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SURYA 15 Vol.02, No XV Agustus 2013 PENGARUH METODE BIMBINGAN DAN 

MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI MAHASISWA TENTANG PEMASANGAN 

IMPLAN DI STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN Lilin Turlina …......….… …… . .… 

ABSTRAK … . .....…. …… . Salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan 

keluarga berencana adalah revitalisasi program KB.  

 

Upaya pokok yang dilakukan antara lain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

petugas medis dalam pelayanan kontrasepsi. Dari hasil evaluasi mahasiswa yang 

melakukan ujian pemasangan implan masih banyak mahasiswa yang belum kompeten 

dalam pemasangan implan sehingga perlu dilakukan perubahan dalam metode 

pembelajarannya.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh metode bimbingan (coaching) 

dan motivasi belajar terhadap kompetensi pemasangan implan. Desain penelitian yang 

digunakan adalah Randomized controlled trial (RCT). Populasi adalah mahasiswa tingkat 

II di Prodi D III Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan. Sampel dalam penelitian 

ini sebesar 84 orang dengan tehnik pengambilan sampel exhaustive sampling. 

Pengumpulan data dengan observasi dan kuesioner.  

 

Analisa data dengan regresi linier ganda. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa yang 

mendapat bimbingan (coaching) rata-rata memiliki kompetensi pemasangan implan 

lebih tinggi dari pada tidak dilakukan bimbingan (b = 22.21; CI 95% 18.83 hingga 25.59; 

p < 0,001).  

 

Sedangkan motivasi belajar tidak berpengaruh lagi dalam analsis ini karena kedua 

kelompok sudah dibuat seimbang dengan proses randomisasi (b = 0.08; CI 95% -0.10 



hingga 0.27; p <0.372). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode bimbingan 

(coaching) mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan 

pemasangan implan pada mahasiswa di Prodi D III Kebidanan STIKES Muhammadiyah 

Lamongan. Kata kunci: bimbingan, motivasi, kompetensi, pemasangan implan.  

 

PENDAHULUAN N Latar Belakang Permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang 

kependudukan dan keluarga berencana antara lain adalah masih besarnya jumlah dan 

laju pertumbuhan penduduk, masih tingginya disparitas angka kelahiram total, masih 

rendah dan tidak siginifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, masih rendah dan 

kurang efektifnya pemakian metode kontrasepsi jangka panjang seperti Intra Uterine 

Device (IUD), Implant dan Metode Operatif Pria, masih rendahnya pria yang 

menggunakan kontrasepsi, masih tingginya unmet need, masih rendahnya pengetahuan 

dan kesadaran remaja dan pasangan usia subur tentang KB dan kesehatan reproduksi, 

masih terbatasnya kelembagaan program KB, masih belum sinergisnya kebijakan 

pengendalian penduduk, dan masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan 

informasi kependudukan (BKKBN, 2010).  

 

Sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2011 salah satu 

fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah 

revitalisasi program KB, yang diprioritaskan pada: mengembangkan dan melakukan 

sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, melakukan pembinaan dan peningkatan 

kemandirian KB, melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat, meningkatkan 

pemanfataan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi, meningkatkan 

kapasitas SDM, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB, 

meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan (BKKBN, 2010).  

 

Bidan sebagai tenaga kesehatan juga turut serta dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan. Pelayanan keluarga berencana yang berkualitas bisa dilakukan sejak dalam 

Pengaruh Metode Bimbingan dan Motivasi Belajar Terhadap Kompetensi Mahasiswa 

Tentang Pemasangan Implan Di STIKES Muhammadiyah Lamongan SURYA 16 Vol.02, 

No XV Agustus 2013 proses pendidikan.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan bidan sejak masih berada di pendidikan supaya bisa menghasilkan bidan 

yang profesional. Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan pada bulan September 2012 

diketahui bahwa metode pembelajaran laboratorium yang dilakukan di STIKES 

Muhammadiyah Lamongan pada mata kuliah pelayanan KB adalah metode demonstrasi 

dengan kelompok besar di dalam kelas.  

