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Abstract
THIS writing is based on the fact that some of the 10th semester students are still
making mistakes on teaching Indonesian language skills during the internship
despite the tutorial they had on 9th semester and the coaching by the tutors. The
article aims at describing the tutors' performances in planning and conducting
the tutorial at UPBJJ-UT Bandung. It uses qualitative approach and descriptive
analysis method. The data were collected from questionnaires for the students,
observation of tutorial plans, and interviews with the students and the tutors.
The population of the tutor of such class was 33 and was taken as sample by
30%, namely 10 tutors. The population of the student of such class was 3584
which was sampled by 30%, namely 360 students. The data was analyzed through
scoring, counting the percentage of the responds frequency, counting the average
of indicators, and interpreting the data. The result showed that most tutors have
already good performances despite the shortcomings on their inconsistency of
the tutorial planning and material, especially on the formulation of special skill
and main tutorial activity. Besides that, the tutor hadn't used the simulation
technique in the tutorial activity despite its benefit to help the students to
understand the material and to apply it in the Indonesian language for elementary
level learning process.
Key words: evaluation, tutors' performances, PDGK4504 class

Abstrak
TULISAN ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa mahasiswa semester 10 yang
salah dalam mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesia ketika praktik
pembelajaran di SD, padahal mereka telah mendapatkan bantuan belajar dari tutor
melalui kegiatan tutorial pada semester 9. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
gambaran tentang kinerja tutor dalam merencanakan dan melaksanakan tutorial di
UPBJJ-UT Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner untuk mahasiswa,
studi dokumentasi terhadap perencanaan tutorial, dan wawancara terhadap mahasiswa
63

Metalingua, Vol. 13 No. 1, Juni 2015:63—76

dan tutor. Populasi seluruh tutor Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia
SD 33 orang dan seluruh mahasiswa semester 9 yang mendapatkan materi mata kuliah
tersebut sebanyak 3584 orang. Sampel tutor 10 orang atau 30% dari populasi dan
mahasiswa 360 orang atau 10% dari populasi. Teknik analisis data dilakukan melalui
penskoran, persentase frekuensi jawaban, rerata tiap indikator, penafsiran dan
interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tutor pada umumnya
sudah baik dalam melaksanakan tutorial, tetapi masih ada kelemahan, antara lain, ada
ketidakkonsistenan dalam penyusunan RAT dan SAT, terutama dalam rumusan
kompetensi khusus dan kegiatan inti tutorial. Di samping itu, teknik simulasi belum
digunakan dalam tutorial, padahal teknik itu dapat membantu mahasiswa untuk
memahami dan menerapkan materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD.
Kata kunci: evaluasi , kinerja tutor, mata kuliah PDGK4504

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar
merupakan pelajaran yang strategis karena di
samping sebagai salah satu mata pelajaran juga
dapat menunjang untuk mempelajari mata
pelajaran lain. Sejalan dengan hal itu, dalam
Kurikulum 2006 pada Standar Isi dan Standar
Lulusan (2006:124) dikemukakan bahwa
pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran
sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,
dan emosional peserta didik dan merupakan
penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua
bidang studi.
Berdasarkan hal itu, guru SD sebagai guru
kelas harus menguasai materi pelajaran bahasa
Indonesia sekaligus menguasai bagaimana proses
pembelajarannya. Agar betul-betul memiliki
kemampuan dalam hal tersebut, banyak guru yang
melakukan upaya dengan berbagai hal, di
antaranya, mengikuti kuliah di Universitas Terbuka
dan mengambil Program Studi S-1 PGSD.
Sistem belajar untuk program S-1 PGSD
UT adalah belajar mandiri dan bantuan belajar.
Salah satu bentuk bantuan belajar untuk
mahasiswa S-1 PGSD adalah Tutorial Tatap
Muka (TTM). Belajar mandiri adalah proses
belajar atas prakarsa sendiri. Keberhasilan belajar
mandiri ditentukan oleh kedisiplinan, kreativitas,
dan ketekunan belajar mahasiswa tersebut dalam
mempelajari bahan ajar. Di samping itu,
mahasiswa Program S-1 PGSD mengikuti
program tutorial tatap muka.
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Tutorial merupakan sarana untuk
mengembangkan kemampuan mahasiswa belajar
mandiri. Oleh karena itu, tutor hendaknya
mengupayakan keaktifan dan partisipasi
mahasiswa secara optimal (Wardani & Julaeha
S., 2011:1.3). Di samping itu, tutorial merupakan
salah satu bentuk layanan UT kepada mahasiswa
dalam mempelajari Buku Materi Pokok (BMP).
Oleh karena itu, ketika mengikuti tutorial tatap
muka, mahasiswa diharapkan akan terbantu
dalam mengatasi permasalahan belajar serta
memantapkan dan menguasai kompetensi mata
kuliah yang ditutorialkan.
Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran
Bahasa Indonesia SD adalah salah satu mata
kuliah yang ada pada program S-1 PGSD yang
ditutorialkan. Oleh karena itu, diharapkan
mahasiswa secara optimal memiliki kompetensi
yang diharapkan dari mata kuliah tersebut dan
dapat menjadi guru bahasa Indonesia yang baik
seperti yang diharapkan dalam deskripsi mata
kuliah ini. (Santosa dkk., 2008:i).
Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan
informasi dari penguji PKP, ternyata masih
banyak mahasiswa yang salah dalam
pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Contoh
kesalahan itu adalah seperti proses pembelajaran
berikut. Di kelas 4 standar kompetensi yang
hendak dicapai oleh guru adalah standar
kompetensi Nomor 7, yaitu memahami teks
dengan membaca intensif dan membaca teks
drama, kompetensi dasarnya Nomor 7.1, yaitu
menemukan makna yang tersirat dalam suatu teks
melalui membaca intensif (Kurikulum Tingkat
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Satuan Pendidikan, 2006:29). Proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah
guru aktif sendiri membaca suatu teks dan
menjelaskan isinya kepada siswa. Proses
pembelajaran tidak berpusat kepada siswa, siswa
tidak dijadikan sebagai subjek, tetapi sebagai
objek. Aktivitas siswa hanya mendengarkan apa
yang disampaikan oleh gurunya.
Berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh
mahasiswa dalam proses pembelajaran bahasa
Indonesia, ada dua hal yang dapat penulis prediksi
memiliki kelemahan, yaitu (1) mahasiswa belum
berhasil, belum memahami isi BMP Materi
Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dan (2) tutor
masih belum berhasil memicu dan memacu
mahasiswa belajar serta membantu mahasiswa
dalam mempelajari BMP Materi Pembelajaran
Bahasa Indonesia. Artinya, kinerja tutor masih
belum berhasil dalam meningkatkan kemampuan
mahasiswanya.
Tutor merupakan salah satu faktor yang
memengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam
tutorial. Oleh karena itu, kinerja tutor dalam
tutorial harus optimal. Sejalan dengan hal tersebut,
Wardani dan Julaeha (2011:1.4) mengemukakan
bahwa kemampuan tutor dalam melaksanakan
tutorial merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap keberhasilan tutorial. Untuk
dapat melaksanakan tutorial yang efektif, tutor
harus memiliki penguasaan bidang ilmu (mata
kuliah) yang ditutorialkan, menguasai
kemampuan merancang dan melaksanakan
pembelajaran yang mendidik, serta memahami
karakter mahasiswa. Yang dimaksud
pembelajaran yang mendidik adalah tutorial yang
bermakna.
1.2 Masalah
Berdasarkan uraian tersebut, masalah
penelitian ini adalah bagaimana kinerja tutor
Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD
(PDGK4504) dalam melaksanakan tutorial Tatap
Muka Program Pendas di Wilayah Kerja UPBJJUT Bandung berdasarkan persepsi mahasiswa?

