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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

             Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan  adalah merupakan hak semua 

warga negara tidak terkecuali sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan”.  Kemudian lebih lanjut yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  yang memiliki misi 

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 

untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang bekualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman 

yang selalu berubah”. 

          Akan tetapi dalam kenyataannya belum semua warga negara dapat menikmati 

dan berkesampatan dapat mengenyam pendidikan, khususnya di perguruan tinggi 

terutama perguruan tinggi negeri  karena  daya tampung yang tersedia masih sangat 

terbatas  dan juga adanya  berbagai hambatan dan kendala terutama terkendala oleh 

tenaga, waktu atau biaya, sehingga baru sebagian yang dapat menikmati.  Hal ini 

didasarkan data pada tahun 2003  hasil penelitian Basarudin (2003 :29)menunjukkan 

bahwa “Tingkat partisipasi masuk perguruan tinggi dari jumlah peminat masih relatif 

kecil  yaitu baru sekitar 14%  atau 3,3 juta mahasiswa, sedangkan statistik 
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menunjukkan bahwa  25,6 juta jiwa penduduk berada dalam kelompok usia  19-24 

tahun yang semua memerlukan akses pada pendidikan tinggi”. 

          Untuk mengatasi hal tersebut diatas dalam upaya meningkatkan angka 

partisipasi   masyarakat   agar dapat   mengenyam  belajar   di perguruan  tinggi maka 

pemerintah telah mendirikan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di tingkat pendidikan tinggi 

adalah Universitas Terbuka (UT) yang diresmikannya pada tanggal  4 September 

1984   berdasarkan Kepres Nomor 41 Tahun 1984 dan pada tahun tersebut dimulailah 

penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh dalam jumlah yang cukup besar dari 

jumlah mahasiswa, yang sebelumnya telah diselenggarakan tetapi masih dalam 

jumlah mahasiswa yang relatif kecil. 

          Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem 

belajar jarak jauh yang berbeda bila dibandingkan dengan dengan universitas 

konvensional, perbedaan yang menonjol adalah sistem pembelajarannya. Dalam 

sistem belajar jarak jauh proses pembelajaran tidak harus dilakukan dengan tatap 

muka secara langsung antara mahasiswa dengan dosen, tetapi  dapat melalui berbagai 

cara yang antara lain dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan 

mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran, media yang digunakan berupa 

bahan/media cetak berupa modul maupun yang non cetak (audio, video, komputer , 

siaran radio dan televisi serta internet). Sedangkan menurut Tim Penulis Katalog 

2006 :12) menyatakan: “Terbuka adalah tidak adanya pembatasan usia, tahun ijazah, 

masa belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian dan sebagainya.  Batasan 
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yang dipersyaratkan masuk Universitas Terbuka (UT) adalah memiliki ijazah   

minimal lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas”.                                                   

           Disamping itu dalam pembelajaran di Univeresitas Terbuka menekankan pada 

keaktifan mahasiswa yang disebut sebagai belajar mandiri, yaitu suatu sistem belajar 

yang menghendaki mahasiswa untuk belajar atas kemauan dan prakarsa sendiri.  

Belajar mandiri dapat dilakukan sendiri atau dengan cara kelompok dengan bantuan 

bahan ajar yang disediakan. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh 

Universitas terbuka, mahasiswa juga dapat melakukan belajar di perpustakaan, 

melalui siaran radio , televisi dan atau melalui komputer/internet. 

           Belajar mandiri dalam banyak hal sangat ditentukan oleh kemampuan 

mahasiswa sendiri, terutama dalam mengatur dan menyiasati bagaimana agar dapat 

belajar secara efektif dan efisien, dalam hal ini mahasiswa harus dapat memahami 

mengenai tipe belajar yang sesuai, agar dapat  belajar mandiri secara efektif dan 

efisien. Akan tetapi kenyataan di lapangan belum semua mahasiswa dapat memenuhi 

tuntutan belajar yang dipersyaratkan, terutama bagi mereka yang memiliki 

kemampuan yang relatif rendah, kurang adanya motivasi belajar dan juga dapat  

dipengaruhi oleh kesibukan karena telah bekerja, sehingga  jika mereka belajar secara 

mandiri banyak mengalami kesulitan terutama dalam memahami konsep-konsep yang 

dirasakan sulit  oleh mahasiswa terutama mereka yang tidak memiliki dasar 

pengetahuan untuk memahami konsep-konsep tertentu. Pernyataan tersebut telah 

didukung oleh beberapa penelitian yang antara lain dilakukan oleh Sugilar dalam 

Asandhimitra (2004: 187) yang menyatakan bahwa “Mahasiswa pendidikan tinggi 
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jarak jauh cenderung memiliki kesiapan belajar mandiri rata-rata dan di bawah rata-

rata”. Lebih jauh Darmayanti dalam Asandhimitra ( 2004:188) menyatakan  bahwa 

“Kesiapan belajar mandiri bagi mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh masih relatif 

rendah. Hal ini dibuktikan bahwa mahasiswa yang memiliki kesiapan belajar mandiri  

yang tinggi hanya sebesar 25,5% kesiapan belajar mandiri sedang 44,7% dan 29,8% 

memiliki kesiapan belajar mandiri rendah”. 

