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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan desain Quasy Experimental design dengan 

pendekatan pre-test and post-test design with control group. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Peer-Assisted 

Learning (PAL) terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa di skills laboratory 

Akper Pemkab Ponorogo.  

Penelitian ini melibatkan dua kelompok subjek yaitu kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi merupakan kelompok 

yang mendapatkan intervensi (treatment), sedangkan kelompok kontrol 

merupakan kelompok (control group) yang tidak mendapatkan intervensi dari 

peneliti dan pengambilan data dilakukan pada kedua kelompok (Sugiyono, 

2014). Kelompok intervensi diberikan treatment model pembelajaran Peer-

Assisted Learning (PAL). Kelompok kedua sebagai kelompok kontrol, 

diterapkan model pembelajaran konvensional (ceramah dan demonstrasi) yang 

selama ini sudah dilakukan. Partisipan dikategorikan atau ditempatkan dalam 

kelompok secara acak (random assignment). Pemilihan sampel (sampling) 

dipilih dengan acak (random assignment).  

Berikut adalah bagan dari desain penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini: 
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Tabel 3.1 Rancangan Desain Penelitian 

 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

K-A O X O1 

K-B O - O2 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 
Keterangan : 

K-A : Kelompok intervensi (kelompok yang mendapatkan pelatihan PAL) 

K-B : Kelompok kontrol (kelompok yang tidak mendapatkan pelatihan PAL) 

O : Nilai pre-test kompetensi airway-breathing management 

O1, 2 : Nilai post-test kompetensi airway-breathing management 

X : Intervensi peer-assisted learning (PAL) 

 

Proses pembelajaran skill lab dipilih kompetensi prosedural, yaitu 

airway-breathing management. Pertimbangan pemilihan kompetensi tersebut 

didasarkan dari pedoman kompetensi menurut PPNI harus dimiliki oleh 

perawat.  

 

B. Populasi, Sampel, Tehnik Sampling  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester IV 

tahun akademik 2016/2017 di Akper Pemkab Ponorogo, sejumlah 124 

mahasiswa. 

Penentuan jumlah sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan 

metode restriksi yaitu penerapan kriteria pembatasan dalam memilih subjek 

penelitian. Restriksi digunakan pada studi observasional maupun eksperimental. 

Tujuan restriksi adalah: (1) memudahkan pelaksanaan penelitian, dan (2) 

mengontrol faktor-faktor perancu (Murti, 1997). Kriteria sampel adalah, 
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responden sedang proses pembelajaran kompetensi Keperawatan Gawat 

Darurat, telah melewati ujian OSCE pertama untuk kompetensi KDM, KMB, 

seperti: kompetensi komunikasi, anamnesis, mencuci tangan. Sedangkan kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang belum lulus pada ujian 

OSCE KDM dan KMB, mahasiswa yang sedang cuti. 

Kriteria inklusi tutor PAL dipilih dengan kriteria IP lebih dari 3.50, 

tidak bermasalah secara perilaku. Pemilihan tutor dengan melibatkan bagian 

akademik dan kemahasiswaan untuk melihat rekam jejak mahasiswa selama 

proses studi, meliputi: kemampuan kerjasama, motivasi belajar, kepercayaan 

diri, tanggung jawab. Kriteria inklusi ini digunakan karena tutor PAL tidak 

hanya membantu mengajarkan atau membimbing mahasiswa (tutee), tetapi juga 

menjadi panutan/model. 

Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

probability sampling dengan cara simple random sampling, yaitu tehnik 

pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata 

dalam populasi (Arikunto, 2010). Adapun besarnya sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus estimasi besar sampel untuk 

penelitian yang bertujuan menguji hipotesis beda 2 proporsi kelompok 

independen (Sastroasmoro & Ismael, 2008): 

n 1 = n 2 = 2 {
(𝑍𝛼+𝑍𝛽)𝑠

(𝑋1+𝑋2)
}2 

 

