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PENGANTAR REKTOR
Para mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung menimba
ilmu di Universitas Terbuka (UT). Untuk membantu keberhasilan kuliah
di UT, dipersembahkan untuk Anda Buku 2: “Sukses Belajar di Universitas Terbuka”.
Buku ini berisi informasi tentang apa tantangan belajar di UT; strategi belajar CERDAS, merencanakan tujuan dan target kuliah, membaca
efektif, tutorial yang efektif, dan kiat sukses dalam menghadapi ujian.
Versi digital buku saku ini dapat pula Anda unduh secara gratis dengan
menggunakan aplikasi khusus yang dapat Anda download sendiri agar
Anda dapat membacanya di mana saja dengan smartphone Anda
Pelajari dengan baik dan manfaatkan dalam kuliah di UT Apabila ada
pertanyaan atau masukan untuk menyempurnakan buku saku ini, silakan kirimkan ke email: hallo-ut@ecampus.ut.ac.id.
Kepada Tim Pengembang Buku Saku ini, saya sampaikan apresiasi dan
terima kasih untuk kerja kerasnya. Kepada para mahasiswa UT yang
membanggakan, saya sampaikan selamat belajar. Semoga sukses dalam kuliah dan sukses dalam meraih hari esok yang lebih baik bersama
Universitas Terbuka.
Terima kasih.
Tangerang Selatan, November 2016
Rektor,
ttd
Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP 19620401 1986012 001
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Apakah benar kata orang bahwa kuliah di UT ‘gampang
masuk, tetapi susah mendapat nilai bagus dan lulus tepat
waktu?
Ya dan tidak!
• Benar, masuk kuliah di UT memang gampang karena tidak ada tes
masuk, kecuali untuk program S2.
• Tetapi, keliru besar kalau dikatakan kuliah di UT susah mendapat
nilai bagus dan lulus tepat waktu. Keberhasilan studi di UT sangat
dipengaruhi oleh motivasi, disiplinan, dan kegigihan belajar
mahasiswa itu sendiri. Kalau belajarnya asal-asalan dan kapankapan, ya nilainya juga asal-asalan dan lulusnya juga kapan-kapan.
• Tidak sedikit mahasiswa UT lulus tepat waktu, dengan nilai dan IPK
bagus. Bahkan, beberapa di antaranya mendapatkan beasiswa.
• Kalau ada orang yang pernah kuliah di UT bilang seperti itu tanya
saja bagaimana dia belajar: Apakah dia membaca modul dan ikut
tutorial dengan baik? Jawabannya pasti ‘Tidak sempat belajar’,
‘Sibuk’, ‘Lupa lagi apa yang sudah dibaca’, ‘Tidak sempat atau tidak
aktif dalam tutorial’, dsb.

Jadi, mengapa orang tidak berhasil kuliah di UT?

• Keliru memahami sistem perkuliahan di UT. Kalau pikirannya kuliah
di UT itu gampang untuk dapat nilai bagus dan lulus tepat waktu
tanpa belajar yang baik, maka jelas pikiran seperti itu salah dan
sesat. Dan pasti akan gagal.
• Ketidaksesuaian antara niat/tujuan dengan usaha. Kalau ingin
lulus tepat waktu dengan nilai bagus, maka usaha dan perjuangan
belajarnya ya harus bagus. Usaha yang biasa-biasa saja pasti
hasilnya biasa juga. Tetapi, kalau ingin hasil yang istimewa maka
belajar dan perjuangannya juga harus istimewa, di atas rata-rata
orang lain.
• Tidak memiliki target dan perencanaan belajar yang baik. Kalau,
misalnya, tiap semester mengambil 17 sks dan ingin mendapatkan
nilai rata-rata B, maka harus dihitung berapa jam atau berapa lama
dia habiskan setiap hari/minggu untuk belajar mandiri, belajar
kelompok, tutorial, dan latihan.
• Kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu belajar tidak tertatur,
menunda dan menumpuk kegiatan belajar termasuk membaca
modul. Misalnya, “Waktu ujian kan masih lama. Baca modulnya
nanti saja menjelang ujian akhir semester.”
• Tidak siap menghadapi ujian, baik karena tidak sempat baca, atau
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hal-hal lain.
• Tidak percaya diri waktu ujian sehingga mencontek kiri-kanan,
yang juga belum tentu benar. Akibatnya, terkena nilai hukuman E
(H).
• Melakukan pembenaran karena alasan sibuk, capek, usia,
banyaknya urusan, atau apapun sehingga tidak sempat membaca
modul, ikut tutorial, mengerjakan tugas tutorial, dsb.
• Tidak mempelajari dan memahami sistem belajar di UT, termasuk
kalender akademik seperti jadwal registrasi, jadwal tutorial, jadwal
UAS, dsb.
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Kiat
Kiat Sukses
Sukses Belajar
Belajar di
di Universitas
Universitas Terbuka
Terbuka

tujuan belajar?
belajar?
Apakah sebenarnya tujuan

belajar adalah
adalah memahami
memahami (understanding) dan
Tujuan akhir belajar
memanfaatkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan nyata.