1.3 Tujuan
Sesuai dengan masalah tersebut, penelitian
ini bertujuan
1) untuk memberikan gambaran tentang kinerja
tutor dalam penyusuanan Rancangan
Aktivitas Tutorial (RAT) dan Satuan Acara
Tutorila (SAT);
2) untuk memberikan gambaran tentang kinerja
tutor dalam melaksanakan tutorial dari
membuka sampai menutup atau mengakhiri
tutorial.
1.4 Metode
Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif analitis. Populasi penelitian ini adalah
seluruh tutor Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran
Bahasa Indonesia SD di Wilayah Kerja UPBJJUT Bandung yang bertugas pada masa registrasi
2012.1. Tutor tersebut berjumlah 40 orang yang
tersebar di 33 kelompok belajar (pokjar).
Mahasiswa yang mengikuti tutorial Mata Kuliah
Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD
berjumlah 3584 orang. Penarikan sampel dilakukan
secara purposive karena wilayah akademik
UPBJJ-UT Bandung sangat luas dan berbeda-beda
kondisi alam dan sosialnya.
Teknik pengumpulan data untuk memperoleh
data tentang kinerja tutor dalam merencanakan
tutorial adalah studi dokumentasi dengan Alat
Penilaian Kemampuan Tutor (APKT). Teknik
pengumpulan data untuk mengevaluasi kinerja tutor
dalam melaksanakan tutorial adalah angket skala
Likert 1 sampai dengan 4 kepada mahasiswa.
Bobot nilai terdiri atas 1 kurang, 2 cukup, 3 baik,
dan 4 sangat baik. Selain itu, digunakan juga teknik
wawancara dengan mahasiswa dan tutor untuk
melengkapi data. Data dianalisis melalui 2 kegiatan,
yaitu 1) Penskoran dan 2) pengolahan data
dilakukan dengan komputer program SPSS for
Windoss versi 15. Melalui pengolahan data
tersebut, diketahui rata-rata skor, persentase, dan
sebaran data. Setelah pengolahan tersebut, data
dianalisis dan ditafsirkan.
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2. Kerangka Teori
2.1 Pengertian Evaluasi
Menurut Fattah (2001: 4), evaluasi adalah
pembuatan pertimbangan menurut suatu
perangkat kriteria yang disepakati dan dapat
dipertanggungjawabkan. Suharsimi (1996:3)
mengatakan bahwa ada dua langkah kegiatan
dalam kegiatan evaluasi, yaitu pengukuran dan
penilaian. Pengukuran adalah kegiatan
membandingkan sesuatu dengan satu ukuran.
Pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian adalah
kegiatan menilai untuk mengambil keputusan
terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk.
Penilaian bersifat kualitatif. Menurut Westra et al.
(1999:12), evaluasi adalah kegiatan menetapkan
perbedaan antara hasil yang benar-benar dicapai
dan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dicapai
menurut rencana serta menilai perbedaanperbedaan tersebut. Kemudian, dari penilaian
itulah digunakan untuk menentukan langkah
selanjutnya.
Sejalan dengan itu, Syaodih (2006:123)
mengemukakan bahwa evaluasi memiliki dua
kegiatan utama, yaitu pengukuran atau

Kemampuan
Merencanakan
Tutorial

Kinerja
Tutor

Kemampuan
Melaksanakan
Tutorial
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pengumpulan data serta membandingkan hasil
pengukuran dan pengumpulan data dengan
standar yang digunakan. Berdasarkan hasil
perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa suatu
program, kegiatan, produk itu layak atau tidak,
relevan atau tidak , efisien atau tidak, efektif atau
tidak.
Menurut Siagian (1995:17), evaluasi
(penilaian) adalah pengukuran dan perbandingan
hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil
yang seharusnya dicapai. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa evaluasi adalah pengukuran dan
perbandingan antara hasil nyata dan hasil yang
diharapkan. Hasil nyata atau realisasi merupakan
keluaran dari suatu kegiatan, sedangkan hasil yang
seharusnya dapat dilihat dari rencana, target,
tujuan atau standar yang telah ditetapkan sebelum
kegiatan itu dilaksanakan.
2.2 Kerangka Pikir Evaluasi terhadap
Kinerja Tutor
Kerangka berpikir dalam melakukan evaluasi
terhadap kinerja tutor dapat dilihat pada skema
berikut.

Indikator Perencanaan
Penyusunan RAT
Penyusunan SAT

Evaluasi tehadap RAT dan SAT
Pelaksanaan Tutorial
Indikator Pelaksanaan Tutor
Kegiatan Pendahuluan Tutorial
Melaksanakan Kegiatan Inti Tutor
Penguasaan Materi & Pengayaan,
Penggunaan Media, Mengelola
Interaksi, Penggunaan Bahasa,
Mengaktifkan Mahasiswa, dan
Penutup.

Hasil
Rekomendasi
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3. Hasil dan Pembahasan

Bahasa Indonesia SD yang penulis jadikan sampel
sebanyak 10 orang. Dari hasil studi dokumentasi
terhadap persyaratan administrasi tutor yang ada
di UPBJJ-UT Bandung, diperoleh data sebagai
berikut.

Berikut disajikan pembahasan dan hasil
penelitian.
3.1 Latar Belakang Pendidikan Tutor
Jumlah tutor Materi dan Pembelajaran

Tabel 1 Latar Belakang Pendidikan Tutor
No.
1.
2.

Disiplin Ilmu
S-1
10
-

Pendidikan Bahasa Indonesia
Pendidikan Lain

Jenjang Pendidikan
%
S-2
%
S-3
100
9
90
1
1
10
-

%
10
-

Kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa
Indonesia SD hampir seluruhnya telah memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka,
yaitu S-2 yang sesuai dengan bidang tugasnya.
Di samping itu, seluruh tutor Mata Kuliah Materi
Pembelajaran Bahasa Indonesia telah
memperoleh pelatihan tutor. Berdasarkan uraian
itu, diharapkan kemampuan tutor seluruhnya telah
memadai.

