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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum pendidikan saat ini mengarah pada pendekatan kompetensi. 

Pendekatan ini dilakukan bukan karena lulusan terdahulu yang tidak kompeten, 

melainkan seiring dengan besarnya kompetisi di era global. Mahasiswa 

keperawatan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, attitude, juga 

keterampilan klinik diberbagai bidang. Integrasi dari pengetahuan, 

keterampilan dan sikap profesional yang diaplikasikan dalam berbagai aspek 

disebut kompetensi (Mulder, 2016). Kompetensi yang harus dicapai seorang 

perawat adalah keterampilan klinik, dimana kompetensi tersebut diperoleh 

melalui kegiatan skills lab yang dipelajari dalam masa pendidikan. Widyandana 

(2013) menjelaskan bahwa dalam pencapaian kompetensi, skills lab memegang 

peranan penting. Pembelajaran di laboratorium (skills laboratory) merupakan 

tahapan pembelajaran setelah proses pembelajaran teori, dan sebagai proses 

menyampaikan keterampilan kepada peserta didik sesuai kompetensi yang 

diharapkan. Pembelajaran skills lab merupakan tahapan penting 

mempersiapkan peserta didik untuk praktik di klinik atau lapangan (Tuoriniemi 

& Schott-Baer, 2008).  

Pengalaman belajar di laboratorium (skills lab) diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap, tingkah laku, pengetahuan, serta keterampilan dasar 

profesional pada mahasiswa. Metode pembelajaran di laboratorium yang aktif, 
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kreatif serta berfikir kritis diperlukan untuk meningkatkan kompetensi skill 

mahasiswa. Metode belajar yang lebih menekankan pada keaktifan mahasiswa, 

saat ini mulai banyak digunakan untuk lebih mendorong partisipasi aktif dan 

berpikir kreatif. Salah satu metode yang di tawarkan adalah Peer-Assisted 

Learning (PAL) (Stone, Cooper, & Cant, 2013). Peer-Assisted Learning (PAL) 

merupakan salah satu metode atau strategi pembelajaran yang bersifat student 

center learning karena dianggap sebagai suatu metode pembelajaran yang 

kolaboratif, kooperatif dan memberikan manfaat secara akademik bagi 

mahasiswa (Saunders, et al., 2012; Secomb J, 2008; Yu et al., 2011). Menurut 

Tice (2014) salah satu dasar teoritis untuk semua jenis peer teaching dan 

learning adalah cooperative learning. Perspektif yang mengarahkan penelitian 

dan pengembangan cooperative learning adalah interaksi sosial, perkembangan 

kognitif dan teori-teori perilaku belajar.  

Tipe pembelajaran kooperatif (cooperative learning), seperti peer-

assisted learning, ideal untuk program yang membutuhkan mahasiswa untuk 

keterampilan yang membutuhkan panduan belajar, pengetahuan, dan penalaran 

klinis (Tice, 2014). Menurut Ladyshewsky (2000, dalam Tice, 2014) 

pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan 

hasil pendidikan dan sangat berguna untuk mengembangkan kompetensi siswa. 

Penggunaan PAL dalam program pendidikan kesehatan medis, keperawatan, 

terapi fisik, terapi okupasi, obat-obatan, pelatihan atletik, dan pendidikan 

tinggi, merupakan strategi pendidikan yang tepat digunakan karena 

menawarkan agar siswa aktif berpartisipasi (Henning, Weidner, & Mellisa, 
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2008). Metode PAL yang mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1990 telah 

berhasil menyediakan skema PAL dan diperkirakan ada sekitar 34 universitas 

di seluruh Inggris yang berhasil menyediakan skema PAL untuk siswa mereka.  

Pembelajaran keterampilan klinik dengan menggunakan mahasiswa 

sebaya sebagai pengajar (peer-assisted clinical skills training/peer-assisted 

learning selanjutnya disebut PAL) sudah mulai banyak digunakan di institusi 

pendidikan keperawatan (Williams, Fellows, Eastwood, & Wallis, 2014). 

