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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diikuti oleh mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 156 orang, sedangkan mahasiswa laki-laki sebanyak 54 orang. 

2. Rerata skor active learning mahasiswa blok 3.1 adalah 28.86 ± 4.32, pada 

blok 5.1 adalah 29.18 ± 4.05, dan pada blok 7.1 adalah 29.42 ± 4.24. 

3. Rerata skor critical thinking mahasiswa blok 3.1 adalah 42.01 ± 6.05 , 

pada blok 5.1 adalah 43.15 ± 4.51, dan pada blok 7.1 adalah 44.45 ± 5.31. 

4. Kategori skor active learning mahasiswa berdasarkan blok terbanyak 

adalah ambivalen, dengan proporsi pada blok 3.1 adalah 95.6%, pada blok 

5.1 adalah 96.6%, pada blok 7.1 adalah 95.2%, dan secara keseluruhan 

pada semua blok adalah 95.7% 

5. Kategori skor critical thinking mahasiswa berdasarkan blok terbanyak 

adalah ambivalen, dengan proporsi pada blok 3.1 adalah 94.2%, pada blok 

5.1 adalah 96.6%, pada blok 7.1 adalah 97.6%, dan secara keseluruhan 

pada semua blok adalah 96.2%. 

5.2 Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, 

beberapa saran dari peneliti terkait pelaksanaan tutorial di kampus FKIK UNJA 

adalah sebagai berikut:  

1. Mahasiswa FKIK UNJA diharapkan dapat belajar lebih giat setelah 

mengetahui hasil nilai proses tutorial yang didapatkan kurang maksimal. 

2. Pemegang kebijakan di FKIK UNJA diharapkan dapat melakukan 

perbaikan dan pengembangan berbagai aspek terkait, terutama dalam 

pengembangan penilaian tutorial yang lebih baik maupun masalah-

masalah ataupun hambatan yang ditemui mahasiswa selama proses tutorial 

di FKIK UNJA. Sehingga mampu mencapai outcome yang diharapkan. 
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3. Tutor diharapkan terus konsisten dan berupaya lebih baik lagi dalam 

melaksanakan evaluasi formatif dalam setiap tutorial. 

4. Tenaga pengajar dan mahasiswa di FKIK UNJA diharapkan lebih antusias 

dalam mengadakan penelitian terkait pendidikan dokter terutama untuk 

mengetahui faktor-faktor terkait yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa dalam tutorial, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan dan 

terus berkembang dalam menghadapi perubahan-perubahan yang timbul di 

setiap tahunnya.  

 