Berdasarkan data tersebut dapat
dikemukakan bahwa seluruh tutor yang dijadikan
sampel berijazah strata satu Pendidikan Bahasa
Indonesia. Artinya, seluruhnya telah memiliki
kualifikasi dasar sama yang sesuai dengan mata
kuliah yang ditutorialkan. Hal itu memungkinkan
dapat menunjang tugasnya sebagai tutor Mata
Kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa
Indonesia SD. Tutor yang berijazah strata dua (S2) atau magister pendidikan bahasa Indonesia ada
90% atau hampir seluruhnya berpendidikan
magister pendidikan bahasa Indonesia, ada 10%
yang berijazah strata tiga (S-3) atau doktor
pendidikan bahasa Indonesia, dan hanya 10%
yang berijazah S-2 di luar pendidikan bahasa
Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa tutor Mata

3.2 Perencanaan Tutorial
A. Penyusunan RAT
Kinerja tutor dalam penyusunan RAT dapat
dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Penilaian Kemampuan Tutor dalam Penyusunan RAT
No.

Indikator

1

Kemampuan tutor mendeskripsikan
mata kuliah
Kemampuan tutor merumuskan
kompetensi khusus
Kemampuan tutor menetapkan pokok
bahasan dan subpokok bahasan
Kemampuan tutor memilih model
tutorial
Kemampuan tutor memberi tugas
tutorial
Kemampuan tutor memilih sumber
belajar

2
3
4
5
6

F

Jawaban Responden
2
3
4
% F % F
% F
%

0

0

1

10

0

0

9

90

38

3,8

0

0

1

10

0

0

9

90

38

3,8

0

0

0

0

2

20

8

80

38

3,8

0

0

0

0

9

90

1

10

31

3,1

1

10

0

0

8

80

1

10

29

2,9

1

10

0

0

7

70

2

20

30

3,0

1

Jumlah
Nilai

Rata-Rata
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Berdasarkan deskripsi penyusunan RAT
yang dilakukan oleh tutor dapat dikemukakan
sebagai berikut.
Hampir seluruh tutor dalam menyusun
deskripsi mata kuliah dinilai sangat baik dengan
nilai rata-rata sebesar 3,8 dalam rentang nilai 1–
4 atau jika dipersentasekan sebesar 95%. Itu
sesuai dengan sebaran data yang diperoleh dari
hasil penilaian peneliti, yaitu ada 90% yang
mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dan 10% yang
mendapatkan nilai 2 (cukup). Artinya, ada 10%
yang masih harus dioptimalkan dalam penyusunan
deskripsi mata kuliah agar hasil seluruhnya sangat
baik atau 4.
Kemampuan tutor dalam merumuskan
kompetensi khusus hampir seluruhnya sangat
baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,8 atau jika
dipersentasekan sebesar 95%. Ini dibuktikan dari
hasil penelitian bahwa ada 90% tutor yang
mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dan 10% yang
mendapatkan nilai 2 (cukup). Hal ini
menunjukkan bahwa masih ada 10% tutor yang
harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya
dalam merumuskan kompetensi khusus agar
seluruh tutor dalam merumuskan kompetensi
khusus berkinerja sangat baik.
Kemampuan tutor dalam menetapkan
pokok bahasan dan subpokok bahasan hampir
seluruhnya sangat baik dengan nilai rata-rata
sebesar 3,8 atau jika dipersentasekan sebesar
95%. Kemampuan itu ditunjukkan dari hasil
penilaian terhadap kinerja tutor, yaitu ada 80%
tutor yang dinilai sangat baik atau 4 dan ada
20% yang berkinerja baik atau 3. Hal ini
menunjukkan masih ada 10% tutor yang harus
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam
menetapkan pokok bahasan dan subpokok
bahasan.
Kemampuan tutor dalam memilih atau
mengembangkan model tutorial yang sesuai
dengan kompetensi khusus, karakteristik mata
kuliah, mahasiswa, dan alokasi waktu hampir
seluruhnya dinilai baik dengan rata-rata nilai 3,1
atau jika dipersentasekan sebesar 77,5%.
Kemampuan itu ditunjukkan dari hasil penilaian
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terhadap kinerja tutor. Tutor yang dinilai baik atau
3 ada 90% dan yang dinilai sangat baik ada 10%.
Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh tutor
harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya
dalam mengembangkan model tutorial agar
mencapai kinerja maksimal, yaitu sangat baik.
Kemampuan tutor dalam memberi tugas
tutorial sesuai dengan kompetensi khusus dan
sumber belajar, referensi, dan alokasi waktu
dikategorikan berkinerja baik dengan nilai ratarata sebesar 2,9 atau jika dipersentasekan
sebesar 72,5%. Hal itu sesuai dengan data bahwa
80% tutor berkinerja baik, 10% tutor yang
berkinerja kurang, dan hanya 10% tutor yang
berkinerja sangat baik. Hal ini menunjukkan
bahwa hampir seluruh tutor masih harus berusaha
untuk meningkatkan kinerjanya dalam
memberikan tugas tutorial kepada mahasiswa
agar kinerjanya meningkat menjadi sangat baik.
Kemampuan tutor dalam memilih dan
menetapkan sumber belajar sesuai dengan
kompetensi khusus, karakteristik mata kuliah
dikatagorikan berkinerja baik dengan nilai ratarata 3 atau jika dipersentasekan sebesar 75%.
Hal itu sesuai dengan data tutor yang berkinerja
kurang atau 1 ada 10%, berkinerja baik atau 3
ada 70%, dan yang berkinerja sangat baik atau
4 ada 20%. Ini menunjukkan bahwa sebagian
besar tutor harus meningkatkan kinerjanya dalam
memilih dan menentukan sumber belajar. Dalam
menentukan sumber belajar tutor hendaknya tidak
hanya terbatas pada Buku Materi Pokok (BMP)
atau modul, tetapi harus mencari dan menentukan
juga sumber lain yang relevan dengan pokok
bahasan atau subpokok bahasan. Sumber
pustaka atau referensi itu dapat berupa bahan
bacaan atau noncetak yang dapat memberikan
pengayaan terhadap materi yang sudah ada pada
BMP.
B. Penyusunan SAT
Deskripsi kinerja tutor dalam penyusunan
SAT dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut.
Berdasarkan deskripsi penyusunan SAT
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Tabel 3 Penilaian Kemampuan Tutor dalam Penyusunan SAT

No.

