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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden Penelitian 

1. Jenis Kelamin  

Frekuensi jenis kelamin responden dalam penelitian mayoritas 

berjenis kelamin perempuan. Proporsi jenis kelamin perempuan pada 

kelompok perlakuan sejumlah 27 responden (90%), sedangkan pada 

kelompok kontrol sejumlah 25 responden (83.3%). 

Jenis kelamin manusia apabila dilihat dari aspek biologis 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Fakih (2010, 

dalam Hajar, 2012), menjelaskan jenis kelamin merupakan pensifatan atau 

bisa disebut sebagai pengkategorian jenis kelamin menjadi dua yang 

ditentukan secara biologis yang melekat. Jenis kelamin merupakan identitas 

yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik 

seseorang/individu. 

Penelitian ini mendukung temuan-temuan sebelumnya (seperti 

Ehrman & Oxford, 1989; Green & Oxford, 1995; Mohamed Amin, 2000; 

Mohd Nazali, 1999; Punithavalli, 2003, dalam Teh, dkk. 2009) bahwa 

pembelajar perempuan lebih sering menggunakan semua strategi belajar, 

bahkan pada penelitian Green dan Oxford (1995, dalam Teh, dkk. 2009) 

lebih ditegaskan bahwa efek penggunaan strategi belajar yang dihubungkan 

dengan gender mengacu pada penyebab biologis dan sosialisasi. 
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Perempuan dinilai memiliki kemampuan berfikir lebih baik 

dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih unggul dalam hal kemampuan 

memori verbal dan memproses bahasa relatif cepat dan akurat. Hal ini 

dikarenakan secara anatomi struktur corpus callosum pada perempuan lebih 

besar dan lebih berkembang dibandingkan laki-laki (Jensen, 2008). 

Perbedaan kapasitas struktur otak juga menyebabkan perempuan dapat 

menggunakan kedua sisi otak secara seimbang lebih baik dibandingkan 

dengan laki-laki. Lebih lanjut dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

perempuan memiliki struktur system limbik yang lebih besar dibandingkan 

pada laki-laki (Triyadi, 2013).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa perempuan memiliki 

kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal 

ini sejalan dengan profesi keperawatan sejak awal sudah identik dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan.  

2. Status Tempat Tinggal 

Karakteristik tempat tinggal responden dalam penelitian ini 

mayoritas adalah tinggal bersama dengan orang tua. Sejumlah 19 responden 

(63,3%) kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tinggal bersama orang 

tua. 

Domisili atau tempat kediaman adalah suatu tempat dimana 

seseorang individu dianggap hadir melakukan hak dan memenuhi 

kewajiban. Dengan demikian, tempat tinggal akan berhubungan dengan 

prestasi belajar. Untuk mahasiswa tempat tinggal sangat penting dari segi 
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kenyamanan dan kelengkapan fasilitas. Mahasiswa yang tinggal bersama 

dengan orang tua atau mahasiswa yang tidak tinggal di kost memiliki 

prestasi belajar yang lebih baik (Indriyani, Tamtomo, & Wujoso, 2014). Hal 

ini disebabkan adanya pemantauan dari orangtua dan fasilitas yang tersedia 

sangat berpengaruh. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar. Mahasiswa yang tinggal dengan orang tua 

cenderung lebih bisa konsentrasi belajar dikarenakan semua kebutuhan dan 

fasilitas (makan, akomodasi, dll) telah dipenuhi oleh orang tua. Selain itu 

dengan tinggal bersama orang tua, seorang anak akan lebih teratur dan 

disiplin waktu dikarenakan berada dalam pengawasan orang tua. Berbeda 

dengan anak yang tinggal indekost, mereka cenderung harus memenuhi 

semua kebutuhan sendiri. Sehingga konsetrasi anak kost cenderung terbagi 

antara belajar dan memenuhi kebutuhan. 

3. Indeks Prestasi Akademik (IPK) 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan indeks prestasi 

kumulatif (IPK) sebagian besar dalam kategori sangat memuaskan. 