 

Hal tersebut yang memungkinkan timbul kurangnya pemahaman mahasiswa dalam 



melaksanakan keterampilan, salah satunya yaitu keterampilan pemasangan implan. Dari 

hasil evaluasi mahasiswa yang melakukan ujian pemasangan implan dinyatakan 60 % 

mahasiswa lulus dan masih 40 % mahasiswa tidak lulus dan harus melakukan remidi. 

Dari hal tersebut dapat diketahui masih banyak mahasiswa yang belum kompeten 

dalam pemasangan implan sehingga perlu dilakukan perubahan dalam metode 

pembelajarannya..  

 

Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam memberikan pelayanan keluarga berencana 

tidak hanya dilakukan didalam kelas, akan tetapi mahasiswa setelah dinyatakan lulus 

pembelajaran di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembelajaran di laboratorium 

dan di lahan praktik. (DepKes RI, 2002). Salah satu bentuk pembelajaran di laboratorium 

yang mampu meningkatkan keterampilan mahasiswa adalah metode bimbingan 

(Coaching).  

 

Bimbingan merupakan sarana yang dirancang untuk memperbaiki kinerja dan perilaku 

seseorang baik secara formal maupun informal. Melalui bimbingan diharapkan adanya 

peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang mampu mengantisipasi 

perubahan yang terjadi dalam perkembangan IPTEK saat ini. Bimbingan berdasarkan 

kompetensi dapat memberikan keberhasilan kinerja dalam pekerjaan seperti: 

keterampilan memberikan pelayanan kesehatan.  

 

Faktor lain yang bereperan dalam kompetensi mahasiswa adalah motivasi belajar 

mahasiswa. Dengan motivasi yang tinggi akan menciptakan sebuah komitmen terhadap 

apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan setiap pekerjaan (Handoko, 

2001). Motivasi dapat dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dari 

dalam diri mahasiswa yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku seseorang berkaitan dengan lingkungan kerja.  

 

Berdarakan uraian diatas dapat diketahui bahwa kompetensi mahasiswa dalam 

pemasangan implan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bimbingan (coaching) dan 

motivasi belajar mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melkan lian 

j Pengaruh Metode Bimbingan (Coaching) dan Motivasi Belajar terhadap Kompetensi 

Mahasiswa dalam Pemasangan Implan pada Mahasiswa Prodi D III Kebidanan STIKES 

Muhayah La? METODOLOGI PENELITIAN N Penelitian ini dilaksanakan di Prodi D III 

Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan.  

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Randomized Controlled Trial (RCT). Sampel 84 

mahasiswa dan terbagi dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pembagian 

kelompok dilakukan secara simple random sampling. Pada penelitian ini dianalisis 

dengan perhitungan korelasi regresi linier ganda untuk mengetahui pengaruh 



bimbingan (coaching) dan motivasi belajar terhadap kompetensi pemasangan implan. 

HASIL PENELITIAN N 1). Analisis Bivariat Gambar 1. Perbedaan rata-rata kompetensi 

pemasangan implant Berdasarkan boxplot pada Gambar 1.  

 

dapat dilihat terdapat perbedaan kompetensi pemasangan implan pada kelompok 

bimbingan (coaching) dan kelompok demonstrasi. Kompetensi pemasangan implan 

pada kelompok metode pembelajaran Pengaruh Metode Bimbingan dan Motivasi 

Belajar Terhadap Kompetensi Mahasiswa Tentang Pemasangan Implan Di STIKES 

Muhammadiyah Lamongan SURYA 17 Vol.02, No XV Agustus 2013 bimbingan 

(coaching) lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok metode demonstrasi. Tabel 1.  

 

Hasil uji t tentang perbedaan rata-rata kompetensi pemasangan implant menurut 

metode pembelajaran Kelompok n Mean SD t p Coaching Demonstrasi 42 42 84.48 

62.43 5.64 9.52 12.9 < 0.001 Sumber: Data primer diolah Berdasarka n boxplot pada 

Gambar 1. dapat dilihat terdapat perbedaan kompetensi pemasangan implan pada 

kelompok bimbingan (coaching) dan kelompok demonstrasi.  

 

Kompetensi pemasangan implan pada kelompok metode pembelajaran bimbingan 

(coaching) lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok metode demonstrasi. Tabel 2. 