Pembelajaran di skill lab sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, 

membutuhkan adanya strategi pembelajaran berbasis peer-assisted (Hughes, 

2011). Asistensi atau yang disebut juga Peer Assisted Learning (PAL) adalah 

suatu kegiatan pembelajaran dimana perolehan ilmu berasal dari rekan yang 

derajatnya sama dengan peserta yang menerima ilmu (Topping, 1996). Metode 

PAL ini dapat menggunakan mahasiswa sebaya pada satu tahun angkatan yang 

sama (peer-) maupun pada tahun angkatan yang berbeda namun tidak 

berjauhan (near-peer), dalam satu jenjang pendidikan yang setara (misalnya 

Diploma), maupun lintas jenjang, dalam satu institusi pendidikan maupun lintas 

institusi (Topping, 1996).  

Peer-Assisted learning merupakan salah satu implementasi 

pembelajaran dalam kelompok kecil yang bermanfaat untuk mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi, pengembangan kompetensi intelektual dan 

professional, dan pengembangan kepribadian mahasiswa (Brown & Atkins, 

2012). Penggunaan metode Peer-Assisted Learning (PAL) dalam pembelajaran 

pada ranah psikomotor sudah banyak dilaporkan oleh berbagai studi. Metode 
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Peer-Assisted Learning (PAL) terbukti efektif dan berperan dalam penguasaan 

keterampilan klinik (skills acquisition) mahasiswa baik keterampilan 

komunikasi (Nestel & Kidd, 2005), keterampilan pemeriksaan fisik (Burke et 

al., 2007; Field et al., 2007) maupun keterampilan prosedural (Weyrich et al., 

2009; Tolsgaard et al., 2007; Perkins et al., 2012). Metode PAL dinyatakan 

sebanding dan seefektif pembelajaran yang diberikan oleh staf fakultas 

(Weyrich et al, 2009; Tolsgaard et al, 2007). Penelitian lain juga menjelaskan 

bahwa PAL merupakan salah satu aspek yang berkembang pesat dalam 

pendidikan keperawatan yang telah terbukti mengembangkan kemampuan 

siswa dalam komunikasi, berpikir kritis, dan kepercayaan diri (Stone, Cooper, 

& Cant, 2013). 

Metode Peer-Assisted Learning (PAL) terbukti memberikan manfaat 

secara akademik bagi mahasiswa pengajar (tutor) maupun peserta (tutees) (Yu, 

et al., 2011). Manfaat bagi mahasiswa (tutees), akan lebih akrab dengan tutor 

dibandingkan dengan fasilitator dosen, sehingga lebih mudah dalam proses 

pembelajaran (Sheldon; 1973 cit. Burke et al., 2007). Interaksi dengan rekan 

sebaya juga diketahui dapat meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen 

untuk belajar, meningkatkan perhatian bersama antara peserta dan bermanfaat 

untuk peningkatan keterampilan (Topping & Ehly, 1998; Buckley & Zamora, 

2007). Secara teori, hal yang diyakini mendukung keberhasilan PAL ini terletak 

pada adanya fakta bahwa tutor dan mahasiswa peserta (tutees) mempunyai 

pengetahuan dasar dan pengalaman yang sama. Hal ini dikenal sebagai 

keselarasan kognitif (cognitive congruence). Adanya kesesuaian kognitif ini 
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memungkinkan asisten mahasiswa memahami secara lebih mendalam tingkat 

pengetahuan, kebutuhan belajar, masalah kognitif yang dihadapi serta capaian 

yang diharapkan terhadap mahasiswa pesertanya sehingga asisten mahasiswa 

ini mampu menjelaskan konsep-konsep secara sederhana dengan menggunakan 

bahasa yang paling mudah difahami sesuai dengan level mahasiswa pesertanya 

(Ten Cate & Durning, 2007). Manfaat bagi institusi, model pembelajaran 

dengan PAL ini mampu menutup kesenjangan nilai antar mahasiswa, 

meningkatkan suasana akademik yang kondusif, budaya kolaborasi daripada 

kompetisi, situasi yang mendukung proses pembelajaran serta alternatif inovasi 

bagi institusi dengan keterbatasan sumber daya manusianya (Ross & 

Cummings, 2009). 