Mayoritas responden penelitian memiliki kategori IPK dengan predikat 

pujian.  

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah mekanisme penilaian 

keseluruhan prestasi terhadap mahasiswa dalam system perkuliahan selama 

masa kuliah (Meuthia & Andriani, 2012). IPK merupakan salah satu 

indikator yang menggambarkan keberhasilan mahasiswa dalam proses 
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perkuliahan. Mahasiswa dengan IPK yang baik maka memiliki kemampuan 

yang baik dalam akademik. Kemampuan akademik mahasiswa 

mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Pada penelitian ini IPK menjadi 

salah satu kriteria menjadi seorang tutor. Mahasiswa dengan indeks prestasi 

dengan predikat pujian rata-rata memiliki kemampuan akademik yang baik. 

Tutor pada pembelajaran PAL akan menjadi fasilitator tutees pada masing-

masing kelompoknya. 

 

B. Perbedaan Kompetensi Mahasiswa Sebelum dan Setelah Diterapkan 

Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) antara Kelompok 

Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

1. Perbedaan Kompetensi Kognitif Mahasiswa Sebelum dan Setelah 

Diterapkan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) antara 

Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

kompetensi kognitif pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

setelah mendapatkan perlakuan (intervensi). Nilai mean kompetensi 

kognitif kelompok perlakuan pada saat pre-test sebesar 42,40 dan mean 

pada saat post-test meningkat menjadi 84,26 dengan t hitung -41,86. 

Sedangkan nilai mean kompetensi domain kognitif mahasiswa kelompok 

kontrol pada saat pre-test sebesar 40,67 kemudian mengalami peningkatan 

menjadi 69,60 pada saat post-test dengan t hitung -30,00. 
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Peningkatan kompetensi kognitif mahasiswa pada kelompok yang 

diterapkan metode PAL sejalan dengan 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). 

Proses interaksi antar mahasiswa merupakan proses belajar sebagai upaya 

memahami informasi yang baru (Brooks and Brooks, 1993; Eggen and 

Kauchak, 2007). Didukung juga dengan teori perkembangan kognitif 

Piaget, bahwa kerjasama diantara rekan sebaya (peer-tutor) mendorong 

pertukaran pemikiran dan diskusi secara nyata, dan kerjasama. Kerjasama 

diantara rekan sebaya penting untuk mengembangkan sikap kritis pikiran, 

objektivitas, dan refleksi diskursif (Falchikov, 2001). 

Dalam penerapan peer-assisted learning, diharapkan tutor menjadi 

sumber belajar utama dan pemicu belajar bagi tutee (Gunarya, 2011). 

Berdasarkan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada student center 

learning (SCL), pembelajaran peer-assisted learning mendorong tutor 

menggunakan kemampuan untuk lebih aktif berbagi informasi dengan tutee 

untuk mencapai solusi dan pemahaman serta mengelola pembelajarannya 

secara mandiri (Roscoe & Chi, 2014).  

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan penemuan dengan 

diperkuat hasil uji statistik paired t-test bahwa kompetensi kognitif 

mahasiswa sebelum dan setelah diterapkan metode PAL mengalami 

peningkatan signifikan (rata-rata 84,26) jika dibandingkan dengan 
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kelompok kontrol yang diterapkan metode ceramah (rata-rata 69,60). 

Perbedaan nilai ini dikarenakan tutor PAL dapat berfungsi dengan efektif, 

tutor yang memiliki keselarasan kognitif dengan tutee dan menguasai materi 

dengan baik mampu memberikan pemahaman kepada tutee. Hasil 

pengamatan peneliti selama proses penerapan PAL, tutor mengembangkan 

banyak metode untuk memberikan penjelasan pada tutee, saat fase pertama 

dari PAL (cognitive phase) nampak tutee lebih leluasa bertanya dan diskusi 

dengan tutor masing-masing. Trigger case yang diberikan oleh dosen 

mampu dikembangkan selama proses diskusi. Sehingga diskusi menjadi 

lebih hidup dan atraktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa yang diterapkan metode PAL mempunyai kompetensi kognitif 

lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah.  