Hasil uji t tentang perbedaan rat-rata kompetensi pemasangan implan menurut metode 

pembelajaran Kelompok N Mean SD t P Coaching Demonstrasi 42 42 84.48 62.43 5.64 

9.52 12.9 < 0.001 Tabel 2 menunjukkan terdapat beda mean yang secara statistik 

signifikan antara metode pembelajaran coaching dan demonstrasi. 2).  

 

Analisis Multivariat Tabel 3. Hasil analisis regresi linier ganda tentang pengaruh metode 

bimbingan (coaching) dan motivasi belajar terhadap kompetensi pemasangan implant 

Variabel Koefisisen regresi (b) P Confidence Interval 95% Batas Bawah Batas Atas 

Kosntan Coaching Motivasi 52.39 22.21 0.08 < 0.001 < 0.001 0.372 30.31 18.83 -0.10 

74.47 25.59 0.27 N observeasi = 84 Adjusted R²=7.6% P < 0.001 Sumber: Data primer 

diolah Pengaruh Metode Bimbingan dan Motivasi Belajar Terhadap Kompetensi 

Mahasiswa Tentang Pemasangan Implan Di STIKES Muhammadiyah Lamongan SURYA 

18 Vol.02, No XV Agustus 2013 Hasil analisis regresi linier dari tabel 3 diatas 

menunjukkan adanya pengaruh metode pembelajaran terhadap kompetensi 

pemasangan implan.  

 

Metode bimbingan (coaching) rata-rata memiliki skor kompetensi pemasangan implan 

22 poin lebih tinggi dari pada kelompok demonstrasi, dan perbedaan tersebut secara 

statistik signifikan (b = 22, 21; CI 95% 18.83 hingga 25.59; p < 0.001). Sedangkan untuk 

motivasi belajar tidak berpengaruh lagi dalam analisis ini karena kedua kelompok sudah 

dibuat seimbang melalui proses randomisasi (b = 0.08; CI 95% -0,01 hingga 0.27; p = 



0.372). R² = 67.6% mempunyai arti bahwa variabel metode pembelajaran dan motivasi 

mampu menjelaskan variasi pada kompetensi pemasangan implan sebesar 67%. 

PEMBAHASA N N 1.  

 

Pengaruh metode pembelajaran bimbingan terhadap kompetensi pemasangan implan 

Berdasarkan hasil analisis di dapatkan kompetensi pemasangan implan pada kelompok 

metode pembelajaran bimbingan (coaching) lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok metode demonstrasi. Selain itu juga terdapat beda mean yang secara statistik 

signifikan antara metode pembelajaran bimbingan (coaching) dan motivasi.  

 

Hal tersebut disebabkan oleh karena metode demonstrasi, pembimbing hanya 

mendemonstrasikan hanya satu kali saja dan dengan kelompok besar terhadap tindakan 

yang akan diujikan, kemudian memberikan umpan balik pada mahasiswa. Dengan 

demikian apabila ada mahasiswa yang kurang memperhatikan akan ketinggalan 

terhadap tindakan tersebut dan hal itu akan menyebabkan kompetensi mahasiswa 

terhadap tindakan tersebut kurang.  

 

Coaching merupakan pelatihan atau bimbingan yang merupakan salah satu metode 

pembelajaran dimana terjadi interaksi yang baik antara fasilitator dan peserta 

(mahasiswa). Dengan demikian melalui kedekatan dengan mahasiswa dan komunikasi 

yang baik, penggunaan metode coaching oleh fasilitator dapat secara efektif digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Melakukan pelatihan dengan bimbingan yang intensif akan membuat peserta didik 

termotivasi dan mencoba untuk melakukan secara mandiri dengan pendampingan 

seorang fasilitator, sehingga peserta akan berusaha mencoba sendiri, dan fasilitator 

memberikan umpan balik, dengan demikian seorang peserta menjadi mudah mengingat 

keterampilan yang dilakukan dan terbiasa untuk mencoba melakukannya.  

