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tutor (PT) as the facilitator for the students (tutees). PAL has many advantages
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Peer Assisted Learning (PAL) is a student-centered learning approach using peerthat can help students to learn more effectively. Visualized-PAL (VPAL) is a
modification of PAL using visualization prepared by PTs. The purpose of this
study was to explore the students’ opinions about their learning process using
VPAL and to evaluate VPAL. This study is a qualitative research. Data were
collected by interviews to a group of students who were selected purposively. The
criteria for the selection was their activity or inactivity during VPAL with the PTs.
Questions asked to the students aimed to determine the students’ points of view
about their learning after using VPAL, VPAL advantages and disadvantages, as
well as whether the students agreed that VPAL implementation can be continued
in FKUAJ as part of the learning approaches. The results showed that students
favored VPAL because it showed aspects that could not be found in other learning
methods. Those were the atmosphere of learning, visual materials, flexibility of
learning processes. The researchers recommended that the improved VPAL should
be implemented in subsequent years as one of the learning methods at FKUAJ.
Key Words: peer-assisted learning, peer-tutor, visualization

ABSTRAK
Peer Assisted Learning (PAL) adalah pendekatan pembelajaran berfokus pada
mahasiswa dengan peer-tutor (PT) sebagai pembimbing yang merupakan teman
mahasiswa bagi tutee. PAL memiliki banyak keunggulan yang dapat membantu
mahasiswa untuk belajar lebih efektif. Visualized-PAL (VPAL) merupakan
modifikasi PAL dengan materi visualisasi yang disiapkan oleh para PT. Tujuan
penelitian ini untuk mengeksplorasi pendapat mahasiswa tentang proses belajar
mereka dengan menggunakan VPAL serta evaluasi terhadap VPAL. Studi
ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara
wawancara terhadap sekelompok mahasiswa yang dipilih secara purposive.
Kriteria pemilihan mahasiswa dengan melihat keaktifan ataupun ketidakaktifan
mahasiswa selama proses VPAL dengan para PT. Pertanyaan yang diajukan
bertujuan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang proses belajarnya
setelah menggunakan VPAL, kelebihan dan kekurangan VPAL, serta apakah
mahasiswa menyetujui agar VPAL dapat diteruskan pelaksanaannya di FKUAJ
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sebagai bagian dari pendekatan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan VPAL
memang digemari oleh pesertanya karena memiliki aspek-aspek yang tidak dimiliki
metode belajar lain, seperti atmosfer pembelajaran, materi visual, fleksibilitas
proses belajar. Sesuai hasil yang sudah didapatkan, penulis merekomendasikan
agar VPAL dengan peningkatan mutu perbaikan tetap dilaksanakan di tahun-tahun
berikutnya sebagai salah satu metode belajar di FKUAJ.
Kata Kunci: peer-assisted learning, peer-tutor, visualisasi

PENDAHULUAN

bantuan bagi mahasiswa melalui teman sejawat,

Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (FKUAJ) saat ini menggunakan
beberapa metode pembelajaran untuk membantu proses belajar mahasiswanya. Metode
seperti kuliah, Problem Based Learning (PBL),
Skills Lab (SL), dan praktikum masih digunakan.
Namun, metode pembelajaran yang lebih efektif

peers. Dengan demikian, mahasiswa FKUAJ
yang berdiskusi bisa menggunakan bahasa dan
pengetahuan yang sejajar dan menjadikan
proses belajar lebih mudah. Selain mahasiswa
yang dibimbing, PT juga memperoleh keuntungan dengan memperdalam pengetahuannya
tentang materi kajian dalam PAL.

dan berpusat pada mahasiswa (student-centered

Visualized-PAL merupakan modifikasi PAL. VPAL

learning, SCL) terus dipelajari agar mahasiswa

berbeda dengan PAL dalam hal penggunaan

FKUAJ dapat mendalami ilmu pengetahuan

visualisasi materi. PT berperan dalam menyusun

kedokteran dengan kompeten melalui inovasi

bentuk visualisasi materi. Visualisasi bisa dalam

metode pembelajaran.

bentuk poster, video, atau gambar yang memu-

Pada blok Basic Medical Science (BMS) III dan
blok Respirasi, tahun 2012, FKUAJ melakukan
percobaan metode visualized peer-assisted
learning (VPAL). Metode ini masih berdasar

dahkan peserta dengan gaya belajar visual agar
lebih memahami materi tersebut. Dalam penelitian ini, ingin diselidiki apakah VPAL mendapat
respons positif dari mahasiswa pesertanya.

pada PAL, yaitu proses belajar dengan diskusi
kelompok disertai pendampingan seorang peertutor (PT) yang akan membantu peserta untuk

Peer Assisted Learning

belajar dalam kelompok kecil (8-12 mahasiswa).

Peer Assisted Learning (PAL) adalah pendekatan

Kehadiran PT diharapkan menciptakan atmosfer

pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang

belajar yang lebih nyaman bila dibandingkan

melibatkan diskusi antara PT sebagai pengajar

dengan seorang dokter yang memberi kuliah di

dan tutee sebagai yang diajar oleh PT. Dalam

kelas besar. Persepsi dokter atau dosen atas

PAL, PT adalah seseorang yang tingkatannya

materi kajian dipengaruhi oleh pengalaman dan

masih sejajar dengan tutee dan bukan guru

pengetahuan yang tingkatannya jelas berbeda

secara profesi. PT sudah dilatih terlebih dahulu

dari mahasiswanya. PAL memberikan ruang dan

sehingga kompeten dalam mengajar, meskipun
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bukan berpendidikan guru. PAL sudah mulai