           Untuk mengatasi hal tersebut di atas dengan berbagai pertimbangan dalam 

rangka untuk membantu dan memperlancar dalam studi mahasiswa, Universitas 

Terbuka memberikan layanan bimbingan akademis  berupa kegiatan tutorial, baik 

tutorial tatap muka, melalui siaran radio atau televisi maupun tutorial lewat internet 

(tutorial online). Hal ini dilakukan karena sebenarnya tutorial merupakan kegiatan 

yang tak terpisahkan dari pendidikan yang menggunakan Sistem Belajar Jarak Jauh 

(SBJJ) seperti di Universitas Terbuka, meskipun program semacam ini tidak wajib 

dilakukan, tetapi dengan kegiatan ini mahasiswa sering merasakan dapat memperoleh 

manfaat yang cukup besar jika mau mengikutinya, baik manfaat akademis yang 

berupa pemahaman modul dan manfaat sosial yaitu dapat bertemu dengan mahasiswa 

yang lain sehingga dapat berdialog, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan 

juga dapat bertanya kepada tutor pengampu mata kuliah. 

           Dengan mempertimbangkan masalah tersebut di atas  melalui Keputusan 

Rektor Tahun  2001 tentang diselenggarakan program Tutorial Tatap Muka 

Rancangan Khusus (TTMRK)  yang intinya adalah suatu program yang 

menyelenggarakan tutorial tatap muka delapan  kali pertemuan , dimana hal ini 
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diharapkan agar dalam program tersebut agar lebih banyak pertemuan antara tutor 

dan mahasiswa dengan melalukan tanya jawab, berdiskusi dan kegiatan lain yang 

bermanfaat, sehingga dalam pembelajaran melalui tutorial dapat lebih menarik dan 

membantu mahasiswa dalam memahami bahan ajar.  

          Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh team monitoring Universitas Terbuka 

yang dilaksanakan setiap semester  ternyata pelaksanaan tutorial belum berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, hal ini  karena masih ada sebagian tutor   yang 

melaksanakan tutorial seperti pembelajaran biasa dan juga dijumpai  adanya 

ketidaksiapan mahasiswa untuk dilaksanakan pembelajaran dengan sistem tutorial 

karena mahasiswa masih menghendaki untuk dijelaskan konsep-konsep secara lebih 

detail seperti perkuliahan secara konvensional. 

         Dengan memperhatikan pentingnya masalah tersebut di atas kiranya perlu 

dilakukan penelitian tentang layanan tutorial agar dapat diketahui tingkat 

keberhasilan mahasiswa dengan pelaksanaan tutorial yang dilaksanakan. Dari sekian 

jenis layanan tutorial dalam penelitian ini dipilih tutorial tatap muka, yaitu bentuk 

tutorial yang melibatkan interaksi secara langsung  antara mahasiswa dengan tutor.  

Sebagimana aktivitas pembelajaran, sebenarnya tutorial juga merupakan bentuk 

pembelajaran, karena sama-sama memiliki tujuan yang hendak dicapai, perlu adanya 

perencanaan, adanya proses pembelajaran dan diakhiri dengan adanya evaluasi. 

Perencanaan dalam tutorial meliputi pembuatan Analisis Instruksional (AI), 

Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT) dan Matrik Aktivitas Tutorial (MAT)dan Satuan 

Acara Tutorial (SAT). Sedangkan untuk pelaksanaannya adalah aktivitas berupa 
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pertemuan secara langsung antara tutor dengan mahasiswa dalam membahas suatu 

konsep/topik tertentu dengan  bantuan bahan ajar/modul yang telah disediakan.  

         Untuk mewujudkan agar pelaksanaan dapat efektif dan efisien maka perlu 

disusun berbagi cara dan strategi serta model tutorial yang memungkinkan dapat 

dikuasainya materi/modul secara maksimal oleh mahasiswa, untuk itu dirancang  

model-model tutorial yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan tutorial yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam tutorial. 