Indikator

1

KU dan KK pada SAT konsisten
dengan RAT
Terdapat pokok bahasan dan
subpokok bahasan
Rencana pendahuluan yang meliputi
KK, aturan tutorilal, manfaat, dan
apersepsi.
Rencana kegiatan inti yang
menggambarkan interaksi antara tutor
dan mahasiswa.
Terdapat rencana kegiatan penutup

2
3

4

5

Jawaban Responden
1
2
3
4
F % F % F
% F
%

Jumlah
Nilai

Rata-Rata

0

0

0

0

1

10

9

90

39

3,9

0

0

0

0

2

20

8

80

38

3,8

0

0

1

10

8

80

1

10

30

3,0

0

0

0

0

10

100

0

0

30

3,0

0

0

1

10

8

80

1

10

30

3,0

yang dilakukan oleh tutor dapat dikemukakan
sebagai berikut.
Kemampuan tutor dalam menyusun
Kompetensi Khusus (KK) dan (Kompetensi
Umum (KU) pada SAT sudah konsisten dengan
RAT atau dinilai sudah sangat baik dengan nilai
rata-rata sebesar 3,9 dalam rentang penilaian 1–
4, atau jika dipersentasekan sebesar 97,5%.
Kemampuan itu ditunjukkan dari hasil penilaian
kinerja tutor ,yaitu 90% tutor dinilai sangat baik
atau 4 dan hanya 10% tutor yang dinilai baik atau
3. Tutor yang dinilai 3 atau baik karena masih
ada satu diskriptor yang belum tampak dalam
penyusunan kompetensi khusus, yaitu belum
disusun secara kronologis. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa kinerja tutor dalam
menyusun KK dan KU rata-rata sudah sangat
baik walaupun masih ada kelemahan.
Kemampuan tutor dalam merumuskan
pokok bahasan dan subpokok bahasan sudah
sangat baik. Kekonsistenan pokok bahasan dan
subpokok bahasan sudah sangat baik antara
RAT dan SAT dengan nilai rata-rata sebesar 3,8
atau jika dipersentasekan sebesar 95%.
Kemampuan itu ditunjukkan dari hasil penilaian
kinerja tutor terhadap hal itu, yaitu 80% tutor
dinilai sangat baik atau 4 dan 20% tutor dinilai
baik atau 3. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa kinerja tutor dalam merumuskan pokok
bahasan dan subpokok bahasan sudah sangat
baik walaupun masih dapat ditingkatkan lagi untuk
menjadi rata-rata nilai yang ideal, yaitu 4.

Kemampuan tutor dalam menyusun rencana
kegiatan pendahuluan sudah baik dengan nilai ratarata sebesar 3,0 atau jika dipersentasekan
sebesar 75%. Ini ditunjukkan dari hasil penilaian
terhadap kinerja tutor terhadap hal itu, yaitu 80%
tutor dinilai baik atau 3, tutor yang dinilai sangat
baik atau 4 ada 10%, dan yang dinilai cukup atau
2 ada 10%. Ini berarti bahwa kinerja tutor dalam
menyusun rencana pendahuluan dinilai baik. Hal
itu menunjukkan bahwa kinerja tutor dalam
penyusunan rencana pendahuluan masih dapat
ditingkatkan lagi untuk mencapai nilai ideal, yaitu
4 atau sangat baik. Dari hasil penelaahan
terhadap SAT ditemukan rata-rata tutor baru
mengemukakan penjelasan tentang tujuan dan
ruang lingkup materi yang akan ditutorialkan.
Kemampuan tutor dalam merencanakan
kegiatan inti yang menggambarkan interaksi antara
tutor dan mahasiswa rata-rata baik dengan nilai
rata-rata 3,0 dalam rentang penilaian 1–4, atau
jika dipersentasekan sebesar 75%. Hal itu
ditunjukkan dari hasil penilaian bahwa seluruh
tutor atau 100% dinilai baik atau 3. Di samping
itu, didukung juga dari data hasil telaah terhadap
SAT, yaitu adanya ketidakrelevanan antara
kompetensi khusus dan kegiatan inti. Dalam
kompetensi khusus digunakan kata kerja
operasional, yaitu menerapkan dan menggunakan
model. Seharusnya, dalam kegiatan inti tutorial
juga ada kegiatan yang menggambarkan proses
penerapan dan penggunaan model tersebut karena
kompetensi tersebut belum tentu dapat dicapai
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materi dan memberikan tindak lanjut atau
menugasi mahasiswa untuk kegiatan yang akan
datang. Sementara itu, tuntutan yang ideal harus
melakukan evaluasi, menyimpulkan materi yang
telah dibahas, dan memberikan tindak lanjut.

dengan baik hanya dengan memberikan
penjelasan atau teori saja.
Kemampuan tutor dalam menyusun kegiatan
penutup rata-rata berkategori baik dengan ratarata nilai 3,0 atau jika dipersentasekan sebesar
75%. Hal ini ditunjukkan dari data hasil penilaian
bahwa tutor yang dinilai cukup atau 2 ada 10%,
yang dinilai baik atau 3 ada 80%, dan dinilai
sangat baik atau 4 ada 10%. Artinya, kinerja
tutor masih dapat ditingkatkan lagi untuk
mencapai kinerja sangat baik. Pada umumnya,
tutor dalam menyusun kegiatan penutup baru
mengemukakan dua hal, yaitu menyimpulkan

3.3 Pelaksanaan Tutorial
A. Kegiatan Awal
Deskripsi kinerja tutor dalam kegiatan awal
atau membuka tutorial penulis gambarkan pada
Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Penilaian Membuka TTM
No.
1
2
3
4

F

Jawaban Responden
2
3
4
% F % F
% F
%

6
6

2
2

46
46

13
11

203
232

56 105
64 83

29
23

1127
1112

3,13
3,09

8

2

35

10

227

63

90

25

1119

3,11

6

2

37

10

225

63

92

25

1123

3,12

Indikator
Menguraikan tujuan/KK
Menguraikan manfaat dan relevansi
materi
Menyampaikan apersepsi/
menyimpulkan materi terdahulu
Menyampaikan ruang lingkup materi

1

Pada kegiatan awal atau membuka tutorial
yang dilakukan oleh tutor adalah menciptakan
suasana siap mental dan penuh perhatian pada
diri mahasiswa. Pada kegiatan awal tutorial ini
paling tidak ada empat hal yang perlu
dikomunikasikan kepada mahasiswa. Empat hal
itu meliputi ruang lingkup materi yang akan dibahas,
kompetensi khusus yang diharapkan dicapai oleh
mahasiswa, manfaat dan relevansi materi, dan
menyimpulkan materi atau apersepsi untuk
pertemuan kedua dan seterusnya.
Berdasarkan data, kemampuan tutor ketika
menyampaikan kompetensi khusus dinilai sudah
baik dengan rata-rata nilai sebesar 3,13 dalam
rentang penilaian 1–4, atau jika dipersentasekan
sebesar 78,25%. Hal ini ditunjukkan dari data
hasil penelitian, yaitu tutor dinilai kurang atau 1
ada 2%, tutor dinilai cukup atau 2 ada 13%, tutor
dinilai baik atau 3 ada 56%, dan tutor dinilai
sangat baik atau 4 ada 29%. Berdasarkan data
tersebut, kemampuan tutor dalam menyampaikan
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Jumlah
Nilai