tutor yang menjelaskan bersifat membantu atau

sering digunakan dalam mempelajari ilmu ke-

bahkan sangat membantu. Pihak pengajar juga

dokteran. 1 PAL dapat didefinisikan sebagai

merasakan dampaknya, pekerjaan dari kelas

pengembangan pengetahuan dan keterampilan

yang menggunakan PAL memiliki kualitas lebih

yang dilakukan melalui pemberian bantuan dan

baik dibanding kelas yang tidak menggunakan

dukungan secara aktif melalui orang-orang de-

PAL.7 Levine bahkan meneliti keberhasilan PAL

ngan status yang sama.2,3

menurunkan angka tidak lulus dari 35% menjadi

PT adalah mahasiswa yang biasanya lebih

3%.8,9

senior dari tutee. Kebanyakan mahasiswa mau

Keuntungan lain yang diperoleh dari metode ini

bergabung menjadi PT sebab mereka merasa

adalah adanya PT yang lebih mengenal bahan

percaya diri dalam membantu belajar rekan-

ajar yang akan diberikan dan juga adanya hu-

rekannya karena pengetahuannya lebih dalam

bungan antara tutor dan tutee yang lebih dekat.1

dari para tutee. Ada juga yang memberikan im-

Selain itu, hubungan antara PT dan tutee juga

balan jasa bagi para PT.2,4,5 Meskipun demikian,

dapat meningkatkan kepercayaan diri dan komit-

tujuan diadakan PAL seharusnya bukan untuk

men terhadap pekerjaan, serta rasa peduli.2 PAL

memanfaatkan tenaga murah para PT ataupun

juga merupakan metode yang dapat membantu

agar dosen dapat mentransfer pekerjaannya

melengkapi terlaksananya metode pembela-

kepada PT. Namun, tujuan PAL adalah untuk

jaran yang profesional, karena keterlibatan para

mendapatkan hasil yang maksimal dalam pem-

dosen atau staf akademik yang lebih mumpuni

belajaran bagi PT maupun tutee.1,2 Oleh karena

dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi

itu, desain PAL perlu didahului dengan pem-

PAL menjadikan metode ini tepercaya dan dapat

buatan materi untuk pelatihan PT. Materi yang

dipertanggungjawabkan.3,10 PAL telah digunakan

dilatihkan sedapat mungkin tidak hanya materi

dalam pendidikan kedokteran, misalnya untuk

atau topik yang akan dibawakan oleh PT tetapi

membantu pelatihan pemeriksaan fisik basic

juga materi prinsip teaching and learning bagi

life support hingga keahlian umum di bidang

PT.2,6

klinis.5,11,12 Laporan juga menguraikan bahwa

PAL terbukti sangat baik jika digunakan untuk
satu topik tertentu pada berbagai macam bidang
hingga tingkat profesional yang pelaksanaannya

PAL telah meningkatkan keahlian dalam bidang
pemeriksaan fisik, tapi belum sepenuhnya dievaluasi dalam konteks keterampilan klinis.2

dalam jangka waktu singkat. Belum terdapat cu-

Metode PAL merupakan salah satu metode yang

kup data yang membuktikan PAL dalam penggu-

memiliki biaya pelaksanaan yang rendah dan

naan jangka waktu lama. Masih diperlukan pene-

efektif.10,13 PAL tidak memerlukan sumber daya

litian lebih banyak untuk memastikan hal ini.2,6

manusia yang mahal atau material baru dan

Monroe Community College pernah mengadopsi

juga dapat digunakan lintas kurikulum. Modifi-

metode PAL ke dalam kurikulum mereka dan

kasi PAL cukup beragam, seperti: peer tutoring,

menurut survei para tutee berpendapat bahwa

peer modeling, peer education, peer counseling,
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peer monitoring, dan peer assessment.10 Peer

Hubungan ini memang bisa menjadi ambigu

tutoring paling dikenal di antara modifikasi yang

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan se-

lain. Metode ini memiliki target untuk mencapai

seorang yang melihatnya. Kemudian bila suatu

kemampuan-kemampuan tertentu dan sering-

saat orang ini diceritakan atau ditanya tentang

kali target ini bersamaan dengan target-target

salah satu kata kunci misalkan “perkotaan”, ia

tambahan secara tidak langsung. Peer modeling

akan langsung terbayang bahwa kota itu rawan

merupakan metode di mana PT memberikan

kemacetan lalu lintas atau banyak yang memiliki

contoh perilaku belajar yang diinginkan agar tu-

mobil pribadi.

tee dapat melihat dan meniru perilaku tersebut.
Peer monitoring adalah metode yang melibatkan
observasi terhadap teman dalam mempraktikkan atau menjalani proses belajar. Sementara
peer assessment dilakukan dengan memberikan
penilaian terhadap hasil pembelajaran yang dihasilkan oleh sesama tutee.