Adapun model-model tutorial yang digunakan Universitas Terbuka telah menerbitkan 

model-model tutorial, seperti model PAT-UT I, PAT-UT II, PAT-UT III dan juga 

memodifikasi model pembelajaran pada umumnya seperti model STAD (Student 

Team Achievement Division), Learning Together dan TGT (Team Game Tournament) 

yang diadaptasi dari pembelajaran Cooperatif Learning. Ada pula  beberapa model 

diantaranya adalah model pencapaian konsep dari Bruner, model pemandu awal 

(Advans organizer) dari Ausubel dan model dari Suchman .     Untuk mencapai  

keberhasilan  tutorial perlu  adanya faktor yang memungkinkan  dapat mendukung 

keberhasilan, baik yang berasal dari dalam dan luar individu yang belajar, terlebih 

dalam kegiatan tutorial yang tidak wajib diikuti oleh mahasiswa. Untuk mendorong 

agar mencapai keberhasilan dalam belajar  perlu adanya motivasi belajar baik dari 

dalam maupun dari luar individu, karena motivasi belajar merupakan komponen 

kedua dari konsep belajar mandiridan juga merupakan prasyarat bagi berjalannya 

belajar mandiri. Dengan adanya motivasi belajar akan mendorong mahasiswa lebih 

giat untuk berusaha  sehingga akan berdampak adanya keberhasilan dalam proses 
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pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan pendapat Haris Mudjiman (2008 :37) 

yang menyatakan bahwa “Motivasi belajar adalah komponen kedua dalam konsep 

belajar mandiri dan juga merupakan prasyarat bagi belajar mandiri, karena motivasi 

belajar merupakan pendorong dan pengarah perbuatan belajar”. Demikian juga Tim 

Penatar Jawa Tengah (1996 :18) menyatakan  bahwa “Motivasi dalam diri individu 

akan mendorong rasa ingin tahu,  keinginan untuk maju dan akan menimbulkan  

sikap kemandirian dalam diri individu yang belajar”.  

          Dalam kaitannya motivasi dengan keberhasilan dalam belajar, motivasi 

memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan dalam segala aktivitas  

karena motivasi  merupakan tenaga pendorong atau penarik , yang menyebabkan 

adanya tingkah laku  yang menuju  ke   arah tujuan tertentu yang akan dicapai. Hal ini 

diungkapkan  Sadirman (Riduan 2004 : 201) yang mengemukakan  bahwa “Ada tiga 

fungsi motivasi dalam aktivitas pembelajaran yaitu :1).  Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan. 2).   Menetukan arah perbuatan, 

yakni kearah tujuan yang hendak dicapai 3).  Menyeleksi perbuatan, yakni menetukan 

perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan tertentu”. 

          Dengan demikian motivasi dalam keseluruhan proses pembelajaran akan ikut 

menentukan keberhasilan  dalam mencapai tujuan pembelajaran, karena motivasi  

juga dapat mendorong kepada seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu  

yang berhubungan dengan pembelajaran. Disamping itu  dengan adanya motivasi 

juga dapat memberikan semangat kepada seseorang dan memberi arah perbuatan  

yang dilakukan terutama dalam aktivitas pembelajaran. 
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B. Identifikasi Masalah 

         Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Indonesia belum 

merata dan masih kecil persentasinya. 

2. Pemerintah belum mampu menampung dan menyediakan lembaga pendidikan 

tinggi terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah. 

3. Sistem belajar jarak jauh  yang diterapkan di Universitas Terbuka yang 

menekankan belajar mandiri belum sepenuhnya    berjalan seperti yang 

diharapkan.                                                                                

4. Masih banyak mahasiswa Universitas terbuka yang mengalami kesulitan dalam 

memahami bahan ajar/ modul bila belajar sendirian, terutama dalam memahami 

konsep-konsep yang memerlukan pemecahan tingkat tinggi. 

5. Pelaksanaan tutorial pada umumnya masih menerapakan metode ceramah, 

sehingga tutor masih mendominasi aktivitas dan mahasiswa cenderung pasif. 

6. Pelayanan  Universitas Terbuka  dalam  bentuk tutorial belum sepenuhnnya  dapat  

diikuti oleh mahasiswa baik  melaui tatap muka  atau mengakses melalui media 

elektronika. 

7. Tutor  belum sepenuhnya menerapkan  berbagai ketentuan dalam kegiatan tutorial 

yang dipersyaratkan, sehingga, tutorial belum dapat berjalan  secara efektif dan 

efisien. 
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8. Masih banyak dijumpai terdapatnya mahasiswa yang memiliki kesiapan belajar 

yang rendah, hal ini ditandai dengan rendahnya hasil ujian yang dicapai. 