Keterangan : 

n =  Besar sampel 

Zα  =  Harga kurva normal tingkat kesalahan yang ditentukan 

dalam penelitian pada CI 95% (α=0.05), maka Zα = 1.96 

Zβ  =  Bila α = 0.05 dengan kekuatan uji 80% maka Zβ = 0.842 

s  =  Simpangan baku kedua kelompok 

(X1 - X2) =  Perbedaan klinis yang diinginkan (clinical judgment) 
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus diatas, maka:  

n 1 = n 2 = 2 {
(1.96+0.842)2

(1.53)
}2 

 

n 1 = n 2 = 2 (13,42) = 26,83 dibulatkan menjadi 27 responden 

 

Sehingga dengan menggunakan rumus di atas maka besar sampel yang 

diperlukan untuk masing-masing kelompok kontrol dan perlakuan adalah 27.  

Berdasarkan antisipasi peneliti adanya drop out dalam proses penelitian, 

maka peneliti menambah 10%.  

𝑛′ =
n

1 − f
 

Keterangan : 

n' : ukuran sampel setelah direvisi 

n : ukuran sampel asli 

1-f : perkiraan proporsi droup out, yang diperkirakan 10% (f = 0,1) 

 

Oleh karena itu jumlah sampel yang diperlukan adalah n = 30 sampel, yaitu 

besar sampel untuk kelompok kontrol sebesar 30 sampel dan besar sampel 

untuk kelompok treatment sebesar 30 sampel, sehingga jumlah total sampel 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah n = 60 responden. 

Sampel selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok (kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol). Masing-masing kelompok besar selanjutnya dibagi 

secara acak (random) menjadi 6 kelompok kecil yang terdiri dari 5 mahasiswa 

per kelompok. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Akper Pemkab Ponorogo, yang beralamatkan di Jalan 

Dr. Cipto Mangunkusumo no. 82 A Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan pada fakta bahwa di Akper Pemkab Ponorogo belum 

mengaplikasikan peer-assissted learning dalam pembelajaran skills di 

laboratorium. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2017. 

 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel dependen, variabel 

independent pada penelitian ini adalah model pembelajaran peer-assisted 

learning (PAL).  

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas, variabel dependent dalam penelitian ini adalah kompetensi kognitif, 

psikomotor dan afektif pada airway-breathing management  
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E. Definisi Operasional  

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil ukur Skala 

Model 

Pembelajaran 

Peer-Assisted 

Learning 

Proses pengembangan 

pengetahuan dan 

keterampilan serta 

sikap mahasiswa 

melalui bantuan aktif 

dan dukungan dari 

teman belajar (tutor) 

dan bukan pengajar ahli 

saling membantu dan 

belajar bersama 

 

- PAL (kelompok 

eksperimen) 

Nominal 

Kompetensi 

Skill 

Laboratory 

Nilai kompetensi: 

airway breathing 

management 

mahasiswa semester IV 

Akper Pemkab 

Ponorogo 

 

Kuesioner 

Chesklist 

1. Kompeten      

(≥80 – 100) 

2. Cukup kompeten 

(≥75–79,9) 

3. Tidak Kompeten 

(≤ 74,99) 

Interval 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif berupa 

kuesioner tentang airway-breathing management yang disusun oleh peneliti 

dengan mengacu pada teori dan telah dilakukan review oleh tim pengajar mata 

kuliah Keperawatan Gawat Darurat terkait kelayakan soal untuk digunakan. 

Instrumen kognitif menggunakan tipe soal multiple choice disertai vignete 

tentang kasus airway breathing management. Sedangkan instrumen untuk 

menilai kompetensi psikomotor dan afektif menggunakan checklist airway-

breathing management. Checklist ini merupakan instrumen evaluasi skill lab 

yang disusun oleh tim pengajar di Akper Pemkab Ponorogo dengan mengacu 

pada konsep teori yang diadopsi dari American Heart Association guideline 
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2015. Nilai akhir kompetensi yang didapatkan selanjutnya di interpretasikan 

dalam kategori : kompeten, cukup kompeten, tidak kompeten. 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas telah dilakukan untuk menilai ketepatan suatu instrumen 

untuk digunakan sebagai alat ukur. Uji validitas (validity content) dilakukan 

dengan uji Pearson Product Moment yang dilaksanakan tanggal 12 dan 16 

Januari 2017 pada mahasiswa semester enam Prodi DIII Keperawatan FIK 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memiliki karakteristik 

mendekati atau sama dengan karakteristik partisipan penelitian. Sejumlah 57 

mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah keperawatan gawat 

darurat (materi airway breathing manajemen) dilibatkan dalam uji validitas 

instrumen penelitian.  