Visualisasi dalam instruksi pembelajaran dengan
demikian juga akan memperkuat verbalisasi
suatu konsep yang dipelajari. Asumsinya, PAL
yang dimodifikasi dengan menampilkan visualisasi materi PAL berupa gambar atau video dapat
menjelaskan banyak hubungan tentang ilmu
kedokteran. Tugas PT dalam VPAL ini dengan
demikian membuat materi PAL menjadi bentuk
visual yang dapat mengarahkan pemahaman

Visualisasi

tutee agar sesuai dengan apa yang diharapkan

Manusia telah bertukar informasi melalui gam-

sehingga membuat VPAL ini berjalan efektif.

bar atau lukisan sejak zaman purbakala. Tidak
semua informasi dapat diungkapkan dengan
perkataan karena ada batasan-batasan yang

TUJUAN PENELITIAN

menghambat sinkronisasi informasi tersebut

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

antara pemberi informasi dengan penerimanya.

apa saja pendapat peserta VPAL pada blok

Ungkapan verbal memerlukan pemahaman kosa

BMS III dan blok Respirasi. Dalam hal ini, tujuan

kata yang setara antara pemberi dan penerima

berkaitan dengan pendapat peserta terhadap

informasi, kesenjangan yang terlalu tinggi mi-

proses belajarnya setelah menjalankan program

salnya pada latar belakang pendidikan juga akan

VPAL, apa saja kekurangan dan kelebihan VPAL,

memengaruhi kelancaran ungkapan verbal.

dan apakah VPAL dapat diterapkan terus dalam

14

Sementara itu, bahasa gambar atau visual dapat

proses belajar di FKUAJ.

menambah lancarnya ungkapan verbal. Visualisasi dapat menjelaskan hubungan antarkonsep.
Sebagai contoh, gambar yang berisikan suasana

METODE PENELITIAN

perkotaan yang penuh kendaraan membuat

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

pemirsanya langsung mencari hubungan ten-

Populasi target penelitian adalah mahasiswa

tang gambar itu dengan konsep ‘kemacetan’.

FKUAJ pada blok BMS III dan Respirasi tahun
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ajaran 2011/2012. Sampel penelitian adalah

sebesar 88%. Tingkat kesetujuan ini dengan

sebagian mahasiswa kedokteran Atma Jaya

demikian telah tinggi. Audit trail dilakukan oleh

angkatan 2011 dan 2010 yang diambil dengan

auditor eksternal yang merupakan seorang pakar

pertimbangan kriteria tertentu (purposeful sam-

dalam bidang analisis data kualitatif, namun di

pling). Kriteria partisipan adalah: mahasiswa

luar pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

kedokteran Atma Jaya angkatan 2011 dan 2010

Auditor memeriksa kelengkapan data kualitatif

yang sudah pernah mengikuti VPAL dalam blok

dan analisis konten yang dilakukan oleh peneliti

BMS III dan/atau blok Respirasi yang antusias

dan memberikan persetujuan atas keabsahan

dalam mengikuti VPAL dan yang kurang antu-

data dan analisis itu.

sias. Nama-nama mahasiswa ini direkomendasikan oleh PT dan mahasiswa. Partisipan yang
dipilih sebanyak 15 orang; 10 orang dari blok
BMS III dan 5 orang dari blok Respirasi.

HASIL
Kesan Pertama Mahasiswa terhadap VPAL

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil rekaman wawancara sebagai file
audio selanjutnya ditranskripsikan menjadi file
teks secara verbatim. Data ini merupakan data
utama dalam penelitian ini.

Mahasiswa peserta PAL menggambarkan reaksi
awal ketika program VPAL digulirkan. Respons
negatif berupa asumsi bahwa VPAL hanya akan
menambah beban kerja atau alokasi waktu,
sedangkan respons positif terjadi terutama

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara anali-

ketika mahasiswa sudah mengalami VPAL dan

sis konten. Analisis konten terdiri dari pengka-

menemukan bahwa pendekatan ini sangat mem-

tegorian data berdasarkan topik penelitian dan

bantu mereka.

hubungan antar topik/tema yang berkaitan.
Pengujian transferability dan dependability
analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga
cara, yaitu: triangulasi, interrater agreement,
dan audit trail. Sebagai triangulasi data dilakukan pengumpulan data sekunder dari observasi
dan jurnal peneliti serta diceksilangkan dengan
hasil penelitian Valentina mengenai VPAL yang
mengaitkan cognitive flexibility dengan VPAL.15

Waktu pertama kali denger bakal ada peer-tutor
di blok respirasi ini, yang pertama kepikir tuh justru apa… agak-agak kesel juga. Karena gue pikir
ini bakal nambah-nambah jam kuliah nih. Terus
ya istilahnya kan, katanya respirasi bloknya padat, tambah lagi peer-tutor. Gue pikir yah ini nih
nambah-nambahin kerjaan doang. Tadinya gue
pikir gitu. VPAL [10715-11060]

Interrater agreement dilakukan dengan cara

Kalau gua sih ya males banget. Soalnya gua

diskusi intensif antartim peneliti (dua orang)

udah pulang jam tiga gitu kan buat kuliah, peer-

untuk membicarakan tingkat kesetujuan atas

tutor tuh di luar itu. Jadi makin sore lagi gue

kategori data dalam analisis konten. Interrater

pulang. Apalagi kalau… kan ada jadwalnya tuh,

agreement sebelum pertemuan dua peneliti

gua bisa dapet yang paling sore terus, jadi pu-

sebesar 50%, sedangkan setelah pertemuan

lang bisa kayak jam empat, setengah lima gitu.
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Jadwalnya sih tiap kali ini beda, tapi seringan gua
dapet yang sore. Jadi, ya apalagi buat belajar ya
males kan. VPAL [44528-44918]

sore hari.
Justru menurut gue kalau penggunaan jamnya
kaya gitu menurut gue lebih bermanfaat. Gue
juga lebih seneng sih. Daripada gue planga-

PAL membahas materi-materi yang ada di blok
dan yang mengajar teman sendiri, sehingga lebih
mudah untuk mengerti:

plongo pulang kuliah, buang-buang waktu.
Mendingan kaya gitu, peer-tutor. Biarpun waktunya nambah tapi efektif penggunaan waktunya.
VPAL [12072-12334]