(Sumber: http://www.fadli.xyz/2015/10/7-tips-menjadi-pelajar-sukses-dan-berprestasi.html)

kiat sukses
sukses belajar
belajardi
diUT?
UT?
Bagaimana kiat

Seorang mahasiswa yang
yang ingin berhasil dalam studinya perlu
CERDAS dalam
dalam belajar.
hanya sekedar belajar
belajar dan
dan asal
asal belajar
belajar
• Ia tidak hanya
• Tetapi juga, melakukannya dengan cara dan strategi CERDAS
dalam belajar.

belajar CERDAS?
CERDAS?
Apa yang dimaksud dengan strategi belajar
••
••
••
••
••
••

C erdik menggunakan strategi belajar
C
E fektif
fektif menggunakan
menggunakan waktu belajar
E
R ealistis merencanakan
merencanakan belajar
R
D apat mencapai
mencapai target belajar
D
A kurat merencanakan belajar
A
S pesifik dalam menetapkan
S
(Tri Darmayanti,
Darmayanti, 2006)
2006)
tujuan/target belajar (Tri
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Kiat Sukses
Sukses Belajar
Belajar di
di Universitas
Universitas Terbuka
Terbuka

Bagaimana membuat tujuan kuliah?

• Tanyakan pada diri sendiri: ‘Untuk apa kuliah di UT?’ dan ‘Apa
yang ingin dicapai dengan kuliah di UT?’
• Tujuan mahasiswa kuliah di UT bisa bermacam-macam.
Misalnya,
untuk
mengembangkan
kemampuan
diri,
meningkatkan kemampuan dan nilai diri, mendukung karier atau
kemampuan profesional, memperoleh kompetensi/kualifikasi
pendidikan yang dipersyaratkan dalam bekerja, mengubah dan
memperbaiki masa depan, dsb.
• Tetapi, mungkin juga ada yang tujuannya sekedar mendapatkan
ijazah dengan nilai bagus dan lulus tepat waktu, tetapi tidak mau
belajar dan bekerja keras. Jika ini tujuan/niatnya, maka lebih baik
batalkan untuk kuliah di UT. Sebab, penilaian di UT sangat ketat
dan terstandar. Nilai yang diperoleh mahasiswa tergantung pada
kualitas proses belajar yang bersangkutan.
• Ijazah, nilai, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah dampak
dan pengakuan terhadap hasil belajar mahasiswa.

Bagaimana membuat target kuliah?

Dengan memperhatikan tujuan kuliah yang Anda tetapkan,
kemudian tentukan target,
• Dari segi waktu penyelesaian kuliah: ‘Saya akan selesaikan kuliah
Program Sarjana saya dalam 8 semester atau 4 tahun’.
• Dari sisi perolehan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) dan nilai: ‘IPK
saya harus mencapai minimal 3,00. Artinya, nilai rata-rata setiap
mata kuliah minimal B’
• ‘Dengan demikian, saya akan mengulang mata kuliah yang
bernilai D dan C, apalagi E, pada setiap semester.
• Dari sisi lain: “Saya akan mengambil beberapa mata kuliah dari
program studi lain yang akan memperkuat dan melengkapi
keahlian yang saya peroleh dari program studi pilihan utama saya’

Untuk mencapai tujuan dan target kuliah, apa yang harus
dilakukan?

• Pahami sistem pembelajaran di UT dengan mempelajari
Katalog UT baik yang tercetak atau digital melalui website UT
(www.ut.ac.id). Apabila ada yang tidak jelas, konsultasikan ke
Kantor UPBJJ-UT terdekat atau ke Hallo-UT.
• Kuasai kalender akademik UT
• Pahami berbagai kegiatan belajar yang disediakan UT, mulai dari

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka

11

Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), registrasi, belajar mandiri
(mempelajari modul dan mendiskusikannya), tutorial (tatap muka
atau online), kegiatan praktik/praktikum, ujian akhir semester
(UAS), hinga penyelesaian masalah studi.
• Mengenali dan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk
memperkuat penguasaan mata kuliah (UT-TV, UT Radio, Materi
Pengayaan, Latihan Mandiri, dsb)
• Menyusun rencana belajar termasuk mengatur waktu belajar
untuk mencapai tujuan dan target kuliah
• Buat jadwal belajar yang realistis agar dapat dilakukan secara
konsisten

Bagaimana merencanakan kegiatan belajar?

