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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterampilan klinik (clinical skills) pada profesi kedokteran merupakan hal 

yang mutlak dibutuhkan. Keterampilan tersebut merupakan kecakapan motorik 

yang dilandasi oleh pengetahuan dan sikap afektif yang baik. Pelayanan 

kedokteran tidak dapat dijalankan dengan baik dan optimal jika hanya 

mengandalkan pemahaman keilmuan tanpa adanya keterampilan tersebut. 

Bahkan, keterampilan klinik bagi dokter harus terinternalisasi dalam dirinya, 

sehingga dalam melakukan tindakan dan penatalaksanaan kasus yang 

sesungguhnya terjadi otomatis karena keilmuan dan keterampilan tersebut telah 

menyatu dengan perilaku profesionalnya (Poole-wilson, 1995).  

 

Dalam pendidikan kedokteran keterampilan klinik diberikan dalam bentuk 

skills lab, yaitu suatu program simulasi dimana mahasiswa pendidikan dokter 

diberikan materi dan berbagai cara serta tindakan terhadap berbagai kasus 

medis. Dalam skills lab mahasiswa dipandu oleh seorang instruktur. Instruktur 

dalam skills lab dapat berupa dosen maupun mahasiswa. Jika materi 

pembelajaran keterampilan klinik yang diberikan berasal dari mahasiswa 

disebut dengan peer-assisted learning (Blohm et al., 2015).  
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Peer-assisted learning merupakan proses pembelajaran dimana siswa yang 

ditunjuk atau ditugaskan membantu temannya yang mengalami kesulitan 

belajar. Dalam peer-assisted learning hubungan antar teman pada umumnya 

lebih dekat dibandingkan dengan hubungan antar guru dan siswa 

(Satriyaningsih, 2009). Peer-assisted learning merupakan salah satu dari 

strategi pembelajaran yang berbasis active learning. Mengajar teman sebaya 

memberikan kesempatan dan mendorong pada peserta didik mempelajari 

sesuatu dengan baik, dan pada waktu yang sama ia menjadi narasumber bagi 

yang lain. Pembelajaran peer-assisted learning merupakan cara yang efektif 

untuk menghasilkan kemampuan mengajar teman sebaya (Sibermen, 2001). 

 

Pada sistem pembelajaran peer-assisted learning terdapat instruktur yang 

bertugas sebagai pengajar dan peserta yang mengikuti pembelajaran. Instruktur 

biasanya adalah mahasiswa yang lebih senior dari peserta. Kebanyakan 

mahasiswa mau bergabung menjadi instruktur sebab mereka merasa percaya 

diri dalam membantu belajar rekan-rekannya karena pengetahuannya lebih 

dalam dari para peserta. Ada juga yang memberikan imbalan jasa bagi para 

instruktur (Wadoodi & Crosby, 2007). 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Field (2007), menyatakan bahwa 

pelatihan keterampilan klinik dengan menggunakan teman sebaya dan istruktur 

teman dari sebaya sebagai “pengajar” dalam melatih mahasiswa lainnya 

mengindikasikan bahwa metode ini merupakan metode yang cukup efektif. 
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Mahasiswa tertarik dan antusias dalam menyarankan pembelajaran teman 

sebaya yang dapat bermanfaat dalam pelatihan keterampilan klinik. Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Burke (2007), pelatihan keterampilan 

klinik dengan metode peer-assisted learning menunjukan bahwa sangat 

bermanfaat penggunaannya dalam pembelajaran dimana didapatkan hasil 

peserta yang telah mengikuti peer-assisted learning angka kelulusannya lebih 

tinggi dalam ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengikuti pelatihan keterampilan 

klinik dengan metode pembelajaran peer-assisted learning. 

 

Di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sejak tahun ajaran 2013/2014 

telah diadakan peer-assisted learning keterampilan klinik. Peer-assisted 

learning yang telah diadakan ini diikuti oleh sebagian mahasiswa angkatan 

2011 yang telah ditunjuk sebagai tutor untuk memberikan pembelajaran materi 

keterampilan klinik kepada mahasiswa angkatan 2012 dan juga mahasiswa 

ditunjuk sebagian angkatan 2012 yang ditunjuk sebagai instruktur untuk 

memberikan pembelajaran kepada mahasiswa angkatan 2013. Namun, pada 

pembelajaran peer-assisted learning sebelumnya ini masih terdapat kekurangan 

dalam dokumentasi dan juga evaluasi bagi tutor. 

 

Sehubungan dengan hal ini, penulis bermaksud meneliti tentang persepsi 

mahasiswa tentang peer-assisted learning dalam pembelajaran keterampilan 

klinik (clinical skills lab/CSL). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimanakah persepsi mahasiswa tentang peer assisted learning dalam 

pembelajaran keterampilan klinik (clinical skills lab/CSL) di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a.  Untuk mengetahui persepsi mahasiswa yang menjadi instruktur tentang peer-

assisted learning dalam pembelajaran keterampilan klinik (clinical skills 

lab/CSL) di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

b.  Untuk mengetahui persepsi mahasiswa yang menjadi peserta tentang peer-

assisted learning dalam pembelajaran keterampilan klinik (clinical skills 

lab/CSL) di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman mengenai cara dan proses berpikir ilmiah, khususnya 

mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. 

1.4.2. Bagi Institusi Pendidikan  

a. Diharapkan menambah bahan kepustakaan dalam Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 
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b. Masukan bagi Fakultas Kedokteran unila dalam merencanakan sistem 

pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa dalam rangka perbaikan 

kurikulum dan lingkungan akademik di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

1.4.3.Bagi Subjek 

Agar lebih menyadari manfaat dari peer-assisted learning dalam proses 

pembelajaran selama di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 