Rata-Rata

kompetensi khusus masih dapat ditingkatkan
karena masih di bawah nilai ideal, yaitu 4 atau di
bawah 100%, artinya belum seluruh tutor
menyampaikan kompetensi khusus ketika
membuka tutorial. Hal itu sesuai dengan hasil
wawancara dengan 20 orang mahasiswa. Mereka
mengemukakan bahwa tutor kadang-kadang
menyampaikan kompetensi khusus kadangkadang tidak. Artinya, tidak setiap pertemuan
tutor menyampaikan kompetensi khusus.
Kemampuan tutor dalam menguraikan
manfaat dan relevansi materi dalam katagori baik
dengan nilai rata-rata 3,09 atau jika
dipersentasekan sebesar 77,25%. Hal itu
ditunjukkan dari data hasil penelitian sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang atau 1 ada 2 %, tutor
dinilai cukup atau 2 ada 11 %, tutor dinilai baik
atau 3 ada 64%, dan tutor dinilai sangat baik
atau 4 ada 23%. Hal itu agak bertentangan dengan
hasil wawancara dengan mahasiswa. Mereka
mengemukakan bahwa tutor hampir tidak pernah
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rata-rata 3,12. Hal itu ditunjukkan dari data hasil
penelitian sebagai berikut. Tutor dinilai kurang
atau 1 ada 2%, tutor dinilai cukup atau 2 ada
10%, tutor dinilai baik ada 63%, dan tutor dinilai
sangat baik ada 25%. Dari sebaran data tersebut
dapat disimpulkan bahwa masih ada 12% tutor
yang perlu meningkatkan kinerjanya menjadi baik.
Bahkan, yang baik pun sebesar 63% masih dapat
ditingkatkan lagi menjadi sangat baik paling tidak
mendekati ideal, yaitu 4 atau 100%. Dari hasil
wawancara dengan mahasiswa dan tutor, didapat
bahwa tutor tidak selalu menyampaikan ruang
lingkup materi, kadang-kadang terlupakan. Tutor
hanya menyampaikan topik bahasan atau judul
kegiatan belajar, kemudian langsung
melaksanakan kegiatan inti tutorial.

menyampaikan manfaat dan relevansi materi. Hal
ini berarti bahwa kinerja tutor dalam hal
menyampaikan manfaat dan relevansi materi
masih perlu ditingkatkan.
Kemampuan tutor dalam menyampaikan
apersepsi atau menyimpulkan materi terdahulu
berkategori baik dengan nilai rata-rata 3,11 atau
jika dipersentasekan sebesar 77,25%. Hal itu
ditunjukkan dari data hasil penelitian sebagai
berikut. Tutor yang dinilai kurang atau 1 ada 2%,
tutor yang dinilai cukup atau 2 ada 10%, tutor
yang dinilai baik atau 3 ada 63%, dan tutor yang
dinilai sangat baik ada 25%. Jika dilihat dari data
tersebut, masih ada 12% tutor yang harus
ditingkatkan kinerjanya supaya berkinerja baik
atau sangat baik. Bahkan, jika dilihat dari ratarata nilai, kemampuan tutor dalam menyampaikan
manfaat dan relevansi materi masih dapat
ditingkatkan lagi menjadi berkinerja ideal atau
bernilai rata-rata 4 atau 100%.
Kemampuan tutor dalam hal menyampaikan
ruang lingkup materi berkategori baik dengan nilai

B. Kegiatan Inti
Kinerja tutor dalam penyajian kegiatan inti
tutorial digambarkan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Penilaian Kegiatan Inti TTM
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F

Jawaban Responden
2
3
4
% F % F
% F
%

8

2

55

15

202

56

95

27

1104

3,07

5

1

42

12

207

58 107

29

1134

3,15

2

1

45

13

211

58 102

28

1133

3,15

3

1

47

13

213

59

97

27

1124

3,12
2,90

10

2

82

23

201

56

67

19

1045

3

1

49

14

200

56 108

29

1133

33
5
8
2
2

10 109 30
1 78 22
2 53 15
1 37 10
1 40 11

166
202
198
197
193

46 52
56 75
55 101
55 124
54 125

14
21
28
34
34

957
1067
1112
1163
1161

7
3

2
1

205
217

56 74
60 106

21
29

1066
1146

Indikator
Uraian materi dan pembelajaran
menyimak.
Uraian materi dan pembelajaran
berbicara.
Uraian materi dan pembelajaran
membaca.
Uraian materi dan pembelajaran
menulis.
Uraian materi dan pembelajaran
apresiasi sastra.
Uraian materi dan pembelajaran
kebahasaan.
Penggunaan media pembelajaran.
Uraian materi sistematik dan menarik
Pemberian contoh.
Penggunaan bahasa
Memotivasi mahasiswa untuk
berpartisipasi
Mengelola diskusi
Keterampilan bertanya

1

Jumlah
Nilai

Rata-Rata

3,15

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, dapat
dikemukakan bahwa kemampuan tutor dalam
menguraikan materi dan pembelajaran menyimak

