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Abstrak: Dalam kegiatan Problem-Based Learning (PBL), variabel masukan 
termasuk kinerja tutor mempengaruhi variabel luaran seperti laporan hasil 
kegiatan belajar mandiri pada mahasiswa. Walaupun demikian, bagaimana 
variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain, masih belum dapat dijelaskan 
secara tepat. Berdasarkan angket jaminan mutu yang dilakukan setiap semester 
pada mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat FK Unlam terdapat variasi 
dalam kinerja tutor yang berperan dalam pelaksanaan tutorial. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis pengaruh kinerja tutor terhadap hasil kemandirian belajar 
mahasiswa dalam PBL pada mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat FK Unlam. 
Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Subjek 
penelitian adalah mahasiswa FK Unlam yang terdiri dari Program Studi Kesehatan 
Masyarakat Program Reguler Semester V yang terdaftar aktif dan mengikuti seluruh 
kegiatan tutorial yang sedang berlangsung.  Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja 
tutor termasuk pada kategori baik yaitu 82,5% untuk IKMT-PPM dan 85% untuk IKMT-
Kesehatan Reproduksi; laporan hasil kegiatan belajar mandiri sebagian besar berada pada 
kategori baik dengan nilai A sebesar 75,6% untuk kedua IKMT dengan rincian 87,5% 
untuk IKMT-PPM dan 63,75% untuk IKMT-Kesehatan Reproduksi; kinerja tutor yang 
baik sebesar 83,75% mampu mengantarkan hasil belajar mandiri mahasiswa baik dalam 
penyelesaian tugas dan hasil belajar dengan kategori baik sebesar 75,6%. Perlu dilakukan 
upaya peningkatan kinerja tutor melalui kegiatan pelatihan dan refreshing tutor yang 
dilakukan secara regular yaitu setiap awal semester; penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan instrumen yang berbeda dengan penggunaan variabel ukur yang berbeda 
untuk mengukur kinerja tutor dan hasil kemandirian belajar mahasiswa; penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan pemilihan waktu yang berbeda dalam kegiatan 
pengambilan data, misalnya sesaat setelah pelaksanaan tutorial. 
 
Kata-kata kunci: Problem-Based Learning (PBL), kinerja tutor, hasil belajar mandiri 
 
PENDAHULUAN 

Hendry et al. mengemukakan 
bahwa penerapan Problem Based 
Learning (PBL) didasarkan pada 
pendekatan yang konsisten pada 
proses belajar-mengajar yang 

konstruktivis (Hendry, 1999). Van 
Berkel dan Dolmans juga 
mengemukakan bahwa karakteristik 
PBL sebagai suatu pendekatan 
belajar yang konstruktivis, adalah 
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memacu mahasiswa sebagai 
pembelajar yang aktif, belajar secara 
mandiri, kontekstual dan kolaboratif; 
sehingga proses belajar mandiri 
mahasiswa yang dilakukan secara 
aktif dalam membentuk pengetahuan 
baru merupakan suatu komponen 
kunci dalam paham konstruktivisme 
(Van Berkel, 2006).  

Gijselaers dan Schmidt seperti 
disitasi oleh Hendry et al. juga telah 
mengajukan model teoritis PBL yang 
menggambarkan hubungan faktor–
faktor terkait PBL, yaitu variabel 
masukan (prior knowledge, tutor 
performance) akan mempengaruhi 
variabel proses (group functioning, 
time spent in individual study) 
sehingga akhirnya juga 
mempengaruhi variabel luaran 
(achievement, interest in subject 
matter). Walaupun demikian, 
bagaimana variabel ini saling 
mempengaruhi satu sama lain, masih 
belum dapat dijelaskan secara tepat 
(Hendry, 1999). 

