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THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF SCENARIO AND SELF-

ASSESSMENT IN DISCUSSION OF PROBLEM-BASED LEARNING 

MEDICAL STUDENT OF LAMPUNG UNIVERSITY 

 

 

 

By: 

 

 

Rosi Indah Pratama 

 

 

 

 

Background: Self-assessment is a formative way to get students to reflect on their 

ability, performance and attitude, but it has no value summative. Self-assessment 

has five assessment indicators, namely the application of basic science, clinical 

reasoning and decision making skills, independent learning, working, and attitude 

during the discussion or professionalism.  

Objective: Determine the relationship between quality of scenario and self-

assessment in discussion of problem-based learning Medical Student of Lampung 

University 

Method: Observational with cross sectional study approach. Data analysis used 

bivariate analysis chi-square.  

Result: Quality of scenarios by the students in a discussion PBL was moderate. 

The characteritic of self-assessment of Medical Student Lampung was moderate 

too. There was no significant between quality of scenario and  self-assessment 

with p value for each indicators are application of knowledge base ( 0,79), clinical 

reasoning and decision making skills (0,60), self-directed learning (0,64), 

collaborative work (0,57), and attitude during discussion or professionalism 

(0,66).  

Conclusion: There was no significant relationship between the quality of the 

scenario with Self-Assessment in Discussion of Problem Based Learning 

 

Keywords: Problem-Based Learning (PBL), Quality of Scenario, Self-Assessment 

In Problem-Based Learning 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

HUBUNGAN MUTU SKENARIO  DENGAN SELF-ASSESSMENT  

DALAM DISKUSI PROBLEM-BASED LEARNING MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

 

Oleh: 

 

 

Rosi Indah Pratama 

 

 

 

 

Latar Belakang: Self-assessment adalah cara formatif untuk mendapatkan siswa 

untuk merefleksikan kemampuan mereka, kinerja dan sikap, tetapi tidak memiliki 

nilai sumatif. Self-assessment memiliki 5 indikator penilaian, yaitu penerapan 

dasar pengetahuan,  penalaran klinis dan keterampilan pengambilan keputusan,  

self-directed learning, collaborative-work,  dan sikap selama diskusi / 

profesionalisme.  

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan mutu skenario pbl terhadap self-assessment 

dalam diskusi problem-based learning pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung.  

Metode: Observasional dengan pendekatan studi cross sectional. Analisis data 

menggunakan analisis bivariate chi-square. 

Hasil: Mutu skenario oleh mahasiswa dalam diskusi PBL adalah sedang. 

Karakteristik self-assessment mahasiswa adalah sedang. tidak terdapat hubungan 

antara mutu skenario dengan self-assessment dengan masing-masing p value 

adalah  application of knowledge base (0,79),  penalaran klinis dan keterampilan 

pengambilan keputusan (0,60), self-directed learning (0,64), collaborative work 

(0,57),  dan sikap selama diskusi atau profesionalisme (0,66). 

Simpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara mutu skenario  dengan 

Self-Assessment  dalam diskusi Problem-Based Learning mahasiswa Fakultas 

Kedokteran  Universitas Lampung. 

 

Kata Kunci :  Problem-Based Learning (PBL), Mutu Skenario, Self Assessment 

dalam diskusi Problem-Based Learning 









 
 

 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Tegal Jawa Tengah, sebagai anak pertama dari tiga 

bersaudara, dari  Bapak Dato Suswanto dan Ibu Aminatunnisa. Menyelesaikan 

Pendidikan di TK Dharma Wanita Kabupaten Tegal, SD Negeri Pakulaut 01, MTs 

Assalaam Surakarta, dan SMA Assalaam Surakarta. Penulis terdaftar sebagai 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (FK UNILA) pada tahun 

2013 melalui jalur ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota ASDOS 

ANATOMI periode 2015/206, pada organisasi BEM sebagai EA (executive 

appearance ) periode 2013/2014, Forum Studi Islam Ibnu Sina (FSI Ibnu Sina) 

FK UNILA sebagai sekretaris Bina Baca Qur’an (BBQ) pada periode 2014/2015, 

PMPATD  Pakis Rescue Team sebagai anggota muda periode 2013/2014 dan  

anggota divisi organisasi 2014/2015, dan organisasi Perhimpunan Tim Bantuan 

Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia (PTBMMKI) divisi INFOKOM periode 

2015/2016. 



i 
 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 
 

 

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang 

 

Sembah Sujud Serta Rasa Syukur Kepadamu Ya Allah Ya Rabbi Yang 

Telah Memberiku Kekuatan dan Kemudahan Hingga Akhirnya Skripsi Ini 

Dapat Terselesaikan. 

 

Perjuangan Merupakan Pengalaman Berharga Yang Dapat 

Menjadikan Kita Manusia Yang Berkualitas di Hadapan Allah SWT 

 

Kupersembahkan Penelitian Ini Untuk Orang-Orang Yang Teramat Saya 

Cintai dan Sayangi 

Ibu, Bapak, Tinet, dan Yosi 
 

Yang Telah Memberi Dukungan Berupa Doa, Kasih Sayang, Semangat 

Semoga Kedepannya Dapat Membanggakan Ibu dan Bapak serta Menjadi 

Manusia Yang Lebih Baik Lagi Untuk Agama dan Bangsa 

 

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

untuk (urusan yang lain) - QS. Al Insyirah: 7 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat 

serta salam dijunjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa 

kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang seperti sekarang 

ini. 

 

Skripsi dengan judul “Hubungan Mutu Skenario Oleh Mahasiswa Dengan Self-

Assesment Diskusi PBL Mahasiswa Fakultas Kedokteran  Universitas Lampung” 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di 

Universitas Lampung. 

 

Dalam kesmpatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Prof. Dr. Ir Hasriadi Mat Akin, selaku Rektor Universitas Lampung.  

2. Dr. dr. Muhartono, S.Ked., M.Kes., Sp.PA., selaku Dekan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

3. dr. Oktafany, M.Pd.Ked selaku pembimbing pertama yang telah banyak 

meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, memberikan bantuan, 

kritik dan saran serta nasihat yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 



iii 
 

4. Dr.dr.Jhons Fatriyadi Suwandi, M.Kes selaku pembimbing kedua yang telah 

meluangkan waktu, memberikan ilmu dan motivasi serta nasihat untuk 

penulis dalam pembuatan skripsi ini. 

5. dr. Rika Lisiswanti, M.Med.Ed selaku pembahas yang telah memberikan 

saran dan kritik serta masukan demi kebaikan bagi skripsi ini.  

6. dr. TA Larasati, M.Kes, selaku pembimbing akademik yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan bimbingan selama 

perkuliahan.  

7. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak berjasa 

selama ini.  

8. Ucapan terima kasih yang sangat dalam untuk ibu penulis yang tercinta, 

H.Aminatunnisa, Amd.Keb, yang selalu mengirimkan doa seusai sholat, 

yang penulis dengar isak tangisnya berdoa kepada Sang Pencipta disepertiga 

malamnya untuk mendoakan anak-anaknya, yang selalu memberikan 

semangat, yang selalu memberikan candaan dan tawanya meskipun sedang 

dalam keadaan susah sekalipun, terima kasih telah membesarkan penulis 

dengan akidah dan akhlaq islam, memberikan penulis kasih sayang, 

kesabaran, cinta dan keikhlasannya. Bapak penulis yang tersayang, H.Dato 

Suswanto, yang selalu memberikan semangat, yang selalu mengingatkan 

penulis untuk selalu menjaga diri (izzah dan iffah) sebagai muslimah, yang 

selalu mendoakan penulis, dan yang selalu mengispirasi penulis untuk tidak 

pernah putus asa. 



iv 
 

9. Terimakasih sedalam-dalamnya untuk kedua adik penulis Tinet Endah 

Rinani dan Zuhdy Nadhif Ayyasy sudah memberikan semangat, inspirasi 

untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi, doa dan semangat yang 

diberikan serta candaan-candaan yang selalu membuat penulis tersenyum 

bahagia. 

10. Keluarga besar dan  saudara-saudara yang berada di Pulau Jawa khususnya 

di Jawa Tengah, meskipun jarak kita berjauhan tapi terima kasih atas doa 

dan semangatnya. 

11. Teman-teman ARTS (Triola Fitria, Shafira Fauzia dan Annisa Mardhiyah), 

teman Lingkaran Surga-ku (Siti Masruroh, Diah Ayu Larasati, Eka Endah 

Lestari, Azzrie Izzatul Jannah, Destika Sari dan Dessy Nurlita), teman-

teman satu kost (Analia Refsi, Fitri Wijayanti, Annita Rahayu, Sutria Nirda 

Syati, dan Intan Siti Hulaima) yang selalu memberikan candaan, kenangan, 

dan semangat serta doa selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Kedokteran ini. 

12. Terimakasih untuk teman-teman KKN Umbul Limus, mba yeni, rizka, 

indah, ary, kak ivan dan bang arif yang telah meberikan kenangan, pelaran 

hidup, inspirasi, keceriaan, kesedihan dan semua yang telah dilalui selama 

60 hari bersama, semoga kita akan bertemu kembali dalam sebaik-baik 

keadaan.  

13. Keluarga ASDOS ANATOMI perode 2015/2016 yang telah mewarnai hari-

hari perjalanan pendidikan dikampus ini. 

14. CERE13ELLUMS (mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

tahun ajaran 2013/2014) yang telah mewarnai perkuliahan di Fakultas 



v 
 

Kedokteran Universitas Lampung ini dengan warna-warna yang indah dan 

menyejukan. 

15. Anggota IKMAS Lampung (Ikatan Alumni PPMI Assalaam Surakarta) 

yang berada di Lampung, Rendika, Mba Zelvi, Kak Bajie, Kak Lando, 

Khusnul, Sausan, Luthfi, dan Dina, terima kasih atas candaan dan doanya. 

16. Seseorang yang namanya sudah tertulis di kitab lauhul mahfuz bersanding 

dengan namaku, siapapun dirimu, penulis berterima kasih karena telah 

menjaga diri bersama Allah SWT. 

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penulisan skripsi.  

18. Akhir kata, penulis menyadari bahwa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi perbaikan dalam skripsi ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya, seluruh civitas akademika serta masyarakat 

pembacanya. 

