuk yang terorganisasikan dengan rapi, sistematik agar 

pebelajar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Ausubel menyebutnya sebagai 

expository teaching, yang sangat sesuai untuk mempelajari, informasi verbal, ide, dan 

hubungan atau kensep. Ausubel berpendapat bahwa pebelajar mempelajari sesuatu dengan 

jalan mengorganisasikannya menjadi sistem berkode. Ausubel lebih menekankan pada 

belajar secara deduktif. 

Pendekatan ekspositori yang dikemukakan oleh Ausubel mempunyai empat ciri yakni: ( 1 )  

memerlukan interaksi yang banyak antara pembelajar dengan pebelajar, (2) menggunakan contoh yang 

jumlahnya banyak meskipun penekanannya pada "verbal learning", pembelajarannya menggunakan 

gambar, diagram, dan alat pandang dengar, (3) bersifat deduktif dalam mana konsep umum 

dipresentasikan lebih dulu, sedang konsep khusus dipelajari kemudian; dan (4) presentasinya 

sistemik dan teratur. 

Model ketiga adalah scafolding atau belajar terpimpin. Scafolding didasarkan pada 

prinsip bahwa proses mental tinggi seperti memusatkan perhatian, berpikir abstrak, berpikir 

kritis merupakan “mediated behavior", yaitu tingkah laku yang terbentuk dengan bantuan 

dari luar misalnya pembelajar. Menurut Vigotsky dalam Slavin (1994) dinyatakan bahwa 

didalam scafolding, pembelajar sebagai pengarah pembelajaran sehingga pebelajar 

mendapat ketrampilan kognitif tinggi tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian 

mahasiswa akan internally mediated untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dalam 

praktek scafolding dilakukan dengan memberi arahan-arahan pada awal pembelajaran, yang 

berangsur-angsur dikurangi, sehingga pada akhirrnya mahasiswa akan belajar secara 

mandiri. 

Model dan prosedur pengembangan hingga saat ini telah banyak dikembangkan 

berdasar teori belajar konstruktivistik untuk meningkatkan kualitas tutorial. Miarso (1987) 

menemukan empat klasifikasi model berdasar tujuannya yaitu; (1) untuk meningkatkan 

kemampuan pebelajar, (2) pembuatan produk pembelajaran, (3) peningkatan sistem, dan (4) 

untuk peningkatan organisasi. Dengan mengacu pada klasifikasi Miarso tersebut, model 

yang dikembangkan adalah kategori model untuk pengembangan tutorial yang dalam hal ini 

adalah tutorial dengan pendekatan konstruktivistik. 

Atas dasar klasifikasi dan preskripsi praktis merancang kegiatan belajar, 

pengembang mengajukan model dan prosedur pengembangan tutorial konstruktivistik 

sebagai berikut: 

1. Isi Tutorial 

Pandangan konstruktivistik tampaknya tidak menentukan secara spesifik isi 

tutorial. Proses penyajiannya dianjurkan dimulai dari keseluruhan ke bagian-bagian, 

bukan sebaliknya. Mengingat aliran konstruktivistik lebih mengutamakan pemahaman 

terhadap konsep-konsep besar, maka konsep tersebut perlu disajikan dalam konteksnya yang 

aktual yang kadang-kadang kompleks. Mahasiswa perlu didorong agar tidak takut pada hal-

hal yang kompleks. Sebaliknya, mahasiswa harus menganggap bahwa hal-hal yang kompleks 

memberikan tantangan untuk diketahui dan dipahami. 

Karena mahasiswa harus membentuk pengertian atau sudut pandang maka isi 

tutorial tidak dapat dispesifikasi. Sedangkan domain pengetahuan inti (modul) mungkin 

dispesifikasi oleh mahasiswa untuk mencari domain pengetahuan lain yang mungkin 

relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Jadi jelas bahwa domain  pengetahuan tidak 

dengan mudah dipisahkan dalam dunia riil, informasi dari berbagai sumber digunakan 

untuk menganalisis masalah. Sering terjadi suatu kasus, yang membuat seorang individu 

sukses dalam lingkungan yang tidak berkaitan dengan sekolah, adalah seorang yang dapat 

membawa perspektif baru dan data baru. Di sekolah pebelajar juga ditingkatkan untuk 

mencari sudut pandang baru dan mempertimbangkan sumber data alternatif. Dengan catatan 



bahwa pendapat i n i  tidak mengargumentasikan bahwa tidak dapat melakukan spesifikasi 

yang relevan. Mahasiswa harus dapat mendefinisikan inti informasi, namun tidak 

dapat mendefinisikan batas-batas mana yang mungkin relevan. 