2. Perbedaan Kompetensi Psikomotor Mahasiswa Sebelum dan Setelah 

Diterapkan Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) antara 

Kelompok Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

Uji Paired t-test didapatkan nilai p= 0.000, menunjukkan ada 

pengaruh signifikan metode pembelajaran peer-assisted learning terhadap 

kompetensi psikomotor mahasiswa. Mean kompetensi psikomotor 

kelompok perlakuan pada saat pre-test sebesar 25,51 dan mean pada saat 

post-test meningkat menjadi 93,91. Sedangkan nilai mean kompetensi 

domain psikomotor mahasiswa kelompok kontrol pada saat pre-test sebesar 

25,96 kemudian mengalami peningkatan menjadi 80,89 pada saat post-test. 
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Peer-assisted learning (PAL) efektif untuk meningkatkan 

kemampuan atau keterampilan klinis mahasiswa. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Burke et al. (2007), bahwa PAL dapat membantu 

meningkatkan kemampuan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. 

Toolsgard (2007) pada penelitiannya menjelaskan bahwa pada 

pembelajaran keterampilan prosedural, fungsi PAL hampir sebanding 

dengan fungsi dosen. Model PAL mampu meningkatkan perilaku dan 

kompetensi, serta pengembangan keterampilan peserta didik (El-Sayed, 

Metwally, & Abden, 2013). Tahapan-tahapan pada pembelajaran PAL 

mendorong mahasiswa untuk aktif belajar. Tahap close skill acquisition, 

tutor memberikan tutorial keterampilan kepada tutee. Tahap ini 

menunjukkan PAL tidak hanya memberikan proses belajar keterampilan 

baru bagi tutee, tetapi merupakan penambahan asupan belajar bagi tutor 

melalui kinestetik taktil dengan belajar dan melakukan (learning by doing) 

dua kemampuan yaitu keterampilan keperawatan dan peran mengajar 

(Gunarya, 2011). Tahapan selanjutnya yaitu tahap open skills acquisition 

dimana tutee dibimbing oleh tutor melakukan keterampilan secara mandiri, 

dan dilanjutkan tahap otomatisasi phase yaitu tahap mengulang-ulang 

keterampilan secara mandiri. 

Terdapat tiga proses latihan agar menjadi terampil, yaitu: fase 

kognitif, fase fiksasi dan fase autonomi. PAL dalam penelitian ini berperan 

dalam tahap proses berlatih dan mencoba dalam upaya menguasai suatu 

kompetensi/keterampilan di skills laboratory termasuk pada fase fiksasi 
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atau asosiasi yang merupakan tahap kedua pada Zone of Proximal 

Development (ZPD). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat 

perbedaan kompetensi psikomotor mahasiswa kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Melalui PAL mahasiswa (tutee) berlatih secara aktif 

dengan tutor terkait kompetensi airway breathing management. Menurut 

pengamatan peneliti, dengan metode PAL mahasiswa lebih pro-aktif untuk 

belajar mandiri di skill laboratory. Hal tersebut didukung oleh kunjungan 

mahasiswa di laboratorium diluar jadwal praktikum yang meningkat. 

3. Perbedaan Kompetensi Afektif Mahasiswa Sebelum dan Setelah Diterapkan 

Model Pembelajaran Peer-Assisted Learning (PAL) antara Kelompok 

Perlakuan dan Kelompok Kontrol 

Hasil uji Paired t-test didapatkan nilai p 0.000, menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran peer-assisted learning mempengaruhi kompetensi 

afektif mahasiswa. Mean kompetensi afektif kelompok perlakuan pada saat 

pre-test sebesar 33,61 dan mean pada saat post-test meningkat menjadi 

89,44. Sedangkan nilai mean kompetensi domain afektif mahasiswa 

kelompok kontrol pada saat pre-test sebesar 33,70 kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 76,11 pada saat post-test. 

