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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PEER ASSISTED LEARNING (PAL) 

1. Pengertian  

Asistensi atau Peer Assisted Learning (PAL) dapat didefinisikan 

sebagai metode pembelajaran orang-orang dari kelompok sosial yang sama 

(setara) yang bukan merupakan pengajar professional, saling membantu 

sesama untuk belajar dan memberikan pelajaran kepada diri mereka sendiri 

dengan mengajar (Toping, 1996). Peer learning dapat didefinisikan sebagai 

cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui keaktifan dan 

saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Metode ini melibatkan 

kelompok sosial antara siswa yang belajar sendiri tanpa guru yang 

membantu dalam proses belajar (Topping, 2005). 

Pembelajaran Peer Assisted Learning (PAL) mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut (Topping & Stewart, 1998) : 

a. Penolong (helper) membantu yang lain untuk belajar dan juga 

mempelajari untuk dirinya sendiri 

b. Asistensi melengkapi dari sistem mengajar profesional namun asistensi 

tidak bisa menggantikan sistem mengajar profesional 

c. Bantuan diutamakan agar semua anggota mendapat hasil dari satu atau 

beberapa bidang 
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d. Bantuan tersedia untuk semua anggota dengan dasar kesempatan yang 

sama 

e. Bantuan diatur secara hati-hati dan diawasi oleh pengajar profesional 

dengan pandangan yang luas tentang perannya. 

Pada dasarnya asistensi dapat dibedakan menjadi beberapa macam 

seperti yang telah dijelaskan dalam Topping dan Ehly (1998), yaitu: 

a. Peer Tutoring 

Peer tutoring merupakan jenis asistensi yang paling banyak 

diketahui dan sering menargetkan penguasaan keterampilan. Peer 

tutoring bisa dikenali dengan adanya pembagian peran dalam asistensi 

tersebut yaitu seperti namanya ada helper yang bertugas sebagai tutor 

dan pesertanya yang dapat disebut tutee. Peer tutoring lebih berfokus 

pada isi kurikulum pembelajaran di mana pesertanya atau para tutee 

akan mendapat pelatihan dari tutor untuk mendapat keterampilan 

tertentu. 

b. Peer Modeling 

Pada jenis asistensi ini helper akan berperan sebagai imitator 

atau sebagai orang yang akan memberikan contoh kepada pesertanya. 

Peer modeling lebih mengarahkan pesertanya untuk mengidentifikasi 

atau meniru imitator daripada menerima materi seperti yang ada pada 

peer tutoring. Peer modeling dinilai lebih efektif pada peserta yang 

dominan pada sisi visualnya dibandingkan pada peserta yang dominan 

pada sisi verbal. 
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c. Peer Monitoring 

Peer monitoring merupakan kombinasi dari unsur pengamatan 

atau observing dan pengecekan atau checking antar anggotanya. Dalam 

peer monitoring tidak ada peran helper ataupun tutor yang memberikan 

bantuan namun anggota peer monitoring ini akan saling mengawasi 

dan menilai pembelajaran peserta lain. 

d. Peer Assessment 

Peer assessment adalah suatu sistem di mana peserta dapat 

menilai hasil pekerjaan, produk atau outcome pembelajaran dari peserta 

lain. Sistem ini memberikan manfaat bagi pesertanya agar dapat 

menilai apa yang benar dan seharusnya dilakukan. Peer assessment ini 

juga mendukung terjadinya penilaian diri – sendiri atau self assesment 

bagi pesertanya. 

2. Istilah dalam Peer-Assisted Learning (PAL) 

Ada banyak istilah atau perbedaan yang sangat besar yang 

digunakan untuk mengungkapkan model pembelajaran dengan PAL. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh variasi dalam pendekatan, asal sejarah, 

disiplin akademik dan asal PAL dikembangkan (Ross & Cameron, 2007). 

Berikut ini beberapa istilah PAL yang muncul dalam beberapa literatur, 

yaitu: 
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Tabel 2.1 Berbagai sinonim dan bentuk spesifik dari PAL dari berbagai 

literatur (Ross & Cameron, 2007) 
 

Peer appraisal 

Peer review 

Peer assisted study 

Peer assessment 

Peer tutoring 

Peer teaching 

Peer counseling 

Peer assisted biting 

Peer supported learning 

Collaborative learning 

Learning cells/student dyads 

Parranaige 

Proctoring 

Students helping students 

Students teaching assistant schemes 

Student teaching/tutoring/mentoring 

Student advisory schemes 

Supplementation instruction (SI) 

 

3. Model Peer Learning 

Tabel 2.2 Model Peer Learning 
 

Model Deskripsi 

Class wide Peer-

Tutoring (CWPT) 

Dikembangkan oleh Delquadri et al. (1986) di Juniper 

Gardens Project, Kansas. Siswa di seluruh kelas yang 

dipasangkan dengan masing-masing guru dan tutee yang 

bekerja sama dalam tugas-tugas yang terstruktur oleh guru 

selama 30 menit per hari. Setelah 10 menit dari bimbingan, 

peran dibalik. Setiap angka dua biasanya ditugaskan untuk 

salah satu dari dua tim yang bersaing untuk mendapatkan 

poin untuk menilai tugas, atau untuk peran mereka sebagai 

guru atau tutee. 

 

Peer-Assisted 

Learning Strategy 

(PALS) 

Sebuah versi modifikasi dari CWPT dikembangkan oleh 

Fuchs et al (1997). Siswa dibagi menjadi siswa yang 

memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan kemampuan 

yang lebih rendah. Dalam membaca dengan metode PALS, 

siswa bergiliran membaca dengan siswa yang lebih pandai 

akan menjadi pembaca pertama. Langkah-langkah untuk 

membaca dengan metode PALS termasuk rekan membaca, 

meringkas paragraf, memprediksi selanjutnya dan 

menceritakan kembali. PALS dalam matematika mencakup 

dua prosedur pembinaan dan praktek. 

 

Reciprocal Peer-

Tutorial (reverse 

role tutoring) 

Awalnya dikembangkan untuk siswa sekolah dasar 

perkotaan yang memiliki nilai rendah oleh Fantuzzo et al 

(1992). Sebuah strategi pembelajaran kolaboratif dimana 

siswa bergantian antara peran guru dan tutee. RPT 

menggabungkan pasangan usia yang sama kemampuan 

yang sama dan menggunakan metode pengelolaan diri dan 

kelompok kontinjensi reward saling tergantung untuk 

mempromosikan kompetensi akademik dan sosial. 
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Cross-age peer-

tutoring 

Paradigma guru-tutee adalah siswa dari berbagai usia dan 

kelas. Siswa yang lebih tua di kelas yang lebih tinggi 

dicocokkan dengan siswa yang lebih muda di kelas yang 

lebih rendah. 

 

[Dalam Showunmi. What is the effectiveness of peer-tutoring programs on 

improving the classroom, social and affective behaviours of pupils with social, 

emotional and behavioural difficulties] 

 
4. Dimensi dalam PAL 

Toping (2016) menyebutkan ada sepuluh dimensi untuk menilai satu 

PAL, yaitu: isi kurikulum, cara kontak, tahun pembelajaran, kemampuan, 

keberlanjutan peran, tempat, waktu, karakteristik tutee, karakteristik tutor 

dan tujuan pembelajaran. Teori yang dikemukakan Ten Cate & Durning 

(2007) terdapat tiga dimensi dalam mengkategorikan penerapan pengajaran 

oleh tutor sebaya, yaitu: 1) Jarak angkatan antara asisten dan mahasiswa 

pesertanya. Jika jarak ini kurang satu tahun atau pada tahun angkatan yang 

sama, pengajaran ini dikenal sebagai peer-teaching/reciprocal 

teaching/same level/same age teaching. Sebaliknya, jika jaraknya cukup 

dekat; misalnya satu tahun, dikenal sebagai near-peer teaching dan jika 

cukup jauh atau bahkan pada kondisi social yang berbeda, dikenal sebagai 

cross-age/cross-level/cross year peer teaching; 2) Jumlah mahasiswa yang 

diajar/peserta. Jumlah mahasiswa yang diajar bisa hanya satu orang (one to 

one peer teaching) atau beberapa orang (small group) atau pada kelas besar 

(large group); dan 3) Formalitas. Pembelajarannya formal (resmi dalam 

kurikulum/terintegrasi dengan baik) atau informal (tidak tercantum dalam 

kurikulum, hanya bersifat tambahan/supplementary) (Ten & Durning, 

2007). 
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Tabel 2.3 Dimensi dalam Penerapan Pengajaran PAL 