 

 

Bandar Lampung,   Januari 2017 

Penulis 

  

Rosi Indah Pratama 

  

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 7 

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................ 7 

1.3.1 Tujuan Umum ..................................................................................... 7 

1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................................... 7 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................................... 8 

1.4.1 Bagi Peneliti........................................................................................ 8 

1.4.2 Bagi Institusi ....................................................................................... 8 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Problem Based Learning (PBL) ..................................................................... 9 

2.1.1 Proses metode Problem-Based Learning (PBL) ................................ 11 

2.1.2 Target metode Problem-Based Learning (PBL)................................. 12 

2.2 Skenario PBL .................................................................................................. 13 

2.2.1 Fungsi skenario dalam Problem-Based Learning (PBL).................... 13 

2.2.2 Tipe skenario dalam Problem-Based Learning (PBL) ....................... 14 

2.2.3 Karakeristik masalah dalam skenario ................................................. 15 

2.3 Self-Assessment ............................................................................................... 16 

2.3.1 Penerapan Dasar Pengetahuan ............................................................ 17 

2.3.2 Penalaran Klinis dan Pengambilan Keputusan ................................... 18 

2.3.3 Self-Directed Learning ....................................................................... 22 

2.3.3.1 Nilai Hasil Belajar Mandiri .................................................... 26 

2.3.4 Bekerja Sama (Collaborative Work) .................................................. 27 

2.3.5 Sikap Selama Diskusi/Profesionalisme .............................................. 31 

 

2.4 Kuesioner Development and Utility of a Questionnaire to  

Evaluate the Quality of PBL Problems ............................................................ 32 



vii 
 

2.5 Kuesioner Self-Assessment .............................................................................. 38 

2.6 Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 39 

2.6.1 Kerangka Teori ................................................................................... 39 

2.6.2 Kerangka Konsep................................................................................ 41 

2.7 Hipotesis .......................................................................................................... 41 

2.7.1 Hipotesis Penelitian ............................................................................ 41 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian ............................................................................................. 42 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................................... 42 

3.2.1 Tempat Penelitian ............................................................................... 42 

3.2.2 Waktu Penelitian ................................................................................. 42 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ...................................................................... 42 

3.3.1 Populasi Penelitian.............................................................................. 42 

3.3.2 Sampel Penelitian ............................................................................... 43 

3.4 Kriteria Inklusi ................................................................................................ 44 

3.5 Kriteria Eksklusi.............................................................................................. 44  

3.6 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel ................................ 44 

3.6.1 Identifikasi Variabel ........................................................................... 44 

3.6.2 Definisi Operasional ........................................................................... 45 

3.7 Instrumen Penelitian dan Metode Pengambilan Data ..................................... 46 

3.7.1 Instrumen Penelitian ........................................................................... 46 

3.7.2 Metode Pengambilan Data .................................................................. 49 

3.8 Alur Penelitian ................................................................................................ 49 

3.10 Pengolahan Data............................................................................................ 50 

3.11 Analisis Data ................................................................................................. 50 

3.11.1 Analisis Data Univariat .................................................................... 50 

3.11.2 Analisis Data Bivariat ....................................................................... 51 

3.12 Masalah Etika ................................................................................................ 52 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ............................................................................................... 53 

4.1.1 Analisis Univariat ............................................................................... 53 

4.2.2Analisis Bivariat .................................................................................. 56 

4.2.2.1 Hubungan mutu Skenario Terhadap Self-Assessment pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ........ 56 

4.3 Pembahasan ..................................................................................................... 61 

4.3.1 Mutu Skenario dalam Diskusi PBL .................................................... 61 

4.3.2 Self-Assessment Mahasiswa Fakultas Kedokteran  

Unversitas Lampung .......................................................................... 63 

4.3.3 Hubungan Mutu Skenario dengan Self-Assessment 

dalam diskusi PBL ............................................................................. 67 



viii 
 

4.3.4 Keterbatasan Peneliti .......................................................................... 82 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan ......................................................................................................... 92 

5.2 Saran ................................................................................................................ 93 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Halaman 

 

Tabel 1. Definisi Operasional ............................................................................... 46 

Tabel 2. Karakteristik mutu skenario diskusi   

Problem-Based Learning (PBL) ............................................................. 53 

Tabel 3. KarakteristikSelf-Assessment Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung .............................................................................. 54 

Tabel 4. Hubungan Mutu Skenario dengan Penerapan  

 Dasar Pengetahuan (Application of Knowledge Base) .......................... 56 

Tabel 5. Hubungan Mutu Skenario dengan Penalaran Klinis dan Ketrampilan 

Pengambilan Keputusan.......................................................................... 57 

Tabel 6. Hubungan Mutu Skenario dengan Self-Directed Learning .................... 58 

Tabel 7. Hubungan Mutu Skenario dengan Collaborative Work ......................... 59 

Tabel 8. Hubungan Mutu Skenario dengan Sikap Selama  

Diskusi/Profesionalisme ......................................................................... 60 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Halaman 

 

Gambar 1.Kerangka Teori Penelitian .................................................................. 40 

Gambar 2 Kerangka Konsep................................................................................ 41 

Gambar 3.Alur Penelitian .................................................................................... 49 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Proses yang digunakan untuk pengembangan mutu pembelajaran  demi tercapainya 

keberhasilan tujuan pembelajaran adalah satu faktor yang sangat penting. Gijselaers 

dan Schmidt mengembangkan suatu penelitian bahwa suatu diskusi dalam grup 

dipengaruhi oleh kinerja tutor, prior knowledge mahasiswa, dan kualitas skenario 

yang diberikan, yang pada akhirnya semua faktor  tersebut memberikan suatu 

dampak pada hasil belajar mahasiswa (Norman & Schmidt, 2000). 

 

Pembelajaran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung menggunakan metode 

Problem Based Learning (PBL)  (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

2011). PBL adalah suatu metode pembelajaran dimana lingkungan belajar 

menggunakan suatu masalah sebagai titik awal dari rangkaian proses belajarnya. 

Tipe masalah yang digunakan dalam metode ini tergantung jenis rumpun studinya 

(Graaff & Kolmos, 2003). Dengan metode PBL yang digunakan, mahasiswa 

dituntut mendapatkan : (1) pengetahuan yang penting; (2) mahir dalam 

memecahkan masalah; (3) memiliki strategi belajar sendiri; dan (4) berpartisipasi 

dalam grup atau tim dengan baik. Pendekatan yang sistematik digunakan untuk 
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memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan di dalam 

kehidupan sehari-hari (Amir, 2009). 

 

Masalah yang digunakan berupa telaah kasus atau skenario yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di praktek dokter umum maupun dirumah sakit. Diskusi 

ini menggunakan metode seven jumps, sebuah metode yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk menganalisa dan memecahkan sebuah kasus. Metode ini 

merupakan langkah yang sistematik dan dinamis tetapi tetap memerlukan 

keseimbangan dan keserasian agar tujuan belajar atau learning objective dapat 

tercapai (Kaufman, 2003). Pada metode ini, diskusi tutorial terbagi menjadi tujuh 

step. Pada step satu hingga step lima dilaksanakan pada pertemuan pertama dan 

step enam merupakan belajar mandiri di rumah serta step tujuh menyampaikan 

hasil belajar mandiri dan laporan belajar mandiri. 

 

Langkah-langkah seven jump secara terstruktur adalah sebagai berikut : (1) 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi istilah asing dan konsep yang ada  dalam 

skenario. scriber membuat daftar istilah di flip chart atau papan tulis yang sudah 

disediakan; (2) mendefinisikan masalah yang ada diskenario. semua maslaah yang 

dikemukakan oleh peserta diskusi ditulis oleh scriber; (3) sesi “brainstorming” 

(curah pendapat) untuk membahas masalah yang sudah ditulis di langkah 2, yaitu 

memberikan penjelasan dan mengidentifikasi bersama berdasarkan prior knowledge 

atau pengetahuan awal. Scriber mencatat semua pendapat yang sudah diskusikan 

namun hanya pokok-pokoknya saja; (4 )mengkaji ulang masalah di langkah ketiga 

namun dengan penjelasan yang lebih rinci; (5) merumuskan tujuan pembelajaran 
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(learning objective). Semua anggota diskusi menyepakati tujuan pembelajaran. Di 

langkah ini, peran tutor dibutuhkan, yaitu untuk memastikan bahwa tujuan 

pembelajaran yang sudah disepakati peserta diskusi sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai; (6) belajar mandiri; (7) peserta diskusi berbagi 

hasil belajar mandiri (mahasiswa mengindentifikasi sumber belajar dan 

menyampaikan hasil belajarnya kepada peserta diskusi yang lain). Tutor kemudian 

memeriksa laporan hasil belajar mandiri dan menilai kinerja kelompok (Kaufman, 

2003). 

 

Mahasiswa memilih ketua dan sekretaris atau scriber untuk mencatat diskusi. 

Mahasiswa akan bertukar peran setiap minggunya. Di Fakultas kedokteran unila, 

frekuensi diskusi PBL dilaksanakan tergantung dari blok yang sedang dijalani. Pada 

awal sesi, setelah skenario dibagikan oleh tutor atau fasilitator, salah satu 

mahasiswa akan membacakan skenario. Semua mahasiswa peserta diskusi 

dipersilahkan untuk mengajukan kosakata sulit yang ada didalam skenario. 

Kemudian mahasiswa lain yang mengetahui makna dari kata sulit tersebut dapat 

mengemukakan pendapatnya. Untuk masing-masing blok yang diikuti, mahasiswa 

sudah diberikan buku panduan yang berisi tujuan pembelajaran  namun untuk 

skenario diberikan pada saat diskusi PBL dimulai. Skenario yang diberikan akan 

mengarah pada tujuan pembelajaran dibuku blok (Wood,  2003). 

 

Skenario yang baik memiliki beberapa karakteristik, skenario yang diberikan tidak 

tertutup atau terlalu singkat. Dengan skenario yang terbuka namun tidak berlebihan 

akan mendorong para peserta diskusi untuk lebih aktif. Skenario membuat 
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mahasiswa lebih aktif mencari sumber-sumber pembelajaran yang relevan. 

Skenario yang baik akan mendorong mahasiswa untuk membahas lebih dari satu 

tujuan belajar dalam blok. Kualitas skenario dalam diskusi tutorial mempengaruhi 

tidak hanya berbagai aspek belajar tetapi juga prestasi akademik yang dicapai oleh 

mahasiswa (Jonassen & Hung,  2008). Kualitas skenario yang kurang, penyebab  

siswa kesulitan dalam menghasilkan pencapaian kompetensi berupa keterampilan 

pemecahan masalah (Dolmans et al., 1997).  Dengan skenario yang baik, diskusi 

akan berjalan lancar  dan efektif. 

 

Penilaian diskusi dan laporan hasil belajar mandiri mahasiswa di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung merupakan hasil bagi antara laporan belajar 

mandiri dan performance saat diskusi.  Aspek yang dinilai dalam laporan belajar 

mandiri adalah kesesuaian dengan learning objective (LO), kedalaman 

pembahasan, dan sistematika penulisan, sedangkan aspek yang dinilai dalam 

performance saat diskusi adalah kesesuaian dengan ide, argumentasi, keaktifan, dan 

sharing (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung,  2016). Namun pada 

penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner self-assessment untuk menilai proses 

PBL yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Penilaian formatif dan sumatif diperlukan untuk mengidentifikasi kriteria untuk 

setiap tujuan pembelajaran PBL. Penilaian formatif adalah salah satu fitur utama 

dari PBL dan harus menjadi proses yang terus menerus, terintegrasi dengan 

pembelajaran yang mendukung self-assessment mahasiswa dan membantu 

mahasiswa dalam mendefinisikan kebutuhan belajarnya (Nendaz & Tekian, 2000). 

Penilaian self-assessment mahasiswa dalam diskusi PBL meliputi banyak 
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identifikasi kriteria yaitu, penerapan dasar pengetahuan (application of knowledge 

base),  penalaran klinis dan keterampilan pengambilan keputusan,  self-directed 

learning (SDL), collaborative work,  dan sikap selama diskusi / profesionalisme 

(Elizondo-montemayor, 2004). 