Sikap merupakan reaksi atau suatu respon emosional (emotional 

feeling) seseorang terhadap stimulus atau objek diluarnya dan penilaiannya 

dilanjutkan dengan kecenderungan atau tidak melakukan terhadap objek 

(Notoatmodjo, 2005). Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wibawa (2007), bahwa adanya perubahan sikap positif pada 
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peserta didik setelah mendapatkan pelajaran. Hasil penelitian Cholifah & 

Hartinah (2015) menunjukkan peningkatan pencapaian kompetensi peserta 

didik, meningkatkan kepercayaan diri, harga diri dan kesadaran diri. Proses 

pembelajaran tidak hanya memiliki target mencapai kompetensi hardskill, 

namun juga memperhatikan pemahaman softskill, antara lain kerjasama, 

rasa saling menghargai pendapat, rasa tanggung jawab dimana aspek itu 

diidentifikasikan sebagai pembelajaran kooperatif (Setyosari, 2009). PAL 

dapat meningkatkan pengetahuan dan tanggung jawab tutor (Brannangan, 

2013). Hasil penelitian berupa peningkatan percaya diri senada dengan 

penelitian Kurtz et al (2010), Mc Kenna dan French (2010), Arjanggi dan 

Suprihatin (2010) dalam Affandi (2014). Hurlock (1991) menyatakan 

remaja mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan 

kemampuannya, membangun perasaan kompeten dan percaya diri atas 

keterampilan yang dimiliki.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kompetensi 

afektif pada kelompok perlakuan. Pembelajaran PAL meningkatkan 

interaksi sosial antara tutor dan tutee, sehingga masing-masing belajar 

keterampilan berkomunikasi dan melatih rasa percaya diri dan bertanggung 

jawab. Model pembelajaran PAL mendorong kemampuan yang dicapai 

tutor dengan mengajarkan materi airway breathing management kepada 

rekan sebayanya akan menimbulkan rasa senang dan rasa bangga pada 

dirinya sebagai bentuk aktualisasi diri. Metode pembelajaran PAL 

merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk melatih 
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kerjasama antar mahasiswa, dikarenakan pada metode pembelajaran 

kooperatif bukan pendekatan kompetitif yang diutamakan. Namun, rasa 

saling menghargai dan memahami diantara mahasiswa dilatih melalui 

kerjasama. Saat belajar dengan tutor, peserta didik juga mengembangkan 

kemampuan mendengarkan, konsentrasi dan memahami. Penjelasan tutor 

pada temannya lebih memungkinkan berhasil dibandingkan penjelasan dari 

dosen dikarenakan menggunakan bahasa yang lebih akrab dan mudah 

dimengerti. 

 

C. Perbedaan Perubahan Kompetensi Mahasiswa pada Kelompok 

Perlakukan dan Kelompok Kontrol 

Berdasarkan uji statistik MANOVA menunjukkan ada perbedaan 

kompetensi kognitif mahasiswa pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol dengan nilai t = dan nilai p 0.000 yang berarti signifikan. Adanya 

perbedaan kompetensi psikomotor pada kelompok perlakuan dan kontrol 

dengan nilai p 0.000. Adanya perbedaan kompetensi afektif pada kelompok 

perlakuan dan kontrol dengan nilai p 0.000. Hasil uji statistic post hoc Tukey 

dan Bonferroni menunjukkan dari ketiga domain kompetensi, model 

pembelajaran peer-assisted learning paling berpengaruh untuk meningkatkan 

kompetensi kognitif (p=0,000) dibandingkan dengan dua kompetensi lainnya. 

Proses pembelajaran mengikat mahasiswa secara holistik dalam tiga 

domain kompetensi pembelajaran, yaitu: domain kognitif, domain afektif dan 

domain psikomotor. Melalui tiga domain tersebut memungkinkan mahasiswa 
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sebagai individu mengembangkan kemampuan pengelolaan informasi kognitif 

yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pada domain afektif dan domain 

keterampilan psikomotorik (Reilly & Oermann, 2011).  