Uji validitas dilakukan 2 kali, instrumen untuk mengukur kompetensi 

kognitif, dari 30 item soal yang di uji cobakan, terdapat 25 item soal yang 

valid dengan nilai corrected item-total correlation (>0.224), terdapat 5 soal 

tidak valid (soal no. 17, 20, 22, 23, 24). Lima (5) soal tersebut tidak 

diikutkan dalam penelitian, dikarenakan sudah terwakilkan oleh soal lain. 

Checklist untuk menilai kompetensi psikomotor disusun berdasarkan buku 

pedoman dari American Heart Association Guideline 2015 dan instrumen 

penilaian kompetensi afektif sebelumya telah dikonsultasikan dan di review 

oleh tim pengajar di Akper Pemkab Ponorogo. Hasil uji validitas pada 20 



66 

 

orang mahasiswa prodi D3 Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo didapatkan semuanya valid dengan nilai corrected item-total 

correlation lebih besar dari koefisien korelasi minimal (>0.444) sehingga 

instrument dapat digunakan. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas item instrumen diuji menggunakan uji Cronbach Alpha 

(Dahlan, 2011). Tingkat reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach diukur 

berdasarkan skala alpha dari 0 sampai 1, yang dikelompokkan dalam 5 kelas 

dengan range yang sama, sehingga nilai koefisien reliabilitas alpha dapat 

dipresentasikan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Nilai Alpha Cronbach 

Nilai Alpha Tingkat Reliabilitas 

0.00 – 0.20 

0.21 – 0.40 

0.41 – 0.60 

0.61 – 0.80 

0.81 – 1.00 

Kurang reliabel 

Agak reliabel 

Cukup reliabel 

Reliabel 

Sangat reliabel  

 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach untuk item pertanyaan pada 

instrumen kompetensi kognitif menghasilkan nilai sebesar 0.746 (>0.6). 

Hasil uji reliabilitas instrumen penilaian kompetensi psikomotor didapatkan 

nilai sebesar 0.739, sedangkan untuk instrumen penilaian kompetensi afektif 

didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0.812. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketiga instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan 

dalam penelitian. 
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H. Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-test  

Tahap Persiapan 

POPULASI 

Semua mahasiswa Akper Pemkab Ponorogo Semester IV (N = 124) 

SAMPEL (N = 60) 

1. Kriteria inklusi 

2. Randomisasi (simple 

random sampling) 

Kelompok Intervensi (n = 30) Kelompok Kontrol (n = 30) 

 

Informed Consent 

Tahap Pelaksanaan 

Pre-test kompetensi mahasiswa: 

airway-breathing management 

Kelompok Intervensi Kelompok Kontrol 

 

1. Responden mendapatkan 

materi tentang airway-

breathing management dari 

dosen 

2. Dosen mendemonstrasikan 

skills airway-breathing 

management  

3. Mahasiswa melakukan 

latihan mandiri 

Penerapan Peer-Assisted Learning: 

1. Rekrutmen tutor sesuai kriteria inklusi (6 tutor) 

2. Tim dosen Keperawatan Gawat Darurat 

memberikan pelatihan pada tutor (4 kali)  

3. Tutor & tutees mengikuti program PAL: 

a. Time 1 : tutor sebagai mediator proses  interaksi 

tutees dalam intelektualisasi dan pemahaman 

ketrampilan (cognitive phase) 

b. Time 2 : tutor memberikan tutorial keterampilan 

(close skill acquisition phase) 

c. Time 3 : tutees dibimbing tutor melakukan 

ketrampilan (open skill acquisition phase) 

d. Time 4 : tutees mengulang-ulang ketrampilan 

secara mandiri (outomatisasi phase)  