Studi pendahuluan di Akper Pemkab Ponorogo melalui wawancara 

pada bulan Maret 2016 kepada dosen, kepala laboratorium dan mahasiswa, 

menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan di skills lab Akper 

Pemkab Ponorogo selama ini menggunakan metode teacher-center learning 

serta demonstrasi pada kelompok besar (10-15 mahasiswa). Tatap muka dengan 

dosen dilaksanakan satu kali/kompetensi skill laboratory. Sedangkan diluar 

jadwal skills lab sebagian kecil mahasiswa melakukan latihan mandiri tanpa 

ada fasilitator. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah 

tentang mutasi pegawai antar SKPD, dan Akper Pemkab Ponorogo juga terkena 

dampak kebijakan tersebut. Pada tahun 2015 Akper Pemkab Ponorogo 

memiliki dosen 21 orang, dan pada tahun 2017 berkurang menjadi 13 orang. 

Jumlah ini sudah termasuk dosen yang sedang mengikuti tugas belajar dan 
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dosen yang menjabat posisi struktural. Jumlah total mahasiswa dari tingkat 1 

sampai 3 adalah 309 orang. Sedangkan untuk sarana dan prasarana di skills lab, 

perbandingan alat dengan mahasiswa adalah 1 : 5. 

Eksplorasi lebih lanjut dilakukan dengan mewawancara secara tak 

terstruktur kepada perwakilan mahasiswa. Wawancara ini dimaksudkan untuk 

lebih memahami kondisi apa yang sedang terjadi.  Hasil wawancara pada 

beberapa mahasiswa didapatkan bahwa saat dosen mendemonstrasikan sebuah 

tindakan tampak begitu mudah, namun saat mahasiswa mencoba latihan sendiri 

(simulasi) ternyata susah. Mahasiswa merasakan bimbingan dan waktu yang 

kurang dalam latihan keterampilan klinik. Claramita & Widyandana (2008) 

menyebutkan ketika melihat seorang ahli melakukan demonstrasi seolah-olah 

keterampilan tersebut terlihat mudah dilakukan. Pada saat mahasiswa 

melakukan sendiri, ternyata banyak kesulitan yang dihadapi. Bahkan untuk 

berkomunikasi dengan pasienpun, mahasiswa masih melakukan dengan 

pemahaman yang terbatas pada kognitif, daripada aplikasi pada keterampilan 

klinis maupun perilaku profesional. Dampaknya, tingkat kegagalan mahasiswa 

(failure rate) dalam ujian Objective Structure Clinical Evaluation (OSCE) 

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2015-2016) di Akper Pemkab Ponorogo 

berdasarkan data yang diambil dari bagian laboratorium menunjukkan bahwa 

rata-rata persentase kegagalan mahasiswa (failure rate) dalam ujian OSCE 

mencapai 39,18%.  

Komponen skills atau keterampilan klinis sangat penting, karena 

seorang perawat tidak mungkin dapat bertindak secara profesional jika tidak 
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didukung keterampilan klinis (kompetensi) yang cukup. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi capaian kompetensi mahasiswa saat pembelajaran di skills lab 

adalah: 1) Faktor mahasiswa: prior knowledge, aptitudes, umur, gaya belajar, 

sikap dan motivasi (Suryadi, 2008); 2) Faktor kelompok: jumlah mahasiswa 

dalam satu kelompok (Dornan, Mann, Scherpbier, & Spencer, 2011), 

kesepakatan awal (ground rules) dalam kelompok (Jacques, 2010); 3) Faktor 

instruktur: role model, fasilitator, perencana, pengembang materi dan bahan 

pembelajaran (Harden & Crosby, 2000); 4) Faktor peralatan: jumlah dan jenis 

peralatan di skills lab sebaiknya harus memadai; 5) Faktor lingkungan 

pembelajaran: lingkungan fisik dan non-fisik (sosial) (Hutchinson, 2013). 