 Jarak antara pengajar 

dan pembelajar 
Ukuran kelompok Formalitas 

Rendah Kurang dari satu 

tahun 

Pertemuan individu (satu 

atau dua pembelajar) 

Informal 

Tinggi Satu tahun atau lebih Pertemuan kelompok (tugas 

atau lebih pembelajar) 

Formal 

 

Secara organisasional, pelaksanaan PAL didasarkan pada 13 

dimensi organisasional oleh Topping dan Ehly (2001), yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Dimensi organisasional aplikasi PAL di skills lab 

Akper Pemkab Ponorogo 
 

No Dimensi Organisasional Bentuk aplikasi PAL 

1. Konten kurikulum Dua keterampilan klinik 

2. Cara Kontak 
Dua asisten mengajar 1 kelompok 

(5/6 orang) 

3. Inter/intra institusi Intra institusi 

4. Tahun pembelajaran Satu angkatan 

5. Kemampuan Berbeda 

6. Keberlanjutan peran Sementara (uji coba) 

7. Waktu Dalam waktu perkuliahan formal 

8. Tempat Skills lab Akper Pemkab Ponorogo 

9. Karateristik asisten pengajar 
Mahasiswa dengan IP diatas 3.25 dan 

tidak bermasalah dalam perilaku 

10. Karakteristik peserta Seluruh angkatan tahun kedua 

11. Tujuan pembelajaran Penguasaan dua keterampilan klinik 

12. Keikutsertaan Voluntary / tidak wajib 

13. Reinforcement Penilaian formatif 
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5. Tujuan Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) 

a. Meningkatkan penguasaan pengetahuan para mahasiswa sesuai dengan 

yang dimuat dalam modul-modul, melakukan usaha-usaha pengayaan 

materi yang relevan; 

b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa tentang cara 

memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan agar mampu 

membimbing diri sendiri; 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang cara belajar mandiri dan 

menerapkannya pada masing-masing modul yang sedang dipelajari. 

6. Ketentuan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) 

Peer-Assisted Learning (PAL) pada dasarnya sama dengan program 

bimbingan, yang bertujuan memberikan bantuan kepada peserta didik 

sehingga dapat mencapai hasil belajar optimal. Agar model pembelajaran 

tutor sebaya mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan, (Miller, 2008) 

menuliskan ketentuan penggunaan Peer-Assisted Learning (PAL) sebagai 

berikut:     

a. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai 

b. Jelaskan tujuan kepada seluruh peserta didik 

c. Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai 

d. Gunakan cara yang praktis 

e. Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. Lakukan 

tutorial pada ketrampilan yang akan dilakukan pada tutor. 

f. Lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui 

tutor sebaya 

g. Jagalah peserta didik yang menjadi tutor tidak sombong. 
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peer-Assisted Learning (PAL) 

Topping dan Ehly (1998) menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas dari proses pelaksanaan asistensi yaitu : 

a. Organization and Engagement 

Organization dan engagement adalah faktor bagaimana Asistensi 

diatur dan diorganisasikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

ada. Hal tersebut terdiri dari berapa banyak waktu yang diberikan 

untuk mencapai tujuan dan kemauan peserta Asistensi dan helper 

dalam mencapai tujuan.       

b. Cognitive Conflict 

Asistensi sebagai salah satu bentuk proses pembelajaran dapat 

memberikan pengertian baru kepada pesertanya tentang hal yang 

dipelajari dalam asistensi. Hal ini menyebabkan munculnya konflik 

kognitif dalam bagaimana peserta menerapkan pengertian baru yang 

didapatkan dalam asistensi. Proses konflik kognitif menentukan apakah 

asistensi dapat memberikan manfaat kepada pesertanya. 

c. Scaffolding and Error management 

Helper selain memberikan pengetahuan baru kepada pesertanya 

tapi juga bertugas dalam mengawasi proses pembelajaran pesertanya. 

Helper memberikan masukan dan memberi koreksi pada kesalahan 

yang mungkin dilakukan peserta dalam asistensi. Proses memberikan 

masukan dan mengoreksi ini merupakan faktor yang penting apakah 

peserta asistensi dapat mencapai tujuan awal yang ditetapkan atau 

tidak. 
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d. Communication 

Asistensi sangat membutuhkan peran komunikasi yang baik 

dalam pelakasanaannya. Komunikasi yang baik dapat menumbuhkan 

kesetaraan posisi yang sangat ditekankan dalam asistensi. Mendengar, 

menjelaskan, bertanya, menyimpulkan, memperkirakan dan 

berhipotesis merupakan kemampuan komunikasi yang diperlukan 

dalam asistensi dalam menunjang keberhasilan asistensi tersebut. 

e. Affect 

Komponen afektif juga memiliki peranan yang sangat kuat 

dalam keberhasilan asistensi. Motivasi dan enthusiasm yang tinggi 

dapat meningkatkan tingkat percaya diri baik peserta dan helper. 

Sedangkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada helper dapat 

menghilangkan dan memperbaiki ketidakpedulian dan misconception 

peserta asistensi. Komponen afektif yang berpengaruh dalam asistensi 

adalah motivasi, akuntabilitas, modeling, ownership, dan 

pengungkapan diri. 

8. Landasan Teori Peer-Assisted Learning (PAL) 

Teori dasar tutor teman sebaya dapat ditelusuri kembali ke teori 

perkembangan kognitif dan sosial budaya (Topping & Ehly, 1998a; Foot & 

Howe, 1998; Topping & Ehly, 2001 dalam Showunmi, 2008). Namun hal 

itu juga mengacu pada teori-teori pembelajaran social motivasi dan kohesi 

sosial (Slavin, 1996; Maheady & Gard, 2010; O'Donnell & King, 1999; 

O'Donnell & O'Kelly, 1994 dalam Showunmi, 2008). 
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Jean Piaget dalam teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa 

tahap perkembangan kognitif melibatkan berbagai macam faktor, seperti: 

kematangan, pengalaman, dan faktor lingkungan sosial. Piaget berpendapat 

bahwa ketika orang menghadapi informasi baru yang tidak sesuai dengan 

pengaturan pengetahuan dan pemikiran mental mereka saat ini, sebuah 

kontradiksi yang menyebabkan ketidakseimbangan. Hal ini menyebabkan 

pelajar mengakomodasi informasi baru dan mengubah pemahaman 

sehingga mencapai keseimbangan. Dengan cara ini, pelajar membangun 

pengetahuan mereka sendiri. Piaget percaya bahwa kerjasama diantara 

rekan sebaya mungkin mendorong pertukaran pemikiran dan diskusi secara 

nyata, dan kerjasama. Kerjasama diantara rekan sebaya penting untuk 

mengembangkan sikap kritis pikiran, objektivitas, dan refleksi diskursif. 

Pengaruh Piaget jelas terlihat dalam konteks PAL, dan namanya sering 

disebutkan dalam sejumlah prakarsa PAL (Falchikov, 2001).  

Teori zone of proximal development oleh Vygotsky (1978), 

menyatakan bahwa perkembangan kognitif membutuhkan interaksi sosial. 

Vygotsky menetapkan bahwa interaksi sosial memainkan peran penting 

dalam pengembangan kognisi (Vygotsky, 1978). Dukungan belajar dari 

rekan-rekan di "komunitas praktek", sebagai akibatnya, memberikan 

kesempatan bagi praktisi pemula untuk merenungkan proposisi 

pengetahuan (fakta dan konsep), pengetahuan kerajinan profesional (belajar 

dari pengalaman, keterampilan), dan pengetahuan pribadi (frame yang unik 

acuan dan self). Vygotsky berpendapat bahwa berbagai keterampilan dapat 

dikembangkan dengan bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan 

teman melebihi yang dapat dicapai sendiri. Pusat untuk teorinya adalah ide 
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dari zone of proximal development (ZPD) yang berarti suatu zona 

perkembangan ketika anak tidak mampu melakukan suatu kegiatan belajar 

tanpa bantuan, namun dapat melakukannya secara baik dibawah bimbingan 

orang dewasa. Tingkat perkembangan ditentukan melalui pemecahan 

masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan rekan-

rekan yang lebih mampu (Toping, 1996; Falchikov, 2001; ten Cate & 

Durning, 2007). 

