
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Tempat Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang metode pembelajaran model siklus belajar 5E 

dengan PBL ini menggunakan rancangan penelitian quasy eksperimen 

dengan mengunakan kelompok kontrol dan intervensi. Kelompok kontrol 

yang dijadikan tempat penelitian yaitu Politeknik Kesehatan 

(POLTEKKES) Mataram Prodi Keperawatan Bima dan kelompok 

intervensi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Akademi Keperawatan 

(AKPER) Samawa Sumbawa. 

Akper Samawa berdiri sejak tahun 2004 yang memiliki satu 

program studi yaitu DIII Keperawatan. Akper Samawa memiliki 4 ruang 

kelas dan 1 ruang laboratorium sebagai tempat proses belajar mengajar 

mahasiswa. Ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, kipas 

angin, white board, meja, kursi, dan LCD.    

Tenaga pengajar di Akper Samawa Sumbawa berjumlah 16 orang 

(Data Tahun Akademik 2016/2017) dan jumlah siswa sebanyak 120 

orang, hal ini berarti 1 orang dosen dengan 8 orang mahasiswa. Tenaga 

pengajar di Akper Samawa memiliki 7 orang yang berpendidikan S2 

dengan pembagian S2 Kesehatan 5 orang dan 2 orang S2 Keperawatan 

sedangkan sisanya 9 orang berpendidikan S1 Keperawatan.  



Akper Samawa dalam proses pembelajaran menggunakan 

pendekatan teacher centered learning (TCL), dengan metode 

pembelajaran di kelas yaitu ceramah, small group discussion dengan 1 

orang dosen, presentasi/seminar. Sedangkan untuk metode pembelajaran 

di laboratorium menggunakan metode demonstrasi.  

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram seperti halnya 

Politeknik Kesehatan lain di seluruh Indonesia secara operasional 

dimulai pada tanggal 1 Januari 2002. Prodi D3 Keperawatan Bima bagian 

dari poltekkes kemenkes Mataram yang merupakan unit pelaksana teknis 

(UPT) dari Badan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia 

(PPSDM) Kes Kemenkes R.I yang berlokasi dikampus C Kota Bima 

yang berdiri pada 10 Oktober 2012.  

Tenaga pengajar di Poltekkes Mataram Prodi Keperawatan Bima 

berjumlah 9 orang. Tenaga pengajar di Poltekkes Mataram Prodi 

Keperawatan Bima memiliki 2 orang pendidikan S2 Keperawatan,          

1 orang pendidikan S2 Kesehatan, dan 6 orang berpendidikan S2 

Pendidikan.  

Poltekkes Mataram Prodi D3 Keperawatan Bima memiliki 3 

ruang kelas dan 3 ruang laboratorium (2 laboratorium terpadu dan 1 

laboratorium sentral) sebagai tempat proses belajar mengajar mahasiswa. 

Prodi D3 Keperawatan Bima Poltekkes Mataram dalam proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan teacher centered learning 

(TCL), dengan metode pembelajaran di kelas yaitu ceramah, small group 



discussion dengan 1 orang dosen, presentasi/seminar. Sedangkan untuk 

metode pembelajaran di laboratorium menggunakan metode demonstrasi. 

2. Hasil Penelitian Uji Bivariat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

DIII Keperawatan tingkat II di Akper Samawa dan Poltekkes Mataram 

Prodi Keperawatan Bima yang mendapatkan mata kuliah Keperawatan 

Medikal Bedah II. Responden yang terlibat dalam penelitian yang 

memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 32 orang di Akper Samawa 

sebagai kelompok intervensi dan 45 orang di Poltekkes Mataram Prodi 

Keperawatan Bima sebagai kelompok kontrol. Terdapat responden yang 

termasuk dalam kriteria eksklusi dan drop out pada kelompok intervensi 

dan drop out pada kelompok kontrol. Pada kelompok intervensi jumlah 

responden menjadi 28 orang dan pada kelompok kontrol menjadi 30 

orang. 

Tabel 4.1  Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 

(N=58) 

Karakteristik 

Responden 

Kelompok Intervensi 

(f,%) 

Kelompok Kontrol 

(f,%) 

p 

Jenis Kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

Usia 

- Min-Maks 

- Mean±SD 

 

                 10 

18 

 

18-23 

20,17±1,15 

 

7 

                23 

 

18-26 

20,16±1,82 

 

0,301 

 

 

 

0,977 

Sumber : Data Primer 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol sebagian 

besar berjenis kelamin perempuan. Dari hasil p value 0,301 (>0,05)      



hal ini dapat diartikan tidak terdapat perbedaan jenis kelamin antara 

kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Karakteristik responden 

berdasarkan usia pada kelompok intervensi dengan rerata usia 20,17 dan 

usia termuda adalah 18 tahun, tertua 23 tahun sedangkan pada kelompok 

kontrol rerata usia 20,16 dan usia termuda 18 tahun, tertua 26 tahun.   