 

Dalam penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang dilakukan 

oleh Susanti  (2015), diperoleh bahwa dari seluruh responden yang menyatakan 

kualitas skenario diskusi PBL di blok emergency dengan hasil : (1) baik terdapat 

sebanyak 87 responden (51,8%), (2) sedang terdapat sebanyak 81 responden 

(48,2%), dan (3) tidak baik adalah 0 responden (0,0%). Penilaian keefektifan 

diskusi PBL, sebanyak 103 responden (61,3%), dan yang menyatakan tidak efektif 

sebanyak 65 responden (38,7%) (Susanti, 2015). Penelitian yang dilakukan di 

Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura dilakukan wawancara pada bulan Maret 

kepada empat orang tutor dan mahasiswa dari dua angkatan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pattimura. Narasumber menyatakan skenario/kasus yang 

diberikan dirasakan kurang luas dan dalam, sehingga mahasiswa merasa belum 

cukup meningkatkan wawasan pengetahuan terhadap materi yang akan dipelajari. 

Wawancara yang juga dilakukan pada beberapa fasilitator diskusi tutorial atau yang 

disebut tutor, dalam hal ini fasilitator berasal dari dosen pengajar di masing-masing 

fakultas kedokteran yang terlibat dalam tutorial, berpendapat bahwa skenario yang 

diberikan lebih memaksakan dan membuat sulit mahasiswa dalam memahami suatu 

masalah yang diberikan, sehingga akhirnya tujuan pembelajaran pada blok tersebut 

tidak tercapai secara maksimal (Bension,  2012). 
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Pada penelitian ini responden yang dipilih adalah mahasiswa yang sedang 

melaksanakan blok Tropical, Infection and Dissease (TID). Proses pembelajaran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, sistem yang digunakan adalah sistem 

blok. Setiap semester terdiri dari tiga blok yang masing-masing mempunyai lima 

minggu aktif kuliah dan satu minggu ujian. Blok TID adalah blok kedua yang 

berkaitan dengan klinis atau penyakit-penyakit terkait blok ini dan diikuti oleh 

mahasiswa tahun ajaran 2015/2016 pada saat penelitian dilakukan. Mahasiswa 

tahun ajaran 2015/2016 adalah mahasiswa dengan jumlah kedua terbanyak diantara 

angkatan yang lain. Semakin banyaknya responden maka penelitian akan 

mendapatkan hasil yang respresentatif. Skenario dalam blok TID juga mempunyai 

tujuan pembelajaran yang jelas sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen 

penelitian ini. 

 

Mutu skenario yang baik tentunya akan menghasilkan implementasi PBL yang baik 

pula dan hal tersebut dapat dilihat dari penilaian diri pada mahasiswa atau self-

assessment mahasiswa terlebih pada kuesioner self-assessment terdapat beberapa 

aspek yang menggambarkan identifikasi penilaian formative untuk diskusi PBL dan 

diskusi PBL ini tidak lepas dari pengaruh mutu skenario yang digunakan.Namun, 

isu efektivitas skenario dan perancangan skenario PBL belum banyak diteliti 

(Jonassen & Hung, 2008). Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan penelitian 

mengenai pengaruh mutu skenario PBL mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung dengan penilaian self-assessment mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 



7 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, peneliti menyusun rumusan masalah 

yaitu apakah terdapat “hubungan mutu skenario terhadap nilai self-assessment 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung?” 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan mutu skenario terhadap self-assessment mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui mutu skenario  oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

b. Mengetahui karakteristik self-assessment mahasiswa  Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

c. Mengetahui hubungan mutu skenario terhadap 5 faktor penilaian yang 

ada dalam self-assessment mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, yaitu penerapan dasar pengetahuan (application of knowledge 

base), penalaran klinis dan keterampilan pengambilan keputusan, SDL, 

collaborative work,  dan sikap selama diskusi atau profesionalisme. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

a. Dapat mengembangkan pengetahuan di bidang penelitian serta mengasah 

kemampuan analisis peneliti. 
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b. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang sistem pembelajaran di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung khususnya mengenai 

hubungan mutu skenario dengan self-assessment di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

c. Dapat belajar cara melakukan self-assessment pada diri sendiri. 

 

1.4.2 Bagi Institusi  

Hasil data dan informasi dari penelitian ini dapat menjadi masukkan dan 

rujukan bagi institusi dalam kegiatan diskusi PBL, belajar mengajar, dan 

penyusunan kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Problem Based Learning (PBL) 

 

Asal mula dari PBL dari suatu program inovatif yang dikembangkan di Fakultas 

Kedokteran Universitas McMaster, Kanada. Penelitian yang dilakukan Barrows dan 

Tamblyn menyimpulkan cara pengajaran dengan cara mengajak mahasiswa di 

Fakultas Kedokteran secara langsung memecahkan masalah dan hal tersebut  lebih 

efektif daripada menggunakan sistem konvesional atau perkuliahan (Barrett, 2005). 

Karakteristik utama dari PBL adalah diberikan masalah pada awal sebelum materi 

dberikan. Pada sistem konvesional, masalah diberikan setelah materi perkuliahan 

diberikan. Masalah yang diberikan pada metode PBL juga masalah yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mahasiswa yang mendapatkan masalah atau 

skenario di awal sebelum materi diberikan akan mendapatkan rasa keingintahuaan 

yang lebih besar dibandingkan dengan sistem konvesional (Glen & Wikie, 2000). 

 

Metode PBL dikembangkan pertama kali pada pertengahan 1960-an sebagai 

pembelajaran alternatif yang berguna untuk mengajar konvensional. Hal ini 

awalnya dikarenakan adanya kesulitan pengintegrasian ilmu-ilmu medis pada saat 

mahasiswa melakukan praktek dirumah sakit umum (Barrows dan Tamblyn,  1980; 

Schmidt, 1983).  
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Masalah ini adalah masalah yang harus segera diatasi, oleh karena itu sekolah 

kedokteran Universitas McMaster di Hamilton, Kanada sebagai sekolah pertama 

yang pertama kali merancang suatu metode pembelajaran inovatif yang menjadikan 

masalah yang ada dapat dijumpai dipraktek dokter sebagai bahan pembelajaran 

(Barrows, 1996).  

 

Di McMaster, mahasiswa pada saat itu memperoleh skenario sebelum ilmu 

pengetahuan diberikan sehingga mahasiswa menggunakan prior knowledge atau 

kemampuan awalnya pada saat menganalisa masalah yang diberikan. Berbeda pada 

sekolah bisnis dan hukum, mahasiswanya diberikan masalah yang sesuai dengan 

kehidupan nyata setelah beberapa kompetensi ilmu pengetahuan yang ditargetkan 

tercapai. Karena pada waktu itu, sekolah bisnis dan hukumlah yang terlebih dahulu 

menggunakan masalah yang ada dikehidupan sehari-hari sebagai salah satu media 

pembelajaran. Dengan kata lain, metode PBL berbeda di bagian masalah yang 

diberikan harus diawal sebelum pengetahuan diberikan (Savin-Baden & Mayor, 

2004). 

 

Karakteristik metode PBL adalah sebagai berikut : 

a) Fokus pembelajaran tak hanya monodisiplin ilmu tapi juga interdisiplin. 

Dalam satu skenario atau masalah yang diberikan pada awal dikusi disusun tidak 

hanya melibatkan satu disiplin ilmu namun juga melibatkan banyak ilmu. 

b) Pengajuan pertanyaan atau masalah 

Pembelajaran pada metode PBL berdasarkan masalah dalam kehidupn sehari-

hari seperti yang ditemui di tempat praktek dokter umum maupun spesialis 
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membuat keingintahuan mahasiswa meningkat sehingga semakin banyak 

mahasiswa ingin tahu semakin meningkat pula mahsiswa mencari literatur yang 

ada. 

c) Pencarian literatur yang dapat dipercaya 

Metode PBL menghendaki mahasiswa untuk melakukan pencarian dengan 

menggunakan metode penilaian alternatif yang memungkinkan mahasiswa dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan 

menyelesaikan masalahnya. 

d) Kerja sama dalam diskusi PBL 

Metode PBL membuat mahasiswa belajar mengenai kerja sama tim yang baik, 

seperti dalam diskusi PBL, adanya ketua, sekretaris atau notulen dan anggota 

saling kerja sama untuk mencipatakan suasana diskusi yang baik dan berjalan 

terarah.  

 

2.1.1 Proses metode Problem Based Learning (PBL) 

Dalam metode PBL, terdapat kelompok-kelompok kecil yang biasanya 

berisi hingga 12 mahasiswa. Mereka berkolaboratif memecahkan masalah 

yang disediakan oleh fasilitator atau tutor. Masalah yang dibuat ini berasal 

dari praktek-praktek umum di rumah sakit.  (Barrett, 2005; Barrows, 1996; 

Norman dan Schmidt, 1992; Schmidt et al., 2007). Dalam  kasus masalah 

tersebut, masalah perlu dipahami secara mendalam dikarenakan skenario 

masalah yang ada sudah disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ada. Gijselaers dan Schmidt mengembangkan suatu 

penelitian bahwa suatu diskusi dalam grup dipengaruhi oleh kinerja tutor, 
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prior knowledge mahasiswa, dan kualitas skenario yang diberikan, yang 

pada akhirnya semua faktor  tersebut memberikan suatu dampak pada hasil 

belajar mahasiswa  (Norman & Schmidt, 2000). 

 

Diskusi masalah akan dilakukan sebelum mahasiswa menerima pengetahuan 

yang berkaitan dengan skenario masalah tersebut. Oleh karena itu, 

pengetahuan mereka sebelumnya adalah yang paling penting atau biasa 

disebut dengan prior knowledge. Selanjutnya, mahasiswa akan  memilih dan 

mempelajari literatur yang relevan dengan isu-isu yang dihasilkan, serta 

perencanaan dan monitoring kegiatan studi yang perlu dilakukan sebelum 

dilakukan tutorial dipertemuan selanjutnya. Hal ini dinamakan dengan 

belajar mandiri, mahasiswa berbagi dan mengevaluasi secara kritis temuan 

mereka, menguraikan pengetahuan yang diperoleh, dan memiliki 

kesempatan untuk memperbaiki kesalahpahaman. Seluruh proses 

berlangsung di bawah bimbingan fasilitator atau tutor yang merangsang 

diskusi, memberikan mahasiswa informasi konten yang relevan jika 

diperlukan, mengevaluasi kemajuan, dan memonitor sejauh mana setiap 

anggota kelompok berkontribusi untuk kelompok. Pertemuan tutorial 

diadakan dua kali setiap minggunya (Schmidt dan Rotgans, 2011). 

 

2.1.2 Target Metode Problem Based Learning(PBL) 

Sejak metode PBL diperkenalkan di kalangan yang lebih luas, metode ini 

banyak mendapat perhatian lebih dari pakar-pakar pendidikan. Banyak yang 

menanyakan tujuan dari diadakannya PBL ini. Metode PBL bertujuan untuk 
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membantu mahasiswa untuk (a) membangun basis pengetahuan yang luas 

dan fleksibel, (b) menjadi kolaborator efektif, (c) mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah yang efektif, (d) menjadi termotivasi 

untuk belajar, dan (e) mengembangkan keterampilan belajar mandiri 

(Norman & Schmidt, 2000). 

 

Basis pengetahuan yang luas dan fleksibel harus memungkinkan mahasiswa 

untuk mengambil dan menggunakan informasi semaksimal mungkin ketika 

diperlukan. Dengan bekerja sama dalam kelompok tutorial, mahasiswa 

mengembangkan keterampilan interpersonal dan belajar bagaimana menjadi 

kolaborator yang baik. Mereka belajar untuk berkontribusi pada diskusi 

kelompok secara terbuka dan jelas untuk mencapai kesepakatan tentang isu-

isu pembelajaran dan jawaban atas masalah yang ada, dan untuk 

menyelesaikan kemungkinan inkonsistensi dalam temuan mereka(Hmelo-

silver et al.,  2007).  