74
34

21
10

2,66
2,96
3,09
3,23
3,12
2,96
3,18

dapat dikategorikan berkinerja baik dengan ratarata nilai 3,07 dalam rentang nilai 1–4 atau jika
dipersentasekan sebesar 76,75%. Nilai rata-rata
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tersebut diperoleh dari sebaran nilai berikut. Tutor
dinilai kurang atau 1 ada 2 %, tutor dinilai cukup
atau 2 ada 15%, tutor dinilai baik atau 3 ada 56%,
dan tutor dinilai sangat baik atau 4 ada 27%.
Dari sebaran nilai tersebut masih ada 17% tutor
yang masih di bawah katagori baik dan masih
dapat ditingkatkan. Yang berkategori baik dan
sangat baik ada 82%, artinya sebagian besar
tutor telah berkinerja memadai, yaitu dapat
menguraikan materi dan pembelajaran menyimak
dengan jelas dan dapat dipahami oleh mahasiswa.
Ini sejalan dengan pengakuan mahasiwa melalui
wawancara bahwa 80% mahasiwa dari 20 orang
yang diwawancarai mengaku jelas dapat
memahami penjelasan tutor tentang materi dan
pembelajaran menyimak. Hal itu didukung oleh
pendapat tutor melalui wawancara bahwa
mahasiswa bersemangat dalam belajar sehingga
dapat memahami apa yang telah dipelajari.
Tujuan pembelajaran keterampilan
berbahasa lisan yang tercantum dalam modul 6
buku materi pokok Mata Kuliah Materi dan
Pembelajaran Bahasa Indonesia SD adalah 1)
mahasiswa diharapkan dapat memilih materi
pembelajaran keterampilan berbahasa lisan dan
2) mahasiswa diharapkan dapat menggunakan
model-model pembelajaran keterampilan
berbahasa lisan (Santosa et al., 2009:6.2). Tujuan
tersebut tentu berkaitan dengan keterampilan
menyimak dan berbicara. Agar tujuan itu dapat
tercapai, sesuai dengan fungsinya, tutor membantu
mahasiswa dalam mempelajari materi tersebut.
Berkaitan dengan peran tutor tersebut,
mahasiswa telah memberikan penilaian terhadap
kinerja tutor dalam menguraikan materi dan
pembelajaran berbicara, hasilnya adalah tutor
dapat dikategorikan baik dengan rata-rata nilai
3,15 atau jika dipersentasekan sebesar 78,75%.
Nilai rata-rata tersebut diperoleh dari sebaran nilai
berikut. Tutor dinilai kurang atau 1 ada 1%, tutor
dinilai cukup atau 2 ada 12%, tutor dinilai baik
atau 3 ada 58%, dan tutor dinilai sangat baik
ada 29%. Dari sebaran nilai tersebut dapat
dikemukakan bahwa masih ada 13% tutor yang
dinilai masih di bawah kategori baik. Hal itu
berarti bahwa masih ada tutor yang perlu
meningkatkan kinerjanya. Selain itu, tutor perlu
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memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk melakukan simulasi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan tutor, ternyata mereka belum
sempat melakukan simulasi ketika menguraikan
materi dan pembelajaran bahasa Indonesia SD.
Mereka baru sempat memberikan contoh atau
ilustrasi.
Kinerja tutor dalam menguraikan materi dan
pembelajaran membaca dapat dikategorikan baik
dengan nilai rata-rata 3,15 atau jika
dipersentasekan sebesar 78,75%. Nilai tersebut
diperoleh dari sebaran nilai sebagai berikut. Tutor
dinilai kurang atau 1 ada 1%, tutor dinilai cukup
atau 2 ada 13%, tutor dinilai baik atau 3 ada 58%,
dan tutor dinilai sangat baik ada 28%.
Berdasarkan sebaran nilai tersebut, masih ada
14% tutor yang dinilai di bawah kategori baik
ketika menguraikan materi dan pembelajaran
membaca. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara
dengan mahasiswa, yaitu ada 3 orang mahasiswa
atau 15% yang diwawancarai yang mengatakan
bahwa belum dapat memberi contoh bagaimana
mengajarkan membaca pemahaman kepada
siswanya. Artinya, masih ada 14% tutor yang
uraiannya atau penjelasannya masih belum dapat
dipahami oleh mahasiswa. Hal itu berarti masih
ada tutor yang harus berusaha untuk meningkatkan
kinerjanya agar seluruh mahasiswa dapat
memahami bagaimana mengajarkan membaca
kepada siswanya.
Kinerja tutor dalam membantu mahasiswa
dalam menguraikan materi dan pembelajaran
menulis berdasarkan persepsi mahasiswa
dikatagorikan baik dengan nilai rata-rata 3,12 atau
jika dipersentasekan sebesar 78%. Nilai tersebut
diperoleh dari sebaran nilai sebagai berikut. Tutor
dinilai kurang atau 1 ada 1%, tutor dinilai cukup
atau 2 ada 13%. Tutor dinilai baik atau 3 ada
59%, dan tutor dinilai sangat baik ada 27%.
Berdasarkan sebaran nilai tersebut, masih ada 14
tutor yang dinilai di bawah katagori baik, dan ada
59% yang dinilai baik ini juga masih dapat
dioptimalkan menjadi katagori sangat baik.
Tutor juga harus mampu mengusai dan
menguraikan materi dan pembelajaran apresiasi
sastra di sekolah dasar karena materi tersebut ada
dalam BMP Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran
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Bahasa Indonesia SD (Santosa, 2008:8.1). Tutor
harus membantu mahasiswa dalam tutorial agar
mahasiswa menguasai materi dan pembelajaran
apresiasi sastra di sekolah dasar.
Berkaitan dengan hal tersebut, mahasiswa
telah memberikan persepsinya bahwa tutor dapat
dikatagorikan baik dengan nilai rata-rata 2,90 atau
jika dipersentasekan sebesar 72,5%. Nilai ratarata tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang atau 1 ada 2%, tutor
dinilai cukup ada 23%, tutor dinilai baik ada 56%,
dan tutor dinilai sangat baik ada 19%.
Berdasarkan sebaran nilai itu, dapat dikatakan
bahwa cukup besar persentase nilai yang di
bawah katagori baik, yaitu 25%. Itu berarti masih
banyak tutor yang harus meningkatkan kinerjanya
dalam menguraikan materi dan pembelajaran
apresiasi sastra.
Berdasarkan persepsi mahasiswa, pada
materi pembelajaran kebahasaan tutor
dikategorikan bernilai baik dalam menguraikan
materi tersebut dengan nilai rata-rata 3,15 atau
jika dipersentasekan sebesar 78,75%. Nilai ratarata tersebut berasal dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang ada 1%, tutor dinilai
cukup ada 14%, tutor dinilai baik ada 56%, dan
tutor dinilai sangat baik ada 29%. Berdasarkan
sebaran nilai tersebut, tutor yang dinilai masih di
bawah kategori baik ada 15%. Artinya, masih
ada 15% tutor yang perlu ditingkatkan kinerjanya
agar dalam menguraikan materi dan pembelajaran
kebahasaan dapat diserap oleh mahasiswa.
Berkaitan dengan penggunaan media, tutor
dikatagorikan baik walaupun rata-rata nilai lebih
kecil jika dibandingkan dengan aspek-aspek yang
lain, yaitu 2,66 atau jika dipersentasekan sebesar
66,5%. Nilai rata-rata itu diperoleh dari sebaran
nilai sebagai berikut. Tutor dinilai kurang ada
10%, tutor dinilai cukup ada 30%, tutor dinilai
baik ada 46%, dan tutor dinilai sangat baik ada
14%. Berdasarkan sebaran nilai tersebut masih
cukup besar tutor yang kinerjanya di bawah
katagori baik, yaitu ada 40%. Artinya, masih ada
tutor, sebanyak 40% yang kinerjanya harus
ditingkatkan, setidak-tidaknya menjadi baik.
Berdasarkan persepsi mahasiswa, uraian
sistematik dan menarik yang telah dilakukan oleh