Penerapan metode pembelajaran peer-assisted learning diharapkan 

mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa di skills lab. Salah satu usaha 

yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan menurunnya 

pencapaian kompetensi pembelajaran skill laboratory dan kekurangan tenaga 

pengajar di skills lab adalah dengan menerapkan metode PAL. Namun, perlu 

diingat bahwa PAL bukanlah untuk mengganti fungsi dosen sebagai tenaga 

pengajar, namun sebagai pelengkap atau tambahan dalam proses belajar 

mengajar. Hal ini didukung oleh penelitian Burke et al. (2007), bahwa program 

Peer-Assisted Learning (PAL) dapat dijadikan sebagai program tambahan 

untuk latihan mandiri mahasiswa dalam berlatih keterampilan klinik. Program 

ini terbukti dapat meningkatkan nilai ujian Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE), kepercayaan diri, keterampilan komunikasi dan 

bekerjasama dalam kelompok mahasiswa. Hasil ini juga sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan Tagawa & Imanaka (2010) bahwa latihan mandiri 

mahasiswa dalam berlatih keterampilan klinik yang sebelumnya diawali dengan 

refleksi diri dapat meningkatkan nilai ujian Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) mahasiswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menganggap perlu adanya 

perubahan atau inovasi dalam pembelajaran skills lab di Akper Pemkab 

Ponorogo untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai standart 

yang ditetapkan profesi dengan melakukan penelitian tentang penerapan peer-

assisted learning untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di skill 

laboratory Akper Pemkab Ponorogo. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimanakah pengaruh penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) 

untuk meningkatkan Pencapaian Kompetensi Mahasiswa di Skill Laboratory 

Akper Pemkab Ponorogo? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) 

untuk meningkatkan Pencapaian Kompetensi Mahasiswa di Skill 

Laboratory Akper Pemkab Ponorogo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis kompetensi kognitif mahasiswa sebelum dan setelah 

penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) di skill laboratory Akper 

Pemkab Ponorogo. 



9 

 

b. Menganalisis kompetensi psikomotor mahasiswa sebelum dan setelah 

penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) di skill laboratory Akper 

Pemkab Ponorogo 

c. Menganalisis kompetensi afektif mahasiswa sebelum dan setelah 

penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) di skill laboratory Akper 

Pemkab Ponorogo 

d. Membandingkan pengaruh penerapan Peer-Assisted Learning (PAL) 

terhadap kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif mahasiswa di 

skill laboratory Akper Pemkab Ponorogo. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan  memperkaya  konsep  atau  

teori yang mendukung perkembangan ilmu keperawatan tentang model 

pembelajaran skill labs. 

b. Menjadi kajian pustaka dan sumbangsih penelitian bagi pendidikan 

keperawatan 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengelola skills-lab Akper 

Pemkab Ponorogo untuk melakukan pengambilan kebijakan guna 

perbaikan program pembelajaran laboratorium. 

b. Menambah pengetahuan baru serta sebagai acuan penelitian lanjutan 

tentang Peer-assisted learning (PAL) dalam penguasaan keterampilan 

klinik di institusi pendidikan keperawatan. 
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E. PENELITIAN TERKAIT 

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Tujuan Metode 
Perbedaan dan 

persamaan  

Burke J. , 

Fayaz, 

Graham, 

Matthew, 

& Field, 

2007 

Peer-assisted 

learning in 

the 

acquisition of 

clinical skills: 

a 

supplementar

y approach to 

musculoscelet

al system 

training. 

Melakukan 

evaluasi 

penerapan 

PAL untuk 

meningkatka

n ketrampilan 

klinik system 

muskuloskele

tal  

Penelitian dilakukan pada 

mahasiswa kedokteran 

Universitas Glasgow. 

Dilakukan pada 4 

mahasiswa tahun ke 4 

yang di training tehnik 

PAL pada keterampilan 

musculoskeletal, selama 

5 minggu. Tutor PAL 

merekrut dan melatih 28 

mahasiswa (tutees). 

Evaluasi persepsi 

menggunakan pre-post 

kuesioner, dan kuesioner 

pengalaman belajar 

dengan skala likert dan 

skor OSCE. 