 

2.2 Skenario PBL 

2.2.1 Fungsi Skenario dalam Problem-Based Learning (PBL) 

 Adapun fungsi skenario dalam diskusi PBL yaitu: 

a. Membangun pengetahuan awal yang ada pada mahasiswa, untuk 

menghindari adanya diskusi yang tidak efektif, sebelum dilakukan 

diksusi tutorial maka mahasiswa diberikan tujuan pembelajaran khusus 

untuk mahasiswa terlebih dahulu. 
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b. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, skenario yang diberikan 

melibatkan banyak cabang ilmu pengetahuan maka mahasiswa harus 

banyak membaca literatur. 

c. Pemicu (trigger) pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. 

d. Dapat menganalisis masalah kemudian merumuskannya dan 

menghubungkannya dengan masalah dikehidupan nyata(Azer et al., 

2012). 

 

2.2.2 Tipe Skenario 

Mutu skenario sangat tergantung dari sasaran pembelajaran yang akan 

dicapai, tipe skenario, dan format skenario. Terdapat beberapa tipe pemicu 

yaitu: (1) explanation problem ditujukan agar mahasiswa mampu 

memahami dan menjelaskan masalah yang mendasar dalam skenario; (2) 

discussion problem untuk mendorong mahasiswa melihat isu permasalahan 

diskenario dari berbagai aspek ilmu. mahasiswa tidak diharapkan untuk 

memperoleh pemecahan masalah, oleh karenanya, skenario jenis ini harus 

disusun dengan jelas; (3) strategy problem ditujukan agar mahasiswa belajar 

keterampilan penalaran klinis yang rasional dan pengambilan keputusan 

berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mengenai proses yang mendasari 

terjadinya suatu masalah; (4) application problem bertujuan untuk 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswa pada simulasi 

situasi praktis; (5) multilevel problem menggambarkan perjalanan penyakit 

pasien secara rinci yang diberikan dalam beberapa tahap. Pada setiap tahap, 

mahasiswa diberi informasi tambahan mengenai pasien sehingga mahasiswa 
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dapat mempelajari patogenesis penyakit secara mendalam. 

mengintegrasikan pengetahuan dalam berbagai konteks; (6) study problem 

adalah masalah yang membuat mahasiswa belajar menjadi bertindak sebagai 

pemecah masalah dan pengambil keputusan (James et al,. 2015). 

 

2.2.3 Karakteristik Masalah dalam Skenario 

 

Masalah skenario dalam diskusi tutorial yang baik adalah masalah yang 

memenuhi karakteristik seperti; (1) masalah harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari pada minggu tersebut, yaitu harus 

mempunyai kata kunci yang jelas dan rinci sehingga mahasiswa dengan 

mudah mengkorelasikan dengan tujuan pembelajaran yang sebelumnya 

sudah diberikan. kata kunci yang jelas akan membantu mahasiswa untuk 

mendapatkan kata kunci lain yang ada diskenario tersebut dan bahkan dapat 

membantu mahasiswa memecahkan masalah yang ada diskenario ; (2) 

masalah yang disediakan juga harus sesuai dengan tahap kurikulum dan 

tingkat pemahaman mahasiswa pada saat itu; (3) masalah yang dibuat juga 

harus relevan dengan ilmu pengetahuan yang sedang dijalani, misal kasus 

dibuat sesuai yang dapat ditemui disaat mahasiswa kelak akan berpraktek 

menjadi dokter; (4) masalah yang disajikan sebaknya berisi ilmu dasar 

namun tetap dapat mendorong integrasi pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya; (5) didalam masalah harus berisi isyarat untuk merangsang 

diskusi dan mendorong mahasiswa untuk mencari penjelasan untuk masalah 

yang disajikan; (6) skenario harus dapat meningkatkan partisipasi 

mahasiswa dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar (wood,  
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2003) ; (7) memicu pengetahuan awal (prior knowledge); (8) mengarahkan 

ke tujuan pembelajaran; (9) meningkatan motivasi belajar; (10) mendorong 

integrasi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya; dan (11) mendorong 

kerja sama antar kelompok (Ward & Lee, 2002). 

 

2.3 Self-Assessment 

Problem-based learning diyakini mampu memotivasi, mengajar penalaran klinis , 

dan  menyimpan informasi yang relevan secara terpadu. Hal tersebut diharapkan 

dapat diterapkan dan mahasiswa dapat belajar dari informasi yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga membantu memori jangka panjang, memfasilitasi 

proses re-call, mentransfer informasi untuk masalah masa depan yang terkait,  

mengurangi kelebihan materi faktual yang non-relevan, dan mempromosikan self-

assessment dan peer-assessment dan keterampilan life-long self-learning. Semua ini 

dilakukan dengan cara yang interaktif yang aktif dan memuaskan. Jadi, 

keterampilan self-assessment dan peer-assessment adalah salah satu keterampilan 

yang didorong oleh PBL. Self-assessment menilai kualitas pekerjaan seseorang. Ini 

membantu mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dan penilaian kualitas 

pekerjaan mereka sendiri dan mengungkap kesenjangan dalam pengetahuan atau 

penemuan yang di klinik melalui self-assessment (Atwa & Mw, 2014). 

 

Self-assessment adalah cara formatif untuk mendapatkan siswa untuk merefleksikan 

kemampuan mereka, kinerja dan sikap, tetapi tidak memiliki nilai sumatif. Dalam 

penilaian self-assessment mahasiswa, terdapat lima aspek yang akan dinilai dalam 

pembelajaran PBL yaitu penerapan dasar pengetahuan,  penalaran klinis dan 
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keterampilan pengambilan keputusan, SDL, collaborative work,  dan sikap selama 

diskusi / profesionalisme. Dengan menilai penerapan dasar pengetahuan, penalaran 

klinis dan ketrampilan pengambilan keputusan, SDL, collaborative work,  dan 

sikap selama diskusi atau profesionalisme, terdapat penngamatan terhadap empat 

kelompok utama mahasiswa: (1) mereka yang belajar banyak dan berusaha untuk 

membuat usaha, tetapi yang memiliki pemikiran dan pengambilan keputusan 

penting keterampilan terbelakang, (2) mahasiswa yang tidak belajar banyak tapi 

telah mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan pengambilan keputusan, 

(3) mahasiswa dengan sikap pribadi dan masalah kolaborasi yang sedikit dan (4) 

mahasiswa yang belajar banyak, telah mengembangkan pemikiran dan pengambilan 

keputusan keterampilan yang penting dan memiliki sikap yang baik (Elizondo-

montemayor, 2004). 

 

2.3.1 Penerapan Dasar Pengetahuan (Application of Knowledge Base) 
 

Basis pengetahuan yang luas dan fleksibel harus memungkinkan mahasiswa 

untuk mengambil dan menggunakan informasi ketika diperlukan. 

Mengaktifkan pengetahuan sebelumnya melalui masalah dalam diskusi 

dikelompok (Loyens et al., 2012). 

 

Hipotesis penelitian didasari oleh penelitian yang dilakukan (Munshi et al, 

2008) tentang Development and utility of a questionnaire to evaluate the 

quality of PBL problems, hubungan antara skenario yang digunakan pada saat 

PBL dengan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelumnya memiliki hasil 

terlemah (Munshi et al., 2008). Kelemahan ini memiliki dampak yang besar 
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pada proses PBL, karena skenario PBL harus sesuai dengan tingkat 

pengetahuan mahasiswa sebelumnya untuk memastikan bahwa mahasiswa 

dapat menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh untuk struktur 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dalam diri mereka (Norman & 

Schmidt, 2000).  

 

Para anggota diskusi tutorial mendapatkan pengetahuan yang baru dengan 

arahan dari tutor atau fasilitator. Kunci utama tutorial adalah prior knowledge 

yang ada didalam diri anggota diskusi (Harsono, 2003). 

 

2.3.2 Penalaran Klinis dan Ketrampilan Pengambilan Keputusan 

 

Penalaran klinis dan ketrampilan pengambilan keputusan adalah suatu proses 

disiplin intelektual aktif dan kemahiran dalam menerapkan atau mengevaluasi 

informasi yang ada dan dapat timbul dari pengalaman atau  komunikasi 

sebagai petunjuk yang dapat dipercaya dan dalam bertindak. Berpikir kritis 

sangat penting dalam mengevaluasi informasi yang diterima dan untuk 

mengurangi resiko bertindak yang mendasari penalaran salah (Halonen & 

Smith, 2008). Disebutkan pada area kompetensi yang ke tujuh SKDI yaitu 

tentang pengelolaan masalah kesehatan dengan salah satu poinnya 

kemampuan yang harus dikuasai yaitu clinical reasoning (Konsil Kedokteran 

Indonesia, 2012). 

 

Keputusan untuk memilih terapi sudah tepat, apakah didukung oleh bukti-

bukti ilmiah yang kuat yang membenarkan bahwa terapi itu memang efektif 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi pasien (Facione, 2011). Penalaran 
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klinis dan ketrampilan pengambilan keputusan dalam clinical practise 

merupakan suatu proses intelektual dari penerapan proses penalaran yang 

mahir, sebagai petunjuk „untuk dapat dipercaya‟ atau bertindak. Penyediaan 

pelayanan kesehatan yang profesional salah satunya dapat dilakukan dengan 

belajar cara untuk berpikir nalar secara klinis.  Betapa pentingnya berpikir 

kritis „dibangun‟ dalam praktek kedokteran sehingga sesuai dengan 

intelektual standard serta keahlian dalam menggunakan penalaran dan  

kemampuan untuk mengambil pertimbangan klinis yang aman. Penalaran 

klinis merupakan proses dalam memecahkan masalah dengan menggunakan 

critical thinking. Berpikir kritis tidak hanya persoalan berpikir seca-ra 

analitis, tetapi juga berpikir secara berbeda (thinking differently). 

 

Clinical reasoning merupakan kemampuan utama yag harus dimiliki seorang 

dokter yang memerlukan kemampuan berpikir kritis baik dalam proses 

mengkonstruksi pengetahuan maupun maupun proses pengambilan keputusan 

terhadap pasien. Dalam pendidikan kedokteran berpikir kritis menjadi salah 

satu alat untuk memperoleh pemahaman materi pengetahuan yang sudah 

dipelajarui serta kompetensi yang dikembangkan selama proses pendidikan 

agar lulusannya dapat bekerja dengan baik. 

 

Clinical reasoning merupakan salah satu kompetensi utama pendidikan 

dokter. Hal ini bertujuan agar mahasiswa kedokteran mengetahui alur berpikir 

yang baik dan terstruktur dalam proses pengmbilan keputusan klinik. Pada 

praktek strategi tersebut jarang dilakukan kecuali pada kasus-kasus sulit atau 
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jarang ditemui. Betapa pentingnya pemahaman materi pengetahuan dan cara 

pengorganisasian dalam kemampuan berpikir kritis untuk mendapatkan 

informasi yang dapat digunakan sebagai landasan ketika seseorang menjalani 

profesinya sebagai dokter. 

