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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan tahap profesi adalah bentuk pembelajaran klinik dan 

komunitas (community experince) yang menggunakan bentuk dan tingkat 

pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat 

praktik kedokteran.1,2 Hal - hal yang mendasari keberlangsungan 

pendidikan tahap profesi antara lain kompetensi, kesempatan berlatih, 

banyaknya tempat untuk berlatih, dan pembelajaran klinis.3 Program 

pendidikan tahap profesi di masing-masing universitas kedokteran di 

Indonesia maupun luar negeri memiliki tahap pembelajaran klinis yaitu 

kepaniteraan klinik atau rotasi klinik yang dimana mahasiswa dapat secara 

langsung merasakan hubungan dari pendidikan teori dengan praktik, serta 

mengenal dunia profesi kedokteran secara nyata melalui kontak dengan 

pasien.2 

  Pembelajaran klinik adalah proses pendidikan klinik yang 

mengandung proses pendidikan akademik dan pendidikan profesional 

yang merupakan perwujudan dari penjabaran pelaksanaan kurikulum 

pendidikan dokter guna membekali peserta didik untuk dapat 

mengaplikasikan ilmunya di masyarakat berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki.4 Pembelajaran klinik memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk melatih dan menyempurnakan beberapa keterampilan 

seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, clinical reasoning, pembuatan 
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keputusan, empati, dan profesionalisme secara terintegrasi dalam 

kepaniteraan klinik.5 Terlaksananya proses pendidikan profesi dalam 

mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia 

diperlukan fasilitas pendidikan berupa sarana pelayanan kesehatan di 

sebuah kepaniteraan klinik. Beberapa contoh dari sarana pelayanan 

kesehatan adalah puskesmas, balai pengobatan, klinik keluarga, dan 

rumah sakit jejaring. Staf pendidik di tiap fasilitas kepaniteraan klinik 

harus mencukupi untuk terjalinnya suasana pembelajaran yang efektif 

dengan rasio 1 pengajar untuk 5 mahasiswa dengan materi yang bervariasi 

dengan disiplin ilmu serta jumlah dan jenis kasus yang bervariasi menurut 

kriteria tertentu dan penyakit baik rawat inap maupun rawat jalan.6,7  

Rotem et al mengemukakan bahwa unsur fisik, interpersonal dan 

organisasi dapat mempengaruhi pembelajaran klinik. Unsur fisik berupa 

ketersediaan fasilitas yaitu sarana dan sumber belajar, unsur interpersonal 

meliputi interaksi dan supervisi serta dukungan sosial yang diterima oleh 

mahasiswa dan unsur organisasi terlihat dari suasana kerja, kejelasan peran, 

beban kerja, proses pembelajaran, otonomi/kemandirian serta kesempatan 

yang diberikan kepada mahasiswa untuk belajar.8  Selain itu, faktor yang 

paling sering terbukti dapat mempengaruhi persepsi yaitu faktor usia, jenis 

kelamin, dan IPK.9–13 

Pembelajaran klinik bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa 

menjadi beretika, berbudaya, berkompeten, mempunyai sikap 

kepemimpinan, berkemampuan memanajemen kesehatan serta mampu 

mengembangkan diri menjadi profesional sehingga akan menghasilkan 
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dokter yang profesional melalui proses yang tersandardisasi sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat.6 Interaksi antara mahasiswa 

dengan pembimbing melalui pengawasan, pembinaan, penilaian, umpan 

balik dan kerjasama tim saat berada di lapangan mempengaruhi lingkungan 

belajar di kepaniteraan klinik terutama dalam meningkatkan sikap 

profesionalitas.14 Metode yang digunakan dalam pembelajaran klinik 

profesi merupakan suatu metode untuk mendidik yang memungkinkan 

pembimbing klinik memilih dan menerapkan cara mendidik yang sesuai 

dengan tujuan dan karakteristik individu peserta didik berdasarkan kerangka 

konsep pembelajaran dalam ilmu kedokteran. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran klinik salah satu komponen adalah lingkungan belajar.   

Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang terjadi di sekolah, 

universitas maupun departemen yang tidak hanya mencakup secara fisik 

(sarana), namun juga lingkungan sosial (organisasi, dukungan teman, dan 

kebudayaan) dan psikologi (perilaku sehari-hari). Dalam sebuah lingkungan 

belajar biasanya terdapat pembimbing yang mengarahkan mahasiswa 

sehingga timbul interaksi antar mahasiswa sampai terciptanya tujuan 

pembelajaran.15 McAleer et al menyebutkan bahwa lingkungan belajar 

mencakup beberapa elemen, seperti: kemampuan pengajar, ruangan, luas 

ruangan, materi pembelajaran, metode pengajaran, jadwal, kehidupan 

sosial, rasa memiliki, dukungan terhadap mahasiswa, tujuan pembelajaran 

yang jelas, asesmen, akomodasi, makanan, keamanan, sarana transportasi 

perpustakaan, sarana rekreasi, pengalaman kilinis, akses terhadap komputer 

dan pembelajaran keterampilan. Lingkungan belajar pada tahap profesi 
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memiliki peran yang cukup besar pada pengusaan kompetensi yang 

nantinya berguna untuk meningkatkan lulusan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Undip dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan 

karena pada tahap ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman secara 

langsung dalam berinteraksi dengan pasien.16  

   Proses pembelajaran di kepaniteraan klinik Ilmu THT-KL 

dilaksanakan selama 4 minggu, yang berada di beberapa tempat meliputi 

poli rawat jalan yang berada di dua tempat yaitu RSDK, dan RSND, BKIM 

(Balai Kesehatan Indera Masyarakat) dan program PGPKT. Lokasi dan 

jenjang pelayanan kesehatan yang berbeda mampu menciptakan 

kesempatan lebih banyak untuk berlatih dikarenakan kasus yang bervariasi 

maupun wewenang yang berbeda juga. Mahasiswa mendapatkan tugas 

untuk mengumpulkan kasus dari beberapa tempat yang kemudian akan 

dijadikan sumber pembelajaran yang akan dikumpulkan dan 

dipresentasikan pada minggu kedua dan minggu ketiga kepaniteraan klinik 

Ilmu THT-KL FK Undip.  

 Program kepaniteraan klinik Ilmu THT-KL Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro membagi mahasiswanya menjadi beberapa 

kelompok kecil untuk mempermudahkan proses pembelajaran. Pada setiap 

kelompok kecil tiap lokasi akan bergiliran mendapat jadwal jaga 3 hari pada 

setiap tempatnya. Pembagian kelompok tersebut diharapkan memudahkan 

mahasiswa untuk mempelajari hal yang akan dipelajari pada tiap bidangnya. 

Pentingnya lingkungan belajar di klinik dalam mempengaruhi hasil belajar 

serta masih sedikitnya data mengenai evaluasi yang dilakukan di 
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Indonesia17, terutama Fakultas Kedokteran Undip16,18, maka perlu di teliti 

lebih lanjut mengenai kondisi lingkungan belajar pada kepaniteraan klinik. 

Proses ini juga merupakan bagian dari evaluasi pada tahap profesi yang 

belum rutin dan terstruktur pada Fakultas Kedokteran Undip serta 

memberikan gambaran mengenai pengukuran lingkungan belajar secara 

keseluruhan (aspek kurikulum, setting klinik, pembimbing, dan mahasiswa) 

yang dinilai dari situasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses 

pelaksanaan pendidikan tahap profesi. Melihat perlunya evaluasi tersebut, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menilai kualitas lingkungan 

belajar klinik dan mengetahui hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, 

dan IPK dengan persepsi mahasiswa mengenai lingkungan belajar klinik. 