 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

Weyrich, 

et al., 

2009 

Peer-assisted 

vs faculty staf-

led skills 

laboratory 

training a 

randomized 

controlled 

trial 

Mengidentifi

kasi 

efektifitas 

PAL pada 

pembelajaran 

skills lab dan 

mengidentifi

kasi 

efektifitas 

PAL  pada 

staf fakultas 

(asisten lab) 

Desain penelitian 

prospektif. Tehnik 

sampling Randomized. 

Responden mahasiswa 

kedokteran tahun ke 3, 

melibatkan 3 kelompok.  

2 kelompok menerima 

pelatihan dari salah satu 

peer-tutor angkatan yang 

berbeda atau staf fakultas 

yang berpengalaman. 

Penilaian menggunakan 

OSCE (3 station menilai 

tehnik variasi injeksi) 

yang divideokan. 

Assessor video menilai 

dengan checklist dan 

global rangking form. 

Kelompok 3 mahasiswa 

digunakan sebagai 

kontrol grup. 
 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

Lorio, 

Florman, 

Gore, 

Housley, 

Power of Peer 

Assissted 

Learning: An 

interdisciplina

Mengidentifi

kasi 

pengetahuan 

tentang 

Desain penelitian 

eksperimen. Mahasiswa 

fisioterapi mengajarkan 

mahasiswa perawat 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

10 
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Peneliti Judul Tujuan Metode 
Perbedaan dan 

persamaan  

& Nelson, 

2016 

ry Mobility 

Laboratory 

Experience 

mobilitas dan 

memperbaiki 

pemahaman 

peran dan 

tanggung 

jawab dua 

displin ilmu 

(fisioterapi 

dan 

keperawatan)

.  

tentang skill ROM. 

Mahasiswa dibagi 10 

grup, 1 grup 6 perawat 3 

fisioterapi, setiap grup 

bergiliran masuk pada 10 

mobility station selama 

20 menit. Setelah 

melengkapi semua station 

mahasiswa keperawatan 

mereview kembali kasus 

skenario dengan 

mempelajari pengetahuan 

dan  kemampuan yang 

dipelajari. Mencocokkan 

keterampilan dengan 

teori. 
 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

El-Sayed, 

Metwally, 

& 

Abdeen, 

2013 

Effect of peer-

teaching on 

the 

performance 

of 

undergraduat

e nursing 

students 

enrolled in 

nursing 

administratio

n course 

Menilai efek 

peer-teaching 

pada 

performa 

mahasiswa di 

mata kuliah 

manajemen 

keperawatan 

mahasiswa 

keperawatan 

Desain penelitian Quasy 

Experiment non-

radomized comparative 

design. 

Dilakukan di departemen 

kep. Universitas Jazajig. 

Sampel sebanyak 338 

mahasiswa keperawatan 

tahun ke-4. Sejumlah 333 

setuju, dibagi jadi 2 grup 

(intervensi dan kontrol). 

Pengumpulan data 

menggunakan Student 

Clinical Evaluation 

Checklist, Clinical 

Teaching Preference 

Questionare (CTPQ), dan 

Peer Teaching Experince 

Questionnaire (PTEQ). 
 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

Beard, 

O'Sulliva

n, Palmer, 

& Kim, 

2012 

Peer Assissted 

Learning in 

Surgical Skills 

Laboratory 

Training: A 

pilot study 

Mengevaluas

i performa 

kelompok 

menggunaka

n PAL. 

Mendeskripsi

kan umpan 

balik yang 

diberikan 

anggota 

kelompok 

Desain penelitian 

randomized comparison. 

Membandingkan 

performa mahasiswa 

residensi (33 mahasiswa) 

dengan peer tutor pada 

laboratorium medikal 

bedah Universitas 

California San Francisco. 

Evaluasi menggunakan 

cheklist yang sudah di uji 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 



12 

 

Peneliti Judul Tujuan Metode 
Perbedaan dan 

persamaan  

pada skill 

surgery 

dengan dan 

tanpa 

pengawasan. 