 

Gambar 3.1  Alur Kerja Penelitian 

 

Post-test  

Analisa Data : Paired T-test, Manova, post hoc 
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I. Cara Pengumpulan Data 

1. Tahap Persiapan 

a. Studi literatur terkait materi airway breathing manajemen 

b. Penyusunan instrumen evaluasi kognitif kompetensi airway breathing 

dalam bentuk soal vignete dan instrumen evaluasi kompetensi 

psikomotor dan afektif airway breathing manajemen dalam bentuk 

checklist. Kemudian dilakukan review oleh tim pengajar. 

c. Uji validitas & reliabilitas instrumen di program studi Keperawatan 

FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

d. Pembuatan modul pembelajaran  

e. Koordinasi dengan dosen penanggung jawab mata kuliah Keperawatan 

Gawat Darurat untuk persamaan persepsi proses bimbingan 

laboratorium 

f. Koordinasi dengan penguji skills station bertemu untuk menyamakan 

persepsi tentang instrumen penilaian kompetensi.  

g. Koordinasi dengan bagian akademik dan kemahasiswaan untuk 

menetapkan kriteria tutor. 

2. Tahap Pelaksanaan Peer-assisted Learning 

a. Perencanaan dan Pre-Test 

1) Pembentukan kelompok intervensi dan kontrol secara random 

sampling dengan menuliskan NIM mahasiswa dan digulung, 

kemudian mengambil sampel acak (masing-masing kelompok 

berjumlah 30 partisipan). Kelompok intervensi secara random 
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dibagi menjadi 6 kelompok kecil (masing-masing kelompok 

sejumlah 5 orang : 1 orang tutor dan 4 orang tutees). 

2) Mengumpulkan mahasiswa, memberikan penjelasan tentang tujuan 

penelitian dan jika mahasiswa setuju menjadi partisipan dan 

dilibatkan dalam penelitian, selanjutnya menandatangani informed 

consent. 

3) Untuk mengetahui keadaan awal responden kelompok 

perlakuan/kontrol, diberikan pre-test secara bersamaan. Pre-test 

kognitif dilakukan dalam satu ruangan kelas. Penilaian kompetensi 

psikomotor dan afektif dilakukan oleh 1 dosen/kelompok yang tidak 

terlibat dalam proses bimbingan (double blind). 

b. Tahap Intervensi 

1) Tahap rekruitmen dan briefing tutor: 

a) Peneliti membuat pengumuman pendaftaran (recruitment) dan 

persyaratan menjadi tutor PAL.  

b) Koordinasi dengan staf akademik dan kemahasiswaan untuk 

melakukan seleksi tutor yang sesuai kriteria, dari 10 usulan dari 

bagian akademik dan kemahasiswaan diambil 6 orang yang 

memenuhi kriteria tutor. 

c) Mengumpulkan tutor dan memberikan penjelasan tentang tugas 

tutor. Jika calon tutor setuju untuk dilibatkan dalam penelitian, 

selanjutnya menandatangani informed consent sebagai tutor.  
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d) Tutor PAL dilatih oleh Peneliti selaku penanggung jawab mata 

kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan telah memiliki 

sertifikat pelatihan PPGD/BTCLS. Pelatihan diberikan empat 

kali/session, pertemuan pertama untuk menjelaskan modul dan 

materi airway breathing management (150 menit), pertemuan 

ke-2 melihat video dilanjutkan demonstrasi. Pertemuan ke-3 

masing-masing tutor melakukan redemonstrasi dan diberikan 

feedback oleh instruktur. Pertemuan ke-2 dan 3, masing-masing 

dilaksanakan selama 170 menit. Pertemuan ke-4 untuk 

pemantapan materi, skills dan evaluasi kesiapan tutor. 

e) Pada kelompok kontrol dilakukan pembelajaran ceramah 1 kali 

di kelas oleh dosen pengajar Keperawatan Gawat Darurat, 1 

kali (170 menit) demonstrasi skill oleh dosen, 1 kali latihan skill 

mandiri. 

f) Tutor diberikan modul pembelajaran skills laboratory dengan 

pendekatan PAL untuk dibaca dan dipelajari dengan teman 

dalam kelompok. 