Awalnya sih saya tidak tahu peer tutor itu apa,
cuma setelah saya tanya ke komti-nya saya tahu,
jadi itu kalo kita kaya ngebahas tentang materimateri yang dulu pernah diajarin di BMS III, diulang lagi di situ. Terus yang ngajar tuh katanya
temen-temen kita gitu. Jadi saya pikir sih cukup

Tapi kalo dipikir-pikir lagi kan kuliah juga padat
gitu kan, kalo sore gitu males juga kadangkadang. Tapi kalo dipikir-pikir ga enak juga sih,
harusnya sih enak tapi udah males aja gitu. VPAL
[49120-49310]

menarik karena biasanya kita kan diajarin dosen

Kalau bisa mungkin di cari waktu yang lebih ini

nih, cuma sekarang diajarinnya sama temen kita

ya… kalau bisa sih lebih pagi. Kalau misalnya

sendiri, gitu. VPAL [216-617]

ada kesempatan, tapi kalau engga, mungkin bisa

Kesan pertama saya baik, ya. Karena saya
mikirnya kalau misalnya peer-tutor itu kan dengan temen-temen, jadi kemudian saya berpikir
bahwa saya akan bisa lebih mudah untuk me-

ngambil waktu di hari-hari lain gitu. Mungkin hari
Sabtu gitu, tapi gue engga yakin banyak yang
setuju. Cuman kan lebih santai, lebih fresh ya kalau buat belajar. Itu aja sih. VPAL [52181-52498]

nyampaikan apa yang saya rasain. Jadi kalau
kaya saya gak tahu saya bisa lebih mudah un-

Persepsi Mahasiswa terhadap Pelaksanaan

tuk nanya dibandingkan kalo langsung dengan

VPAL

guru. Jadi, pertama-tama yang saya rasa adalah
senang. VPAL [5955-6315]

Dalam tema ini, mahasiswa mengungkapkan
pendapat yang positif mengenai VPAL. Persepsi
mahasiswa menunjukkan bahwa VPAL memu-

Penggunaan Waktu

dahkan mereka memahami materi termasuk

Mahasiswa VPAL menganggap ada keuntungan
mengalokasikan waktu mengikuti kegiatan ini
bila dikaitkan dengan proses belajar mereka.
Mahasiswa menganggap kegiatan ini mengisi
waktu luang, sehingga tidak buang-buang waktu

bila dibandingkan dengan metode pembelajaran
yang lain. Sebagai saran, mahasiswa meminta
agar VPAL diteruskan, sebagai metode pembelajaran yang sifatnya suplemen dengan materi
visualisasi.

dan bisa digunakan untuk belajar. Meskipun

Kalau saya sendiri sih merasakan kalau waktu

demikian, mahasiswa mengeluhkan aktivitas di

kemarin mid, saya jadi bisa lebih ngerjainnya

100
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sih waktu di bagian histologi sama di bagian

Kesan pertama saya setelah menjalani peer-tutor

anatominya itu. Sama hari ini ada praktikum

pertama kali positif ya. Karena kalau misalnya

anatomi, tadi saya bisa, saya ngerjainnya inget.

dengan belajar di kelas itu kadang-kadang kita

Soalnya diajarinnya bener-bener pakai cara yang

ngerasa bosan. Terus jadi gak fokus. Dengan a-

mudah kita ngerti, gitu. Jadi kalau menurut saya

danya peer-tutor ini, karena kelompoknya makin

sendiri sih, saya jadi lebih baik dalam ngerjain

kecil, jadi dan… semuanya itu naroh perhatian

soal-soal yang disini. VPAL [1807-2205]

ke peer-tutornya. Sehingga saya ngerasanya

Sebetulnya sih asik sih. Apalagi kalau buat kuliah, soalnya kan kalau kuliah kan paling cuma

jadi lebih fokus dan lebih ngerti aja. VPAL [67137075]

sejam dua jam gitu. Sedangkan materinya ba-

Kalau di PBL itu kan kita awalnya sama-sama

nyak, terus udah gitu gak ngerti. Terus kalau mi-

gak tahu. Jadi istilahnya tuh, ya udah nih kita

salkan gak ngerti tanya sama siapa juga gak tau

sama-sama buta kita sama-sama cari jalan

kan. Jadi sebenernya membantu sih sebenernya.

bareng. Sedangkan kalau di peer-tutor gini kan

Soalnya bener-bener dijelasin sampe dalem gitu

udah ada satu orang yang nguasain topiknya,

kan, terus lama. Dua setengah jam kali berapa

nah itu dia yang bakal nuntun kita buat maju

gitu. Jadi membantu sih. VPAL [28810-29206]

lebih gampang di bahan-bahan ini. Nah makanya

Setelah gue ikut peer-tutor nih baru kerasa kalo
peer-tutor tuh bukan cuma sekedar nambahnambahin jam kuliah doang. Tapi justru peertutor nih ngebantu banget buat nguasain bahanbahan kuliah yang ditutorin. Karena kan kalo
peer-tutor ini kan kita sama temen sendiri, jadi
tuh lebih… lebih fleksibel lah. Mau nanya juga
ga sungkan. Jadi pembelajarannya lebih efektif
justru daripada kita kuliah biasa. Ya hasilnya

gue bilang dibanding kuliah biasa peer-tutor ini
positifnya satu, kita ga sungkan buat nanya.
Udah gitu yang jelasin ini udah nguasain bahan.
Jadi kita ga ngeraba-raba buat mastiin bahan
ini bener atau engga. Istilahnya kan… dia udah
di-training kan buat nguasain bahan tersebut.
Makanya ya pembelajarannya jauh lebih gampang lah dibanding kuliah biasa atau PBL. VPAL
[13668-14348]

kalo menurut gue sih membantu banget buat
pembelajaran bahan-bahan yang ditutorin itu.
VPAL [11420-11924]