Pendekatan konsttruktivistik juga tidak meuerima asumsi bahwa jenis belajar 

dapat diidentifikasikan baik isi maupun konteksnya secara independen. Tidak mungkin 

mengisolasi unit-unit informasi atau membuat asumsi apriori tentang bagaimana asumsi itu 

akan digunakan. Fakta bukan benar-benar fakta untuk diingat secara terpisah. 

2. Analisis Tujuan pembelajaran atau Tutorial 

Misi utama pendekatan konstruktivistik adalah membantu mahasiswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri melalui proses internalisasi, pembentukan kembali, 

dan transfomasi informasi yang telah diperolehnya menjadi pengetahuan baru. 

Transformasi terjadi kalau ada pemahaman (understanding), sedangkan pemahaman 

terjadi sebagai akibat terbentuknya struktur kognitif (scema) baru dalam pikiran 

mahasiswa. Pemahaman terjadi kalau terdapat proses akomodasi (menurut Piaget) atau 

perubahan paradigtna (menurut Khun) dalam pikiran pebelajar. 

Sedangkan tujuan utama tutorial dengan menggumakan pendekatan konstrukktivistik 

adalah membangun pemahaman. Pemahaman dinilai lebih penting dari pada hasil belajar 

(achievement), karena pemahaman akan memberikan makna kepada apa yang dipelajari. 

Karena itu, tekanan belajar menurut pandangan konstruktivistik bukanlah untuk 

memperoleh atau menemukan lebih banyak, akan tetapi yang lebih penting adalah 

memberikan interpretasi melalui scema atau struktur kognitif yang berbeda. 

Menurut aliran kognitif, pengetahuan bukan sekedar berasal dari objek atau 

subjek, melainkan dari kesatuan antara keduanya. Dalam pandangan konstruktivistik, setiap 

matakuliah memiliki cara. pengenalan yang spesifik, dan fungsi analisis adalah mencoba 

mengidentifikasi karakteristik tentang dunianya dan memberi makna untuk meningkatkan 

pemikirannya. 

Tujuannya adalah membelajarkan bagaimana berpikir seperti ahli peneliti. Dengan 

demikian pendekatan konstruktivistik tidak memiliki tujuan pembelajaran dan performasi 

internal pada isi (misalnya menggunakan prosedur sebagaimana yang digambarkan Merril 

(dalam Reigeluth:1983), tetapi lebih mencari tugas autentik dan tujuan-tujuan yang lebih 

khusus yang muncul dari realisasi yang sesuai bagi mahasiswa secara individual dalam 

memecahkan tugas-tngas riil. 

3. Analisis Pebelajar 

Pendekatan konstruktivistik tetap mengidentifikasi ketrampilan-ketrampilan 

mahasiswa, namun tidak mengidentifikasi unit-unit konteks dalam suatu domain, juga 

tidak mencari rincian kekurangan-kekurangan, tetapi dipusatkan pada ketrampilan-

ketrampilan reflektivitas bukan ingatan. Pendekatan konstruktivistik menfokuskan pada 

proses pembentukan pengetahuan dan pengembangan kesadaran reflektif pada proses 

tersebut, kemungkinan-kemungkinan sistem alternatif, aspek-aspek imaginatif 

pengetahuan, pengembangan kesadaran diri pada proses konstruktif dan sebagainya. 

4. Strategi Pembelajaran atau Tutorial 

Menurut Meriil (1991) pandangan konstruktivistik mementingkan pengembangan 

lingkungan belajar yang meningkatkan pembentukan pengertian dari perspektif ganda 

dan informasi yang efektif atau kontrol eksternal yang teliti dari peristiwa-peristiwa 

pebelajar yang ketat dihindari sama sekali. Oleh karena itu, strategi desainnya pada 

tingkat mikro. 

