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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keperawatan merupakan sebuah profesi yang telah disepakati pada hasil 

lokakarya nasional pada tahun 1983. Keperawatan didefinisikan sebagai suatu 

bentuk pelayanan profesional yang berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual 

yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik 

sakit ataupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Oleh 

karena itu perlu adanya pendidikan keperawatan yang dapat menghasilkan 

perawat profesional (Nurhidayah, 2011). 

Pendidikan keperawatan di indonesia mengacu kepada UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem  Pendidikan Nasional. Jenis pendidikan keperawatan di Indonesia 

mencakup Pendidikan Vokasional, Pendidikan Akademik, dan Pendidikan 

Profesi. Pendidikan Vokasional merupakan jenis pendidikan diploma sesuai 

dengan jenjangnya untuk memiliki keahlian ilmu terapan keperawatan yang diakui 

oleh pemerintah Republik Indonesia. Institusi pendidikan Diploma III 

Keperawatan merupakan institusi yang meluluskan tenaga keperawatan terbanyak 

di Indonesia. Jumlah institusi pendidikan Diploma III di Indonesia yaitu 464 

institusi pada awal 2016 (Supartini, 2017).  

Proses pembelajaran dalam pendidikan diploma keperawatan terdiri atas teori 

keperawatan di kelas dan praktik di laboratorium dan di tatanan klinik termasuk 

rumah sakit dan puskesmas. Pembelajaran klinik merupakan pembelajaran yang 

dilaksanakan langsung kepada pasien di lahan praktik sebagai metoda 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran klinik 

dilaksanakan setelah pembelajaran teori di kelas dan laboratorium (Sasmita, 

2014). Pembelajaran klinik merupakan komponen penting dalam kurikulum 

pendidikan kesehatan khususnya keperawatan, dengan berhadapan langsung 

dengan pasien mahasiswa mendapatkan pengalaman baru yang tidak diajarkan di 

kelas. Hal ini membuat mahasiswa mendapat pengetahuan eksternal untuk 
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diinternalisasi, dapat membuat strategi untuk memecahkan masalah, dan dapat 

berpikir secara kritis (Rowe, Frantz, & Bozalek, 2012). 

Metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran klinik di Indonesia adalah 

Bed Side Teaching (BST), BST merupakan kegiatan pembelajaran di samping 

klien yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan demonstrasi langsung dari 

pembimbing berkaitan dengan keterampilan klinik keperawatan. Proses 

pembelajaran berlangsung dua arah karena pembimbing langsung memberikan 

demonstrasi, pendampingan, pengarahan, dan pelatihan dalam mencapai 

keterampilan keperawatan yang ingin dicapai.  Menurut hasil penelitian yang 

berjudul “Metode Belajar dalam Model Pembelajaran Klinik Terpadu” mahasiswa 

yang sedang praktik di RSU dr. Koesnadi Bondowoso memberikan penilaian 

sangat baik pada metode BST, sebanyak 54,5% memberi penilaian sangat baik 

dan 45,5% memberikan penilaian baik (Rohmah, 2014). 

Pengajaran dan pembelajaran dilahan praktik klinik sangat menentukan 

kualitas lulusan. Karena mahasiswa yang akan menjadi perawat di masa yang 

akan datang mendapatkan tuntutan peran dan juga fungsi perawat untuk 

memberikan sebuah pelayanan asuhan keperawatan yang berkualitas untuk 

memenuhi kebutuhan pasien (Arumsari, Emalyawati, Sriati, 2016). Sayangnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran ada kendala, seperti kasus pada mahasiswa yang 

cenderung segan dan takut apabila bertanya dan mengeluarkan pendapat kepada 

dosen/pembimbing, tetapi mahasiswa akan lebih berani dan lebih bisa 

mengeluarkan pendapat tentang mata kuliah kepada mahasiswa yang lain 

(Anggorowati, 2011). 

Metode peer learning merupakan salah satu alternatif dalam proses 

pembelajaran klinik pada mahasiswa keperawatan. Peer learning merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang dicetuskan oleh O’Donnel & King (1999) yang 

berlandaskan teori Vygotsky bahwa kerjasama dengan teman sebaya, dimana 

pendidik mendorong agar pembelajar yang ‘tidak tahu’ atau ‘harus tahu’ 

bekerjasama dengan teman sebayanya yang ‘tahu’. Teman-teman sebayanya yang 

tahu ini bisa menjadi pendidik mereka bisa memberikan cara yang diperlukan oleh 

pembelajar yang ‘harus tahu’ sehingga berhasil mempelajari apa yang harus 
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diketahui (Salkind, 2009). Metode ini bermanfaat untuk membantu menumbuhkan 

dan mengasah (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa (b) rasa tanggung-

jawab individu dan kelompok mahasiswa (c) kemampuan dan keterampilan 

bekerjasama antar mahasiswa dan (d) keterampilan sosial mahasiswa (DIKTI, 

2014). 

Peer Learning telah digunakan pada tahun 2011 dalam proyek kolaborasi 

antara tiga rumah sakit dan universitas di Swedia selatan untuk mengatasi 

kekurangan perseptor di rumah sakit. Metode peer learning ini digunakan pada 

bagian medikal dan bedah. Pada penelitian ini mahasiswa dari tingkat yang sama 

dipasangkan sesuai dengan kriteria oleh pembimbing klinik dalam suatu proyek. 