Mahasiswa merasa program ini sangat membantu, sehingga perlu diadakan tak hanya di awal
blok atau di tahun pertama saja, tetapi diterapkan

Dalam perkuliahan tradisional, mahasiswa
seringkali ragu untuk bertanya pada dosen dan

di sepanjang blok bahkan di sepanjang tahun
pembelajaran.

pada saat PBL mahasiswa awalnya sama-sama

Ya peer-tutor ini kalau bisa diadainnya jangan

tidak paham apa-apa. Namun, dalam VPAL ma-

di awal-awal blok doang, tapi sepanjang blok.

hasiswa tidak ragu bertanya dan PT mengerti

Misalnya untuk materi-materi yang krusial yang

materi untuk menuntun teman-temannya.

penting-penting itu dibuat peer-tutornya. Biar
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apa… pembelajarannya lebih efektif lah. Kalau
kaya kemarin gitu awal-awal doang, begitu peertutornya gak ada, buat materi-materi tersebut
istilahnya kita perlu ngulang dua-tiga kali. Sedangkan kalau di peer-tutor dulu kita udah ada
memorinya. Jadi kita ngulang sekali udah ngerti
lah. VPAL [15277-15752]

Kalau menurut saya sih itu. VPAL [4265-4709]
Lebih nangkep aja. Kayak kita kadang tuh, apa
ya… gua kan orangnya visual kan. Jadi kadang
penjelasannya gak inget tapi gambarnya inget.
Nah dari gambarnya inget, baru deh inget-inget
lagi kata-katanya tuh apa penjelasannya gitu.
VPAL [30721-31139]
Justru efek visualisasinya itu ngebantu gua

PAL ini bagus dijadikan sebagai metode tam-

banget. Makanya itu gua lebih suka peer-tutor

bahan di kampus, tapi tidak dapat menggantikan

daripada kuliah biasa. Soalnya gua kalo ngafalin

fungsi metode lain yang sudah ada.

tulisan-tulisan sama ngedenger orang ngejelasin

Pandangan saya terhadap peer-tutor ini, sebenernya peer-tutor itu perlu ya kalau menurut
saya. Soalnya kalau… tapi peer-tutor ini sendiri
tidak bisa menggantikan kuliah gitu. Jadi kuliah ini adalah tetap suatu hal yang primer, sedangkan peer-tutor ini merupakan suatu hal yang
sekunder, gitu. Jadi bukan berarti peer-tutor ini
terus dipisahkan, engga. Cuma akan lebih baik

tulisan yang dia buat sendiri di powerpoint gitu
gua ga cepet masuknya. Gua lebih gampang
kalo dijelasinnya pake yang visualisasi gitu.
Kayak ada apa… animasi-animasi. Kayak dia
buat kayak styrofoam dipotong-potong gitu. Nah
buat gua sih itu lebih gampang. Jadi buat gua
sih ngebantu banget itu. Bagus. VPAL [5898759479]

seandainya perkuliahan ini diimbangi dengan
kegiatan peer-tutor. VPAL [7928-8368]

Persepsi Mahasiswa terhadap Peer-Tutor
dalam VPAL

Gambar-gambar, animasi, video yang menyertai

Mahasiswa peserta VPAL mengungkapkan

penjelasan dari PT dianggap sangat membantu

pentingnya peran PT dalam VPAL sebagai com-

bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

municator. PT adalah teman sendiri, jadi peserta

Efeknya sih kalau menurut saya sih efek visualisasi itu sangat membantu ya. Terutama tuh
gambarnya tuh… tutor-tutornya tuh rata-rata
ngebikin… membuat apa… membuat gambargambarnya itu sedemikian rupa sehingga kita
jadi lebih mudah mengerti gitu. Jadi, kaya misal-

yang ingin bertanya tidak perlu merasa ragu atau
sungkan. Di samping itu, mahasiswa juga memberi saran adanya PT yang kurang kompeten,
termasuk di dalamnya PT yang sudah kompeten
secara kognitif tetapi kurang kompeten dalam
penyampaian materi kepada peserta VPAL.

kan ada bagian-bagian tertentu tuh bener-bener

Menurut saya, kesan saya jadi lebih positif. kare-

dilingkarin terus dikasih tulisan yang bener-bener

na kalau dalam kuliah, kita sebagai mahasiswa

unik. Jadi, kita kaya, “oh, tandanya ini” kaya gitu.

kadang suka merasa segan untuk bertanya pada
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dosen, tapi dengan mengikuti PAL ini karena
yang ngajar temen kita sendiri, jadi lebih nyaman
aja untuk mengemukakan pertanyaan. VPAL
[16805-17074]

PEMBAHASAN
Terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap
VPAL dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti:
asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepribadian
mahasiswa peserta VPAL. Persepsi ini dapat

Beberapa materi ada yang tidak bisa dijawab
oleh PT karena tidak bisa dipungkiri bahwa
pengetahuan dosen lebih mendalam dari PT,
walaupun untuk mengajar lebih nyaman PT
daripada dosen:

digunakan oleh institusi sebagai alat untuk
melakukan perubahan-perubahan dalam metode
pembelajaran, terutama terkait SCL dengan PAL.
Persepsi ini dengan demikian dapat ditujukan
untuk meningkatkan metode PAL secara khusus dan pendekatan pembelajaran SCL secara