Persepsi mahasiswa mengenai lingkungan belajar dipilih untuk diteliti 

berdasarkan pertimbangan bahwa mahasiswa adalah stakeholder19 yang 

paling sering bersinggungan dengan lingkungan belajar dalam kepaniteraan 

klinik. Institusi juga dapat melihat komponen-komponen yang perlu 

ditindaklanjuti dan yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan 

kualitas belajar mahasiswa. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Bagaimana hubungan faktor usia, jenis kelamin, dan IPK dengan 

persepsi  mahasiswa mengenai lingkungan belajar kepaniteraan klinik 

ilmu THT – KL FK Undip? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

  Menganalisis hubungan faktor usia, jenis kelamin, dan IPK dengan 

persepsi mahasiswa di kepaniteraan klinik ilmu THT – KL FK Undip  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui penilaian mahasiswa terhadap lingkungan belajar 

pada kepaniteraan klinik Ilmu THT-KL FK Undip  

2. Mengetahui hubungan antara usia dengan persepsi mahasiswa 

3. Mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan persepsi 

mahasiswa 

4. Mengetahui hubungan antara IPK dengan persepsi mahasiswa 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi mahasiswa 

  Penelitian ini dapat menjadi wadah aspirasi untuk mahasiswa 

Fakultas Kedokteraan Undip terhadap kepaniteraan klinik Ilmu THT-KL. 

1.4.2 Bagi pengelola 

 Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk kepaniteraan klinik 

Ilmu THT-KL maupun Fakultas Kedokteran Undip. 

 1.4.3 Bagi ilmu pengetahuan 

 Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya 

dalam topik kepaniteraan klinik di tahap profesi. 
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1.5 Keaslian Penelitian  

Berdasarkan penelusuran pada database Pubmed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed) dan mesin pencari Google, penelitian 

tentang Korelasi antara Faktor usia, jenis kelamin, dan IPK dengan Persepsi 

Mahasiswa mengenai Lingkungan Belajar Klinik di Kepaniteraan Klinik 

Ilmu THT-KL Fakultas Kedokteran Undip belum pernah dilaporkan 

sebelumnya.  Beberapa penelitian terkait disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

NO Peneliti Metode Peneliti Hasil 

1. Raharjanti, Natalia 

Widiasih 

Ramadianto, Adhitya 

Sigit. Validity and 

Reliability of 

Postgraduate Hospital 

Educational 

Environment Measure 

– Bahasa Indonesia 

Version. Jurnal 

Pendidikan 

Kedokteran 

Indonesia, Volume 5, 

Issue 3, 2016 

Jenis Penelitian: 

Cohort dilakukan 2 kali 

pengukuran  

Subjek penelitian: 

79 residen terdiri atas 44 

residen neurologi dan 35 

residen radiologi 

Metode pengukuran 

kepuasan: Kuesioner 

Lingkungan Belajar 

yang dimodifikasi 

Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 

perbedaan 

dikarenakan karena 

tempat pengambilan 

dan  departemen. 

2. Salminen, Helena 

Öhman, Eva 

Stenfors-Hayes, 

Terese. Medical 

students' feedback 

regarding their 

Jenis penelitian: Studi 

cross sectional  

Subjek penelitian: 

Mahasiswa kedokteran 

Swedia yang 

ditempatkan di 

Dapat disimpulkan 

bahwa hasil yang 

didapatkan bermakna 

karena terdapat timbal 

balik baik antara 

mahasiswa dengan 
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clinical learning 

environment in 

primary healthcare: a 

qualitative study.  

BMC Medical 

Education. Volume 

16, Issue 1, 2016 

puskesmas sejak 

semester pertama 

hingga semester sebelas 

kecuali semester 7 dan 

10 

Metode pengukuran 

kepuasan: 

Kuesioner lingkungan 

belajar klinik 

pembimbing saat 

berada dilapangan.  

 

Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. 

Perbedaan tersebut terletak pada : 

1) Subjek yang diteliti oleh Raharjanti, Natalia Widiasih Ramadianto, 

Adhitya Sigit adalah lingkungan belajar residen terhadap 

kepaniteraan klinik pada bagian neurologi dan radiologi sedangkan 

dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah persepsi 

mahasiswa terhadap lingkungan belajar kepaniteraan klinik di 

bagian ilmu THT-KL Fakultas Kedokteran Undip sebagai persiapan 

pada tahap profesi.  

2) Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan persepsi mahasiswa 

kepaniteraan klinik pada tahap profesi namun juga menganalisis 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.  

3) Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner 

persepsi lingkungan belajar PHEEM versi bahasa Indonesia.  

4) Subyek penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa 

kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Undip bidang Ilmu THT- 

KL.  