 

Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis selama belajar di Fakultas 

Kedokteran berarti pendidikan kedokteran telah berperan dalam memberikan 

jaminan pelayanan kesehatan terhadap pasien, serta memberikan jaminan 

kepada lulusannya agar terhindar dari kesalahan akibat adanya penyimpangan 

dalam proses berpikir. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Scaffa ME & Donna (2016) tentang Effects of 

Problem-Based Learning on Clinical Reasoning in Occupational Therapy 

didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh PBL pada clinical reasoning 

mahasiswa dengan P value 0.01 (α <0.05). Beberapa faktor yang dapat 

membuat hasil penelitian menjadi tidak bermakna adalah terdapat penelitian 

yang menyatakan bahwa mahasiswa preklinik  belum mempunyai clinical 

reasoning yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, 2014) tentang 

perbedaan kemampuan clinical reasoning mahasiswa preklinik dengan 

mahasiswa rotasi klinik FK Unisulla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

clinical reasoning pada kelompok preklinik lebih rendah dibanding kelompok 

mahasiswa klinik (Abbas, 2015). Mahasiswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Hal ini dapat disebabkan belum menemui secara langsung kasus 
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atau pasein dengan permasalahan yang sama seperti diskenario. Jadi, skenario 

tutorial yang digunakan meskipun mempunyai mutu yang baik, sedang 

maupun kurang akan memberikan hasil rendah pada penalaran klinis dan 

pengambilan keputusan. 

 

Clinical reasoning juga berbeda seiring waktu, pada awal pendidikan 

kedokteran mahasiswa memiliki kemampuan clinical reasoning yang 

minimal. Bahkan mahasiswa pendidikan dokter tahap klinik banyak yang 

mengalami kesulitan akademik, sebagian besar karena hal yang berhubungan 

dengan kognitif, diantaranya adalah penalaran klinik. Masalah dalam 

penalaran klinik ini sering sulit dideteksi secara dini karena kurangnya 

perhatian yang diberikan pada mahasiswa (Audétat et al., 2013) 

 

Penalaran klinik merupakan komponen sentral dari kompetensi dokter. 

Kemampuan untuk mendiagnosis secara efektif dan akurat membutuhkan 

pengetahuan klinis yang sesuai dan kemampuan penalaran klinik. Mahasiswa 

pendidikan profesi, dengan variasi pembimbing klinik biasanya mempelajari 

penalaran klinik secara informal. Penalaran klinik mempunyai peranan 

penting dalam proses penegakan diagnosis. 

 

Salah satu komponen penting penalaran klinik dan pengambilan keputusan 

klinis adalah metakognisi. Dalam pendidikan dokter, metakognisi sangat 

berperan dalam proses penalaran klinik (Tan et al., 2010).  Setiap individu 

memiliki cara tersendiri yang ditempuh untuk menyusun apa yang dilihat, 

diingat dan dipikirkan. Selain berbeda dalam kemampuan pemecahan 
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masalah dan kemampuan berpikir, mahasiswa dapat juga berbeda dalam cara 

menyimpan dan menerapkan pengetahuan bahkan pada saat memperolehnya 

(Murti, 2011). 

 

2.3.3 Self-Directed Learning 

Self-Directed Learning pada metode PBL atau yang biasa disebut dengan 

belajar mandiri termasuk kedalam pembelajaran orang dewasa. Belajar 

mandiri adalah suatu  proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan 

atau tanpa bantuan dari orang lain, dalam mendiagnosis diri sendiri metode 

belajar yang paling tepat untuk dirinya sendiri, kebutuhan belajarnya, dan 

cara merumuskan masalah-masalah yang ada (Merriam, 2001). 

 

Pembelajaran tidak hanya melibatkan satu individu namun juga melibatkan 

guru atau dosen, tutor, dan teman-teman (Fisher, 2001). Seperti yang sudah 

dikatakan sebelumnya, belajar mandiri termasuk kedalam pembelajaran orang 

dewasa. Dalam metode PBL, belajar mandiri adalah sesuatu hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Dalam suatu studi dikatakan, dengan adanya belajar mandiri 

juga membuat mahasiswa ingin mengetahui lebih banyak hal-hal yang sudah 

dirumuskan masalahnya pada diskusi tutorial dikarenakan ingin agar diskusi 

dipertemuan selanjutnya berjalan efektif (Hmelo & Evensen, 2000). 

 

Dalam literatur metode PBL, SDL ditentukan sendiri oleh pelaku belajar 

bukan dari gurunya (Schmidt, 2000). Kegiatan-kegiatan belajar 

membutuhkan motivasi pribadi yang berasal dari dalam diri si pelajar 

(Blumberg, 2000). Dalam belajar mandiri, mahasiswa harus pandai dalam 
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hal manajemen, baik manajemen waktu maupun diri. Owa (2002) gagasan 

SDL menekankan  bahwa pentingnya mengembangkan ownership of 

learning karena akan memotivasi seorang pelajar untuk mengejar tujuan 

pembelajaran dan dapat bertahan dalam proses pembelajaran.  

 

Menurut Gibbons (2002), SDL adalah setiap peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, prestasi, atau pengembangan pribadi dalam menyeleksi 

individu dan membawa dengan upaya-nya sendiri menggunakan cara apapun 

dalam setiap keadaan setiap saat. Tiga komponen penilaian hasil belajar 

mandiri adalah (a) ownership of learning; (b) self‐management and 

self‐monitoring; dan (c) extension of learning.  

1) Ownership of learning 

Karakteristik pelajar yang sangat penting dalam SDL terutama hal 

mengenai tanggung jawab secara personal dalam proses pembelajaran. 

Pelajar yang mengerti tanggung jawabnya dalam belajar akan 

mempunyai rasa memiliki dari apa yang dia pelajari, menyusun proses 

belajarnya  dan menerima konseskuesi dari apa yang sudah 

dikerjakannya pada saat proses belajar. 

 

2) Self‐management and self-monitoring 

Brockett dan Hiemstra (1991) melihat SDL sebagai proses pembelajaran 

untuk menilai kebutuhan peserta didik, mengidentifikasi sumber belajar, 

melaksanakan kegiatan belajar dan evaluasi hasil belajar. 
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Pemantauan diri berfokus pada kedua aspek kognitif dan metakognitif 

belajar, yang bersifat internal kepada peserta didik. Proses kognitif 

(misalnya, berpikir, membuat makna dari informasi, dan 

mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam struktur pengetahuan yang 

ada) yang diperlukan dalam semua proses pembelajaran. Proses 

metakognisi mengacu berpikir tentang pemikiran atau belajar untuk 

belajar, yang terkait dengan kemampuan peserta didik untuk 

merefleksikan pembelajaran mereka. Aspek SDL dekat dengan belajar 

(Bandura, 1999). 

  

3) Extension of Learning 

Menurut (Brockett & Hiemstra, 1991) fokus pada SDL dalam hal 

pengaturan kelembagaan dan pengakuan pengaruh faktor-faktor 

kontekstual eksternal (misalnya penataan kegiatan belajar dan 

ketersediaan sumber daya) dalam proses belajar ini (Chee et al., 2011). 

 

Self-Directed Learning dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang 

terdapat di dalam dirinya (endogen) dan faktor-faktor yang terdapat di luar 

dirinya (eksogen). 

a) Faktor endogen (Internal)  

Faktor endogen (internal) adalah semua pengaruh yang sumbernya 

memang sudah ada di diri sendirinya, keadaan keturunan dan konstitusi 

tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat 

padanya merupakan salah satu contoh dari faktor endogen. Segala 
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sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah merupakan bekal dasar bagi 

pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya. Bermacam-

macam sifat dasar dari kedua orang tua mungkin akan menurun dalam 

diri seseorang, seperti motivasi, bakat, potensi intelektual dan potensi 

pertumbuhan tubuhnya. 

 

Mahasiswa yang kurang tertarik pada masalah yang ada dalam skenario 

pembelajaran mungkin belum sangat termotivasi untuk belajar maupun 

mengikuti diskusi tutorial untuk menjadi yang terbaik dari kemampuan 

nya yang diberikan Tuhan, dan karena itu tidak berpenaruh banyak 

terhadap self-assessment-nya (Denise, 2014). 

 

Motivasi terdapat berbagai macam jenis. Ada jenis motivasi yang terjadi 

karena keinginan seseorang yang ingin mendapatkan hadiah ataus esuatu 

yang sudah dijanjikan. Jenis motivasi lain yaitu motivasi yang yang 

terjadi karena seseorang sedang  mengejar target yang sudah ditentukan 

agar berhasil sesuai dengan harapannya. Biggs dan Telfer ( 1978 dalam 

(Sugihartono, 2007) menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar dapat 

dibedakan menjadi empat macam, antara lain: (1) motivasi instrumental; 

(2) motivasi sosial, peserta didik belajar untuk penyelenggarakan tugas; 

(3) motivasi berprestasi; dan (4) motivasi instrinsik.  

 

Motivasi instrumental merupakan dorongan yang membuat murid belajar 

karena ingin mendapatkan sesuatu. Motivasi sosial menjadikan murid 

lebih terlibat dalam tugas. Motivasi berprestasi menjadikan murid belajar 
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untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan, dan murid memiliki 

rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan 

dorongan dari motivasi instrinsik (Sugihartono dkk,  2007). 

b) Faktor Eksogen (Eksternal)  

Faktor eksogen (eksternal) adalah semua pengaruh yang sumbernya 

berada diluar dirinya, sering pula dinamakan dengan faktor lingkungan. 

Menurut teori Lawrence Green terdapat 3 faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang yaitu predisposing factor, enabling factor dan 

reinforcing factor. Faktor lingkungan adalah contoh dari enabling factor. 

Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik terutama dalam bidang 

nilai dan kebiasaan hidup akan membentuk kepribadian, termasuk pula 

dalam hal kemandirian belajar. 

 

2.3.3.1 Nilai Hasil Belajar Mandiri 

Penilaian hasil belajar mandiri atau SDL di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung hanya dilakukan dipertemuan kedua, yaitu 

setelah mahasiswa mengumpulkan laporan hasil belajar mandiri 

yang ditulis tangan serta dibuat dikertas folio bergaris. Pada saat 

diskusi di awal pertemuan, tutor melihat umpan balik secara umum, 

yaitu konten diskusi, proses diskusi, dan dinamika kelompok serta 

melihat umpan balik secara individu, yatu kognitif, argumentasi, 

kesesuaian ide, sharing, keaktifan, dan ketrampilan berkomunikasi.  
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Pada pertemuan pertama ini, penilaiannya berupa rencana tindak 

lanjut untuk peserta diskusi dan bukan dalam bentuk angka. Pada 

saat diskusi yang dilakukan dipertemuan kedua, peniliaian sudah 

dalam bentuk angka. Penilaiannya dilihat dari laporan belajar 

mandiri dan performance pada saat diskusi. Laporan belajar 

mandiri dikerjakan secara individual dan yang dilihat dari laporan 

ini adalah kesesuaiannya dengan learning objective, kedalaman 

pembahasan, dan sistematika penulisan, sedangkan performance 

saat diskusi dilihat dari ide-ide yang dikeluarkan oleh peserta 

diskusi, keaktifan, dan sharing ilmu yang sudah didapatkan di pada 

saat belajar mandiri dirumah. Total antara nilai laporan belajar 

mandiri dan performance pada saat diskusi akan dibagi dua dan 

hasil akhirnya itulah yang akan menjadi nilai hasil belajar mandiri. 

Total rentang skor nilai laporan mingguan dan diskusi adalah 66-80 

(Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2016). 