tutor dikatagorikan baik dengan nilai rata-rata
2,96 atau jika dipersentasekan sebesar 74%. Nilai
rata-rata itu diperoleh dari sebaran nilai
berdasarkan persepsi mahasiswa sebagai berikut.
Tutor dinilai kurang ada 1%, tutor dinilai cukup
ada 22%, tutor dinilai baik ada 56%, dan tutor
yang dinilai sangat baik ada 21%. Berdasarkan
sebaran nilai tersebut, ada 23% yang dinilai di
bawah katagori baik. Itu artinya masih ada tutor
sebanyak itu yang perlu ditingkatkan kinerjanya.
Berdasarkan persepsi mahasiswa,
kemampuan tutor dalam memberikan contoh
ketika menjelaskan materi tutorial dikatagorikan
baik dengan nilai rata-rata sebesar 3, 09 atau jika
dipersentasekan sebesar 77,25%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang ada 2%, tutor dinilai
cukup ada 15%, tutor dinilai baik ada 55%, dan
tutor dinilai sangat baik ada 28%. Berdasarkan
sebaran nilai tersebut, ada 17% tutor yang
dikatagorikan masih di bawah baik. Artinya, perlu
ditingkatkan kinerjanya dalam hal memberi contoh
ketika menjelaskan materi tutorial.
Berdasarkan persepsi mahasiswa dalam
penggunaan bahasa, tutor dikategorikan baik
dengan nilai rata-rata 3,23 atau jika
dipersentasekan sebesar 81, 25%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang ada 1%, tutor dinilai
cukup ada 10%, tutor dinilai baik ada 55%, dan
tutor dinilai sangat baik ada 34%. Berdasarkan
nilai rata-rata tersebut, dapat dikatakan bahwa
kemampuan tutor dalam menjelaskan materi
tutorial dinilai sudah baik. Hal itu didukung juga
oleh hasil wawancara dengan 20 orang
mahasiswa yang mengatakan bahwa bahasa tutor
ketika menjelaskan sudah baik. Namun, jika
melihat sebaran nilai itu masih ada 11% tutor yang
kinerjanya masih perlu ditingkatkan dalam hal
kejelasan penggunaan bahasa.
Usaha membangkitkan motivasi mahasiswa
dalam pelaksanaan tutorial sangat diperlukan. Hal
itu dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa
percaya diri, mengontrol dan memodifikasi
perilaku yang negatif, serta memelihara iklim kelas
yang kondusif. Berkaitan dengan memotivasi
mahasiswa dalam tutorial, menurut persepsi
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kinerjanya berkategori di bawah baik dalam
mengelola atau membimbing diskusi kelompok.
Artinya, masih ada 23% tutor yang kinerjanya
perlu ditingkatkan.
Berdasarkan persepsi mahasiswa, keterampilan bertanya tutor dapat dikategorikan baik
dengan rata-rata nilai 3,18 atau jika dipersentasekan sebesar 79,5%. Nilai rata-rata tersebut
diperoleh dari sebaran nilai sebagai berikut. Tutor
yang dinilai kurang ada 1%, tutor yang dinilai
cukup ada 10%, tutor yang dinilai baik ada 60%,
dan tutor yang dinilai sangat baik ada 29%.
Berdasarkan sebaran nilai tersebut, nilai yang masih
di bawah kategori baik ada 11%. Hal itu berarti
bahwa masih ada 11% tutor yang masih perlu
ditingkatkan kinerjanya, paling tidak menjadi baik.

mahasiswa, tutor dikatagorikan sudah baik
dengan nilai rata-rata 3,12 atau jika
dipersentasekan sebesar 78%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang ada 1%, tutor dinilai
cukup ada 11%, tutor dinilai baik ada 54%, dan
tutor dinilai sangat baik ada 34%. Dari sebaran
nilai tersebut masih ada tutor yang dikategorikan
berkinerja di bawah baik, yaitu ada 12%. Hal ini
berarti bahwa masih ada tutor sebanyak 12%
yang masih perlu ditingkatkan kinerjanya dalam
memberikan motivasi kepada mahasiswa.
Berkaitan dengan kemampuan mengolah
diskusi, kinerja tutor dapat dikatagorikan baik
dengan nilai rata-rata sebesar 2,96 atau jika
dipersentasekan sebesar 74%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai kurang ada 2%, tutor dinilai
cukup ada 21%, tutor dinilai baik ada 56%, dan
tutor dinilai sangat baik ada 21%. Berdasarkan
sebaran nilai itu, masih ada 23% tutor yang

C. Kegiatan Akhir
Kinerja tutor dalam kegiatan akhir atau
menutup tutorial digambarkan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Penilaian Kegiatan Menutup TTM
No.
1
2
3
4

Indikator
Memberikan penilaian
Memberikan umpan balik
Menyimpulkan intisari materi
Memberikan tindak lanjut

Jawaban Responden
1
2
3
4
F % F % F
% F
%
1
2
5
0

Kemampuan yang harus dikuasai oleh tutor
dalam menutup tutorial adalah 1) menyimpulkan
materi yang telah dibahas, 2) menilai
(mengevaluasi) penguasaan mahasiswa dan
memberikan umpan balik, dan 3) memberikan
tindak lanjut yang dapat berupa pekerjaan rumah
atau tugas.
Berkaitan dengan kemampuan tutor dalam
menutup kegiatan tutorial, tutor dikategorikan
bernilai baik dalam memberikan penilaian
(evaluasi) kepada mahasiswa dengan nilai ratarata 3,09 atau jika dipersentasekan sebesar
77,25%. Nilai rata-rata tersebut diperoleh dari
sebaran nilai berdasarkan persepsi mahasiswa,
yaitu nilai cukup ada 15%, nilai baik ada 60%,
dan nilai sangat baik ada 25%. Berdasarkan
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0
1
1
0