Berdasarkan tujuan dan target kuliah, susunlah rencana belajar
dengan langkah berikut.
• Petakan waktu belajar yang Anda miliki dengan memperhatikan
kesibukan kerja, serta waktu untuk keluarga, masyarakat, dan diri
sendiri
• Berdasarkan waktu belajar yang Anda miliki, susunlah jadwal
belajar Anda dengan cara berikut.
»»
Tetapkan jumlah jam belajar mandiri per hari, per
minggu, per bulan, dan per semester untuk belajar (baca
dan diskusi isi modul, mempelajari materi pengayaan modul
yang terdpat dalam SUAKA UT, yang dapat diakses melalui
website UT, dan mempelajari bacaan lain yang relevan).
»»
Pastikan kapan kegiatan belajar seperti OSMB,
tutorial, praktik/praktikum, UAS, dan registrasi mata kuliah
»»
Rencanakan untuk melakukan registrasi berikutnya lebih
awal agar dapat segera memesan bahan ajar/modul
cetak. sambil menunggu bahan ajar cetak dating, pelajari
bahan ajar atau modul yang ada di Ruang Baca Virtual
(Perpustakaan Digital UT) atau dengan mengunduh bahan
ajar digital.
»»
Evaluasi dan perbaiki jika diperlukan rencana belajar yang
telah disusun agar realistik dan dapat dilaksanakan dengan
konsisten.

Bagaimanakah jadwal belajar yang baik?

Tidak ada format baku. Sesuaikan dengan keadaan/kebutuhan
masing-masing. Sebagai inspirasi, berikut contoh jadwal belajar
umum dan harian.
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• Contoh jadwal belajar umum (satu semester atau satu tahun)
Kegiatan

Bulan
1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

5

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

11

12

Semester I
Registrasi/Pendaftaran

x

Orientasi Studi Mhs
Baru (OSMB)

x

Tutorial
Waktu untuk belajar
Ujian

x

x

Pengumuman hasil
ujian

x

Semester II
Registrasi/Pendaftaran

x

x

Orientasi Studi Mhs
Baru (OSMB)

x

Tutorial
Waktu untuk belajar
Ujian
Pengumuman hasil
ujian

x

x

x
x

Keterangan:
»»
OSMB hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru
»»
Lakukan registrasi/pendaftaran lebih awal agar bahan ajar
bisa segera diperoleh/dipesan
»»
Setelah registrasi, sambil menunggu bahan ajar cetak,
mahasiswa dapat mempelajari bahan ajar versi digital di
Ruang Baca Virtual (RBV) atau mengunduh langsung bahan
ajar digital secara gratis dengan aplikasi khusus baik di
desktop, tablet, atau smartphone.
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• Untuk jadwal belajar harian, silakan Anda buat sendiri. Berapa
jam Anda gunakan untuk belajar dan kapan. Ikutilah jadwal
belajar Anda dengan baik. Dan sempurnakan jika diperlukan.

Mengapa saya tidak dapat mengikuti jadwal belajar yang
sudah saya susun sendiri?
Penyebab dan solusinya:
• Tidak disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah disusun.
Solusinya: Latih dan paksakan.
• Terlalu ambisius dalam membuat jadwal belajar sehingga porsi
kegiatan lain tidak terhitung. Solusi: Perbaiki jadwal belajar.
• Kaku atau tidak luwes dalam mengikuti jadwal belajar. Jika jam
belajar yang direncanakan hari ini tidak tercapai, gantilah di hari
lain.
• Mengikuti jadwal belajar yang dibuat orang lain, yang kondisinya
belum tentu sama dengan keadaan sendiri.
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Apa saja bahan/sumber belajar yang harus dipelajari selama
kuliah di UT?

• Bahan ajar wajib mata kuliah yang disebut ‘Buku Materi Pokok
(BMP)’, yang dilengkapi dengan audio/video.
»»
Satu BMP mata kuliah terdiri atas 6 modul untuk 2 sks, 9
modul untuk 3 sks, dan 12 modul untuk 4 sks
»»
Satu modul terdiri atas 2-3 kegiatan belajar, yang terdiri dari:
pendahuluan, uraian materi modul, rangkuman, latihan dan
tes formatif berikut kunci/rambu-rambu jawaban
• Bahan ajar pengayaan/pendukung online, yang terdiri atas:
»»
Bahan-bahan digital yang dapat diakses secara gratis
melalui website UT (alamat: www.ut.ac.id):
1.
Perpustakaan digital
2.
SUAKA (Sumber Pembelajaran Terbuka) UT
3.
Dry Lab
4.
UT TV
5.
UT Radio dan siaran RRI
6.
Dsb.
»»
Siaran 24 TV UT kerja sama dengan Sky LBS TV yang dapat
diakses melalui TV cable atau parabola

Begitu banyak bahan yang harus dibaca. Lalu, apa yang
harus dilakukan agar modul dan bahan-bahan itu dapat
dibaca dan dipahami dengan baik?

Betul. Jangan khawatir, kuasai Strategi Membaca Efektf. Kalau Anda
sudah memahami isi BMP/modul dengan baik, maka ujian dan nilai
yang bagus bukan lagi persoalan besar bagi Anda.

Apa yang harus dilakukan ketika saya tidak mengerti
dengan apa yang dijelaskan di modul?