Tapi ada rasa dari mahasiswa… ada rasa agak

umum. Kesan pertama mahasiswa terhadap

ragu sih. Soalnya yang ngajar kan masih ga

VPAL hampir sepenuhnya berdasarkan asumsi

jauh tingkatannya sama kita sendiri. Kayak baru

dari mahasiswa dikarenakan program seperti

2010 beda setahun gitu kan. Ya ga tahu kalau

ini belum pernah diadakan sekalipun di FKUAJ,

di belakang udah diprivat sama dosen, tapi kita

selain itu pada umumnya mahasiswa baru per-

kan lebih percaya sama dosen. Jadi setelah

tama mendengar metode PAL. Sebelum program

kita diajarin kita juga mesti cek lagi kebenaran-

dimulai, mahasiswa telah diberi gambaran besar

nya. Jadi menurut gua sih dibanding yang laen,

tentang PAL, meskipun demikian mahasiswa

dibanding PBL atau kuliah sih…. Menurut gua…

belum mengalaminya secara langsung.

kalau kuliah mah pasti kuliah lah ya. Soalnya
dosen gitu kan yang ngajar. VPAL [59693-60180]

Asumsi awal mahasiswa yang diwawancara
mengemukakan bahwa PAL hanya menghabiskan waktu mereka saja. Beberapa di antaranya
mengemukakan bahwa mereka lebih memilih

Pintar bukan Segalanya
Mahasiswa menyarankan agar sebaiknya PT
yang dipilih untuk mengajar di kelas kecil bukan
hanya mahasiswa yang memiliki IP tinggi, tapi
juga harus mampu mengajar dengan baik:

waktu kosong setelah kuliah untuk beristirahat
daripada mengikuti program ini. Namun, ada
juga sebagian dari responden yang berpendapat
bahwa PAL dapat membantu mereka dalam
memahami materi yang diajarkan dan merasa

Buat peer-tutornya menurut gua udah bagus.

PAL dapat berguna. Asumsi awal ini lepas dari

Tapi mungkin buat para pengajarnya, para

faktor kepribadian, dapat juga muncul karena

tutor-tutornya lebih di… ada beberapa tutor

pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan

yang menurut gua kurang menjelaskan gitu.

metode-metode pembelajaran yang sudah ada

Jadi mungkin emang cara dia ngejelasin emang

di FKUAJ yang memiliki ciri-ciri mirip seperti

kurang bagus gitu. Jadi menurut gua lebih di-

PAL, misalnya PBL. PAL dan PBL keduanya

seleksi aja peer-tutornya. VPAL [60438-60725]

menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam
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pelaksanaannya. Dengan demikian, pengalaman

tif bagi pembelajar dewasa.17 VPAL merupakan

pribadi dan kesan mahasiswa terhadap PBL

pendekatan belajar baru di FKUAJ, responden

dapat juga mendorong asumsi tertentu maha-

ingin menekan rasa malasnya demi mencoba

siswa terhadap PAL.

program ini.

Stress juga menjadi faktor yang memengaruhi

Penggunaan waktu dalam pelaksanaan PAL

kesan pertama mahasiswa terhadap PAL. Ham-

menjadi sorotan penting bagi peneliti karena

pir seluruh responden berpendapat secara tidak

penggunaan waktu ini sering sekali dikemuka-

langsung bahwa tingkat stress di FKUAJ sudah

kan oleh responden. Sebagian besar responden

cukup tinggi yang salah satunya dikarenakan

mengutarakan bahwa waktu yang digunakan

jadwal kuliah yang sudah padat.16 Kuliah dilak-

untuk melaksakan PAL tidak efektif untuk proses

sanakan dari pagi sampai sore hari dan menurut

pembelajaran karena terlalu sore. Meskipun

mahasiswa hal ini saja sudah cukup memberi

demikian, jika dirunut, mahasiswa menyebutkan

tekanan bagi mereka, sehingga penambahan

karena jadwal kuliah yang padat membuat e-

program PAL setelah kuliah sangat memberatkan

nergi dan konsentrasi mereka sudah habis untuk

mahasiswa.

mengikuti PAL. Jadi dapat disimpulkan bahwa

Ada juga responden yang memiliki kesan pertama yang negatif karena peer-tutor (PT). Mahasiswa berasumsi bahwa PT kurang kompeten
dalam membantu mereka dibandingkan dengan
dosen. PT diasumsikan kurang mengerti materi
karena setara dengan mahasiswa yang didampingi. Asumsi awal ini tentu kurang matang dan
cenderung memandang kemampuan kelompok
selalu sama, sementara kenyataan bahwa di
antara mahasiswa ada yang lebih baik dan
bahwa PT memang sudah di-training terlebih
dahulu sebelum mereka masuk ke kelas-kelas
dalam PAL tidak cukup membuat mahasiswa
menyadari hal ini.

sebenarnya bukan waktu pelaksanaan PAL yang
terlalu sore yang memberatkan mahasiswa untuk
mengikuti program ini, melainkan jadwal kuliah
yang dari pagi hingga sore sudah sangat padat
dan melelahkan. Pendapat ini didukung oleh
data yang sudah dikumpulkan. Hampir semua
responden menambahkan “jadwal kuliah sudah
padat” dalam pernyataan mereka tentang VPAL
yang terlalu sore. Bahkan ada juga responden
yang mengutarakan jika VPAL dilaksanakan
di hari Sabtu mereka tidak keberatan. Penulis
menyimpulkan bahwa mereka tertarik mengikuti
VPAL jika mereka masih punya energi dan konsentrasi yang cukup. Meskipun demikian, ketika
dalam tahap VPAL berikutnya blok BMS III dan

Responden juga menyatakan bahwa di samping

Respirasi, jadwal PAL telah masuk ke dalam jad-

rasa malas yang mereka rasakan untuk mengi-

wal resmi blok, sehingga tidak ada keluhan dari

kuti PAL, timbul juga rasa penasaran yang justru

mahasiswa karena kesadaran bahwa metode

memacu mereka untuk mengikuti program ini.