55
47
31
15

15
13
9
4

215
212
206
153

60 89
59 99
57 118
43 192

25
27
33
53

Jumlah
Nilai

Rata-Rata

1112
1128
1157
1257

3,09
3,13
3,21
3,49

sebaran nilai tersebut, ada 15% nilai yang masih
dikategorikan di bawah nilai baik atau hanya
bernilai cukup. Artinya, ada 15% tutor yang masih
perlu dioptimalkan kinerjanya dalam memberikan
penilaian terhadap mahasiswa setelah tutorial itu
berakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan
20 orang mahasiswa, sebagian mahasiswa
mengemukakan bahwa tutor dalam menutup atau
mengakhiri tutorial rata-rata hanya menyampaikan
dua hal, yaitu menyimpulkan materi yang telah
dibahas dan memberikan tindak lanjut yang
berupa pekerjaan rumah. Pemberian evaluasi dan
tindak lanjut masih belum optimal dilakukan.
Kinerja tutor dalam memberikan umpan balik
setelah melakukan penilaian dapat dikategorikan
bernilai baik dengan rata-rata nilai 3,13 atau jika
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dipersentasekan sebesar 78, 25%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai berdasarkan
persepsi mahasiswa sebagai berikut. Tutor dinilai
kurang ada 1%, tutor dinilai cukup ada 13%, tutor
dinilai baik ada 59%, dan tutor dinilai sangat baik
ada 27%. Berdasarkan sebaran nilai itu, masih ada
14% tutor yang masih dapat dioptimalkan
kinerjanya dalam memberikan umpan balik.
Kinerja tutor dalam mengajak mahasiswa
untuk menyimpulkan materi yang telah dibahas
dapat dikategorikan baik dengan nilai rata-rata
3,21 atau jika dipersentasekan sebesar 80,25%.
Nilai rata-rata tersebut berasal dari sebaran nilai
sebagai berikut. Tutor dinilai kurang ada 1%,
tutor dinilai cukup ada 9%, tutor dinilai baik ada
57%, dan tutor dinilai sangat baik ada 33%.
Berdasarkan sebaran nilai tersebut, dapat
dikemukakan bahwa masih ada 10% tutor yang
kinerjanya di bawah kategori baik dalam
menyimpulkan materi yang telah dibahas. Artinya,
masih ada 10% tutor yang kinerjanya masih dapat
dioptimalkan menjadi sekurang-kurangnya
berkategori baik.
Kegiatan penutup yang paling akhir adalah
memberikan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat diisi
dengan memberikan pekerjaan rumah atau tugas.
Kinerja tutor yang berkaitan dengan memberikan
tindak lanjut dapat dikategorikan sangat baik
dengan nilai rata-rata 3,49 atau jika
dipersentasekan sebesar 87,25%. Nilai rata-rata
tersebut diperoleh dari sebaran nilai sebagai
berikut. Tutor dinilai cukup ada 4%, tutor dinilai
baik ada 43%, dan tutor dinilai sangat baik ada
53%. Berdasarkan sebaran nilai itu, masih ada
sebagian kecil tutor atau 4% yang kinerjanya di
bawah katagori baik, yaitu 4%. Masih perlu
ditingkatkan kinerja tutor agar minimal menjadi
baik dalam menyampaikan tindak lanjut.

4. Penutup
4.1 Simpulan
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut.
Kinerja tutor Mata Kuliah Materi dan
Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dalam
menyusun rancangan aktivitas tutorial tatap muka

rata-rata sudah sangat baik walaupun ada tiga
aspek yang dikategorikan masih belum optimal,
baik mutu maupun persentasenya. Aspek-aspek
tersebut adalah pemilihan atau pengembangan
model tutorial, pemberian tugas tutorial, dan
pemilihan sumber belajar.
Kinerja tutor dalam menyusun satuan acara
tutorial tatap muka rata-rata sudah sangat baik
meskipun masih ada tiga aspek yang dikategorikan
belum optimal, baik mutu maupun persentasenya.
Tiga aspek itu adalah rencana kegiatan
pendahuluan atau kegiatan awal, rencana kegiatan
inti, dan rencana kegiatan penutup atau akhir.
Kinerja tutor dalam membuka dan menutup
kegiatan tutorial tatap muka rata-rata berkategori
baik walaupun masih ada aspek yang dinilai belum
optimal, baik mutu maupun persentasenya. Pada
kegiatan awal ketika membuka tutorial, aspek yang
perlu dioptimalkan adalah menguraikan manfaat
dan relevansi materi, dan melakukan apersepsi,
sedangkan pada kegiatan akhir ketika menutup
kegiatan tutorial, aspek yang perlu ditingkatkan
adalah aspek memberikan penilaian dan
memberikan umpan balik.
Kinerja tutor dalam melaksanakan penyajian
kegiatan inti tutorial tatap muka rata-rata sudah
baik meskipun masih ada beberapa aspek yang
belum optimal, baik mutu maupun persentasenya.
Aspek-aspek tersebut adalah menguraikan materi
dan pembelajaran menyimak dan menulis, materi
dan pembelajaran apresiasi sastra, penggunaan
media pembelajaran, penyajian materi yang
sistematik dan menarik, pemberian ilustrasi atau
contoh, serta mengelola diskusi. Di samping itu,
ada satu hal yang dilupakan tutor, yaitu melakukan
simulasi atau latihan pembelajaran dalam tutorial.
4.2 Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, dapat
disarankan sebagai berikut.
Tutor Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran
Bahasa Indonesia SD dalam penyusunan RAT
hendaknya lebih mengoptimalkan a) pemilihan
model tutorial agar lebih bervariasi dan lebih
berpusat pada kegiatan mahasiswa dan b)
pemilihan sumber belajar jangan hanya
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mencantumkan BMP, tetapi dapat ditambahkan
dengan sumber lain yang relevan dengan topik
yang akan ditutorialkan. Di samping itu,
penyusunan SAT hendaklah lebih mengoptimalkan
pada kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan
awal sekurang-kurangnya perlu direncanakan
penyampaian tujuan atau kompetensi khusus yang
diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa, ruang
lingkup materi yang akan dibahas, manfaat dan
relevansi materi, serta aturan atau strategi tutorial.
Pada kegiatan inti yang perlu dioptimalkan adalah
rencana kegiatan interaksi mahasiswa dan tutor
yang dapat menggambarkan usaha untuk
ketercapaian kompetensi khusus. Pada kegiatan
akhir sekurang-kurangnya direncanakan kegiatan
penyimpulan, evaluasi dan umpan balik, serta
tindak lanjut.
Kegiatan membuka tutorial dimaksudkan
untuk menciptakan suasana siap mental dan
penuh perhatian pada diri mahasiswa. Oleh karena
itu, hendaklah tutor ketika bertugas perlu

mengoptimalkan kegiatan memotivasi mahasiswa
dengan cara menyampaikan tujuan, manfaat
materi yang akan dipelajari, pokok bahasan yang
akan didiskusikan dan langkah-langkah kegiatan,
menyampaikan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan atau mengkaji ulang materi
sebelumnya. Kegiatan penutup adalah kegiatan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa
dan untuk memantapkan penguasaan mahasiswa
terhadap materi yang telah dibahas. Tutor
hendaklah lebih mengoptimalkan kegiatan
penilaian atau evaluasi dan tindak lanjut.
Dalam penyajian inti tutorial, tutor hendaknya
mengoptimalkan kegiatan pembelajaran pada
pemahaman mahasiswa terhadap empat aspek
keterampilan berbahasa. Di samping itu,
disarankan bahwa tutor berupaya untuk
meningkatkan proses tutorial yang sitematik dan
menarik dengan media, melakukan diskusi, dan
simulasi.
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