Tuliskan konsep atau uraian dalam modul yang tidak dipahami agar
tidak lupa. kemudian lakukan hal berikut:
• Baca penjelasan konsep yang tidak dipahami di buku, referensi
lain, atau artikel yang juga dapat Anda cari di internet;
• Diskusikan dengan teman-teman kuliah atau orang yang Anda
anggap kompeten;
• Tanyakan kepada tutor saat tutorial tatap muka atau tutorial
online; atau
• Sampaikan kepada dosen UT yang mengasuh mata kuliah dari
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program studi yang Anda ambil.

Apa yang dimaksud dengan Membaca Efektif?

Membaca efektif adalah kegiatan menyerap dan mengolah
informasi visual (tertulis) dalam waktu yang cepat dengan
pemahaman yang maksimal.

Bagaimana cara membaca modul yang efektif?

• Gunakan teknik membaca cepat
• Fokuskan kegiatan membaca untuk memahami apa yang dibaca,
bukan untuk menghapal bacaan.
• Tandai konsep atau penjelasan penting dalam bacaan, dengan
memberi garis bawah, memberi warna dengan stabilo, dsb.
• Tuliskan komentar atau pertanyaan Anda saat membaca di
bagian modul yang kosong
• Rangkum hasil bacaan Anda dengan menggunakan bahasa Anda
sendiri.

Bagaimana caranya supaya dapat membaca cepat dengan
baik?

• Teknik membaca cepat:
»»
Skimming: membaca dengan cepat untuk memperoleh
gambaran utuh dan menyeluruh atas suatu bacaan tanpa
fokus pada hal-hal detil. Contoh: mencari ide pokok dari
suatu bacaan.
»»
Scanning: membaca dengan cepat untuk memperoleh
informasi tertentu. Contoh: Cari kata tertentu dalam kamus.
• Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca cepat
»»
Gerakkan mata dengan cepat untuk menangkap ide/
gagasan pokok setiap kalimat (pada kelompok kata) atau
alinea (pada kalimat awal dan akhir).
»»
Hindari membaca kata per kata dan kalimat per kalimat.
»»
Hindari saat membaca penggunaan penunjuk bacaan,
komat-kamit, bersuara, regresi (bolak-balik ke bagian yang
sudah dibaca)
»»
Hindari kegiatan membaca untuk menghapal bacaan.
Tujuan membaca adalah memahami, bukan menghapal
bacaan

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka
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Berapa lamakah waktu membaca yang efektif?

Tergantung tujuan, jenis bacaan, dan tingkat pengenalan Anda
dengan isi bacaan sebelumnya.

Gaya membaca seperti apakah yang paling tepat?

• Macam-macam. Setiap orang boleh menggunakan gaya
belajar atau gaya baca yang paling nyaman. Ada yang sambil
mendengarkan musik. Ada pula yang harus sepi. Ada yang sambil
bicara sendiri, dsb.
• Yang harus Anda hindari adalah membaca sambil tiduran, baik
telentang atau tengkurap.

Apakah ada metode membaca buku/modul yang efektif?

Ya, banyak. Salah satunya adalah metode SQ3R (Singkatan dari
S = Survey, Q = Question, R1 = Read: R2 = Recite, dan R3 =
Review)
Sebagai contoh penerapan metode SQ3R ini, kita gunakan modul
atau
Buku Materi Pokok (BMP) IDIK 4007 Metode Penelitian, yang ditulis
oleh Durri Andriani, dkk.

Bagaimana menerapkan langkah S (Survei) dalam membaca?

Langkah pertama adalah S (Survei), yaitu membaca sepintas
seluruh komponen bacaan sehingga diperoleh gambaran umum
tentang susunan dan isi yang terkandung dalam buku/bacaan.
Pada langkah ini, baca sekilas: judul, pengarang, tahun terbit, dan
penerbit, daftar isi, dan indeks dalam buku. Teknik yang biasa
digunakan adalah Skimming.

Bagaimana menerapkan langkah Q (Question) dalam
membaca?

Langkah kedua ialah Q (Question), yaitu membuat pertanyaanpertanyaan untuk memandu membaca berdasarkan judul/
subjudul bacaan. Fungsinya untuk membantu pembaca
mengarahkan kegiatan bacanya dengan menemukan jawaban
atas pertanyaan yang telah dibuat sebelum kegiatan membaca.
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Contoh:
Pada Kegiatan Belajar (KB) 3 ‘Perumusan Hipotesis’, Modul 1, MK
‘IDIK 4007 Metode Penelitian terdapat subjudul: (1) Perumusan
Hipotesis, (2) Karakteristik Hipotesis yang Baik, (3) Jenis Hipotesis,
dan (4) Konsekuensi Pemilihan jenis Hipotesis.
Dari sub-sub judul dalam KB tersebut, Anda dapat membuat
pertanyaan pemandu membaca seperti berikut.
• Apa yang dimaksud dengan hipotesis?
• Seperti apa hipotesis yang baik?
• Apa saja jenis hipotesis?
• Apakah konsekuensi pemilihan setiap jenis hipotesis?