Setiap pasangan dibimbing oleh perawat klinik untuk mendukung mahasiswa dan 

menjaga keselamatan pasien. Hasil penelitian secara keseluruhan menyatakan 

bahwa mahasiswa keperawatan menerima dengan positif eksperimen peer 

learning tersebut. Metode peer learning dinilai mendukung dan relevan unrtuk 

pembelajara klinik. Dibuktikan pada pertanyaan “apakah metode peer learning 

relevan dengan profesi anda yang akan datang yaitu sebagai perawat?” hasil skala 

Likert adalah 3,4 dari skala 1-5, sementara pertanyaan lain hanya mendapatkan 

hasil 3,37 dan yang paling kecil yaitu 2,77 dari skala 1-5 (Stenberg & Carlson, 

2015). 

Peer learning sudah digunakan pada pembelajaran di kelas dan pembelajaran 

laboratorium. Menurut hasil penelitian Sucipto pada jurnal yang berjudul 

“Perbandingan Prestasi Belajar Metode Pembelajaran Konvensional dengan 

Metode Pembelajaran Peer Teaching pada Mata Kuliah Anatomi dan Fisiologi 

Perkemihan Mahasiswa Semester I Akper Dharma Husada Kediri” bahwa pada 

penggunaan metode konvensional didapatkan yang memperoleh nilai dibawah 39 

sebanyak 13 (30%) dan nilai 40 – 45 sebanyak 15 (36 %), sedangkan yang 

memperoleh nilai 70 – 79 hanya 2 (5 %). Sementara itu setelah dilakukannya peer 

learning hasilnya adalah dibawah 39 sebanyak 4 (9%) dan nilai 40 – 45 sebanyak 

20 (44 %), sedangkan yang memperoleh nilai 70 – 79 hanya 5 (11 %). Dari hasil 

penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode peer learning dapat 
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meningkatkan proses belajar mengajar dibandingkan dengan metode konvensional 

(Sucipto, 2016). 

Pendidikan D III Keperawatan di Indonesia belum menerapkan metode peer 

learning dalam pembelajaran klinik. Sementara itu program studi D III 

keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) baru menerapkan metode 

peer learning dalam pembelajaran klinik pada mahasiswa tingkat II tahun ajaran 

2016-2017 pada pembelajaran klinik Keperawatan Medikal Bedah II (Silabus 

Keperawatan Medikal Bedah, 2017). Hasil studi pendahuluan kepada 10 dari 26 

orang mahasiswa tingkat II keperawatan UPI 4 orang mengatakan belum terasa 

ada perbedaan dengan metode pembelajaran klinik yang sebelumnya biasa 

digunakan, 6 orang mengatakan metode peer learning berpengaruh pada capaian 

pembelajaran.  

Dengan kondisi di program studi keperawatan Universitas Pendidikan 

Indonesia baru menerapkan metode peer learning dalam pembelajaran klinik dan 

mahasiswa belum mengetahui metode peer learning, maka perlu diketahui 

persepsi mahasiswa tentang peer learning. Dengan mengetahui persepsi 

mahasiswa tentang peer learning dapat diketahui keefektifan metode peer 

learning dalam pembelajaran klinik. Hal ini mendorong untuk peneliti melakukan 

penelitian tentang persepsi mahasiswa D III keperawatan tentang metode peer 

learning dalam pembelajaran klinik. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan permasalahan pokok 

sebagai berikut “Bagaimana Persepsi Mahasiswa D III Keperawatan Tentang 

Metode Peer Learning dalam Pembelajaran Klinik di Universitas Pendidikan 

Indonesia?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa D III 

keperawatan tentang metode peer learning dalam pembelajaran klinik di 

Universitas Pendidikan Indonesia.  
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

pengembangan peer learning dalam pembelajaran klinik mahasiswa 

keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Keperawatan UPI 

Sebagai masukan pada program studi untuk menggunakan metode 

peer learning dalam pembelajaran klinik mahasiswa keperawatan. 

b. Bagi Mahasiswa D III Keperawatan UPI 

Dapat dijadikan data atau bahan dasar  acuan untuk menambah 

pengetahuan bagi mahasiswa Program Studi D III Keperawatan 

UPI mengenai persepsi mahasiswa D III keperawatan tentang 

metode peer learning dalam pembelajaran klinik. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan metode peer learning dalam pembelajaran klinik. Serta 

dapat dijadikan tambahan ke perpustakaan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Struktur Organisasi Karya Tulis Ilmiah 

Untuk mempermudah dalam penyusunan selanjutnya, maka penulis 

memberikan rancangan isi dan materi yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN. Merupakan uraian tentang latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Merupakan landasan teori yang digunakan 

dalam analisis temuan di lapangan  
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BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan diuraikan lokasi dan 

subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, partisipan, populasi 

dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisa data serta 

prosedur dan tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan sampai penyusunan 

laporan akhir.  

 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini membahas 

mengenai pengolahan atau analisis data serta pembahasan temuan. 

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI. Bab ini 

membahas mengenai hasil simpulan penelitian. Kemudian menjabarkan 

implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian. 

 