9. Mata kuliah Materi dan Pembelajaran IPA SD  merupakan mata kuliah lintas 

bidang studi dan terpadu yang memiliki karakteristik tersendiri  sehingga banyak  

mahasiswa yang  mengalami kesulitan untuk memahami konsep-konsep secara 

mandiri. 

 

C.  Pembatasan Masalah          

           Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di 

atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar memiliki arah 

yang jelas dan terfokus pada masalah yang diteliti. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model tutorial yang digunakan dalam penelitian ini adalah model  STAD  

(Student  Team Achievement Division)  yang merupakan salah satu model  

pembelajaran kooperatif dan model Program AkreditasiTutorial I (PAT-UT I) 

yang biasa lazim digunakan dalam kegiatan tutorial yang dikembangkan 

Universitas Terbuka. 

2. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IX program S1 PGSD 

UPBJJ-UT  Surakarta tahun 2009. 

3. Materi pembelajaran dibatasi konsep tentang anatomi fisiologi reproduksi 

manusia dan   dan penurunan  sifat makhluk hidup yang merupakan bagian dari 

bidang studi Biologi. 
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4. Aspek yang diteliti meliputi aktivitas tutorial mahasiswa dan penguasaan konsep 

yang ditandai dengan prestasi belajar yang diperoleh melalui tes obyektif 

5. Motivasi belajar yang dimaksud adalah suatu dorongan atau keinginan untuk 

melakukan perbuatan/aktivitas berupa persiapan dan aktivitas  belajar baik 

sebelum dan selama mereka mengikuti tutorial 

 

D. Perumusan Masalah      

 

      Setelah melakukan pembatasan masalah  maka perlu adanya perumusan masalah, 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  terdapat perbedaan antara penggunaan model STAD (Student  Team 

Achievement  Division) dan model Program Akreditasi Tutorial I(PAT-UT I) 

terhadap prestasi belajar mata kuliah Materi dan Pembelajaran IPA SD konsep 

tentang anatomi fisiologi reproduksi manusia dan  penurunan sifat makhluk  

hidup ? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi, 

sedang dan rendah terhadap prestasi belajar mahasiswa  mata kuliah Materi dan 

Pembelajaran IPA SD konsep tentang Anatomi Fisiologi Reproduksi dan 

Penurunan Sifat makhluk hidup ? 

3.  Apakah terdapat interaksi antara penggunaan tutorial model STAD (Student Team 

Achievement Division) dan model Program Akreditasi Tutorial I (PAT-UT) I 

dengan motivasi belajar tinggi, sedang dan rendah bagi mahasiswa  ? 
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E.   Tujuan Penelitian   

       

         Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Perbedaan penggunaan tutorial model STAD (Student Team Achievement 

Division) terhadap prestasi belajar dengan memperhatikan motivasi belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran IPA SD materi tentang 

anatomi fisiologireproduksi manusia dan penurunan sifat makhluk hidup. 

2. Perbedaan penggunaan tutorial model Program Akreditasi Tutorial I (PAT-UT) I 

terhadap prestasi belajar dengan memperhatikan motivasi belajar mahasiswa mata 

kuliah Materi dan Pembelajaran IPA SD materi anatomi fisiologi reproduksi 

manusia dan penurunan sifat makhluk hidup. 

3.  Adanya interaksi antara menggunakan tutorial  model STAD (Student Team  

Achievement Division) dan Program Akreditasi Tutorial I (PAT-UT) I dengan 

motivasi belajar mahasiswa mata kuliah Materi dan Pembelajaran IPA SD materi 

tentang anatomi fisiologi reproduksi manusia dan penurunan sifat makhluk hidup. 

F.  Manfaat  Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara : 

1.  Teoritis 

a. Sebagai salah satu alternatif model tutorial yang diharapkan dapat lebih  menarik 

dan  menyenangkan, sehingga mahasiswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti 

kegiatan tutorial, mengingat tutorial tidak wajib dilakukan mahasiswa. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang model tutorial agar waktu yang 

tersedia terbatas dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Sebagai bahan masukan bagi Universitas terbuka dalam pemberian layanan bagi 

mahasiswa mengenai tutorial dan bahan ajar. 

2.  Praktis. 

a. Memberikan masukan dan pengalaman kepada para tutor atau tenaga pendidik 

yang lain dalam penggunaan model-model tutorial atau  model  pembelajaran. 

b. Sebagai bahan acuan agar dapat lebih tepat dalam memilih model-model tutorial 

yang  sesuai dengan waktu yang ditentukan dan konsep-konsep yang 

disampaikan. 

c. Agar tutorial dapat benar-benar mampu membantu mahasiswa sehingga  mereka 

dapat menemukan jalan dan pemecahan kesulitan yang dihadapi 
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