 

2.3.4 Kerja Sama (Collaborative work) 

Arti kerja sama dalam KBBI adalah kegiatan atau usaha yg dilakukan oleh 

beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan 

bersama (Depdikbud, 1996). Dalam suatu tim, terdapat suatu hubungan 

kerjasama dari masing-masing anggota dan memiliki tanggung jawab 

untuk mencapai suatu keberhasilan atau suatu tujuan yang telah diciptakan 

dan disetujui bersama. 
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Kerjasama tim (team work) adalah interaksi atau hubungan dari dua atau 

lebih profesional kesehatan yang bekerja saling bergantung untuk 

memberikan perawatan untuk pasien (Lemieux-Charles, 2006). Tujuan 

dari kerjasama ini untuk memberikan perawatan kepada pasien, berbagi 

informasi untuk mengambil keputusan bersama, dan mengetahui waktu 

yang optimal untuk melakukan kerjasama dalam perawatan pasien.  

 

Komponen kerjasama tim yang efektif, yaitu komunikasi yang terbuka, 

lingkungan yang leluasa, memiliki tujuan yang jelas, peran dan tugas yang 

jelas bagi anggota-anggota yang ada dalam tim, saling menghormati, 

berbagi tanggung jawab demi kesuksesan tim, keseimbangan partisipasi 

setiap anggota dalam mengemban tugas. Kerja sama kesehatan merupakan 

aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan diantara dua atau 

lebih profesi kesehatan yang berbeda.  Kerja sama tim kesehatan terdiri 

dari berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, 

farmasi, pendidik di bidang kesehatan, dan pekerja sosial.  

 

Tujuan utama dari kerja sama tim kesehatan adalah memberikan pelayanan 

yang tepat, oleh tim kesehatan yang tepat, di waktu yang tepat, serta di 

tempat yang tepat. Elemen penting dalam kerja sama tim kesehatan yaitu 

keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa percaya, 

dan proses pembuatan keputusan (Kozier, Erb, Berman, 2010).  

 

Dalam diskusi grup sangat penting untuk mahasiswa belajar bekerja sama 

karena kerjasama yang baik memungkinkan anggota-anggota lainnya 
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untuk membahas dengan baik tujuan pembelajaran yang ada dan pada 

akhirnya akan mencapai tujuan pembelajaran mereka dan 

mempertahankan hubungan kerja yang efektif. Pembelajaran dengan PBL 

melibatkan mahasiswa dalam proses reflektif mempromosikan 

kemampuan metakognitif yang berdampak pada kemampuan mahasiswa 

untuk memberikan umpan balik mendukung dan menerapkan keterampilan 

sosial lebih sering.  Kerjasama merupakan hal yang penting bagi 

kehidupan manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat 

melangsungkan kehidupannya. Kerjasama juga menuntut interaksi antara 

beberapa pihak (Gillies, 2007). 

 

Berdasarkan literatur yang ada, tahapan terciptanya kolaborasi ada tiga : 

1.  Problem setting : menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-

sumber, dan sepakat untuk kolaborasi dengan pengguna jasa; 

2. Direction setting mementukan aturan dasar, menyusun agenda dan 

mengorganisasikan sub-sub kelompok menyatukan informasi yang ada, 

meneliti pilihan dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan; 

3. Implemenation setting: ketentuan yang telah disepakati dan didorong 

oleh pihak dari luar telah dibangn, pelaksaan persetujuan harus selalu 

dimonitor (Gray, 1989). Jadi, kolaborasi mahasiswa dapat dibangun 

dari problem setting. 

 

Tepatnya tanggal 31 Desember 2015 secara resmi negara-negara yang 

tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia sudah memasuki era 
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Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Asean Economic 

Community. MEA mempunyai visi oleh pemimpin negara-negara 

ASEAN sebagai daerah untuk perdagangan bebasbarang dan jasa, 

investasi, dan tenaga kerja. 

 

Perdagangan jasa kesehatan di ASEAN meliputi empat mode of supply, 

meliputi cross-border supply, consumption abroad, commercial 

presence, danmovement of natural persons. Pertama, cross-border 

supply adalah pasokan jasa pada lintas batas. Contohnya adalah layanan 

pengobatan jarak jauh oleh dokter Malaysia  bagi pasien Indonesia yang 

berdomisili di Indonesia, dan sebaliknya. Kedua, consumption 

abroad adalah  konsumen dalam negeri pergi ke luar negeri untuk 

membeli jasa kesehatan. Contohnya, pasien di Indonesia pergi berobat 

ke Rumah Sakit di Malaysia, atau sebaliknya. Ketiga, commercial 

presence adalah penyedia jasa kesehatan luar negeri memberikan jasa 

kesehatannya kepada konsumen di dalam negeri. Contohnya adalah 

rumah sakit di Malaysia mendirikan cabang rumah sakitnya di 

Indonesia, atau sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah movement 

of natural persons berarti tenaga kerja asing yang menyediakan jasa 

keahlian tertentu datang ke negara konsumen. Umpamanya, dokter 

spesialis Malaysia yang berpraktik kedokteran di Indonesia, atau 

sebaliknya. 
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Adanya MEA mengharuskan lulusan dokter di Indonesia memiliki 

Collaborative Work yang baik dan itu harus di didik dari awal 

pendidikan kedokteran. 

 

2.3.5 Sikap Selama Diskusi dan Profesionalisme 

Dalam pelaksanaan diskusi PBL, mahasiswa pasti akan terlibat pembicaraan 

di dalam suatu forum diskusi, berbagai opini yang disampaikan, haruslah 

memiliki dasar atau konsep pemikiran yang jelas serta benar, tidak bernada 

kasar, berkesan asal-asalan atau sekenanya saja. Dengan kata lain, satu atau 

sejumlah alasan serta alur pemikiran dengan argumentasi yang tepat dan 

benar, harus ada di balik opini-opini yang kita sampaikan. Sesuatu yang 

logis harus dapat kita kemukakan tanpa harus menghadirkan suatu 

keinginan untuk menciderai perasaan atau hati orang lain. Dalam diskusi 

PBL juga mahasiswa diajarkan l,untuk membiasakan diri untuk berpikir 

dahulu baru bicara, jangan berbicara dahulu baru berpikir.  

 

Apabila mahasiswa menempatkan konsep berpikir terlebih dahulu baru 

berbicara, mahasiswa belajar untuk tidak membuat kesalahan berucap, atau 

bisa segera mengkoreksi kata-kata yang salah maupun kata-kata yang tak 

layak diucapkan. Saling menghormati dan menghargai, tanggapan, 

komentar, maupun pendapat yang diberikan orang lain, sehingga orang lain 

juga akan menghormati dan menghargai tanggapan, komentar, atau 

pendapat yang disampaikan. Mahasiswa juga diajarkan untuk tidak terbiasa 
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memotong pembicaraan mahasiswa lain pada saat menyampaikan diskusi 

(Wardhani,1979). 

 

Profesionalisme bagi dokter meliputi kompetensi, attitude, dan collegiality. 

Mengembangkan profesionalisme merupakan kewajiban profesi 

(professional imperative) bagi setiap dokter dan itu dimulai saat seorang 

calon dokter menjalani pendidikan di fakultas kedokteran (Sadikin, 2008). 

 

 

2.4 Kuesioner Development and Utility of a Questionnaire to Evaluate The Quality of 

PBL Problems 

Kuesioner Development and Utility of a Questionnaire to Evaluate the Quality of 

PBL Problems adalah instrumen untuk mengevaluasi efektivitas mutu skenario 

PBL yang dikembangkan berdasarkan penelaahan literatur tentang efektivitas 

skenario PBL dan ditulis oleh Munshi et al. pada tahun 2008. Pada awalnya 

instrumen ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran di 

King Fahd Medical City (KFMC) pada tahun akademik 2008.  

 

Instrument penelitian yang berupa kuesioner ini adalah hasil terjemahan ke dalam 

Bahasa Indonesia oleh Susanti PFE (2015) yang sebelumnya ditulis dalam Bahasa 

Inggris oleh (Munshi et al (2008) dan telah diujivaliditasnya. Hasil terjemahan telah 

diuji validitasnya dan reliabilitasnya dengan membagikan kepada 30% dari total 

populasi. Angka 30 adalah angka minimal yang dipakai dalam pemilihan subjek 

penelitian (Delİce, 2010).  Didapatkan hasil dari uji validitas dan reliabilitasnya, 

yaitu uji validitas dan reliabilitas  dengan koefisiensi cronbach alpha=0,84 dan 
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r=0,28. Hasil modifikasi akan diterjemahkan ulang, dikirim sekaligus meminta izin 

kepada penulis awal kuesioner Development and Utility of aQuestionnaire to 

Evaluate the Quality of PBL Problems untuk menggunakan kuesioner tersebut. 

 

Kuesioner ini memiliki 5 skor penilaian dengan Skala likert sebagai berikut :  (1) 

sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. 

Karakteristik masalah yang disebutkan dalam kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: (1) menstimulasi pemikiran, analisis dan  penalaran. tanda 

bahwa skenario mampu menstimulasi pemikiran, analisis, dan penalaran yang baik 

adalah mampu membangun rasa ingin tahu mahasiswa dan mampu menggali prior 

knowledge mahasiswa; (2) merangsang belajar mandiri. untuk merangsang 

mahasiswa dalam pencarian literatur-literatur yang baik. dengan demikian, 

mahasiswa terlatih untuk menyeleksi beragam sumber yang sesuai dengan 

kebutuhan; (3) mengarahkan untuk belajar ke materi yang dituju. masalah yang ada 

dalam skenario dapat merangsang mahasiswa menuju tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan sehingga tidak akan terjadinya kerancuan dalam berdiskusi; (4) 

memperkuat minat terhadap topik. topik yang disampaikan di dalam skenario sesuai 

dengan keadaan kesehatan masyarakat sehari-hari dan sesuai dengan kompetensi 

yang memang seharusnya dikuasai; (5) relevansi kepada profesi masa depan dengan 

isi yang realistik. masalah yang ada berkaitan dengan kejadian yang akan ditemui 

sesuai dengan profesi yang sedang dijalani; dan (6) kesesuaian dengan tingkat prior 

knowledge yang dimiliki mahasiswa. Hal tersebut berfungsi untuk mendorong 

penggunaan pengetahuan dasar sebelumnya secara maksimal (Munshietal., 2008). 
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a. Menstimulasi pemikiran, analisis dan  penalaran. 

Berpikir merupakan kegiatan mental yang telah dialami seseorang bila 

mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus 

dipecahkan. Berpikir sebagai suatu aktivitas mental untuk membantu 

memformulasikan atau memecahkan suatu masalah, membuat suatu 

keputusan,memenuhi hasrat keingintahuan (Ruggiero, 2012). 

 

Pendapat ini menunjukan bahwa ketika seseorang merumuskan suatu 

masalah ,memecahkan masalah dan ingin memahami sesuatu maka 

seseorang itu melakukan suatu aktivitas berpikir. Berpikir logis dapat 

diartikan sebagai kemampuan berpikir siswa untuk menarik kesimpulan 

yang sah menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa 

kesimpulan itu benar atau valid sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya yang sudah diketahui. 

 

Penalaran sebagai sebuah kemampuan berpikir memiliki dua ciri pokok 

utama yaitu logis dan analitis. Logis mempunyai artinya proses berpikir 

ini dilandasi oleh logika tertentu, sedangkan analisis mengandung arti 

bahwa proses berpikir dilakukan dengan langkah-langkah teratur seperti 

yang dipersyaratkan oleh logika yang dipergunakannya melalui proses  

penalaran ,kita dapat sampai pada kesimpulan yang berupa asumsi, 

hipotesis atau teori. Penalaran disini adalah proses pemikiran untuk 

memperoleh kesimpulan logis berdasarkan fakta yang relevan. 
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Kemampuan menalar adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan 

yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan aturan tertentu. 