Bagaimana menerapkan langkah R (Read) dalam membaca?

Langkah ketiga ialah R1 (Read), yaitu kegiatan membaca
keseluruhan bacaan untuk untuk
mencari jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun pada langkah kedua.
Saat membaca, perhatikan kembali jawaban atas pertanyaan di
atas tentang:
• Bagaimana cara membaca modul yang efektif?
• Bagaimana caranya supaya dapat membaca cepat dengan baik?

Bagaimana menerapkan langkah R (Recite) dalam membaca?

Langkah keempat ialah R2 (Recite), yaitu mengungkapkan atau
menceritakan kembali secara singkat teks yang sudah dibaca
dengan bahasa sendiri tanpa melihat modul, dengan cara
menjawab pertanyaan yang Anda buat pada Langkah Kedua
(Question).
Pada langkah ini pula Anda dapat membuat rekaman bacaan
dalam bentuk rangkuman/ringkasan, outline, atau peta konsep
(pengertian masing-masing cara merekam hasil baca akan
dijelaskan kemudian).
Berikut adalah contoh rangkuman hasil baca (Langkah Kedua:
Read) yang bersumber dari Kegiatan Belajar (KB) 3 ‘Perumusan
Hipotesis’, Modul 1, MK ‘IDIK 4007 Metode Penelitian.

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka
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Ada berapa cara untuk merekam hasil baca?

Rekam hasil baca dapat menggunakan berbagai cara diantaranya
dalam bentuk:
• Rangkuman
• Outline
• Peta

(Sumber: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/ingles_READING_PRIMER_MOMENTO/skimming001.png)
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RANGKUMAN:
•
•
•

•

•

KB 3: Perumusan Hipotesis

Hipotesis: rumusan jawaban sementara atau dugaan yang
kebenarannya akan diuktikan melalui suatu riset/penelitian (hal 1.34)
Dasar pembuatan hipotesis: data, hasil pengamatan,
teori, dan/atau penelitian terdahulu (hal 1.34-1.35)
Karakeristik hipotesis yang baik (hal 1.35-1.38)
øø
Memiliki landasan ilmiah dan rasional
øø
Menunjukkan adanya kesinambungan.keterkaitan
dengan penelitian sebelumnya
øø
Memiliki dua variable atau lebih yang satu sama
lain mengandung hubungan
øø
Variabel yang digunakan dirumuskan secara 		
operasional (jelas, tidak multitafsir) dan terukur
øø
Dapat diuji atau dibuktikan dengan fakta di 		
lapangan
Jenis hipotesis (hal 1.38-1.40)
øø
Dari sudut pandang proses logika, hipotesis terdiri
atas:
-Sisi hipotesis deduktif: pola logika umum
ke khusus, berangkat dari konsep/teori 		
kemudian dibuktikan
-Hipotesis induktif: pola logika khusus ke 		
umum,
øø
Dari sudut pandang perumusannya:
-Hipotesis Penelitian/Kerja/Langsung, yang
mengandung adanya efek dari perlakuan
yang diuji
-Hiipotesis Nol/Statistik/Tak langsung, yang
diharapkan tidak ada perbedaan dari 		
perlakuan yang diuji
Terdpat konsekuensi penggunaan jenis hipotesis
terhadap uji statistic atau uji signifikasnsi (hal 1.40)
øø
Uji statistik hipotesis penelitian memakai uji dua
sisi
øø
Uji statistic hipotesis Nol memakai uji satu sisi

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka
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Bagaimana
membaca?

menerapkan

langkah

R

(Review)

dalam

Langkah terakhir R3 (Review), ialah membaca kembali catatan dan
pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah dibuat. Jika ada
yang belum jelas atau belum dipahami, Anda dapat mengulang
kembali bagian tersebut

Begitu banyak BMP/modul yang harus dibaca untuk setiap
semester. Bagaimana caranya hasil baca itu bisa diingat?

• Pertanyaan yang bagus. Inilah kesulitan yang paling banyak
dialami mahasiswa dalam membaca. Ketika selesai membaca
satu modul/BMP dan pindah ke modul/ BMP lain, mereka lupa
apa yang sudah dibaca sebelumnya. Mengapa itu terjadi:
»»
Pertama, memori atau daya ingat manusia terbatas. Karena
itu tadi diingatkan untuk tidak membaca dengan niat
menghapal bacaan.
»»
Kedua, semakin dewasa, persoalan yang dihadapi semakin
banyak dan kompleks.
• Solusinya adalah: Rekam hasil baca Anda agar apa yang sudah
dibaca tidak hilang begitu saja dan tidak perlu membaca ulang
semua isi modul/BMP yang sudah dibaca.

Apa yang dimaksud dengan merekam hasil baca?