2) Tahap Tutoring 

a) Cognitive phase: tutor dan tutees berinteraksi dalam 

intelektualisasi dan pemahaman materi (Zone Proximal 

Development) menggunakan metode yang disepakati. 

b) Close skill acquisition phase: tutor memberikan tutorial 

keterampilan pada tutee disertai proses diskusi tutor-tutee. 
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c) Open skill acquisition phase : tutees dengan bimbingan tutor 

melakukan ketrampilan secara mandiri 

d) Automatisasi phase: tutees mengulang-ulang ketrampilan 

secara mandiri sampai dinyatakan mampu melakukan. 

c. Post-test 

1) Setelah mendapat materi dan skills station kompetensi airway 

breathing manajemen, dilakukan pengukuran untuk menilai 

kemampuan/kompetensi baik pada tutor ataupun tutees yang 

dilakukan oleh 1 orang dosen/kelompok, sehingga ada 6 orang 

dosen yang menilai kompetensi mahasiswa (observer).  

2) Dosen penguji (observer) tidak terlibat dalam proses bimbingan 

(double blind), sehingga tidak mengetahui mahasiswa kelompok 

kontrol dan intervensi. 

J. Pengolahan Data  

Data primer yang didapatkan langsung dari responden penelitian melalui 

checklist, data tersebut terlebih dahulu harus diolah sebelum melakukan analisis 

dengan tujuan mengubah data menjadi informasi. Dalam statistik, informasi 

yang diperoleh dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan, terutama 

dalam pengujian hipotesis. Dalam proses pengolahan data terdapat langkah-

langkah yang harus ditempuh, diantaranya (Notoatmodjo, 2012). 

1. Editing 

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh atau dikumpulkan. Editing dapat dilakukan pada tahap 
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pengumpulan data atau setelah data terkumpul (Hidayat, 2003). Pada tahap 

ini peneliti melihat kelengkapan data diantaranya kelengkapan identitas 

responden, kelengkapan lembar kuesioner, dan kelengkapan pengisian 

kuesioner yang dilakukan ditempat pengambilan data, setelah peneliti 

mendapatkan data dari mahasiswa keperawatan, langsung dilakukan 

pengecekkan kelengkapan data pada hari itu juga, sehingga data yang 

dikumpulkan sudah langsung melalui proses editing.  

2. Coding 

Peneliti melakukan coding pada masing-masing variabel karakteristik 

responden yang meliputi: jenis kelamin dengan kode 1 untuk laki-laki dan 2 

untuk perempuan; tempat tinggal dengan kode 1 untuk tinggal bersama 

orang tua, 2 tinggal di kost/kontrakan, dan 3 untuk tinggal bersama saudara; 

karakteristik indeks prestasi responden, kode 1 dengan pujian, kode 2 sangat 

memuaskan, dan kode 3 untuk memuaskan.  

3. Scoring 

Pada tahap scoring peneliti melakukan pada variabel kompetensi 

kognitif. Masing-masing dilakukan scoring untuk jawaban benar skor 1, 

sedangkan untuk jawaban salah diberikan skor 0. Sedangkan untuk checklist 

penilaian kompetensi psikomotor dan afektif, dilakukan scoring dengan 

berdasarkan rubrik penilaian yang terbagi menjadi 3 kategori: baik (skor 3 

dan atau 2), cukup (skor 1), kurang (skor 0). 

 

 



73 

 

 

4. Entry data dan Processing 

Tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu pemprosesan data, peneliti 

memasukkan data dari kuesioner ke dalam program komputer format excel 

kemudian dilakukan olah data dengan program SPSS. 

5. Cleaning 

Peneliti melakukan proses pengecekan kembali data yang telah di 

entri ke dalam komputer kemudian selanjutnya dilakukan tahap analisa. 