Secara teoritis, terdapat beberapa teori pendukung yang menyebabkan 

PAL lebih efektif pada kompetensi kognitif. Metode pembelajaran peer-assisted 

learning, memiliki dua komponen utama, yaitu menjelaskan dan 

mempertanyakan. Keduanya mempunyai dua unsur membangun pengetahuan 

(kognitif) dan memberitahukan pengetahuan. Seorang tutor dalam suatu 

kelompok, mendapatkan manfaat saat memberikan penjelasan pada tutee. Sebab 

saat memberikan informasi seorang tutor melakukan pengintegrasian konsep 

dan prinsip serta memunculkan ide baru. Selain itu, saat tutee bertanya dengan 

pertanyaan yang spesifik dan mendalam, maka akan mendukung tutee untuk 

merefleksikan pengembangan pengetahuan (kognitif), dimana seorang tutor 

berperan membantu proses ini sekaligus menguatkan pemahamannya (Roscoe 

& Chi, 2014; Depaz & Moni, 2012). Model pembelajaran peer-assisted 

learning membantu tutor membangun meta-kognisi, merefleksikan pengetahuan 

dan pengalaman, serta mengkonstruksi pengetahuan dengan cara menyimpulkan 

maupun menyatukan ide. Hal tersebut yang menyebabkan adanya peningkatan 

kompetensi kognitif mahasiswa pada kelompok perlakuan. 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. 



96 

 

Penelitian ini melibatkan responden remaja, dimana pada masa ini 

terdapat tugas-tugas sesuai fase perkembangan. Salah satu tugas perkembangan 

fase remaja adalah interaksi intens dengan teman untuk mengembangkan 

kecakapan intelektual dan konsep-konsep tentang kehidupan sosial (Monks, 

Knoers, & Haditono, 2009). Sejalan dengan pendapat Inhelder dan Piaget 

bahwa perubahan otak pada masa remaja dibutuhkan untuk perkembangan 

kognitif, melalui bertukar ide dengan teman sebaya akan meningkatkan 

perkembangan berfikir secara operasional.  

Melalui pembelajaran peer-assisted learning mahasiswa termotivasi 

untuk lebih sering belajar dan diskusi dengan kelompok. Hal ini bisa dilihat dari 

kunjungan mahasiswa di skills lab. Mahasiswa yang diterapkan PAL lebih 

sering mengunjungi laboratorium diluar jadwal praktikum untuk belajar 

bersama dengan tutor masing-masing. Frekuensi belajar adalah kekerapan 

seseorang atau siswa dalam melakukan kegiatan belajar, yaitu dalam proses 

perubahan tingkah laku individu kearah yang lebih berkualitas dan relatif 

menetap melalui interaksi dengan lingkungannya sebagai hasil dari latihan dan 

pengalaman. Frekuensi belajar dengan intensitas yang tinggi dan konsistensi 

yang baik didalam kelas maupun diluar kelas, akan dapat meningkatkan 

kompetensi mahasiswa (Suranto, 2015). 

Tutor merasakan manfaat ganda, yaitu mengajar tutee-nya, dan 

merefleksi pencapaian pembelajaran laboratoriumnya sendiri dan secara tidak 

langsung menggunakan waktuya untuk lebih sering belajar. Tutor lebih 

menggunakan waktunya untuk belajar, sebelum bertemu dengan tutee seorang 
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tutor sudah melakukan persiapan belajar lebih dahulu. Secara otomatis metode 

PAL mendorong mahasiswa untuk lebih sering belajar dan memanfaatkan 

waktu untuk belajar di skill lab bersama teman-temannya. 