Dari hasil p value 0,977 (>0,05) hal ini berarti bahwa tidak terdapat 

perbedaan usia antara kelompok intervensi maupun kelompok kontrol.  

Tabel 4.2 Pengaruh Model Siklus Belajar 5E dengan PBL terhadap peningkatan 

nilai Kognitif, Afektif, dan Psikomotor pada Kelompok Intervensi 
Variabel  

Penelitian 

Pra Intervensi 

Min-Maks   Mean±SD 

Post Intervensi 

Min-Maks   Mean±SD 

Mean 

Differeance 
p 

Aspek Kognitif 

Aspek Afektif 

Aspek Psikomotor 

10-60       39,28±12,45 

35-54       45,17±5,56 

18-78       44,39±14,05 

10-80        47,85±19,69 

42-59        52,89±4,17 

28-89        53,03±14,60 

8,57 

7,71 

8,64 

0,015 

0,000 

0,044 

    Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan rata-rata pra intervensi 

kognitif 39,28 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 60 sedangkan 

pada post intervensi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 47,85 

dengan nilai terendah 10 dan nilai tertinggi 80 dengan p value 0,015. 

Rata-rata pra intervensi afektif 45,17 dengan nilai terendah 35 dan 

tertinggi 54 sedangkan pada post intervensi mengalami peningkatan 

rata-rata sebesar 52,89 dengan nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 59 

dengan p value 0,000. Rata-rata pra intervensi Psikomotor 44,39 

dengan nilai terendah 18 dan tertinggi 78 sedangkan pada post 

intervensi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 53,03 dengan nilai 

terendah 28 dan nilai tertinggi 89 dengan p value 0,044. 



Tabel 4.3 Peningkatan Nilai Kognitif, Afektif, dan Psikomotor Sebelum dan 

Setelah Intervensi pada Kelompok Kontrol 
Variabel  

Penelitian 

PreTest 

Min-Maks   Mean±SD 

Post Test 

Min-Maks   Mean±SD 

Mean 

Differeance 
p 

Aspek Kognitif 

Aspek Afektif 

Aspek Psikomotor 

10-60   31,00±11,55 

44-59   52,10± 4,10 

18-52   32,50± 8,89 

10-60        38,33±14,87 

41-59        49,60±  5,31 

46-91        73,40±11,48 

7,33 

    -2,50 

    40,90 

0,048 

0,038 

0,000 

Sumber : Data Primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan rata-rata pre test kognitif 

31,00 dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 60 sedangkan pada post 

test mengalami peningkatan rata-rata sebesar 38,33 dengan nilai 

terendah 10 dan nilai tertinggi 60, dengan p value 0,048. Rata-rata pre 

test afektif 52,10 dengan nilai terendah 44 dan tertinggi 59 sedangkan 

pada post test mengalami penurunan rata-rata sebesar 49,60 dengan 

nilai terendah 41 dan nilai tertinggi 59, dengan p value 0,038. Rata-

rata pre test Psikomotor 32,50 dengan nilai terendah 18 dan tertinggi 

52 sedangkan pada post test mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

73,40 dengan nilai terendah 46 dan nilai tertinggi 91, dengan p value 

0,000. 

Tabel 4.4 Perubahan nilai Kognitif, Afektif, dan Psikomotor pada Kelompok    

Intervensi dan Kelompok Kontrol 
Variabel  

Penelitian 

Post test Kel. 

Intervensi 

Min-Maks   Mean±SD 

Post test Kel. Kontrol 

Min-Maks   Mean±SD 

Mean 

Differeance 

p 

Aspek Kognitif 

Aspek Afektif 

Aspek Psikomotor 

10-80       47,85±19,69 

42-59       52,89±   4,17 

28-89       53,03± 14,60 

10-60        38,33±14,87 

41-59        49,60±  5,31 

46-91        73,40±11,48 

9,52 

     3,29 

  -20,36 

0,041 

0,012 

0,000 

    Sumber: Data Primer 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan rata-rata post test kognitif 

pada kelompok intervensi sebesar 47,85 sedangkan pada kelompok 

kontrol 38,33 dengan selisih rata-rata 9,52. Hal ini dapat diartikan 



bahwa rata-rata nilai kognitif pada kelompok intervensi lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan terbukti dengan p value 

0,041 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

kognitif mahasiswa pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Rata-rata post test afektif pada kelompok intervensi sebesar 52,89 

sedangkan pada kelompok kontrol 49,60 dengan selisih rata-rata 3,29. 

Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata nilai afektif pada kelompok 

intervensi lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol, dan 

terbukti dengan p value 0,012 yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan afektif mahasiswa pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. Rata-rata post test psikomotor pada kelompok 

intervensi sebesar 53,03 sedangkan pada kelompok kontrol 73,40 

dengan selisih rata-rata 20,36. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata 

nilai psikomotor pada kelompok intervensi lebih rendah dibandingkan 

dengan kelompok kontrol, dan terbukti dengan p value 0,000 yang 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan psikomotor 

mahasiswa pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

 