Pada fase belajar mandiri 
(langkah 6 tutorial), mahasiswa akan 
mencari informasi tambahan yang 
relevan dari berbagai macam sumber 
pengetahuan yang ada. Keluasan dan 
keberagaman informasi yang 
diperoleh mahasiswa pada saat 
belajar mandiri, akan menentukan 
pemahaman mahasiswa terhadap 
tujuan belajar yang dicapai. Hal ini 
dapat dilihat dari kedalaman dan 
keluasan diskusi yang dilakukan 
mahasiswa selama fase pelaporan 
(langkah 7 tutorial) (Van Den Hurk, 
2006; Musal, 2004). Musal et al. juga 
melaporkan temuannya bahwa 
semakin pengalaman mahasiswa 
dalam belajar PBL maka mereka 
akan menjadi pembelajar yang 
semakin mandiri (Musal, 2004). 

Penerapan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi telah diterapkan sejak 

tahun 2008 di beberapa program 
studi FK Unlam. Dalam 
perkembangannya, beberapa mata 
kuliah diintegrasikan dalam bentuk 
blok ataupun mata kuliah terintegrasi 
dengan metode pembelajaran PBL 
dimana setiap kelompok kecil yang 
terdiri dari 8-10 orang difasilitasi 
oleh seorang tutor dalam 
pelaksanaan diskusi, penetapan 
sasaran belajar, dan referensi untuk 
belajar mandiri. 

Berdasarkan angket jaminan 
mutu yang dilakukan setiap semester 
pada mahasiswa Program Studi 
Kesehatan Masyarakat FK Unlam 
terdapat variasi dalam kinerja tutor 
yang berperan dalam pelaksanaan 
tutorial dan pencarian referensi 
dalam fase belajar mandiri (langkah 
6 tutorial). Oleh karena itu, 
diperlukan adanya penelitian yang 
bertujuan mengetahui pengaruh 
kinerja tutor terhadap kemandirian 
belajar dan kegiatan pelaporan hasil 
belajar mandiri mahasiswa dalam 
PBL. 

Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh kinerja tutor 
terhadap kemandirian belajar dan 
kegiatan pelaporan hasil belajar 
mandiri mahasiswa dalam PBL pada 
mahasiswa Program Studi Kesehatan 
Masyarakat FK Unlam.  

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat 
observasional analitik dengan 
pendekatan cross-sectional. Subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa FK 
Unlam yang terdiri dari Program 
Studi Kesehatan Masyarakat 
Program Reguler Semester V yang 
terdaftar aktif dan mengikuti seluruh 
kegiatan tutorial yang sedang 
berlangsung. Analisis data meliputi 
analisis univariat untuk melihat 
distribusi frekuensi kinerja tutor dan 
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hasil kemandirian belajar mahasiswa, 
serta melakukan analisis hasil 
penelitian menggunakan analisis 
secara deskriptif  pengaruh kinerja 

tutor terhadap hasil kemandirian 
belajar mahasiswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tabel 1 Kinerja Tutor PSKM FK UNLAM 
No Mata kuliah Distribusi 

(Persentase) 
Total 

(Persentase) 
Baik Kurang 

1 IKMT - PPM 66 
(82,5%) 

14 
(17,5%) 

80 (100%) 

2 IKMT-Kesehatan Reproduksi 68 (85%) 12 (15%) 80 (100%) 
 
Kinerja tutor sebagian besar 

berada pada kategori baik pada dua 
mata kuliah PBL yang menjadi 
sampel penelitian yaitu sebesar 80%, 
walaupun masih ada dalam kategori 
kurang sebanyak (17,5%) untuk mata 
kuliah IKMT-PPM, dan (15%) untuk 
mata kuliah IKMT-Kesehatan 
Reproduksi. Berdasarkan hasil 
penilaian mahasiswa bahwa tutor 
menginformasikan berbagai metode 
dan media dalam perkuliahan dan di 
dalam penilaian mahasiaswa cukup 
baik sebanyak (3,94%) dan ditunjang 
pemahaman tutor tentang mata 
kuliah juga dalam kategori baik 
(3,82%), penguasaan bahan kuliah 
yang akan disampaikan juga dalam 
kategori baik (4,22), penyampaian 
tujuan instruktur umum dan khusus 
materi kuliah dalam kategori baik 
(4,00), dan penilaian akhir dilakukan 
secara obyektif dan transparan juga 
dalam kategori baik (4,02% ). 