Jenis cooperative learning seperti peer-assited learning baik untuk 

mata pelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengembangkan 

keterampilan yang membutuhkan panduan ketangkasan, pengetahuan dan 

penalaran klinis (Ashgar 2010, Ladyshewsky, 2000 dalam Tice, 2014). 

Stanberg (1985, cit. Toping, 1996) menyebutkan bahwa ada beberapa 

komponen yang teridentifikasi dan mungkin mengalami peningkatan 

selama proses PAL diantaranya: kemampuan meta-kognitif dalam 

merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi diri dalam mengajar. Selain 

itu, dimungkinkan juga adanya peningkatan dalam menilai, terkait dengan 

penggunaan pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural dan 

kontekstual. Maksudnya adalah seorang mahasiswa ketika menjadi tutor 

PAL, dalam proses mengajarkan keterampilan, sebenarnya dengan 

sendirinya dia akan belajar dan terus belajar cara mengajar yang baik. 

Termasuk di dalamnya cara menyampaikan suatu materi keterampilan agar 

lebih mudah dicerna oleh peserta, pemilihan kata yang tepat bahkan 

memberikan contoh yang mudah dipahami oleh mahasiswa pesertanya. 

Proses kognitif yang terjadi meliputi: proses memahami (perceiving), 
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membedakan (differentiating), memilah (selecting), menyimpan (storing), 

menyimpulkan (inferring), menerapkan (applying), menggabungkan 

(combining), menilai (justifying), dan merespon (responding). 

Teori skills acquisition menyebutkan bahwa ada tiga tahapan/fase 

dalam proses penguasaan keterampilan: fase kognitif adalah fase pertama 

ketika terjadi proses intelektualisasi dan pemahaman keterampilan secara 

kognitif, kemudian dilanjutkan dengan fase fiksasi/asosiasi yang dapat 

diperoleh lewat proses latihan yang berulang dan fase terakhir adalah fase 

otomatisasi (Fitts & Posner, cit. Patrick, 1992). 

Ada banyak penelitian tentang efektivitas PAL dalam meningkatkan 

kemampuan atau keterampilan klinis mahasiswa. Nestel & Kid (2003), 

menjelaskan bahwa tutor sebaya dapat membantu/mendukung keterampilan 

komunikasi pada mahasiswa tahun pertama. Penelitian lainnya juga 

dilakukan oleh Burke et al. (2007) menjelaskan bahwa PAL dapat 

membantu meningkatkan kemampuan pemeriksaan fisik system 

muskuloskeletal. Toolsgard (2007) pada penelitiannya menjelaskan bahwa 

pada pembelajaran keterampilan prosedural, fungsi PAL hampir sebanding 

dengan fungsi dosen. Sebuah review menjelaskan alasan mahasiswa 

kedokteran (kesehatan) belajar mengajar adalah mampu menjadi 

komunikator yang lebih baik dalam interaksi tenaga kesehatan-pasien, dan 

juga mampu menjadi pembelajar yang lebih baik. Review sistematis dari 

Yu et al. (2011) dan Ten Cate et al. (2012) juga menjelaskan bahwa pada 

kondisi tertentu, PAL sebanding dengan pembelajaran oleh dosen dan juga 

memberi efek pada tutor mahasiswanya. Socrates pada jaman Yunani kuno 
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bahkan telah menyebutkan istilah docedo discimus yang artinya “kita 

belajar dengan mengajar”. 

Weyrich et al. (2009) membuktikan bahwa Peer Assisted Learning 

memberikan efektivitas yang sama bila dibandingkan staf pengajar yang 

berpengalaman meskipun tutor dalam asistensi bukan merupakan tenaga 

pengajar profesional. Scruggs and Mastropieri (1998) dalam Topping dan 

Ehly (1998) membuktikan bahwa asistensi memberikan keuntungan bagi 

murid yang mengikutinya jika dalam pelaksanaannya selalu diikuti dan 

diawasi dengan benar. Asistensi telah direkomendasikan sebagai strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pelajar dan juga 

sekaligus instrukturnya (Henning, Weidner, & Mellisa, 2008). 

Keterampilan komunikasi bisa dilatih melalui metode Peer-assisted 

learning karena memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa, baik 

tutor maupun tutee untuk mengemukakan ide, pendapat, pertanyaan, 

maupun jawaban dalam diskusi kelompok kecil. Pada saat yang sama, 

metode PAL juga bisa digunakan untuk melatih keterampilan berfikir. 

Tutor menyampaikan informasi yang berkaitan dengan materi secara 

terstruktur dan mudah dipahami oleh temannya. Tutee juga dituntut untuk 

mencerna, mengkritisi, dan bahkan menawarkan informasi baru yang 

berkaitan dengan materi yang disampaiakan oleh tutor. Dalam metode 

PAL, terdapat 4 prinsip yang saling berkaitan secara sistemik, yaitu respon 

aktif siswa, kesempatan bagi siswa untuk memberikan respon, umpan 

balik, serta penguatan (Heron, Villareal, & Yao, 2008). Peran dosen dalam 
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hal ini adalah menyediakan kesempatan bagai mahasiswa untuk 

memberikan respon baik dalam peran sebagai tutor maupun tutee, dan pada 

saat yang sama memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon 

mahasiswa. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi panduan bagi dosen 

atau guru dalam mengimplementasikan metode tutor sebaya dalam 

pembelajarannya. 

9. Manfaat Peer-Assisted Learning (PAL) 

Cate & Durning (2007) menjelaskan bahwa saat proses pengajaran 

maupun mempersiapkan proses pembelajaran, terjadi proses verbalisasi dan 

elaborasi yang membuat seseorang bisa mengingat dan mampu memahami 

dengan lebih baik sebuah pengajaran daripada hanya mendengarkan saja. 

Lebih lanjut dijelaskan juga 12 alasan penerapan PAL pada perguruan 

tinggi, yaitu: 

a. Meringankan tekanan mengajar yang harus dihadapi oleh dosen. 

b. Memberikan pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkat 

kognitif yang dimiliki. 

c. Menciptakan suasana pendidikan yang nyaman. 

d. Memberikan kesempatan bersosialisasi kepada mahasiswa dan 

menyediakan role model. 

e. Memberikan motivasi internal dari mahasiswa 

f. Mempersiapkan calon tenaga kesehatan dalam peranannya sebagai 

pendidik di masa depan. 

g. Mempraktikkan umpan balik sesame sebagai bagian dari umpan balik 

berbagai sumber. 
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h. Melatih keterampilan kepemimpinan dan percaya diri. 

i. Memodifikasi budaya akademik dengan merangkul pendidikan sebagai 

salah satu peran kunci dalam pelayanan kesehatan. 

j. Mempertahankan program-program pelatihan kesehatan dalam keadaan 

kekurangan sumber daya yang parah. 

k. Untuk memberikan tanggung jawab supervisi kepada trainee dalam 

program pendidikan lanjutan berbasis kompetensi. 