Jenis pembelajaran cooperative learning seperti peer-assisted learning 

baik untuk mata pelajaran yang mengharuskan mahasiswa untuk 

mengembangkan keterampilan yang membutuhkan panduan ketangkasan, 

pengetahuan dan penalaran klinis (Ashgar 2010, Ladyshewsky 2000, dalam 

Tice, 2014). Model pembelajaran peer-assisted learning sejalan dengan 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). 

Metode tutor sebaya (peer-learning) membuka kesempatan kepada 

mahasiswa untuk terlibat dalam pembelajaran dengan memberikan respon aktif 

terhadap pembelajaran. Keterlibatan mahasiswa tersebut diklasifikasi menjadi 

keterlibatan kognitif, behavioral, dan emosional. Keterlibatan kognitif 

ditampilkan mahasiswa dalam kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan, 

atau mengklarifikasi dan mengkritisi informasi. Keterlibatan behavioral 

mahasiswa dalam metode tutor sebaya ditunjukkan dengan menggali informasi 

tentang materi dari literature yang ada serta menulis laporan hasil tutorial. 

Keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran dengan metode tutor sebaya 
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berasal dari tantangan yang menstimulasi mereka untuk mengerahkan 

kemampuan secara optimal (Heron, Villareal, & Yao, 2016). Tantangan itu 

adalah ketika mereka harus menggali informasi tentang materi dan selanjutnya 

menyampaikan materi itu kepada kelompoknya. Tantangan lainnya adalah 

ketika mereka harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain 

yang dari jawaban mereka poin didapatkan. Penelitian menunjukkan bahwa 

keterlibatan mahasiswa dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang 

menantang (Umbach & Wawrzynski, 2015). Bentuk-bentuk keterlibatan 

tersebut terbukti berdasarkan hasil penelitian berpengaruh terhadap hasil belajar 

mahasiswa (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2014). 

Pada dasarnya kondisi kompetensi mahasiswa pada kedua kelompok 

sebelum perlakukan adalah sama, baik pada kelompok perlakukan ataupun 

kelompok kontrol. Namun terdapat peningkatan yang signifikan pada kelompok 

perlakuan setelah penerapan model pembelajaran PAL. Terdapat beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan kompetensi mahasiswa yang diterapkan PAL 

lebih meningkat dibandingkan dengan ceramah dan demonstrasi, keduanya 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada kelompok 

perlakuan yang diterapkan PAL, mahasiswa yang menjadi tutor diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan metode dalam menjelaskan materi pada 

tutee, termasuk tanggung jawab menjelaskan pada tutee yang belum paham 

dengan materi. Oleh karena itu pembelajaran lebih atraktif, suasana belajar yang 

saling membantu baik secara individu (satu-satu) atau dalam kelompok kecil. 

Hasil pengamatan peneliti pada saat proses pembelajaran, mahasiswa cenderung 
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lebih aktif. Survey yang dilakukan pada mahasiswa kelompok perlakuan juga 

menunjukkan hasil merasa puas dan senang dengan metode pembelajaran PAL. 

Metode konvensional yang digunakan pada materi airway breathing 

management, terutama kelompok kontrol adalah metode ceramah. Metode 

ceramah memiliki kelebihan yaitu dosen berada pada posisi nyaman untuk 

menyampaikan materi pada mahasiswa, praktis dan sangat efisien diberikan 

sekali waktu dengan peserta didik dalam kapasitas besar/banyak. Pada dasarnya 

metode seperti ini cukup baik, namun ada kelemahan dari metode ceramah, 

yaitu mahasiswa menjadi pasif dan tidak berperan aktif dalam pembelajaran 

dikarenakan pembelajaran berpusat pada dosen (teacher-centered learning) 

sehingga kemampuan kognitif mahasiswa kurang terstimulus, interaksi yang 

terjalin hanya satu arah dan tidak optimal dalam proses mengembangkan 

kreativitas peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada kelompok 

kontrol, terlihat bahwa suasana belajar di kelas cenderung individual, 

bergerombol hanya beberapa orang saja.  