Menentukan 

kaitan antara 

umpan balik 

penampilan 

yang nyata.  
 

validitas. Skill yang 

dievaluasi adalah 

menjahit (hecting).  

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

Saunders, 

et al., 

2012 

The 

experience of 

interdisciplina

ry peer-

assissted 

learning 

(PAL) 

Mengidetifik

asi 

keuntungan 

pembelajaran 

interdisiplin 

dengan PAL 

Sesi pembelajaran 

diberikan pada grup 

kolaborasi tahun ke 4 

mahasiswa kedokteran 

dan keperawatan di 

Universitas Edinburg 

UK, dibawah supervise 

staf pengajar.  

Mengajarkan materi 

cairan dan elektrolit 

menggunakan 

pendekatan interdisiplin 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 
 

Field, 

Burke, 

McAlliste

r, & 

Lloyd, 

2007 

Peer Assissted 

Learning: a 

novel 

approach to 

clinical skills 

learning for 

medical 

students 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menentukan 

apakah PAL 

mampu 

meningkatka

n 

keterampilan 

pemeriksaan 

klinis sistem 

kardiovaskul

er 

pencernaan 

dan 

pernafasan. 

 

Desain penelitian 

komparatif. 

Penelitian dilakukan di 

Universitas Glasgow. 

Trainer (tutor) dipilih 

dari mahasiswa tahun 

pertama dan kedua. 

Direkrut dengan iklan 

poster & email. Ada 32 

grup yang terdiri dari 5 

siswa/grup. Sesi pertama 

untuk Self Directed 

Learning, sesi kedua 

menonton video dan 

dijelaskan oleh trainer, 

sesi 3 mahasiswa 

melakukan ujian 3 skill 

system kardiovaskular, 

pernafasan, pencernaan 

dan direkam. Respon 

PAL dievaluasi untuk 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 



13 

 

Peneliti Judul Tujuan Metode 
Perbedaan dan 

persamaan  

memperoleh gambaran 

dan penampilan trainer 

menggunakan analog 

visual dan skala likert. 

Review mahasiswa di 

tahun tersebut dengan 

kuesioner. 
 

Landi, 

2014 

Pengaruh 

program Peer 

Assisted 

Learning 

dalam 

meningkatkan 

keteramilan 

klinik 

Mengetahui 

perbedaan 

antara 

bimbingan 

tutor PAL 

dan persepsi 

di 

laboratorium 

keperawatan 

Studi kuantitatif, 

randomized control trial 

pada mahasiswa diploma 

keperawatan tahun 

pertama (N 94). Tutor 

PAL adalah mahasiswa 

tahun kedua, terbagi 

menjadi 5 kelompok 

perlakukan dan 5 

kelompok kontrol. 

Penilaian keterampilan 

menggunakan checklist 

sedangkan persepsi 

menggunakan kuesioner. 

Hasilnya nilai mahasiswa 

yang diterapkan program 

PAL lebih tinggi, 

persepsi mahasiswa 

tentang PAL baik. 
 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

Young, 

Montgom

ery, 

Hayward, 

Mellanby,

2014 

 

The benefit of 

peer-assisted 

mosk OSCE 

Mendeskripsi

kan 

implementasi 

dan 

keuntungan 

dari 

penerapan 

peer assisted 

learning 

(PAL) model 

untuk 

meningkatka

n 

pengalaman 

OSCE  

Desain penelitian 

kualitatif. Sampel 

penelitian mahasiswa 

yang mengikuti program 

pelatihan OSCE tahun 

ke-4. Melibatkan 103 

tutor memfasilitasi 245 

tutees untuk belajar. 

Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner 

untuk menilai kualitas, 

persepsi, keuntungan dari 

PAL. Hasil penelitian 

menunjukkan PAL dapat 

meningkatkan 

kepercayaan diri tutees, 

mengurangi kecemasan, 

kesiapan mengikuti ujian 

OSCE. 

Perbedaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

tujuan penelitian, 

metode 

penelitian, 

variabel 

penelitian, subjek 

penelitian, dan 

tempat penelitian. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ada 

pada variabel 

independen 

 

 