Manfaat menggunakan metode pembelajaran peer-assisted learning 

bagi seorang tutor yaitu (Falchikov, 2001) : 

a. Meningkatkan keterampilan dalam memimpin 

b. Lebih meningkatkan kompetensi 

c. Mendorong tingkat yang lebih tinggi dari pengetahuan 

d. Meningkatkan motivasi belajar untuk mengelola pembelajaran sendiri 

dan strategi belajar 

e. Meningkatkan pengetahuan khusus materi yang dipelajari 

f. Meningkatkan pengetahuan umum 

g. Meningkatkan sikap terhadap materi 

h. Meningkatkan sikap empati dengan tutee 

Sedangkan manfaat peer-assisted learning bagi tutees adalah: 

a. Menawarkan pengalaman belajar yang lebih terperinci, sistematis, dan 

pengalaman belajar yang terstruktur 

b. Menyediakan kesesuaian yang lebih besar antara guru dan peserta 

didik dan panutan lebih dekat 

c. Meningkatkan prestasi akademis dan kepribadian 
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d. Meningkatkan sikap terhadap mata pelajaran/keterampilan 

e. Menghasilkan efek yang lebih kuat dari strategi pengajaran individual 

lainnya 

f. Memotivasi diri untuk belajar mandiri 

g. Menyediakan latihan intensif bagi siswa yang membutuhkan 

h. Meningkatkan harga diri 

Manfaat peer-assisted learning untuk perguruan tinggi : 

a. Meningkatkan kesempatan untuk memperkuat instruksi 

b. Meningkatkan interaksi siswa yang positif 

c. Meningkatkan perubahan positif yang terukur dalam sikap terhadap 

proses belajar mengajar terhadap mahasiswa 

d. Meningkatkan iklim akademik (suasana akademik) yang baik 

e. Memfasilitasi integrasi etnis dan ras yang lebih baik 

10. Kelemahan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) 

a. Mahasiswa yang dibantu sering belajar kurang serius, karena hanya 

berhadapan dengan kawannya, sehingga hasilnya kurang memuaskan. 

b. Ada beberapa anak yang menjadi malu bertanya, karena takut 

rahasianya diketahui kawannya. 

c. Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring akan sukar dilaksanakan, 

karena perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan mahasiswa 

(tutees). 

d. Bagi dosen, sukar untuk menentukan tutor yang tepat bagi seorang atau 

beberapa orang yang harus dibimbing. 
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e. Tidak semua mahasiswa yang pandai atau cepat waktu belajarnya 

dapat mengerjakannya pada kawan-kawannya. 

11. Langkah – langkah Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) 

Menurut Burke (2007), langkah-langkah untuk menerapkan program 

PAL dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Trainer (tutor) menerima pelatihan teori dan prosedur dengan tehnik 

Small Group Discussion (SGD). 

b. Melihat video tentang prosedur, mempraktekkan skills dan diberikan 

review pada kemampuan masing-masing. Tutor selanjutnya merekrut 

mahasiswa yang akan menjadi tutee. 

c. Masing-masing tutor memberikan sesi pelatihan selama 3 jam pada 

tutee, sebelum dimulai pelatihan diberikan lembar informasi (informed 

concent) bahwa mereka bersedia menjadi responden. 

d. Memberikan training sesi kedua. 

e. Melakukan refleksi dan penilaian hasil pelatihan PAL oleh tutor. 

Referensi lain ada yang menjelaskan tentang model penerapan PAL 

di Universitas Bournemouth, dimana PAL diterapkan secara kronologis, 

berdasarkan aturan-aturan dan proses-proses yang bekelanjutan. Penerapan 

PAL sebaiknya disesuaikan dengan jadwal perkuliahan di institusi tersebut. 

Model penerapan PAL meliputi langkah-langkah berikut (Capstick, 

Fleming, & Hurne, 2014): 

a. Anggota tim pembelajaran berdiskusi tentang penerapan PAL di 

institusi 
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b. Tim memutuskan mata kuliah mana yang cocok untuk diterapkan 

dengan metode PAL. 

c. Menghitung anggaran yang diperlukan untuk program pelatihan PAL 

d. Merekrut penanggung jawab PAL untuk mempermudah kerjasama 

kelompok dan sebagai cadangan. 

e. Menetapkan pedoman PAL (modul, aturan, jadwal perkuliahan) 

f. Mendiskusikan persyaratan menjadi tutor PA, cara rekruitmen tutor 

PAL. 

g. Merekrut tutor PAL sesuai kriteria yang telah ditentukan 

h. Penanggung jawab memberikan pelatihan pada tutor PAL (2 hari 

pelatihan). 

i. Tutor PAL bertemu dengan kelompok dan menjalankan sesi PAL 

(minimal 2 kali seminggu). 

12. Kriteria Peserta Didik Menjadi Tutor dalam Model Pembelajaran 

Peer-Assisted Learning (PAL) 

Menurut Duran (2010), terdapat beberapa kriteria menjadi seorang 

tutor dalam pembelajaran Peer-Assisted Learning, diantaranya: 

a. Memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata peserta satu kelas, 

b. Memiliki pandangan yang positif: keyakinan bahwa banyak hal dapat 

diubah melalui tindakan 

c. Mampu menjalin kerjasama dengan peserta lain, 

d. Memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademik yang baik, 

e. Memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, dan ramah dengan sesama, 
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f. Memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya 

sebagai yang terbaik, 

g. Dapat diterima oleh mahasiswa yang mendapat program perbaikan 

sehingga mahasiswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk 

bertanya kepadanya 

h. Bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab, suka 

membantu sesamanya yang mengalami kesulitan. 

Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

a. Memberikan tutorial kepada anggota terhadap materi ajar yang sedang 

dipelajari. 

b. Mengkondisikan proses diskusi agar berlangsung kreatif dan dinamis. 

c. Menyampaikan permasalahan kepada Dosen pembimbing apabila ada 

materi ajar yang belum dikuasai 

d. Melaksanakan diskusi bersama anggota kelompok untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

e. Melaporkan perkembangan akademis kelompoknya kepada dosen 

pembimbing pada setiap materi yang dipelajari. 

13. Petunjuk Menyiapkan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning  

a. Dosen memberikan petunjuk pada tutor bagaimana mendekati 

temannya dan membantu temannya dalam hal bahan dan peralatan 

b. Dosen mengubah tutor-tutor setelah beberapa minggu agar tidak selalu 

membimbing teman yang sama 
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c. Dosen membantu agar semua peserta didik menjadi tutor sehingga 

mereka merasa dapat membantu teman belajar 

d. Tutor sebaiknya bekerja dalam kelompok kecil, campuran mahasiswa 

berbagai kemampuan akan lebih baik. 

e. Dosen memonitor terus kapan tutor membutuhkan pertolongan dan 

bantuan 

f. Tutor tidak mengetes temannya untuk grade, biarlah ini dilakukan oleh 

dosen. 

g. Perencanaan yang matang dan kehati-hatian diperlukan. Kadang teman 

baik malah tidak jalan karena lebih banyak membicarakan hal yang 

lain. 

h. Komunikasikan model tutor dengan wali mahasiswa. 

 

B. KOMPETENSI SKILL LABORATORY 

1. Pengertian Kompetensi Skill Laboratory  

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi 

seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta 

inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan 

suatu masalah. Kompetensi didefinisikan sebagai suatu kondisi atau 

kualitas dari keefektifan, kemampuan, kecukupan (sufficiency) atau 

keberhasilan (Elliot & Dweck, 2005). Keterampilan adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot (neuromuscular) yang 

lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, 
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olahraga, dan sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan 

itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. 

Dengan demikian, peserta didik yang melakukan gerakan motorik dengan 

koordinasi dan kesadaran yang rendah dapat dianggap kurang atau tidak 

terampil (Syah, 2008). 

Kompetensi adalah apa yang seorang mampu kerjakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan dari satu pekerjaan. Kinerja atau hasil yang 

diinginkan dicapai dengan perilaku ditempat kerja yang didasarkan pada 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap (attitude) dan sifat-

sifat pribadi lainnya. Secara umum, kompetensi sendiri dapat dipahami 

sebagai sebuah kombinasi antara ketrampilan (skill), atribut personal, dan 

pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job 

behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi 

profesional didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan 

dalam periode yang lama dan cukup sulit, pembelajarannya dirancang 

cermat dan dilaksanakan secara ketat, dan diakhiri dengan ujian sertifikasi 

(Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi). 

Menurut Gordon seperti dikutip oleh Mulyasa (2014), aspek yang 

terkandung dalam konsep kompetensi meliputi: pengetahuan (knowledge), 

pemahaman (understanding), kemampuan (skill), nilai (value), sikap 

(attitude), minat (interest). Terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam 

pengertian kompetensi, yaitu: 
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a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. 

Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi 

merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

karakteristik dasar lainnya dari individu. 

b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi 

tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan 

diukur (measurable). Jika potensi yang belum ditampilkan dalam 

bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan 

sebagai kompetensi. 

c. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka 

yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi 

bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi 

merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan 

kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang 

berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. 

Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga 

tidak dapat dikategorikan ke dalam kompetensi. 

2. Kompetensi Mahasiswa Program Diploma  

Program pendidikan diploma atau disebut akademi adalah perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa 

cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu (PP No. 4 tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi). Capaian pembelajaran untuk jenjang kualifikasi lulusan diploma 3 

adalah jenjang atau level 5 (Pemendikbud No. 73 tahun 2013 tentang 
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KKNI). Berdasarkan standar isi pembelajaran yang tertuang pada 

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT, tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma III paling 

sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum. Struktur kurikulum disusun dalam urutan logis, 

menjamin integrasi yang proporsional antara teori 40% dan praktik 60%. 

