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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan kebidanan adalah untuk mencetak output yang 

berkompeten dalam profesi (bidan klinik) dan atau akademisi (bidan 

pendidik). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka proses belajar mengajar 

pun harus berjalan dengan lancar. Suatu landasan yang paling meyakinkan 

demi keberhasilan suatu proses belajar adalah minat. Jika seorang peserta 

didik memiliki rasa ingin belajar, ia akan cepat mengerti dan mengingatnya. 

Pengajar yang dapat membina kesediaan belajar peserta didiknya berarti telah 

melakukan hal yang terpenting yang dapat dilakukan demi kepentingan 

belajar peserta didiknya. Sebab, minat bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, 

melainkan sesuatu yang dapat dipelajari (Singer, 1991). 

Salah satu mata kuliah pokok yang penting dan masuk dalam 

kompetensi yang harus dikuasai seorang bidan adalah pelayanan Keluarga 

Berencana (KB). Dalam pendidikan kebidanan, materi pelayanan KB adalah 

materi yang selalu diujikan dalam ujian untuk mendapatkan SIB (Surat Ijin 

Bidan). Sehingga minat mahasiswa terhadap materi tersebut sangat 

dibutuhkan untuk membantu mahasiswa fokus dalam melatih kemampuan 

baik ketrampilan, pengetahuan, maupun sikap. Seperti pendapat McDaneil 

dan Sahftel (1985) bahwa minat merupakan suatu aktivitas yang sebagian 
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besar perhatian individu terfokus pada objek atau aktivitas tertentu (Handoyo, 

2009).  

Untuk menanamkan sikap, melatih ketrampilan dan menambah 

pengetahuan mahasiswa kebidanan, diperlukan suatu metode mengajar yang 

melibatkan mahasiswa secara langsung untuk aktif kedalam proses belajar 

mengajar. Salah satu metode tersebut adalah metode role play/bermain peran, 

yaitu dimana mahasiswa dapat berperan atau memainkan peran dalam 

dramatisasi masalah (Roestiyah, 2008). 

Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk 

memecahkan masalah melalui peragaan, serta langkah–langkah identifikasi 

masalah, analisis, peranan, dan diskusi (Komara, 2009). Karena mekanisme 

metode ini adalah memainkan peran dengan topik masalah yang berhubungan 

dengan aplikasi materi pelajaran di kehidupan nyata, tentunya rasa penasaran 

dan minat untuk melihat dan memperhatikan akan muncul, sehingga dapat 

tercapai keefektifan belajar yang berpengaruh terhadap hasil belajar. Karena 

kita belajar hanya 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang dengar, 

30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% 

dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan. 

Selain itu beberapa kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan praktis 

akan lebih efektif kalau dilaksanakan dengan menghadirkan atau mendatangi 

situasi dan peristiwa nyata (Depdiknas, 2003). Sehingga dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode bermain peran sebagai suplemen. 
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Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan minat  

mengikuti kuliah pelayanan KB dengan hasil belajar pelayanan KB pada 

mahasiswa semester IV AKBID Giri Satria Husada Wonogiri 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara minat  mengikuti kuliah pelayanan KB 

dengan hasil belajar pelayanan KB pada mahasiswa semester IV AKBID Giri 

Satria Husada Wonogiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara minat  mengikuti kuliah 

pelayanan KB dengan hasil belajar pelayanan KB pada mahasiswa 

semester IV AKBID Giri Satria Husada Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi minat mahasiswa mengikuti kuliah pelayanan KB. 

b. Mengukur hasil belajar mata kuliah pelayanan KB dalam proses 

belajar-mengajar dengan melihat hasil belajar. 

c. Menganalisis hubungan minat mengikuti kuliah pelayanan KB dengan 

hasil belajar pelayanan KB pada mahasiswa semester IV AKBID Giri 

Satria Husada Wonogiri 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pemahaman serta pengetahuan tentang pengaruh minat 

terhadap hasil belajar mata kuliah pelayanan keluarga berencana. 

b. Salah satu sumber bagi penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

Sebagai bahan pertimbangan pendidik atau dosen dalam usaha 

meningkatkan minat mahasiswa untuk meningkatkan hasil belajar mata 

kuliah pelayanan keluarga berencanan. 
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