 

b. Merangsang belajar mandiri 

Problem based learning adalah salah satu cara untuk merubah system 

pembelajaran teacher-centered menjadi student-centered dan juga 

memfasilitasi SDL (L‟Ecuyer et al., 2015).  PBL tidak dapat terjadi tanpa 

keberadaan SDL, PBL sebagai salah satu cara pembelajaran terbaik 

untuk merangsang pelajar agar dapat bertanggung jawab terhadap 

pembelajarannya sendiri (Boud & Feletti, 1997). Peningkatan 

kemampuan SDL saat perkuliahan adalah tujuan PBL, karena ini 

membantu pelajar untuk mendapatkan dan menggunakan 

pengetahuannya dan mepersiapkannya untuk karir profesionalnya 

(Barrows & Tamblyn, 1980). Komponen SDL yang penting tampak pada 

proses PBL dimana pelajar mengikuti tahap – tahap berikut: membahas 

skenario dan membuat hipotesa, menentukan learning issue, memastikan 

sumber yang akan dibahas, melakukan pencarian informasi, 

mengaplikasikan pembelajaran dan merefleksikan hasil dan proses 

pembelajaran. PBL yang merangsang SDL merupakan metode terbaik 

untuk mengembangkan sikap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang selalu berubah. 
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c. Mengarahkan untuk belajar ke materi yang dituju 

Menurut Semiawan, 1985 (dalam (Syadzili & Furqon, 2012), salah satu 

upaya yang penting untuk memperoleh keberhasilan belajar yang optimal 

adalah melalui pengembangan pendekatan keterampilan. Tercapainya 

standar kompetensi merupakan tolak ukur keberhasilan pembelajaran, 

sangat bergantung pada kemampuan fasilitator mengolah pembelajaran 

yang dapat menciptakan situasi yang memungkinkan mahasiswa belajar 

sehingga membuat sebuah titik awal berhasilnya pembelajaran.  

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, banyak teori dan hasil 

penelitian para ahli pendidikan yang menunjukkan bahwa tujuan 

pembelajaran akan berhasil jika mahasiswa berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

mengakomodasi pembelajaran aktif adalah pembelajaran dengan 

pemberian tugas secara berkelompok. Problem-based learning pada 

dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari pembelajaran 

kelompok.  

 

Problem-based learning dikembangkan dari pemikiran nilai-nilai 

demokrasi, belajar efektif, perilaku kerjasama dan menghargai 

keanekaragaman di masyarakat. Dalam pembelajaran, fasilitator harus 

dapat menciptakan lingkungan belajar sebagai suatu sistem sosial yang 

memiliki ciri demokrasi dan proses ilmiah. Problem-based learning 

merupakan jawaban terhadap praktik pembelajaran kompetensi serta 
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merespon perkembangan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, 

pendekatan problem-based learning memiliki karakteristik yang khas 

yaitu menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks belajar bagi 

mahasiswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan dalam 

memecahkan suatu masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep esensial dari materi pelajaran (Saryantono, 2013). 

 

d. Memperkuat minat terhadap topik 

Skenario yang digunakan pada saat diskusi tutorial dibuat dengan bahasa 

yang menarik dan dirumuskan dengan cara yang baik sehingga 

memperkuat minat mahasiswa terhadap topik pembelajaran sesuai 

dengan minggu tersebut.  

 

e. Relevansi kepada profesi masa depan dengan isi yang realistik 

Skenario yang ada berkaitan dengan profesi yang akan dijalani oleh 

mahasiswa dimasa depan. Hal ini tentunya berkaitan dengan profesi 

dokter umum. Meskipun skenario yang digunakan mengarah ke arah 

klinis namun tetap harus mampu mengandung pengetahuan-pengetahuan 

dasar seperti patofisiologi, anatomi dan lain-lain sehingga nantinya ketika 

mahasiswa sudah menjadi dokter dapat berpikiran secara holistik. 

 

Dalam melaksanakan praktik di bidang kedokteran, dokter bekerja 

berdasarkan masalah pasien atau klien yang pertama kali dikeluhkan, 

kemudian dilanjutkan dengan penelusuran riwayat penyakit sekarang, 

riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga dan riwayat penyakit 
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sosial, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam 

melaksanakan semua kegiatan tersebut, dokter harus memperhatikan 

kondisi pasien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi 

profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan atau keuntungan 

pribadi.  

 

Selama pendidikan, mahasiswa perlu dipaparkan pada berbagai masalah, 

keluhan atau gejala tersebut, serta dilatih cara menanganinya. Setiap 

institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan di bidang 

kedokteran tidak hanya bersumber dari pasien atau masyarakat, tetapi 

juga dapat bersumber dari pribadi dokter. Perspektif ini penting sebagai 

bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter dokter Indonesia 

yang baik (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). 

 

f. Kesesuaian dengan tingkat Prior Knowledge yang dimiliki mahasiswa 

Prior knowledge ini akan keluar dari anggota diskusi tutorial apabila ada 

trigger atau pemicu. Trigger dalam PBL dikenal sebagai skenario yang 

merupakan subtopik dari topik tertentu. Skenario dibuat dengan baik 

bertujuan untuk mengarahkan para peserta didik agar dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang sudah ada sebelum diskusi berjalan. Prior 

knowledge akan terlihat melalui langkah-langkah seven-jump yang ada 

dalam PBL. Salah satu peran pokok tutor atau fasilitator adalah 

mengaktifkan prior knowledge sesuai dengan misi yang terkandung 
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dalam skenario  dan sesuai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat atau 

ditetapkan sebelumnya (Harsono, 2003). 

 

2.5Kuesioner self- Assessment 

Kuesioner self-assessment adalah penilaian untuk melihat 5 aspek dalam 

pembelajaran PBL yaitu penerapan dasar pengetahuan,  penalaran klinis dan 

keterampilan pengambilan keputusan,  SDL, collaborative work  dan sikap selama 

diskusi / profesionalisme (Elizondo-montemayor, 2004).  

 

Kuesioner ini memiliki 6 skor penilaian dengan skala likert sebagai berikut: 1) 

sangat tidak berkembang; 2) tidak berkembang; (3) agak tidak berkembang; 4) agak 

berkembang; 5) berkembang dengan baik; dan 6) berkembang dengan sangat baik. 

Karakteristik masalah yang disebutkan dalam kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: application of knowledge base,  penalaran klinis dan 

keterampilan pengambilan keputusan,  SDL, collaborative-work,  dan sikap selama 

diskusi atau profesionalisme (Elizondo-montemayor, 2004). 

  

2.6 Kerangka Pemikiran 

2.6.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kemampuan pola berpikirnya peneliti dalam 

menyusun penelitiannya secara sistematis dengan teori-teori yang 

mendukung permasalahan. Kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam gambar dibawah ini : 
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(Chee et al., 2011; Kaufman, 2003;  Elizondo-montemayor, 2004) 

Gambar 1.Kerangka Teori Penelitian 
 

Tahap 1 

Identifikasi istilah asing  

Tahap 2 

Menetapkan masalah-masalah 

yang perlu didiskusikan 

Tahap 3 

Melakukan curah pendapat 

(brainstorming) 

Tahap 4 

Membuat penjelasan sementara 

dari hasil diskusi tahap 3 

Tahap 5 

Menentukan tujuan pembelajaran 

atau learning objectives 

Tahap 6 

Melakukan belajar mandiri ( self-

Directed Learning- self-study) ) 

Tahap 7 

Menyampaikan dan mendiskusikan hasil belajar mandiri 

masing-masing  

Mutu 

skenario 

 

Self-assessment 

 

1. Penerapan dasar pengetahuan  

( prior knowledge)  

2. penalaran klinis dan keterampilan 

Pengambilan keputusan,   

3. Self-Directed Learning 

4. Collaborative Work 

5. Sikap selama diskusi / 

profesionalisme 

 

Proses Problem  Based 

Learning (PBL) 

 Menstimulasi 

pemikiran, analisis, dan 

penalaran. 

 Merangsang belajar 

mandiri. 

 Mengarahkan untuk 

belajar ke materi yang 

dituju. 

 Memperkuat minat 

terhadap topik. 

 Relevansi kepada 

profesi masa depan 

dengan isi yang realistik. 

 Kesesuaian dengan 

tingkat Prior Knowledge 

yang dimiliki 

mahasiswa. 

(Munshi et al,. 2008) 
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2.6.2 Kerangka Konsep  

Adapun kerangka konsep yang akan digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

       

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 
 

2.7 Hipotesis 

2.7.1 Hipotesis Penelitian 

a. H0 :Tidak terdapat hubungan antara mutu skenario dengan self-

assessment mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

b. H1 :Terdapat hubungan antara mutu skenario dengan self-assessment 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Mutu 

Skenario 

 

Variabel 

Independen 

Self-

assessment 

Variabel 

Dependen 



42 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Dalam suatu penelitian diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan variabel-

variabel yang terkandung dalam tujuan dan hipotesis penelitian. Pada penelitian ini. 

metode yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan studi cross 

sectional yaitu studi yang mempelajari hubungan antara variabel bebas  dengan 

variabel terikat  dengan melakukan pengukuran sesaat. Penelitian ini menganalisis  

mutu skenario dan  self-assessment mahasiswa  dalam diskusi PBL. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November 2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian terdiri dari semua subjek yang termasuk dalam 

kategori tertentu. Kategori populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
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Fakultas Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2015, yaitu mahasiswa 

yang sedang mengikuti blok Tropical Infectious dan Dissease (TID). 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok orang yang dipilih untuk mewakili suatu 

populasi. Jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah 

menggunakan rumus deskriptif kategorik (Dahlan, 2006). Rumus yang 

digunakan dalam perhitungan jumlah sampel minimal yang mewakili 

populasi yaitu rumus deskriptif kategorik. Rumus ini dipakai apabila telah 

diketahui jumlah populasi yang ada serta pada penelitian tidak 

memungkinkan untuk mempelajari seluruh individu populasi, sehingga 

diambil sampel yang benar-benar minimal mewakili seluruh populasi yang 

ada. Sampel minimal dalam penelitian ini sebanyak 96 orang yang diperoleh 

dari rumus deskriptif kategorik. 

 

Keterangan: 

n        = besar sampel 

Zα      = batas kepercayaan ditentukan (1,96) 

P        = prevalensi (50%) 

Q       = 1 - P 

d        = derajat ketepatan (0,1) 
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Dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random 

sampling hingga mendapatkan jumlah responden sebanyak 96 responden. 

3.4 Kriteria Inklusi 

Penetapan kriteria inklusi pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tahun ajaran 2015/2016 

yang sedang mengikuti blok Tropical, Infectious and Dissease(TID). 

2. Mahasiswa yang bersedia berpartsipasi menjadi responden dalam penelitian ini. 

3. Mahasiswa yang mengisi lengkap kedua kuesioner. 

 

3.5 Kriteria Eksklusi 

1. Mahasiswa yang berhalangan hadir 

2. Mahasiswa yang tidak mengisi lengkap kedua kuesioner 

 

3.6 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Identifikasi Variabel 

Variabel bebas adalah variabel yang bila berubah akan mengakibatkan 

perubahan variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah mutu 
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skenario diskusi PBL. Variabel terikat adalah variabel yang berubah akibat 

perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah 

self-assessment. 