Kompetensi airway breathing management yang dipilih penulis 

dalam penelitian ini termasuk dalam capaian pembelajaran untuk 

Keterampilan Khusus yaitu mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup 

dasar (basic life support/BLS) pada situasi gawat darurat/bencana dengan 

memilih dan menerapkan metode yang tepat sesuai standar dan 

kewenangannya. Bahan kajian untuk capaian pembelajaran yang dimaksud 

diantaranya adalah: 1) Pengkajian pada pasien gawat darurat Airway 

Breathing, 2) Prosedur bantuan hidup dasar dengan tehnik membuka jalan 

nafas dengan alat atau tanpa alat, mengeluarkan benda asing dan tindakan 

memberikan ventilasi/nafas (AIPDiKI Jatim, 2014). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kompetensi Skill 

Laboratory 

Hal-hal yang mempengaruhi peserta didik dalam penguasaan suatu 

ketrampilan antara lain prior knowledge, yaitu pengetahuan awal atau 

kemampuan dasar yang sudah dimiliki sebelumnya; aptitudes atau tingkat 

kecerdasan ketrampilan/bakat yang dimiliki mahasiswa; umur mahasiswa; 

gaya belajar mahasiswa serta sikap dan motivasi mahasiswa (Suryadi, 
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2008). Selain itu, jumlah mahasiswa dalam kelompok pembelajaran 

ketrampilan juga menentukan keberhasilan latihan. Pada system Problem-

based Learning (PBL), salah satu cirinya adalah pembelajaran dilakukan 

pada kelompok kecil (small group discussion). Jumlah ideal dalam 

pembelajaran pada kelompok kecil antara 5-8 orang peserta didik. Jika 

lebih dari 10 orang akan terjadi perubahan pada dinamika kelompok. 

Idealnya untuk pembelajaran klinik seperti bed-site teaching jumlah 

mahasiswanya sekitar 2-4 orang, sedangkan untuk diskusi tutorial antara 4-

12 orang, seminar 10-25 orang, PBL 8-12 orang mahasiswa (Dornan, 

Mann, Scherpbier, & Spencer, 2011). 

Hal lain yang terkait adalah pembelajaran pada kelompok orang 

dewasa juga perlu adanya pembuatan kesepakatan awal (ground rules) 

mencakup kontribusi setiap peserta pada kelompok, cara memberikan 

pendapat, sanggahan maupun usulan, menghargai pendapat orang lain, dan 

lain sebagainya. Semua kesepakatan tersebut harus disepakati bersama oleh 

semua anggota kelompok. Adanya ground rules dapat mencegah terjadinya 

konflik serta meminimalisir sifat-sifat yang kurang konstruktif bagi 

jalannya pembelajaran pada kelompok kecil tersebut (Jacques, 2010). 

Instruktur adalah sebutan yang lazim digunakan untuk dosen yang 

mengajarkan ketrampilan klinik. Seorang instruktur sebagai seorang 

pendidik klinik memegang peranan sangat penting dalam pembelajaran 

klinik. Praktek klinisi yang baik merupakan jantungnya pembelajaran 

klinik (Prideaux, et al., 2000).  
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Peralatan juga memegang peranan penting dalam pencapaian 

keberhasilan pembelajaran keterampilan klinik. Jumlah dan jenis peralatan 

sebaiknya harus memadai. Peralatan tersebut berupa manikin serta bahan 

habis pakai yang biasa digunakan. Kekurangan jumlah peralatan akan 

berimbas pada kurangnya kesempatan mahasiswa untuk berlatih 

keterampilan. Padahal berlatih keterampilan di bawah supervisi tersebut 

merupakan salah satu fase dalam teori akuisisi keterampilan yaitu pada fase 

asosiasi. Mahasiswa sulit untuk bisa menjadi mahir jika tidak diberikan 

kesempatan untuk berlatih. Mahasiswa juga harus diberikan feedback 

bagaimana cara melakukan keterampilan yang dipelajari secara benar. 

Feedback dapat membuat mahasiswa makin memperbaiki kesalahannya 

menuju kemahiran. 

Lingkungan pembelajaran dapat berupa lingkungan fisik dan 

lingkungan non-fisik (sosial). Lingkungan fisik seperti ruangan, sarana dan 

prasarana, pencahayaan ruangan, suhu ruangan, dan ventilasi udara. Jika 

lingkungan fisik ini nyaman dan memenuhi kebutuhan fisiologis 

mahasiswa maka proses latihan keterampilan akan berjalan dengan baik 

serta akan meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berlatih keterampilan 

dan bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan dirinya. Lingkungan 

pembelajaran yang lain adalah lingkungan non-fisik atau lingkungan sosial. 

Faktor lingkungan sosial yang lain seperti sikap dan cara instruktur 

membawakan materi menarik, pasien simulasi yang cukup baik dan 

atraktif, antusiasme dari teman-teman anggota kelompok, interaksi antar 
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sesama teman anggota kelompok, dan lai-lain. Kesemuanya dapat 

membangun motivasi dari peserta didik serta membuat proses 

pembelajaran keterampilan berjalan lebih kondusif (Hutchinson, 2003). 

4. Penilaian Kompetensi Skill Laboratory 

Penilaian aspek ketrampilan lebih rumit dan subyektif bila 

dibandingkan dengan penilaian dalam aspek kognitif. Hal ini dikarenakan 

penilaian ketrampilan memerlukan teknik pengamatan keterandalan yang 

tinggi terhadap dimensi yang akan diukur. Bila tidak demikian maka unsur 

subyektivitas menjadi sangat dominan Dalam system pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, baik kurikuler maupun tujuan instruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu: 

a. Ranah Kognitif 

Notoatmodjo (2005), menyebutkan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil “tahu” yang terjadi setelah seseorang melakukan 

pengamatan terhadap suatu objek melalui penginderaan terutama mata 

dan telinga. Ranah kognitif menurut Bloom, berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan 

atau ingatan (remembering) terdiri dari: 1) mengenali (recognizing), 

mengingat (recalling); 2) pemahaman (understanding) yang terdiri 

dari: menafsirkan (interpreting), memberi contoh (examplying), 

meringkas (summarizing), menarik inferensi (inferring), 

membandingkan (comparing), menjelaskan (explaining); 3) Aplikasi 
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(application) terdiri dari: menjelaskan (executing), 

mengimplementasikan (implementing); 4) Analisis (analysis) yang 

terdiri dari: menguraikan (differentiating), mengorganisir (organizing), 

menentukan makna tersirat (atributing); 5) sintesis (syntesis); 6) 

evaluasi (evaluation) yang terdiri dari: memeriksa (checking), 

mengkritik (critiquing), membuat (creating), merumuskan 

(generating), merencanakan (planning), memproduksi (producting). 

b. Ranah Afektif 

Notoatmodjo (2005), mendefinisikan sikap (afektif) sebagai 

suatu reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus 

atau objek. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai, yang 

terdiri dari beberapa jenis kategori atau tingkatan yaitu: 1) Penerimaan 

(receiving/attending), 2) Jawaban/merespon (responding), 3) penilaian 

(valuing), 4) menghargai (respecting), 5) organisasi (organization), 6) 

internalisasi (internalization). 

c. Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkenaan dengan 

hasil belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

ranah psikomotor, yakni gerakan reflex, ketrampilan, gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan 

ketrampilan kompleks, dan gerakan eskpresif dan interpretatif 

(Sudjana, 2009). 
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Menurut George & Frank (2011), ada tujuh prinsip dasar dalam 

pembelajaran psikomotor, yaitu: 1) Conceptualization, pembelajar 

memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang keterampilan yang 

akan dipelajari, 2) Visualization, pembelajar memiliki gambaran 

keterampilan yang diharapkan dengan melihat langsung keterampilan 

tersebut dilakukan dari awal hingga akhir, 3) Verbalization, mahasiswa 

mampu menjelaskan langkah-langkah melakukan keterampilan yang 

akan dilakukan. Jika mahasiswa mampu menarasikan langkah-langkah 

tersebut dengan benar sebelum mendemonstrasikannya, maka 

kemungkinkan besar mahasiswa akan melakukan keterampilan tersebut 

dengan benar, 4) Practice, mahasiswa melakukan keterampilan 

tersebut sendiri setelah memaham konsep, mendapat gambaran dan 

mampu menjelaskan langkah-langkah melakukannya. Keterampilan 

yang kompleks dapat dipecah-pecah menjadi keterampilan yang lebih 

sederhana untuk memudahkan mempelajarinya, 5) Correction and 

reinforcement, memperbaiki kesalahan dalam melakukan keterampilan 

sesegera mungkin. Penguatan yang positif digunakan untuk semakin 

memperkuat keterampilan yang sudah dilakukan dengan benar, 6) Skill 

mastery, kemampuan melakukan keterampilan secara runtut dan rutin 

tanpa melakukan kesalahan, 7) Skill autonomy, kemampuan melakukan 

keterampilan terus-menerus dalam kondisi nyata tanpa melakukan 

kesalahan. 
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Tingkatan penilaian keterampilan klinik menurut Piramida Miller 

(Miller, 2008), tingkatan secara berurutan dimulai dari kows, knows how, 

shows, dan does. Empat fase pembelajaran mahasiswa dalam mengajar 

suatu keterampilan klinik, yaitu: 

a. Fase kognitif: fase mahasiswa mengerti yang perlu dipelajari dan cara 

mempelajarinya. 

b. Fase pencapaian keterampilan secara tertutup (close skill acquisition 

phase): ketika mahasiswa mempelajari dan mempraktikkan 

keterampilan sederhana. 

c. Fase pencapaian keterampilan klinik secara terbuka (open skill 

acquisition phase): ketika mahasiswa mempelajari komponen yang 

lebih kompleks dari keterampilan tersebut. 

d. Fase otomatisasi (outomatisasi phase): fase ketika mahasiswa dapat 

melakukan keterampilan tersebut secara intuitif. 

Penilaian kompetensi klinik mahasiswa kesehatan, metode OSCA 

(Objective Structure Clinical Assesment) atau OSCE (Objective Structure 

Clinical Examination) saat ini merupakan suatu pilihan terbaik. Dikatakan 

objective karena menggunakan tes objektif dengan setting nyata yang 

dihadapi dalam praktik klinik. Structure berarti menggunakan struktur 

tertentu secara konsisten dalam menyusun tes OSCE. Sedang Clinical 

Examination berarti yang dites adalah ketrampilan yang terkait dengan 

manajemen pasien klinik. Keunggulan metode OSCE adalah lebih valid, 

reliable dan objektif dibanding uji lisan, bisa melakukaan evaluasi dengan 
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jumlah peserta yang lebih banyak dalam waktu yang lebih pendek serta 

serentak, menguji ketrampilan yang lebih luas dan semua peserta diuji 

dengan instrument yang sama. Pelaksanaan penilaian ujiaan OSCE 

meliputi: pengetahuan, ketrampilan, dan sikap secara bersamaan yang 

dituangkan dalam station-station. Ujian ketrampilan sebaiknya mahasiswa 

diobservasi oleh dua observer agar penilaian lebih realiable. Kelulusan 

OSCE didasarkan pada kelulusan tiap station. Mahasiswa yang tidak lulus 

diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang pada station yang tidak lulus. 

Evaluasi hasil belajar dalam pembelajaran ketrampilan lazimnya 

melalui observasi langsung dengan menggunakan daftar cek (check list), 

skala nilai (rating scale). Teknik observasi langsung memiliki keuntungan 

dapat memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan pengajar. Namun 

teknik ini juga memiliki kelemahan diantaranya: a) pengamatan sesaat 

tidak akan mencerminkaan perilaku keseluruhan mahasiswa, b) 

Subyektivitas pengamat berpengaruh terhadap hasil penilaian. Penilaian 

langsung akan lebih baik bila dilengkapi dengan observasi tak langsung 

melalui uji lisan atau kuesioner. 

Evaluasi pembelajaran skill laboratory dilakukan untuk menguji 

berbagai ketrampilan yang telah diajarkan dan mengetahui latar belakang 

pegetahuan yang mendasari ketrampilan tersebut. Mahasiswa yang tidak 

lulus ujian skill laboratory, tidak diperkenankan melaksanakan 

pembelajaran praktek klinik (Mahmoud, 2014).  
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C. LABORATORIUM KLINIK (Skill laboratory) 

1. Pengertian 

Pengajaran klinik merupakan inti pendidikan kedokteran/kesehatan 

ketika terjadi proses belajar mengajar yang terfokus, melibatkan pasien dan 

permasalahannya secara langsung. Laboratorium klinik adalah fasilitas 

pembelajaran ketika terjadi pelatihan keterampilan secara sistematis dalam 

berbagai bentuk dan lingkungan (Hays, 2006). Menurut Nursalam dan 

Efendi (2008) laboratorium adalah tempat dimana peserta didik 

mempergunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengembangkan 

berbagai teknik dalam mengontrol lingkungan belajar. Pada pembelajaran 

laboratorium terjadi proses aplikasi berbagai konsep dari komponen teori 

dalam praktik klinik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mendapatkan kemampuan baik sikap, tingkah laku, pengetahuan, dan 

ketrampilan dasar professional sebagai persiapan melakukan pembelajaran 

klinik keperawatan (White, 1992 dikutip dalam Nursalam dan Efendi, 

2009). Skill laboratory merupakan wahana bagi mahasiswa untuk belajar 

ketrampilan klinis yang mereka perlukan dengan setting seperti antara 

perawat-pasien namun dilakukan dalam suasana latihan. Pembelajaran di 

skill laboratory bukan dimaksudkan untuk menggantikan praktik klinik, 

tetapi menyiapkan mahasiswa agar lebih siap ketika melaksanakan asuhan 

keperawatan secara nyata di tatanan klinik (Mahmoud, 2014). 

Skill laboratory bertujuan membekali mahasiswa dengan 

kompetensi klinik. Skill lab menawarkan metode belajar keterampilan 

medis sistematis mulai dari yang sederhana ke arah yang lebih kompeten 

dan makin terintegrasi pada tahun-tahun akhir pendidikan. Keterampilan 
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medik terdiri dari tiga pokok keterampilan, yaitu: 1) Keterampilan 

komunikasi, 2) Keterampilan pemeriksaan fisik, 3) Keterampilan 

prosedural. Skill lab pada prinsipnya bukan hanya sekedar learning 

resources, melainkan mempunyai fungsi dan manfaat yang jauh lebih 

kompleks dari itu. Melalui skills lab pula mahasiswa akan belajar 

melakukan level “shows how” pada Miller’s Pyramid. Pada skills lab, 

mahasiswa akan sulit untuk mampu menguasai suatu keterampilan dengan 

baik. Di skills lab mahasiswa tidak hanya mempelajari “apa” itu 

keterampilan tetapi juga mengkritisi “mengapa”, “kapan” dan “bagaimana” 

keterampilan dilakukan (Claramita & Widyandana, 2007). 

Dahulu pembelajaran ketrampilan klinik dilakukan melalui uji coba 

langsung (trial and error) kepada pasien di rumaah sakit, namun seiring 

dengan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat serta dalam rangka 

menjaga mutu pembelajaran terbaik bagi mahasiswa, hampir semua 

institusi pendidikan kedokteran di negara maju dan berkembang, termasuk 

Indonesia mendirikan wahana untuk pembelajaran ketrampilan klinik yang 

dikenal dengan nama laboratorium ketrampilan klinik (skills lab). 

Keunggulan pembelajaran skill laboratory diantaranya: 

a. Diperolehnya perubahan perilaku ranah psikomotor dalam bentuk 

keterampilan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi. 

b. Mempermudah dan memperdalam pemahaman tentang berbagai teori 

yang terkait dengan praktek yang sedang dikerjakannya. 

c. Meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa karena pekerjaan 

yang dilakukan memberikan tantangan baru. 
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d. Meningkatkan kepercayaan diri siswa tentang profesionalisme yang 

dimilikinya. 