Merekam hasil baca adalah menuliskan kembali hal-hal penting
dari suatu bacaan dalam berbagai bentuk dengan bahasa Anda
sendiri

(Sumber:http://images.clipartpanda.com/writing-clipart-writing-clipart-21.jpg)
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Bagaimana cara merekam hasil baca?

• Siapkan buku catatan, potongan kartu, atau potongan kertas HVS
(satu lembar dapat dibagi empat atau dua potong).
• Gabungkan sekitar 20-25 potongan kartu atau kertas menjadi
satu dan ikat dengan penjepit untuk merekam bacaan setiap BMP
mata kuliah
• Lembar depan jadikan sebagai halaman cover identitas, dan
tuliskan judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan nama
penerbit.
• Pada setiap halaman rekaman hasil baca, tuliskan judul modul
dan kegiatan belajar.
• Tuliskan ide-ide/bagian penting bacaan dan hasil pemahaman
Anda:
»»
Pada setiap halaman potongan kartu/potongan kertas HVS,
»»
Cantumkan pula nomor halaman BMP yang Anda
rangkum agar kalau lupa/bingung dari maksud yang Anda
tulis akan mudah melacaknya dalam BMP.
»»
Manfaatkan hasil penandaan bacaan (garis bawah atau
stabilo) yang sudah dilakukan saat membaca atas bagianbagian penting dan catatan di halaman bacaan.
Ingat: Simpanlah dengan baik hasil ekaman bacaan Anda. Jangan
sampai hilang.

Lalu, untuk apa dokumen rekaman hasil baca itu?

• Memudahkan pengecekan dan pengingatan kembali hasil baca
tanpa harus membaca keseluruhan buku atau modul yag sudah
dibaca sebelumnya.
• Ketika Anda akan menghadapi ujian, Anda tidak perlu membaca
kembali seluruh modul/BMP. Kecuali, jika ada bagian yang tidak
jelas dari hasil rekaman bacaan Anda,
• Anda dapat membawa dokumen rekaman itu kemanapun Anda
pergi untuk dipelajari kapan pun dan dimana pun
• Ketika akan menghadapi Tugas Akhir Program (TAP) menjelang
semester terakhir yang sumbernya berasal dari sejumlah BMP
mata kuliah, Anda tinggal mempelajari kembali hasil rekaman
bacaan Anda.
• Ketika akan membuat karya ilmiah di akhir semester, Anda pun
dapat membaca ulang BMP hanya melalui hasil rekaman bacaan
tanpa membaca ulang seluruh BMP

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka
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Ada berapa cara untuk merekam hasil baca?

Hasil baca dapat direkam melalui salah satu bentuk berikut.
• Rangkuman
• Outline
• Peta

(Sumber: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/ingles_READING_PRIMER_MOMENTO/skimming001.png)

Apa yang dimaksud dengan rangkuman?

Rangkuman merupakan bentuk singkat dari sebuah teks atau
bacaan, yang berisi ide – ide pokok atau hal-hal penting dari isi
suatu bacaan.

Bagaimana membuat rangkuman yang baik?

• Membaca naskah asli
• Mencatat gagasan utama
• Menuliskan rangkuman
»»
Susun rangkuman dalam kalimat tunggal,
»»
Buang ilustrasi, deskripsi, dan contoh apabila dianggap
tidak penting
»»
Buang kata sifat atau kata keterangan
»»
Susun gagasan utama sesuai susunan pada text aslinya.

Seperti apa rangkuman yang baik?

• Rangkuman masih tetap mempertahankan urutan pikiran dan
pendekatan teks.
• Rangkuman tidak mengandung hal baru dan opini dari penulis
rangkuman.
• Panjang rangkuman sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
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Apa yang dimaksud dengan outline atau re-outline?

Outline atau re-outline adalah menuliskan kembali hasil baca
dalam bentuk kerangka isi bacaan, dalam bentuk pokok-pokok
pikiran dan rinciannya atau pokok-pokok bahasan, subpokok
bahasan dan rinciannya.

Apa yang dimaksud dengan Peta Konsep?

• Peta konsep: suatu alat (dapat berupa skema) yang digunakan
untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsepkonsep dalam bentuk proposisi-proposisi. (Novak dan Gowin
1985:15)
• Proposisi merupakan gabungan dua konsep atau lebih yang
dihubungkan oleh kata-kata penghubung.
• Suatu peta konsep dapat terdiri dari dua konsep yang
dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk
satu proposisi.

Bagaimana cara membuat peta konsep?

• Identifikasi konsep utama yang ada di modul atau bahan
pelajaran lainnya
• Tulis konsep utama ini dengan menggunakan Huruf Kapital
• Identifikasi semua konsep pendukung yang relevan dengan
konsep utama
• Hubungkan semua konsep pendukung dengan konsep utama
dan/atau antar konsep pendukung
• Contoh peta konsep:

Kiat Sukses Belajar di Universitas Terbuka
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Apa yang dimaksud dengan tutorial?
tutorial?