pembelajaran ini mengkompensasi jadwal lain

Metode pembelajaran baru seringkali dipandang

dari materi kajian yang tidak disampaikan dalam

dengan skeptis tetapi sikap ini dapat berarti posi-

kuliah maupun PBL. Rupanya, persoalan mema-
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sukkan jadwal dengan terstruktur sebenarnya

selangkah dan dengan pendekatan yang lebih

dapat diterima sebagai bentuk resmi dan ditaati

intim karena dilaksanakan di kelas kecil. Hal ini

oleh mahasiswa.

yang menurut responden menjadi keunggulan

Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan PAL
muncul setelah mahasiswa mengikuti program
ini. Pada tahapan ini, mahasiswa tidak lagi berasumsi tetapi telah mengungkapkan pandangan
mereka tentang PAL berdasarkan pengalaman
mereka sebagai pesertanya. Responden menemukan bahwa PAL ternyata membantu me-

PAL dibanding dengan kuliah besar, hasil ini
mirip dengan penelitian sebelumnya.17 Mereka
mengatakan dalam kuliah besar sulit sekali untuk
fokus dalam waktu yang lama. Jarak yang terlalu
jauh antara mahasiswa dan dosen serta terlalu
banyak distraction membuat kelas-kelas kecil
dalam PAL lebih efektif untuk belajar.

reka dalam menguasai materi-materi dalam blok.

Selain lebih mudah belajar dalam PAL diban-

Mereka merasa materi yang disajikan dalam PAL

dingkan perkuliahan besar, responden juga

merupakan pengulangan dan pendalaman dari

mengatakan PAL lebih baik daripada PBL.

materi yang ada di dalam blok, sehingga sema-

Hampir semua responden mengatakan bahwa

kin mudah bagi mereka untuk memahaminya.

dalam PBL mereka sulit sekali untuk belajar.

Persepsi mahasiswa terhadap VPAL bergerak

Mereka tidak merasakan tujuan utama PBL untuk

ke arah yang lebih positif daripada kesan per-

diskusi bersama mempelajari suatu kasus dan

tama mereka saat belum menjalani program ini.

mendapatkan ilmu bersama. Berbeda dengan

Pendekatan PAL dalam kelompok kecil menjadi

VPAL, mahasiswa dapat benar-benar berdiskusi

superior dibandingkan perkuliahan kelas besar

bersama kelompok kecil tentang suatu materi

dalam hal interaksi belajar, sehingga mempermu-

yang disajikan, dengan PT yang sudah dilatih

dah mahasiswa bertanya kepada PT tanpa ada
perasaan sungkan dan PT menjelaskan dengan
cukup dalam.

17

untuk membantu mereka belajar. Tidak seperti
di PBL, jika kelompok sudah tidak tahu apa lagi
yang harus dibahas karena terbatasnya penge-

Pengalaman mengikuti proses belajar yang

tahuan mereka di titik itu maka proses diskusi

menarik dalam VPAL, mendorong kesimpulan

terputus. Penelitian mengenai PBL di negara-

mahasiswa bahwa PAL merupakan metode

negara Asia menunjukkan perilaku mahasiswa

belajar yang lebih baik dibanding metode lain

kedokteran di Asia yang cenderung menikmati

yang sudah ada di FKUAJ. Hal yang paling men-

informasi yang diberikan dibandingkan discovery

dasar yang membuat responden berpendapat

learning yang akibatnya membuat mahasiswa

seperti itu adalah komunikasi yang lancar antara

Asia perlu adaptasi lebih mendalam terhadap

peserta dan PT. Responden mengatakan bahasa

metode PBL.18-20 PAL lebih bersifat membagikan

yang dipakai oleh dosen untuk mengajar sulit un-

informasi yang dimiliki oleh PT kepada maha-

tuk dimengerti. Sebaliknya dengan PAL, bahasa

siswa dalam bentuk diskusi yang atmosfernya

yang digunakan lebih mudah dimengerti dan

cenderung informal dan nyaman, oleh karenanya

materi yang disajikan diajarkan selangkah demi

tak mengherankan bila mahasiswa memilih PAL
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ketimbang PBL.

asesmen dalam blok.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Batson

Meskipun ada sedikit kesan negatif, peserta

tentang visualisasi dan pemahaman, VPAL

berpendapat bahwa VPAL sebaiknya terus di-

menggunakan visualisasi yang dalam pelaksa-

laksanakan di FKUAJ. Kebanyakan responden

naannya mendapat respons sangat positif dari

berpendapat bahwa PAL baik diadakan se-

mahasiswa.21 Semua responden yang diwa-

bagai tambahan metode belajar di FKUAJ. Jadi,

wancara, tak terkecuali, mengatakan bahwa vi-

metode-metode pembelajaran yang sudah ada di

sualisasi yang digunakan dalam VPAL ini sangat

FKUAJ, seperti kuliah dan PBL, tetap diadakan

membantu proses belajar. Mereka mengatakan

karena mahasiswa masih merasakan PAL tidak

lebih mudah mengerti materi yang disajikan

bisa menggantikan peran kuliah dan PBL se-

karena visualisasi ini. Animasi-animasi, video,

lama ini. Penggunaan PT dalam PAL tampaknya

gambar, maupun pernak-pernik yang digunakan

menjadi peran penting dari respons positif yang

oleh PT dalam mengajar peserta disambut de-

dilontarkan responden tentang PAL. Peserta

ngan sangat baik.