Selain itu terdapat kelemahan metode pembelajaran skill lab: 

a. Memerlukan persiapan yang matang 

b. Mahasiswa memerlukan waktu yang relative lama untuk mencapai 

kompetensi standar yang diperlukan dilapangan kerja 

c. Memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaan bahan dan peralatan 

praktek 

d. Membutuhkan biaya yang tinggi untuk operasional serta pemeliharaan 

peralatan praktek 

e. Memerlukan pendidik/dosen yang benar-benar terampil dalam 

melakukan pekerjaan yang akan dipraktekkan oleh mahasiswa. 

2. Pembelajaran Skills Laboratory 

Lulusan pendidikan tinggi kesehatan dituntut memiliki sikap dan 

kemampuan professional yang diperoleh sebagai hasil dari penerapan 

kurikulum pendidikan melalui berbagai bentuk pengalaman belajar, 

diantaranya adalah Pengalaman Belajar Praktik (PBP). Proses pembelajaran 

PBP merupakan proses di laboratorium dalam rangka memperkuat teori-

teori/pengetahuan yang didapat dari pengalaman belajar lain. Strategi 

pembelajaran praktikum merupakan pengintegrasian antara 

teori/pengetahuan dasar professional, sehingga dalam pelaksanaannya 

dikelola secara terintegrasi (Nursalam & Efendi, 2008). Hasil yang dapat 

diperoleh dari kegiatan praktik laboratorium yaitu: mengajarkan 

ketrampilan manual dan observasi yang berhubungan dengan subyek, 

meningkatkan pemahaman metode penelaahan ilmiah, mengembangkan 
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ketrampilan dalam pemecahan masalah dan mengembangkan tingkah laku 

professional. 

Tujuan pembelajaran skill laboratory adalah untuk menyamakan 

pembelajaran dan evaluasi ketrampilan klinik dengan menggunakan alat 

penilaian yang sama bagi semua mahasiswa, meningkatkan sikap 

mahasiswa dalam memberi pelayanan pada pasien (Mahmoud, 2014). 

Terdapat beberapa tingkatan kinerja suatu pelatihan ketrampilan yaitu yang 

pertama tingkat awal (skill acqisision), merupakan tingkat pertama dalam 

mempelajari ketrampilan klinik baru. Bantuan dan pengawasan diperlukan 

untuk memperoleh kinerja yang benar. Tingkatan kedua adalah tingkat 

mampu (skill competency), merupakan tingkat menengah dalam 

mempelajari ketrampilan klinik baru. Mahasiswa sudah dapat melakukan 

langkah-langkah dan urutannya dengan memuaskan, tetapi belum efisien. 

Tingkatan ketiga adalah tingkat mahir (skill profiency), merupakan tingkat 

akhir dalam mempelajari ketrampilan klinik baru. Mahasiswa sudah dapat 

melakukan langkah-langkah dan urutannya dengan memuaskan dan efisien. 

Proses pembelajaran skill laboratory bisa dilakukan dengan cara: 1) 

Mahasiswa sebelum praktik mempelajari teori yang berkaitan dengan 

ketrampilan yang akan dipelajari dan melihat demonstrasi yang 

diperagakan oleh instruktur atau melihat audio visual. 2) Mahasiswa 

berlatih dengan temannya mengenai prosedur yang sederhana dan tidak 

menimbulkan resiko. 3) Beberapa ketrampilan dilakukan pada manikin 

misalnya pemasangan kateter, pemasangan NGT, dan lain-lain. 4) Pada 
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tingkat yang lebih lanjut dapat dilakukan pada pasien simulasi yang telah 

dididik sebelumnya. 5) Apabila memungkinkan mahasiswa dapat 

dihadapkan pada pasien dengan keadaan yang tidak beresiko. 

Pembelajaran keterampilan klinik yang dilakukan di laboratorium 

dapat meningkatkan keterampilan prosedural jika dibandingkan dengan 

tanpa pelatihan yang dinilai dari penggunaan simulator dan setelah 

pelatihan. Keuntungan pengajaran keterampilan klinik di laboratorium 

(Marita, 2007) adalah: 

a. Kerumitan situasi yang terjadi di pelayanan kesehatan bisa 

diselesaikan, sehingga keterampilan dapat diajarkan karena situasi 

pembelajaran bisa diawasi 

b. Keterampilan dapat diulang sesering mungkin untuk meningkatkan 

keahlian tanpa mengganggu kenyamanan pasien 

c. Diperbolehkan jika terjadi kesalahan 

d. Memungkinkan umpan balik secara langsung 

e. Pembelajaran tidak tergantung pada ada atau tidaknya pasien 

f. Pengajaran di laboratorium klinik merupakan faktor yang menentukan 

penerimaan pengetahuan dan keterampilan 

g. Pengajaran di laboratorium klinik membutuhkan prosedur keterampilan 

terstandar. 

George & Frank (2001) memformulasikan suatu metode mengajar 

dengan lima langkah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan dilakukan untuk memotivasi mahasiswa dalam 

mempelajari suatu keterampilan tertentu, seorang mahasiswa harus 
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memahami pentingnya keterampilan tersebut dilakukan dan cara 

penerapannya dalam pelayanan klinis. 

b. Instruktur melakukan keterampilan dengan benar tanpa penjelasan atau 

berbicara selama demonstrasi. Demonstrasi tanpa penjelasan ini akan 

memberikan gambaran mental kepada mahasiswa tentang keterampilan 

tersebut jika dilakukan dengan benar. Gambaran ini sangat penting 

untuk mengevaluasi keterampilan yang dilakukan secara mandiri. 

c. Instruktur mengulang melakukan prosedur, namun disertai dengan 

penjelasan dari masing-masing langkahnya. Hal ini akan membantu 

mahasiswa memahami keterampilan tersebut secara lebih komprehensif 

dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan 

mengklarifikasi keterampilan yang dilatihkan. 

d. Instruktur meminta mahasiswa untuk menjelaskan langkah-langkah 

dalam melaksanakan keterampilan agar instruktur dapat memastikan 

bahwa mahasiswa telah memahami dan mengingat langkah-langkah 

keterampilan tersebut secara berurutan. 

e. Mahasiswa melakukan keterampilan dengan pengawasan dari 

instruktur, kemudian instruktur memberikan umpan balik dan melatih 

kembali jika diperlukan. Mahasiswa dapat berlatih secara regular untuk 

mencapai tingkatan keterampilan yang diharapkan. 

3. Model Pembelajaran Skill Laboratory 

Pembelajaran skill laboratory menekankan pada sikap, tingkah 

laku, dan keterampilan. Diperlukan berbagai model pengembangan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi tersebut. Metode yang sesuai 
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dengan kebutuhan pembelajaran. Model pembelajaran skill laboratory 

menurut Nursalam dan Efendi (2008): 

a. Personal System of Instruction (PSI) 

Model ini menekankan bahwa pembelajaran dilakukan secara mandiri. 

Waktu yang sesuai dengan pembelajaran dimanfaatkan mahasiswa 

untuk memperlancar keterampilan. 

b. Audio Tutorial Method (ATM) 

Menggunakan peralatan audio visual dan petunjuk pembelajaran, 

memungkinkan peserta bekerja mandiri. Mahasiswa melihat video 

sambil mengikuti tindakan manual, menjawab pertanyaan sebelum 

praktik, kemudian melakukan keterampilan dan pengkajian terhadap 

apa yang sudah dilakukan. 

c. Computer Assisted Learning (CAL) 

Program komputer digunakan sebagai alat instruksional. Mahasiswa 

dibawa ke situasi praktik dan memberi respon, kemudian diberi umpan 

balik dan diarahkan melakukan aktivitas, melaporkan serta 

memasukkan hasil ke komputer. 

d. Learning Aids Laboratory (LAL) 

Memberi kesempatan belajar praktik tambahan agar mahasiswa 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan tertentu diluar program 

rutin. 

e. Modular Laboratory 

Keterkaitan antara teori dan praktik diberikan dalam bentuk modul 

pembelajaran. Modul terdiri atas ringkasan teori, studi kasus, 

penugasan, tujuan, arahan, petunjuk praktik dan pengkajian. 
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f. Integrated Laboratory 

Beberapa disiplin ilmu dikombinasikan, misalnya berbagai konsep 

fisika dalam praktik keperawatan. 

g. Project Work 

Misalnya pada program keperawatan komunitas, diskusi dan arahan 

dilakukan di laboratorium sebelum terjun ke masyarakat, institusi atau 

rumah klien. 

h. Participation in Research 

Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian, hal ini akan membantu 

mahasiswa menerapkan berbagai keterampilan yang telah dipelajari. 