Metode yang diterapkan untuk kompetensi psikomotor antara kelompok 

perlakuan dan kontrol adalah sama yaitu demonstrasi. Perbedaannya pada 

kelompok perlakuan difasilitasi oleh tutor, sedangkan pada kelompok kontrol 

difasilitasi oleh dosen. Kunjungan mahasiswa di laboratorium juga berbeda 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil pengamatan peneliti 

pada buku kunjungan praktikum laboratorium dan hasil wawancara dengan 

laboran, menunjukkan bahwa kelompok perlakuan sering di laboratorium untuk 

berlatih mandiri dengan teman dalam satu kelompok. Pengaturan jadwal yang 
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baik diluar jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan proses 

pembelajaran aktif mahasiswa, karena mahasiswa berlatih untuk pro-aktif 

meminta jam tambahan untuk belajar mandiri dengan teman PAL sesuai 

kebutuhan, namun tetap mempertimbangkan beban akademik. 

Sedangkan pada kelompok kontrol, saat pembelajaran di skill laboratory 

tampak belajar sendiri-sendiri atau hanya dua orang, tidak ada aktivitas saling 

membantu dalam kelompok. Kelompok kontrol jarang berlatih di laboratorium, 

dengan alasan tidak ada fasilitator atau teman yang bisa diajak untuk belajar 

bersama. Jadwal kuliah yang padat, intensitas penggunaan laboratorium yang 

tinggi dan proses bimbingan yang dibatasi oleh waktu menjadi faktor 

penghambat pencapaian kompetensi mahasiswa.  

 

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian 

1. Kelebihan 

1. Desain penelitian eksperimen (quasy) dengan pendekatan pre dan post 

test serta melibatkan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakukan 

diterapkan metode pembelajaran PAL sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi mahasiswa. Pengukuran kompetensi dilakukan dengan 

metode double blind.  

2. Penelitian ini mengukur perbedaan perubahan kompetensi mahasiswa 

antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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3. Penelitian ini membandingkan efektifitas metode pembelajaran PAL 

untuk meningkatkan kompetensi pada ketiga domain: kognitif, 

psikomotor, dan afektif.  

2. Kelemahan 

1. Trainer untuk program peer-assisted learning (PAL) adalah peneliti 

sendiri yang sebelumnya belum pernah terpapar pelatihan tentang PAL. 

Peneliti menerapkan program PAL mengacu teori dan hasil penelitian 

sebelumnya. 

2. Peneliti tidak melakukan kontrol pada variabel confounding yang 

mempengaruhi kompetensi kognitif, psikomotor dan afektif mahasiswa 

ataupun faktor yang mempengaruhi pencapaian kompetensi di skill 

laboratory. Misalnya kurang dieksplorasinya gaya belajar, motivasi 

tutor dan tutee, beban belajar mahasiswa, observasi proses PAL hanya 

pada satu kompetensi. 

3. Responden yang dilibatkan dalam penelitian, baik kelompok perlakuan 

atau kontrol adalah mahasiswa dalam satu institusi, sehingga 

kemungkinan kedua kelompok bertemu dan berdiskusi diluar proses 

pembelajaran tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. 

 

E. Implikasi Penelitian 

Metode pembelajaran PAL mempunyai pengaruh yang dapat 

meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam ranah kognitif, psikomotor dan 

afektif. Metode PAL membantu mahasiswa dalam membangun kerangka 
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konseptual (constructivism) pengetahuan dan keterampilan. Melalui 

pembelajaran PAL, mahasiswa akan berlatih untuk mengasah kemampuan 

kognitif, menyampaikan ide pada teman belajar, dan berlatih komunikasi dua 

arah antara tutor dan tutee. Penerapan metode pembelajaran PAL ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran airway breathing management di 

Akper Pemkab Ponorogo karena dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 

capaian kompetensi mahasiswa. Sehingga diharapkan pentingnya peran institusi 

pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran di skills laboratory. 

 

 