Pembelajaran berdasarkan pada teknik-teknik yang digambarkan dari asumsi 

epistimologis konstruktivis yang konsisten dengan teori belajar mereka, seperti 

pengkondisian kognisi dalam konteks dunia nyata, pembelajaran melalui penggunaan 

kognitif, dan pembentukan perspektif ganda. 



Strategi yang dianjurkan dalam tutorial dengan pendekatan konstruktivistik antara 

lain adalah sebagai berikut: (1) menyajikan masalah-masalah aktual kepada pebelajar 

dalam konteks yang sesuai dengan tingkat perkembangan mahasiswa, (2) tutorial 

distrukturkan di sekitar konsep-konsep primer, (3) memberi dorongan kepada 

mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan sendiri, (4) memberanikan mahasiswa untuk 

menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri, (5) memberanikan mahasiswa 

mengemukakan pendapat dan menghargai sudut pandangnya, (6) menantang mahasiswa 

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar menyelesaikan tugas, 

(7) menganjurkan mahasiswa bekerja dalam kelompok, (8) mendorong mahasiswa 

untuk berani menerima tanggung jawab, dan (9) menilai proses dan hasil belajar 

mahasiswa dalam konteks tutorial. 

5. Sumber-Sumber Belajar 

Sumber-sumber belajar yang dianjurkan melalui tutorial dengan pendekatan 

konstruktivistik adalah sumber belajar yang berupa: (1) data atau informasi yang 

berasal dan sumber-sumber primer, (2) bahan-bahan yang dapat dimanipulasikan 

sehingga mahasiswa dapat mengadakan interaksi dengan bahan-bahan tersebut. 

Mahasiswa mencari, menemukan dan mendayagunakan sumber-sumber belajar itu sesuai 

dengan pilihan isi, strategi dan waktu yang menjadi pilihannya sendiri. Sumber-sumber 

belajar yang dapat ditemukan dapat berupa sumber belajar yang sengaja dirancang 

untuk kepentingan tutorial (by design) maupun sumber belajar yang tidak sengaja 

dirancang untuk tutorial (by utilization). 

6. Lingkungan Belajar 

Penataan lingkungan belajar berdasar pendekatan konstruktivistik menurut 

pandangan Wilson (1996) diidentifikasi dengan alternatif sebagai berikut: (1) 

menyediakan pengalaman belajar melalui proses pembentukan pengetahuan dalam mana 

pebelajar ikut menentukan topik/sub topik yang dipelajari, metode pembelajaran berikut 

strategi pembelajaran yang dipergunakan, (2) menyediakan pengalaman belajar yang 

kaya akan alternatif seperti peninjauan masalah dari berbagai segi, (3) mengintegrasikan 

proses belajar dengan konteks yang nyata dan relevan dengan harapan pebelajar dapat 

menerapkan pengetahuan yang didapat dalam hidup sehari-hari, (4) memberikan 

kesempatan pada pebelajar untuk menentukan isi dan arah belajar mereka dengan 

menempatkan pembelajar (tutor) sebagai konsultan, (5) mengintergrasikan belajar 

dengan pengelaman bersosialisasi agar terjadi peningkatan intraksi antara pembelajar 

dengan pebelajar dan antar pebelajar sendiri (6) meningkatkan penggunaan berbagai 

Sumber belajar disamping komunikasi tertulis dan lisan dan (7) meningkatkan 

kesadaran pebelajar dalam proses pembentukan pengetahuan mereka agar pebelajar 

mampu menjelaskan mengapa atau bagaimana mereka memecahkan masalah dengan 

cara tertentu  

7. Interaksi Pembelajar-Pebelajar 

Menurut Brooks (1993) pandangan konstruktivistik dalam pembelajaran terdapat 

karakteristik seperti: (1) hubungan antara pembelajar dengan pebelajar diupayakan terjadi 

secara optimal, (2) pembelajaran perlu difokuskan pada kemampuan pebelajar untuk 

menguasai konsep dan mengutarakan pandangannya, (3) evaluasi pebelajar terintegrasi 

dalam proses belajar mengajar melalui observasi, pebelajar umumnya bekerja dalam 

kelompok, (4) aktivitas pebelajar lebih ditekankan pada pengembangan generalisasi dan 

demonstrasi, (5) aktivitas pembelajaran relalif tergantung pada isi yang menyebabkan 

pebelajar berpikir. 