 

Coaching lebih berkaitan dengan upaya membantu mahasiswa untuk memperluas 

pengetahuan serta mengembangkan kemampuan dan bakat secara penuh dalam 

pekerjaan / keterampilan mereka saat ini. 2. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap 

Kompetensi Mahasiswa tentang Pemasangan Implan Dari hasil uji statistik yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa motivasi belajar tidak berpengaruh lagi dalam analisis 

ini karena antara kelompok perlakukan dan kelompok kontrol sudah dibuat seimbang 

melalui proses randomisasi.  

 

Dari hasil analisis tersebut kedua kelompok mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

belajar. Apabila mahasiswa mempunyai motivasi yang tinggi tetapi tidak didukung oleh 

metode pembelajaran yang efektif, kemungkinan kompetensi mahasiswa juga akan 



kurang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamzah (2009) bahwa dalam kegiatan 

belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan 

belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai.  

 

Aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri. Motivasi belajar selalu 

berpangkal pada suatu kebutuhan yang dihayati oleh dirinya sendiri, biarpun orang lain 

yang mungkin memegang peranan penting dalam menentukan motivasi ini. Pengaruh 

Metode Bimbingan dan Motivasi Belajar Terhadap Kompetensi Mahasiswa Tentang 

Pemasangan Implan Di STIKES Muhammadiyah Lamongan SURYA 19 Vol.02, No XV 

Agustus 2013 3.  

 

Pengaruh metode Bimbingan dan Motivasi Belajar Terhadap Kompetensi Mahasiswa 

Tentang Pemasangan Implan Dari hasil penlitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa 

mahasiswa yang mengikuti metode pembelajaran bimbingan (coaching) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi pemasangan ian diunjdengan aip 0.001, 

tetapi untuk motiva belajar tidak berpengaruh lagi terhadap kompetensi mahasiswa. R² 

(67.6) mempunyai arti bahwa variabel metode pembelajaran dan motivasi mampu 

menjelaskan variasi pada kompetensi pemasangan implan sebesar 67%.  

 

Metode pembelajaran dengan bimbingan (coaching) merupakan metode pembelajaran 

orang dewasa yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

dan mengubah sikap secara spesifik. Hal tersebut sesuai dengan Jafar (2010) bahwa 

coaching merupakan pelatihan atau bimbingan yang merupakan salah satu metode 

pembelajaran dimana terjadi interaksi yang baik antara fasilitator dan peserta 

(mahasiswa).  

 

Dengan demikian melalui kedekatan dengan peserta dan komunikasi yang baik, 

penggunaan metode coaching oleh fasilitator dapat secara efektif digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu kompetensi yang dimiliki mahasiswa akan 

semakin tinggi apabila disertai dengan minat/motivasi belajar yang tinggi, tanpa 

diimbangi dengan motivasi untuk belajar, kompetensi akan lebih rendah. Kompetensi – 

baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap — dapat ditingkatkan dengan latihan 

dan pembiasaan.  

 

Pelaksanaan pelatihan dimaksudkan untuk mendapatkan mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang baik. KESIMPULAN DAN 

SARAN N 1. Kesimpulan 1) Terdapat pengaruh metode Bimbingan terhadap kompetensi 

pemasangan implan pada mahasiswa Prodi D III Kebidanan STIKES Muhammadiyah 



Lamongan. Mahasiswa yang mendapat bimbingan rata-rata memiliki kompetensi 

pemasangan implan yang lebih tinggi daripada tidak dilakukan bimbingan (b = 22,21; CI 

95% 18,83 hingga 25.59; p < 0.001). 2) Motivasi belajar tidak Berpengaruh lagi dalam 

analisis ini karena kedua kelompok sudah dibuat seimbang dengan proses randomisasi. 

2.  

 

Saran 1) Bagi Institusi terkait Untuk institusi pendidikan, perlu diperhatikan pencapaian 

kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Berbagai aktivitas kemahasiswaan perlu 

didukung untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, terutama keterampilan. Selain 

itu perlu ditambah berbagai pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi 

mahasiswa secara menyeluruh.  

 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya Untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian dengan variabel yang lebih banyak dan responden yang lebih banyak. Selain 

itu dapat melakukan pendalaman penelitian riset korelasi dengan menggunakan 

indikator yang lebih terukur dan bersifat luas. DAFTAR PUSTAKA A Angela T. 2003. 
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