Tutorial adalah layanan belajar yang diberikan UT kepada
mahasiswa yang memerlukan
memerlukan bimbingan
bimbingan baik
baik yang
yang dilakukan
dilakukan
secara tatap muka (tutorial tatap muka atau TTM) atau online
tutorial online atau tuton)

(Sumber:
(Sumber:http://www.foothillers.com/images/content_images/category_images/academics/Clipart_tutoring.gif)
http://www.foothillers.com/images/content_images/category_images/academics/Clipart_tutoring.gif )

Apa yang harus saya persiapkan agar dapat mengikuti
tutorial dengan
dengan baik?
baik?

• Tanyakan kepada
kepada tutor
tutorrencana
rencanamateri
materitutorial
tutorialsetiap
setiappertemuan.
pertemuan.
• Pelajari materi modul yang
yang akan ditutorialkan. Ingat metode
SQ3R
metode SQ3R
• Beri tanda konsep atau penjelasan
penjelasan dalam modul yang tidak
dipahami
untuk ditanyakan
ditanyakan kepada
kepada tutor atau teman
dipahami untuk
teman di kelas
tutorial dalam TTM
TTM atau
atau pada
padaforum
forumdiskusi
diskusiuntuk
untukTuton.
Tuton.
• Aktiflah dalam tutorial. Tidak hanya
hanya bertanya tetapi juga berbagi
pemahaman
pemahaman

(Sumber:http://www.pppst.com/banner_tutorials.gif)
(Sumber:http://www.pppst.com/banner_tutorials.gif )
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Apa yang dimaksud dengan Tugas Tutorial?

• Tugas
Tugas yang harus dikerjakan oleh
oleh mahasiswa
mahasiswa selama
selama mengikuti
mengikuti
tutorial.
• Setiap mata
mata kuliah
kuliah ada
ada 33 tugas
tugastutorial
tutorial
• Nilai tugas tutorial tatap muka berkontribusi 50% dan nilai tutorial
online berkontribusi
berkontribusi 30%
30% terhadap
terhadapnilai
nilaiakhir
akhirmata
matakuliah,.
kuliah,.

(Sumber:
(Sumber:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/71/e7/cd/71e7cd09de06369addc59e1eff050a70.jpg)
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/71/e7/cd/71e7cd09de06369addc59e1eff050a70.jpg)

Apakah ada tugas yang harus
harus dikerjakan
dikerjakandalam
dalamtutorial?
tutorial?

• Iya, namanya Tugas
Tugas Tutorial,
Tutorial, yang
yang harus
harus dikerjakan oleh
mahasiswa.
• Tugas Tutorial ada tiga, yang diberikan pada pertemuan/inisiasi
ke-3, ke-5,
ke-5, dan
dan ke-7
ke-7
• Nilai tutorial
tutorial berkontribusi
berkontribusi terhadap nilai mata kuliah. Sebanyak
50% untuk TTM dan 30% untuk Tuton, dengan catatan nilai UAS
yang benar minimal 30%.

Bagaimana agar dapat memperoleh nilai Tugas Tutorial yang
maksimal?
• Pahami/kuasai konsep-konsep pokok dalam setiap modul
modul
• Kerjakan
Kerjakan semua
semua tugas dengan
dengan tuntas dan benar sesuai dengan
dengan
petunjuk setiap tugas
• Serahkan hasil pengerjaan
pengerjaan tugas kepada tutor sesuai dengan
dengan
jadwal.
• Kerjakan
Kerjakan tugas
tugas tutorial
tutorial secara
secara mandiri.
mandiri.
• Tugas hasil jiplakan
jiplakan atau
atau contekan
contekan sehingga
sehingga serupa
serupa dengan
dengan tugas
mahasiswa lain berpotensi dianggap gagal dan
dan diberi
diberi nilai 0.
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(Sumber: http://images.clipartpanda.com/tip-clipart-k6331668.jpg)

sama dengan
dengan soal
soal UAS
UAS ?
Apakah soal Tugas Tutorial akan sama

• Soal Tugas Tutorial umumnya
umumnya berbentuk
berbentuk uraian,
uraian, yang
yang tidak persis
sama dengan
dengan soal
soal UAS
UAS
• Namun, penguasaan konsep-konsep penting dalam Tugas
memudahkan mahasiswa dalam
Tutorial akan memudahkan
dalam menghadapi
menghadapiUAS
UAS

(Sumber:http://images.clipartpanda.com/preparation-clipart-exam.png)
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Apa yang dimaksud dengan UAS?

• UAS atau Ujian Akhir Semester adalah penilaian penguasaan hasil
belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah.
kuliah.
• Bentuk soal UAS berbentuk
berbentuk pilihan ganda
ganda (tes
(tes objektif
objektif),), atau esai.
• Materi UAS bersumber dari konsep-konsep penting seluruh
modul/BMP
mata kuliah
kuliah
modul/BMP mata

(Sumber:
writing-30962018)
(Sumber: http://www.clipartpanda.com/clipart_images/boy
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/boy writing-30962018)

Apa saja yang harus dipersiapkan
dipersiapkanagar
agardapat
dapatmengikuti
mengikutiUAS
dengan
sukses?
UAS dengan
sukses?