merasakan PT sangat membantu mereka dalam

Beberapa responden menganggap PAL tidak
membantu mereka dalam menguasai bahan
karena mahasiswa mengeluhkan materi yang
diajarkan dalam PAL tidak begitu berarti dalam
ujian. Mereka merasa walaupun mereka mengikuti PAL tapi untuk ujian mereka tetap harus
belajar ulang lagi semua bahannya. Karena
hal itu mereka menganggap lebih baik handout
yang disediakan dalam PAL dibagikan saja kepada mahasiswa untuk dibaca sendiri di rumah,
sehingga tidak perlu buang-buang waktu untuk
menjalankan PAL di FKUAJ. Dalam hal ini,
penulis berpendapat bahwa munculnya kesan
seperti ini bukan dikarenakan kelemahan dari
PAL. Pendekatan SCL jelas perlu diikuti dengan

proses belajar. Kelancaran komunikasi antara
mahasiswa dan PT melebihi komunikasi antara
mahasiswa dan dosen. Peserta menganggap
PT menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti untuk mereka belajar suatu materi. Komunikasi yang lancar ini memudahkan terjadinya
pertukaran informasi antara PT dan peserta
PAL, sehingga proses belajar dalam metode
PAL ini menjadi efektif. Hasil ini sangat mirip
dengan penelitian-penelitian terdahulu yang juga
mengungkapkan komunikasi yang terjadi antara
PT dan peserta berlangsung dengan nyaman
tanpa rasa sungkan.1,17 Keberanian untuk bertanya seringkali menjadi pembeda antara seseorang mengerti suatu hal atau tidak mengerti.

inovasi asesmen. Tumpuan penilaian blok pada

Partisipan juga memberikan masukan agar PT

ujian akhir yang terlalu besar tentu tidak akan

yang dipilih dan dilatih sebaiknya lebih diting-

membuat mahasiswa tertarik dengan pendeka-

katkan kompetensinya. Mahasiswa memberikan

tan belajar yang berbasis proses dan open-

kritik membangun bahwa tidak semua perta-

inquiry. Jika membaca diktat secara mandiri

nyaan dari peserta VPAL dapat dijawab dengan

dapat membuat mahasiswa lulus blok, barangkali

baik oleh PT. Pesan ini tentu berguna untuk para

tim blok memerlukan evaluasi dan revisi bentuk

dosen yang melatih PT agar lebih memperhati-
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kan kesiapan PT dari segala segi. Pelatihan yang

Meskipun penulis telah berkonsultasi dengan

dilakukan harus lebih intensif dan mengantisipasi

PT untuk memilih partisipan yang tepat, namun

hal-hal sulit yang mungkin akan ditanyakan oleh

tentu saja referensi ini tidak selalu yang paling

peserta PAL. Selain itu, muncul juga kesan kalau

representatif, sehingga sangat mungkin parti-

ada beberapa PT yang kurang baik dalam hal

sipan terpilih kurang kaya dalam memberikan

mengajar. Dalam poin ini yang dimaksudkan oleh

informasi. Dalam hal pengamatan perspektif,

responden adalah PT memiliki ilmu yang cukup

faktor alokasi waktu juga sangat menentukan

untuk menjelaskan, namun tidak cukup terampil

pandangan partisipan. Penelitian ini dilaku-

dalam mengutarakan maksudnya, sehingga

kan dalam waktu terbatas, selama satu blok

peserta tetap tidak mengerti apa yang diajarkan

pengamatan. Hal ini tentu kurang sempurna

oleh PT. Oleh karena itu, peserta juga memberi

untuk penelitian perspektif partisipan.

usul agar ketika memilih PT, tidak hanya memperhatikan Indeks Prestasinya (IP), tetapi juga
memperhatikan cara mereka mengajar apakah

KESIMPULAN

baik atau tidak. Untuk memperbaiki hal ini, bisa

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

dilakukan audisi bagi para PT, atau uji coba presentasi di depan para dosen. Kemudian calon PT
dievaluasi lagi oleh para dosen untuk memperbaiki teknik mengajarnya. Sebenarnya, pelatihan
PT juga telah membahas teknik menyampaikan
materi, meskipun demikian usulan untuk lebih
membuatnya sebagai prasyarat dalam penerimaan PT tentu akan sangat membantu proses
VPAL di masa yang akan datang.

VPAL memengaruhi proses belajar para pesertanya ke arah lebih positif. Atmosfer yang informal dan kesetaraan antara PT dan mahasiswa
menjadikan VPAL lebih digemari oleh mahasiswa
ketimbang perkuliahan dan PBL. Visualisasi materi dalam VPAL merupakan faktor penting yang
memberikan perspektif positif bagi mahasiswa
dalam belajar. Peserta juga mengharapkan PAL
diteruskan pelaksanaannya di FKUAJ sebagai

Untuk proses belajar mahasiswa peserta PAL,

metode belajar tambahan. Hal ini dikarenakan

responden menyatakan mereka lebih mengge-

peserta merasa efek positif yang diberikan oleh

mari metode belajar berkelompok seperti PAL

PAL membantu mereka dalam mempelajari ilmu

ini. Begitu juga dengan visualisasi yang ada di

kedokteran di FKUAJ. Meskipun ada juga kesan

dalamnya. Ada responden yang setelah mengi-

negatif yang dirasa oleh peserta, namun semua

kuti PAL ini menjadi lebih sering melakukan

peserta tetap mengharapkan pelaksanaan PAL

belajar kelompok di luar kegiatan perkuliahan

di tahun-tahun berikutnya.

dan juga mencari visualisasi tentang materi yang
sedang dipelajarinya agar lebih mudah mengerti.
Penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan
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