 

Data sekunder diperoleh dari Akper Pemkab Ponorogo, yaitu meliputi: 

gambaran lokasi penelitian yang terdiri dari : sejarah, kurikulum yang 

digunakan, strategi belajar mengajar, gambaran mata kuliah, gambaran jumlah 

dan kualifikasi dosen pengajar, gambaran fasilitas pendukung kegiatan 

pembelajaran, serta gambaran jumlah mahasiswa yang berada di Akper Pemkab 

Ponorogo. 

 

K. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini hanya menghasilkan 

distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap variabel penelitian 

(Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini menggunakan analisis distribusi 

frekuensi untuk mendeskripsikan karakteristik responden penelitian, 

meliputi : jenis kelamin, status tempat tinggal dan indeks prestasi kumulatif. 
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2. Analisis Bivariate 

Sebelum melakukan analisa data bivariate terlebih dulu peneliti 

melakukan uji normalitas data dengan Kolmogorov-smirnov karena sampel 

yang digunakan lebih dari 50 orang. Sedangkan untuk menguji kesamaan 

beberapa bagian sampel (homogenitas) dilakukan uji Levene’s Test of 

Equality Variances menggunakan program SPSS. Hasil uji Kolmogorov-

smirnov didapatkan data berdistribusi normal (p>0.05), sehingga bisa 

dilanjutkan uji Paired T-test. Hasil uji Levene’s Test of Equality Variances 

menunjukkan bahwa data kompetensi mahasiswa: kognitif, psikomotor dan 

afektif mempunyai variasi yang homogen/sama (sig≥0.05). Sedangkan 

untuk melihat perbandingan rata-rata perubahan kompetensi responden, 

peneliti melakukan analisis perbandingan kompetensi kognitif, psikomotor, 

dan afektif menggunakan uji statistik Multivariate of Analysis dilanjutkan 

dengan uji post hoc test jenis Tukey dan Bonferroni. Uji statistik untuk 

seluruh analisis di atas dilakukan degan derajat signifikansi 95% (α=0,05). 

Hipotesis (H1) dinyatakan diterima apabila apabila nilai ρ-value < α. 

 

L. Etika Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah mengurus Ethical Clearance dan 

dinyatakan layak etik oleh Komisi Etika Penelitian FKIK Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tertanggal 21 Oktober 2016 dengan nomor 377/EP-

FKIK-UMY/X/2016 (surat keterangan terlampir). Selain itu telah mendapatkan 

izin melaksanakan penelitian dari Direktur Akper Pemkab Ponorogo (surat 

keterangan terlampir). 
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Penelitian ini melibatkan sampel atau responden yang bersedia terlibat 

secara sadar dan tanpa paksaan. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti 

menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian kepada responden. 

Peneliti menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian, adapun 

prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Informed Consent  

Seluruh mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian sejumlah 60 orang 

sebelum dilakukan intervensi diberitahu tentang tujuan dan rencana 

pelaksanaan penelitian, kemudian diminta informed consent.  

2. Autonomy 

Responden diberikan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri. 

Peneliti memberikan kesempatan dan kebebasan kepada responden untuk 

menentukan apakah bersedia atau tidak. Peneliti menghormati hak, pilihan, 

privasi, dan tidak memaksa atau melakukan tekanan terhadap calon 

responden dalam mengambil keputusan. 

3. Anonymity 

Nama responden atau subjek penelitian tidak harus dicantumkan dalam 

penelitian. Peneliti memberikan kode-kode pada tiap lembar jawaban yang 

telah diisi oleh partisipan. 

4. Confidentiality 

Kerahasiaan semua informasi yang diberikan oleh responden selaku subyek 

penelitian dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data 

tertentu yang dilaporkan pada hasil penelitian. 
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5. Beneficiency dan non mal-eficiency 

Mahasiswa yang belum lulus, ingin memperbaiki keterampilan, ingin 

mendapat bimbingan tambahan, baik yang mengikuti PAL ataupun yang 

tidak, difasilitasi peneliti untuk mendapatkan bimbingan sampai kompetensi 

tercapai. 

 

 