• Pelajari
Pelajari dan
dan kuasai
kuasai konsep-konsep
konsep-konsep penting
penting dalam
dalam modul/BMP
modul/BMP
mata kuliah yang diujikan.
diujikan. Bagi
Bagi yang
yang sudah
sudah merekeam hasil baca,
pelajari rekaman
rekaman hasil
hasil baca
baca Anda
Anda
• Hindari membaca sekaligus semua modul/BMP saat-saat
menjelang ujian. Hal ini akan
akan membuat
membuat panic dan tidak percaya
diri.
harus dipelajari
dipelajari
diri. Mengapa?
Mengapa? Karena begitu banyak hal yang harus
dan dipahami.
• Berlatih mengenali
mengenali dan mengerjakan
mengerjakan soal
soal dengan
dengan menggunakan
menggunakan
LM yang dapat di unduh
unduh dalam
dalam website
websiteUT
UT
• Persiapkan alat-alat tulis:
tulis: balpoin,
balpoin, pensil 2B, rautan pensil,
penghapus, Kartu
Kartu tanda
tanda Peserta
Peserta Ujian
Ujian (KTPU),
(KTPU), KTP/SIM,
KTP/SIM, kartu
mahasiswa. dan kalkulator atau kamus untuk ujian mata kuliah
yang membolehkan
membolehkan penggunaan
penggunaankalkulator
kalkulator dan
dan kamus.
kamus.
• Istirahat yang
yang cukup agar dapat mengikuti ujian dengan prima.
• Tiba di tempat ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian
dilaksanakan
dilaksanakan
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Bagaimana cara yang tepat ketika akan melaksanakan UAS?

• Tempatkan tas, modul/BMP, dan handphone di depan kelas
• Bacalah petunjuk yang terdapat pada cover soal
• Cek nama Anda, nomor ujian dan NIM yang tertera pada sampul,
dan cocokan dengan KTPU, Kartu Mahasiswa, dan Daftar Hadir
yang diedarkan oleh Pengawas.
• Cermati waktu UAS untuk matakuliah tersebut dan jumlah butir
soal yang tercantum pada sampul
• Cocokan jumlah seluruh butir soal dari halaman 1 s.d terakhir. Jika
terdapat ketidakcocokan, maka Anda dapat memberitahukan
pengawas untuk dicatat.
• Isilah dengan benar identitas pada Lembar Jawaban Ujian (LJU)
atau Buku Jawaban Ujian (BJU)
• Tandatangan pada kolom yang tersedia. Tandatangan Anda pada
lembar jawaban dan soal harus sama dengan tanda tangan pada
Daftar Hadir.

Bagaimana strategi mengerjakan soal UAS?

• Bangun kepercayaan diri bahwa Anda mampu mengerjakan UAS
dengan baik.
• Mulailah membaca dengan cermat soal demi soal, kemudian
jawablah pada soal yang Anda yakin benar jawabannya
• Kerjakan dulu soal yang mudah dan Anda yakin dapat
menjawabnya.
• Baca ulang soal yang belum terjawab dengan cermat
• Cek kembali keterisian dan kebenaran seluruh soal yang telah
Anda kerjakan
• Hindari selama UAS hal-hal yang menyebabkan Anda gagal ujian
karena mendapat hukuman, yaitu:
»»
Menggunkan joki yang mengakibatkan semua mata kuliah
semester itu terkena hukuman E
»»
Mencontek atau bekerja sama, termasuk membocorkan
jawaban soal kepada teman (hukuman E-H)
»»
Hindari penggunaan handphone saat ujian
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Testimoni Teman Mahasiswa
MAIMUNAH
Mengatur waktu, selama kuliah di UT, saya bangun lebih pagi dari
biasanya untuk belajar, tidak hanya mengandalkan informasi dari
modul pembelajaran dari UT, membeli buku dari karangan yang lain ,
dan pergi ke perpustakan di daerah, dengan mempunyai target agar
mendapatkan nilai terbaik, dan memotivasi diri sendiri , jangan lepas
dari meningkatkan ibadah kualitas lebih tinggi, menjalin komunikasi
dengan baik dengan SEMUA PIHAK YANG MEMPUNYAI AKSES UNTUK
MEMBANTU PERKULIAHAN ( SENIOR, TUTOR , DLL )
ALFIN RIZA
Lebih sering membaca modul, lebih banyak bertanya pada tutor untuk
materi yang tidak dipahami, melakukan pertukaran informasi dengan
sesama mahasiswa agar lebih optimal dalam memahami pelajaran ,
mengerjakan tugas tepat waktu.
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