4. Metode Pembelajaran Skill Laboratory 

Nursalam dan Efendi (2008), menyebutkan metode pembelajaran 

yang dapat digunakan di skill laboratory diantaranya: 

a. Demonstrasi 

Metode ini menyajikan prosedur cara menggunakan alat dan cara 

berinteraksi dengan klien. Pada pelaksanaannya ditekankan tentang 

tujuan dan pokok-pokok yang merupakan fokus perhatian. Tujuan 

metode ini untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang 

berhubungan proses mengatur, membuat, proses bekerjanya, proses 

mengerjakan, membandingkan suatu cara dan mengetahui serta melihat 

kebenaran sesuatu. 

b. Simulasi 

Metode ini menyajikan pembelajaran dengan menggunakan proses 

nyata, mahasiswa terlibat aktif dalam berinteraksi. Mahasiswa 

mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Hal 
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ini berguna untuk memberikan respon. Metode ini bertujuan membantu 

mahasiswa mempraktikkan keterampilan dalam membuat keputusan 

dan menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan 

berinteraksi, memberi kesempatan berbagai prinsip teori dan 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

c. Eksperimen 

Metode ini menyajikan pembelajaran dimana mahasiswa melakukan 

percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajarinya. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan 

sendiri, mengikuti dan mengamati proses. Mahasiswa mendapat 

pengalaman belajar dalam mengatasi masalah dengan pendekatan 

problem solving melalui eksperimen. 

5. Langkah-langkah Pembelajaran Skill Laboratory 

a. Langkah Perencanaan 

1) Melakukan analisis kurikulum dengan mempelajari keterampilan 

yang akan diajarkan dengan merujuk pada kurikulum dan silabus 

meliputi standar kompetensi, prosedur kegiatan, dan kondisi yang 

diperlukan untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. 

2) Membuat lembar kerja yang sedikitnya terdiri dari: tujuan 

pembelajaran, rangkuman teori, langkah-langkah kerja, dan 

evaluasi. Pembelajaran laboratorium (skills lab) perlu dipersiapkan 

perencanaan pembelajaran seperti Rencana Pembelajaran (RPP). 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun secara logis dan 
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sesuai untuk melatih keterampilan, agar tujuan benar-benar dapat 

tercapai. 

3) Memeriksa kesiapan peralatan dan perangkat pendukung lain yang 

diperlukan. 

4) Melakukan uji coba dan menyempurnakan lembar kerja yang telah 

dibuat menjadi lembar kerja akhir yang akan digunakan. 

5) Membuat panduan penilaian yang meliputi langkah-langkah kunci 

yang harus dikerjakan mahasiswa dengan benar dan hasil-hasil 

yang harus dicapai mahasiswa. 

b. Langkah  Persiapan 

1) Memeriksa kembali peralatan dan perangkat pendukung yang telah 

disiapkan. 

2) Menjelaskan kepada mahasiswa gambaran umum simulasi dalam 

kaitannya dengan topik yang akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

3) Membagikan lembar kerja kepada mahasiswa. 

4) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya guna 

memperjelas pemahamannya terhadap kegiatan praktek yang akan 

dilaksanakan. 

c. Langkah Pelaksanaan 

1) Menginstruksikan kepada siswa untuk melaksanakan langkah-

langkah kegiatan praktek sesuai dengan lembar kerja. 

2) Melakukan koreksi terhadap siswa yang melakukan kesalahan. 
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3) Membuat catatan tentang hal-hal yang perlu didiskusikan setelah 

kegiatan praktek. 

d. Langkah Evaluasi dan Penutup 

1) Mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan kegiatan praktek 

yang telah dilaksanakan sesuai dengan catatan yang telah dibuat 

selama kegiatan praktek berlangsung. 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

komentar terkait dengan kegiatan praktek yang telah dilaksanakan. 

3) Membuat rangkuman sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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D. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka Teori  

Sumber: Topping & Ehly (1998), Piaget, Vygotsky (1978), Fitts, Posner & Patrick 

(1992) Dornan et al. (2011), Jacques (2010), Hutchinson (2003) 

 Tercapainya kompetensi di 

skills laboratory 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Peer-Assisted 

Learning (PAL) 

1. Organization and 

Engagement (waktu 

belajar, kemauan tutor 

and tutees mencapai 

tujuan belajar) 

2. Cognitive conflict 

(konflik kognitif) 

3. Scaffolding and error 

management (proses 

memberikan masukan 

dan koreksi) 

4. Communication 

(mendengar, 

menjelaskan, bertanya, 

menyimpulkan) 

5. Affect (motivasi, 

akuntabilitas, percaya 

diri) 

 

Metode 

pembelajaran dalam 

keperawatan 

Pembelajaran Teori 

(Akademik) 

Pembelajaran 

Praktik 

(Laboratorium) 

Teori Constuctivism : 

Piaget : pengetahuan dibangun bersama (mutual), 

interaksi dengan orang lain membuka kesempatan 

bertukar ide, interaksi sosial memudahkan 

perkembangan kognitif. Vygotsky (Zone of Proximal 

Development & Scaffolding): Tutor sebagai mediator, 

tingkat perkembangan sedikit diatas seseorang 

memudahkan pemahaman. Tutor membantu setiap tahap 

dari awal, mengurangi bantuan secara perlahan dan 

memberi kesempatan untuk mandiri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kompetensi di skill lab: 

1. Faktor mahasiswa: Prior 

knowledge (pengetahuan awal), 

aptitudes (tingkat kecerdasan), 

umur, gaya belajar, sikap, 

motivasi. 

2. Faktor kelompok: jumlah 

anggota kelompok, dinamika 

kelompok, kesepakatan awal 

dalam kelompok (ground rules). 

3. Faktor instruktur sebagai 

informan, role model, fasilitator 

4. Alat-alat laboratorium 

5. Lingkungan belajar (fisik dan 

non-fisik) Peer-Assisted Learning 

(PAL) 

Teori skills-acquisition :   

Cognitive phase, Close skill acquisition 

phase; Open skill acquisition phase; 

Otomatisasi phase 

Conceptualization, Visualization, 

Verbalization, Practice, Correction and 

reinforcement, Skill mastery, Skill autonomy 

Skills lab: airway-breathing 

management 
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E. KERANGKA KONSEP 
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Keterangan : 

: Diteliti 

: Tidak diteliti 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penerapan Peer Assisted Learning (PAL) 

untuk Meningkatkan Pencapaian Kompetensi Mahasiswa di Skill 

Laboratory Akper Pemkab Ponorogo 

Metode pembelajaran di  

skills laboratory 

Tercapainya 

Kompetensi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

Peer-Assisted Learning (PAL) 

1. Organization and Engagement 

(waktu belajar, kemauan tutor and 

tutees mencapai tujuan belajar) 

2. Cognitive conflict (konflik kognitif) 

3. Scaffolding and error management 

(proses memberikan masukan dan 

koreksi) 

4. Communication (mendengar, 

menjelaskan, bertanya, 

menyimpulkan) 

5. Affect (motivasi, akuntabilitas, 

percaya diri) 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian  

Kompetensi di skill laboratory: 

1. Faktor mahasiswa: Prior knowledge (pengetahuan awal), aptitudes (tingkat 

kecerdasan), umur, gaya belajar, sikap, motivasi. 

2. Faktor kelompok: jumlah anggota kelompok, dinamika kelompok, 

kesepakatan awal dalam kelompok (ground rules). 

3. Faktor instruktur sebagai informan, role model, dan fasilitator 

4. Alat-alat laboratorium 

5. Lingkungan belajar (fisik dan non-fisik) 

1. Demonstrasi 

2. Simulasi 

3. Eksperimen 

4. Personalyzed system of 

instruction (PSI) 

5. Audio Tutorial Methods (ATM) 

6. Modular laboratory 

7. Integrated laboratory 

8. Problem Based Learning (PBL) 
 

9.  Peer-assisted learning (PAL) 

 

Mahasiswa Akper Pemkab 

Ponorogo 
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F. HIPOTESIS 

H1 : Ada pengaruh penerapan Peer Assisted Learning (PAL) untuk 

meningkatkan pencapaian kompetensi mahasiswa di skill laboratory di 

Akper Pemkab Ponorogo 
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