8. Evaluasi Pembelajaran 

Pandangan kosntruktivistik mengasumsikan bahwa evaluasi formatif lebih penting 

dari pada evaluasi sumatif karena evaluasi formatif memberikan umpan balik yang dapat 



dipergunakan untuk memperbaiki pembelajaran. Jenis evaluasi yang dipergunakan lebih 

merupakan "goal free evaluation" sebagai alat untuk melakukan self analysis. Jadi 

evaluasi yang dilakukan bukan merupakan alat kontrol atau alat penguatan (reinforcement}. 

Teknik atau instrumen evaluasi yang dipergunakan berupa: (1) observasi terhadap kegiatan 

yang dilakukan oleh pebelajar, (2) pameran hasil karya pebelajar, (3) portopolio atau 

kumpulan dukumen tentang kegiatan pebelajar, (4) studi etnografi, dan (5) pendapat-

pendapat para ahli. 

III. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik tidak menentukan 

secara spesifik isi tutorial, hanya menganjurkan dimulai dari keseluruhan menuju 

bagian-bagian. 

2. Misi utama pendekatan konstruktivistik adalah membantu mahasiswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri melalui proses internalisasi, pembentukan 

kembali, dan transfomasi informasi yang telah diperolehnya menjadi pengetahuan baru. 

3. Pendekatan konstruktivistik menfokuskan pada proses pembentukan pengetahuan 

dan pengembangan kesadaran reflektif. 

4. Strategi yang dianjurkan dalam tutorial dengan pendekatan konstruktivistik antara 

lain adalah menyajikan masalah-masalah aktual, distrukturkan di sekitar konsep-

konsep primer, memberi dorongan untuk mengajukan pertanyaan sendiri, 

memberanikan mahasiswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri, 

memberanikan mahasiswa mengemukakan pendapat dan menghargai sudut 

pandangnya, menantang mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, 

menganjurkan mahasiswa bekerja dalam kelompok, mendorong mahasiswa untuk 

berani menerima tanggung jawab, dan menilai proses dan hasil belajar mahasiswa 

dalam konteks tutorial. 

5. Sumber-sumber belajar yang dianjurkan melalui tutorial dengan pendekatan 

konstruktivistik adalah sumber belajar yang berupa data atau informasi yang berasal 

dan sumber-sumber primer, dan bahan-bahan yang dapat dimanipulasikan sehingga 

mahasiswa dapat berinteraksi dengan bahan-bahan tersebut. 

6. Penataan lingkungan belajar berdasar pendekatan konstruktivistik diidentifikasi 

dengan menyediakan pengalaman belajar melalui proses pembentukan pengetahuan 

yang dipelajari, metode pembelajaran berikut strategi pembelajaran yang 

dipergunakan, menyediakan pengalaman belajar yang kaya akan alternatif, 

mengintegrasikan proses belajar dengan konteks yang nyata dan relevan dengan 

harapan pebelajar dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dalam hidup sehari-

hari, memberikan kesempatan untuk menentukan isi dan arah belajar dengan 

menempatkan tutor sebagai konsultan, mengintergrasikan belajar dengan 

pengelaman bersosialisasi, meningkatkan penggunaan berbagai sumber belajar, dan 

meningkatkan kesadaran dalam memecahkan masalah dengan cara tertentu. 

7. Interaksi antara tutor dengan mahasiswa diupayakan terjadi secara optimal, tutorial 

difokuskan pada kemampuan untuk menguasai konsep dan mengutarakan pandangannya, 

evaluasi dapat dilakukan melalui observasi, dimana mahasiswa bekerja dalam 

kelompok, aktivitas lebih ditekankan pada pengembangan generalisasi dan 

demonstrasi, dan aktivitas tutorial relalif tergantung pada isi yang menyebabkan 

mahasiswa berpikir. 

8. Evaluasi formatif lebih penting dari pada evaluasi sumatif karena evaluasi formatif 

memberikan umpan balik yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki pelaksanaan 

tutorial. 
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