Layanan tutor juga dilakukan 
setelah perkuliahan dalam 
memberikan informasi terkait 

perkuliahan dan metode belajar 
mandiri dan hal ini sesuai penilaian 
mahasiswa untuk tutor di dalam 
perkuliahan IKMT–PPM dan 
Kesehatan Reproduksi dalam 
kategori baik yaitu rata 4,18. Hal ini 
sesuai dengan teori yang menyatakan 
bahwa tutor bertugas untuk  
 
memimpin kelompok belajar yang 
kecil selain itu tutor juga 
mengembangkan proses belajar 
dalam tutorial, menjaga kerja sama 
antar peserta, sehingga menyebabkan 
peserta aktif dalam interaksi kelas 
sehingga mendapat manfaat dari 
tutorial tersebut. Tugas tutorial dapat 
dikelompokkan menjadi tugas pra 
aktif, tugas interaktif, tugas pasca 
aktif dan Tutor terutama harus 
menunjukkan sikap entusias dalam 
melaksanakan tugasnya. Entusiasme 
bersifat menular dn menyebabkan 
peserta juga bersemangat dalam 
mengikuti tutorial dan akan 
menimbulkan motivasi pada peserta 
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Tabel 2 Kegiatan belajar mandiri pada mahasiswa Program Studi Kesehatan 
Masyarakat FK Unlam 

N0 Distribusi nilai Total 
IKMT PPM IKMT Kespro 

1 A 70 (87,5 %) 51 (63,75%) 
2 B+ 3 (3,75%) 20 (25%) 
3 B 2 (2,5%) 7 (8,75%) 
4 C+ - - 
5 C - - 
6 D - - 
7 E 5 (6,25%) 2 (2,5%) 

Total siswa 80 (100%) 80 (100%) 



 
Hasil kegiatan belajar mandiri pada mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat FK 

Unlam untuk dua mata kuliah yang menjadi sampel penelitian adalah rata-rata baik sebanyak 121 
orang (75,6%) dari 160 mahasiswa walaupun masih ada dalam kategori tidak lulus sebanyak 7 
orang (4,375%) karena mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi aturan administrasi yang 
tercantum dalam kontrak perkuliahan dan buku panduan kegiatan problem based learning 
sehingga diharuskan memprogram ulang mata kuliah tersebut. Faktor yang menyebabkan 
mahasiswa mampu melakukan kegiatan mandiri dan mampu menyelesaikan  pembelajaran 
mandiri dengan rata-rata dengan kategori baik baik sebanyak 121 orang (75,6) didukung dengan 
sistem penerapan Problem Based Learning (PBL) didasarkan pada pendekatan yang konsisten 
pada proses belajar-mengajar yang konstruktivis karena pendekatan belajar yang konstruktivis, 
adalah memacu mahasiswa sebagai pembelajar yang aktif, belajar secara mandiri, kontekstual 
dan kolaboratif; sehingga proses belajar mandiri mahasiswa yang dilakukan secara aktif dalam 
membentuk pengetahuan baru merupakan suatu komponen kunci  
 
dalam paham konstruktivisme dan metode pembelajaran mata kuliah diintegrasikan dalam 
bentuk blok ataupun mata kuliah terintegrasi dengan metode pembelajaran PBL dimana setiap 
kelompok kecil yang terdiri dari 8-10 orang difasilitasi oleh seorang tutor dalam pelaksanaan 
diskusi, penetapan sasaran belajar, dan referensi untuk belajar mandiri serta dukungan koordinasi 
dosen mahasiswa 279, koordinasi dosen secretariat 274, koordinasi mahasiswa sekretariat 253 
dan sarana prasarana 2085.Layanan tutor  juga mendukung dalam membantu mahasiswa dalam 
kegiatan mandiri seperti memberikan informasi literatur terkait perkuliahan dan metode belajar 
mandiri dan ha lini sesuai penilaian mahasiswa untuk tutor didalam perkuliahan IKMT–PPM dan 
Kesehatan Reproduksi dalam kategori baik yaitu rata 4,18, serta selalu memberikan umpan balik 
dan kesempatan untuk bertanya terhadap materi agar mahasiswadapat mengerti tentang materi 
yang menjadi topic dalam pelajaran dan kesempatan untuk memperbaiki nilai jika nilai belum 
memenuhi B, dengan ketentuan bahwa mahasiswa bersangkutan telah memenuhi syarat 
administrasi yang telah ditetapkan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Hargis (2000) mendefinisikan kemandirian belajar sebagai 
self regulated learning yakni upaya memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam 
suatu bidang tertentu, dan memantau serta meningkatkan proses pendalaman yang bersangkutan. 
Hal ini menunjukkan bahwa self regulated learning merupakan proses perancangan dan 
pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu 
tugas akademik. Rochester  Institute  of  Techonology  (2000),  mengidentifikasi  beberapa 
karakteristik dalam self regulated learning, yaitu: memilih tujuan belajar, memandang kesulitan 
sebagai tantangan, memilih dan menggunakan sumber yang tersedia, bekerjasama dengan 
individu lain, membangun makna, memahami pencapaian keberhasilan tidak cukup hanya 
dengan usaha dan kemampuan saja namun harus disertai dengan kontrol diri. Tuntutan  akan  
kemandirian  belajar  mahasiswa  semakin  tinggi  dengan hadirnya  teknologi informasi dalam  
pembelajaran, seperti  internet  yang memberikan sejumlah fasilitas untuk sumber pustaka 
terkini, dan dapat diakses secara tak terbatas oleh ruang dan waktu seperti yang disediakan oleh 
institusi pendidikan. 

Tutor dalam model ini berperan sebagai penyaji masalah pada proses awal tutorial, penanya, 
mengadakan dialog, membantu menemukan masalah, dan pemberi fasilitas pembelajaran. Selain 
itu tutor memberikan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual 
siswa dengan menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran gagasan 
sehingga dapat berpengaruh terhadap kemandirian belajar dalam penyelesaian pelaporan hasil 
belajar mandiri mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan dengan kinerja tutor yang baik sebesar 
83,75% mampu mengantarkan hasil belajar mandiri mahasiswa baik dalam penyelesaian tugas 
dan hasil belajar dengan kategori baik sebesar 75,6%. Hal ini menunjukkan bahwa tutor mampu 
dengan baik dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai pemimpin kelompok belajar yang kecil, 
motivator dalam pengembangkan proses belajar dalam tutorial, dan menjaga kerjasama antar 
peserta sehingga menyebabkan peserta berperan aktif dalam interaksi kelas dan mendapat 
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manfaat dari tutorial tersebut. Selain itu, mahasiswa menjadi aktif dalam pengerjaan tugas 
tutorial karena tutor melakukan kegiatan pembagian kelompok tugas pra-aktif, tugas interaktif, 
dan tugas pasca aktif. 

 
PENUTUP 

Kinerja tutor sebagian besar berada pada kategori baik yaitu 82,5% untuk IKMT-PPM dan 
85% untuk IKMT-Kesehatan Reproduksi; laporan hasil kegiatan belajar mandiri sebagian besar 
berada pada kategori baik dengan nilai A sebesar 75,6% untuk kedua IKMT dengan rincian 
87,5% untuk IKMT-PPM dan 63,75% untuk IKMT-Kesehatan Reproduksi; kinerja tutor yang 
baik sebesar 83,75% mampu mengantarkan hasil belajar mandiri mahasiswa baik dalam 
penyelesaian tugas dan hasil belajar dengan kategori baik sebesar 75,6%. 

Perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja tutor melalui kegiatan pelatihan dan refreshing 
tutor yang dilakukan secara regular yaitu setiap awal semester; penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan instrument yang berbeda dengan penggunaan variable ukur yang berbeda untuk 
mengukur kinerja tutor dan laporan hasil kegiatan belajar mandiri; penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan pemilihan waktu yang berbeda dalam kegiatan pengambilan data, misalnya sesaat 
setelah pelaksanaan tutorial. 
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