3.6.2 Definisi Operasional 

 

 Definisi operasional pada penelitian ini ditampilkan pada tabel dibawah ini : 

 

Tabel 1. Definisi Operasional 

 

 Definisi Operasional Alat ukur Kriteria 
Skala 

Data 

Mutu 

Skenario 

Skenario yang baik adalah 

skenario yang mampu 

mengarahkan mahasiswa 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ada di 

buku blok  sehingga 

keingin tahuan mahasiswa 

terpacu 

Kuesioner 

Develompment 

and Unitility 

of a Quesioner 

to Evaluate the 

Quality of PBL 

1) Baik  

jika skor 68-90 

2) Sedang  

jika skor 43-67 

3) Kurang  

jika skor 18-42 

Kategorik 

Ordinal 

Self-

assessment 

Self Assessment adalah 

penilaian untuk melihat 5 

aspek dalam pembelajaran 

PBL yaitu penerapan dasar 

pengetahuan (Application 

of Knowledge Base) ,  

penalaran klinis dan 

keterampilan pengambilan 

keputusan,  

pembelajaranmandiri(Self-

Directed Learning), 

bekerja 

sama(Collaborative 

Learning),  dan sikap 

selama diskusi / 

profesionalisme 

Modifikasi 

kuesioner self 

Assessment 

1) Sangat baik jika skor 45  

2) Baik jika skor 39-44 

3) Sedang jika skor 32-38 

4) Kurang jika skor <32 

untuk faktor 

Application of 

Knowledge Base dan 

SDL 

 

1) Sangat baik 

  jika skor 6-13 

2) Baik jika skor 14-21 

3) Sedang jika skor 22-29 

4) Kurang jika skor 30-37 

untuk faktor penalaran 

klinis dan keterampilan 

pengambilan keputusan 

 

1) Sangat baik  

jika skor 6-15  

2) Baik jika skor 16-25 

Sedang jika skor 26-35 

3) Kurang jika skor 36-45 

untuk faktor 

Collaborative Work dan 

sikap selama diskusi 

atau    profesionalisme. 

Kategorik 

Ordinal 
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3.7 Instrumen Penelitian dan Metode Pengambilan Data 

3.7.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui mutu skenario 

menggunakan lembar kuesioner Develompment and Utility of aQuesioner to 

Evaluate the Quality of PBL Problems yang telah diterjemahan ke dalam 

Bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Universitas Lampung. Sebelumnya 

instrumen ini telah digunakan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

oleh Susanti Putri Fitriana Eka pada tahun 2015 dan kuesioner asli ditulis 

dalam Bahasa Inggris oleh Munshi et al (2008) dan intrumen ini telah 

tervalidasi dari penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan pada 

penelitian ini. 

 

Kuesioner ini memiliki 5 skor penilaian dengan skala likert sebagai 

berikut:(1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) netral; (4) setuju; dan (5) 

sangat setuju. Status penilaian yang digunakan adalah : (1) baik jika 

memperoleh nilai antara 68-90; (2) sedang jika memperoleh nilai antara 43-

67; dan (3) kurang jika memperoleh nilai antara 18-42. Kuesioner ini 

memiliki hasil uji validitas dan reliabilitas  dengan koefisiensi cronbach 

alpha= 0,84 dan r= 0,28. 

 

Instrumen ini memiliki 6 faktor yang digunakan sebagai acuan pertanyaan 

yang diajukan. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) menstimulasi pemikiran, 

analisis dan alasan; (2) merangsang belajar mandiri; (3) mengarahkan untuk 

belajar ke materi yang dituju; (4) memperkuat minat terhadap topik; (5) 
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mempunyai relevansi kepada profesi masa depan dengan isi yang realistik; 

dan  (6) mempunyai kesesuaian dengan tingkat prior knowldege yang 

dimiliki mahasiswa. 

 

Instrumen kedua yang digunakan adalah modifikasi dari kuesioner self-

assessment yang menilai melihat 5 aspek dalam pembelajaran PBL yaitu 

penerapan dasar pengetahuan,  penalaran klinis dan keterampilan 

pengambilan keputusan,  SDL, collaborative-work,  dan sikap selama diskusi 

atau profesionalisme. Kuesioner ini memiliki 6 skor penilaian dengan Skala 

likert sebagai berikut: (1) sangat tidak berkembang; (2) tidak berkembang; (3) 

agak tidak berkembang; (4) agak berkembang; (5) berkembang dengan baik; 

dan (6) berkembang dengan sangat baik. 

 

Pada modifikasi kuesioner self-assessement, validitas menunjukkan sejauh 

mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. 

Adapun caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh 

pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Pengujian 

validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan perangkat lunak 

komputer. Jumlah responden yang digunakan untuk uji coba sebaiknya 

minimal 30 responden, karena dengan jumlah responden  tersebut maka nilai 

dan hasil pengukuran akan mendekati distribusi normal (Ancok,  1997). 

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.  
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Instrumen penelitian yang berupa kuesioner ini adalah hasil terjemahan ke 

dalam Bahasa Indonesia oleh UPT Balai Bahasa Universitas Lampung yang 

sebelumnya ditulis dalam Bahasa Inggris oleh (Elizondo-montemayor, 2004) 

dan telah diujivaliditasnya. Hasil terjemahan telah diuji validitasnya dan 

reliabilitasnya dengan membagikan kepada 45 responden. Didapatkan hasil 

dari uji validitas dan reliabilitasnya, yaitu uji validitas dan reliabilitas  dengan 

koefisiensi cronbach alpha= 0,93 dan r= 0,29. Hasil modifikasi akan 

diterjemahkan ulang, dikirim sekaligus meminta izin kepada penulis awal 

kuesioner self-assessment untuk menggunakan kuesioner tersebut. 

 

Menurut Tavakol & Dennick (2011) jumlah item pertanyaan, keterkaitan 

antar pertanyaan mempengaruhi nilai alpha. Terdapat laporan berbeda tentang 

nilai-nilai yang dapat diterima dari alpha, mulai dari 0,70 hingga 0,95. 

Sebuah nilai yang rendah dari alpha bisa disebabkan rendahnya jumlah 

pertanyaan, keterkaitan yang buruk antara pertanyaan yang ada, Misalnya jika 

alpha rendah karena korelasi yang buruk antara item pertanyaan kemudian 

beberapa harus direvisi atau dibuang.  

 

Alpha terlalu tinggi mungkin menunjukkan bahwa beberapa pertanyaan yang 

berlebihan karena menguji pertanyaan yang sama tetapi dalam bentuk yang 

berbeda. Maksimal nilai alpha yang telah direkomendasikan adalah 0,90 . Jika 

nilai alpha terlalu tinggi menunjukkan bahwa jumlah pertanyaan yang ada 

harus dipersingkat. Pada kuesioner asli terdiri dari 50 pertanyaan dan pada 

saat dilakukan uji validitas cronbach alpha yang dihasilkan mencapai angka 
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>0,950 sehingga jumlah pertanyaan yang ada dipersingkat menjadi berjumlah 

36 pertanyaan dan mencapai cronbach alpha 0,93. 

 

3.7.2 Metode Pengambilan Data  

Pengambilan data pada penelitian ini adalah data primer, peneliti akan 

membagikan kuesioner pada responden, yaitu mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2015 sebanyak 177 responden 

yang mengikut blok Tropical, Infectious and Dissease (TID). Kuesioner 

dibagikan ke 17 ruang diskusi tutorial.  Peneliti akan memberikan kuesioner 

setelah responden mengetahui secara jelas penelitian yang dilakukan dan 

manfaatnya. Setelah itu, para responden mengisi lembar informed consent 

atas kesediaannya mengisi kuesioner. Setelah kuesinoer terkumpul, peneliti 

akan memilih data primer secara random sampling responden yang 

memenuhi kriteri inklusi. 

 

3.8 Alur Penelitian 

Alur penelitian untuk melihat hubungan antara mutu skenario dengan self-

assessment mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 
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3.9 Pengolahan Data 

 

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data di analisis 

melalui beberapa tahapan diantaranya data yang telah terkumpul kemudian 

dilakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan proses yang sangat penting 

dalam penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan baik dan benar. Kegiatan 

dalam proses pengolahan data adalah : 

(a)  Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi 

kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, 

keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya. 

(b) Coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul di 

setiap instrumen penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan dalam 

penganalisisan dan penafsiran data. 

(c)  Tabulating, yaitu memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-

tabel agar mudah dipahami. 

(d) Entry data, yaitu menyalin bentuk informasi ke dalam media lain, dapat melalui 

program komputer. 

 

3.10 Analisis Data 

3.10.1. Analisis Data Univariat  

a) Untuk melihat mutu skenario Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 

b) Untuk melihat karakteristik self-assessment mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 
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c) Untuk melihat distribusi masing-masing aspek kriteria dari self-

assessment, yaitu penerapan dasar pengetahuan,  penalaran klinis dan 

keterampilan pengambilan keputusan,  SDL, collaborative-work  dan 

sikap selama diskusi atau profesionalisme. 

 

3.10.2. Analisis Data Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen sehingga diketahui kemaknaannya 

secara statistika. Masalah penelitian ini adalah deskriptif kategorik, maka 

uji statistik yang digunakan adalah chi square dan perhitungannya 

dengan menggunakan perangkat lunak komputer. 

 

Uji chi square memiliki beberapa persyaratan agar hasil yang didapatkan 

sahih, beberapa diantaranya adalah bila jumlah subjek total >40, tanpa 

melihat nilai yang dihitung apabila H0 benar (expected) dan jumlah 

subjek antara 20-40 serta semua nilai expected > 5. Uji chi square 

memenuhi syarat yaitu sel mempunyai nilai expected<5, max 20% dari 

jumlah sel. Nilai expected adalah nilai yang diperoleh apabila hipotesis 

nol benar. 

 

Pada saat melakukan analisis data, terdapat analisis data yang 

didalamnya syarat uji chi square tidak terpenuhi, maka uji alternatif yang 

dtempuh melihat dari tabel penelitian yang ada. Jika tabel 2x2 maka 

dilakukan uji Fisher dan jika tabel 2xk maka peneliti akan melakukan 

penggabungan sel. Penggabungan sel yang dilakukan melihat dari 
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pertimbangan statistik yaitu sel yang digabung mempunyai nilai observed 

kecil (Dahlan, 2014). 

Untuk mengetahui derajat kepercayaan maka derajat kepercayaan yang 

digunakan 95% dan taraf kesalahan 5% berdasarkan hasil perhitungan 

statistik dapat dilihat kemaknaan hubungan antar variabel berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas (P value) ≤0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti ada hubungan yang bermakna dan jika probabilitas 

P value >0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak ada 

hubungan yang bermakna. 

 

3.11 Masalah Etika 

Sebelum dilakukan pengisian kuesioner oleh responden, peneliti akan meminta 

responden untuk mengisi lembar ketersedian menjadi responden (informed 

consent) dan peneliti akan menjamin kerahasiaan identitas, melindungi serta 

menghormati hak responden. Untuk mendapatkan lulus kaji etik penelitian, 

penelitian ini diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 

Universtas Lampung dan telah lulus kaji etik penelitian dengan No : 

3013/UN26.8/DL/2016, terlampir di Lampiran I. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:  

1. Mutu skenario dalam diskusi PBL didapatkan hasil baik terdapat sebanyak 40 

responden dan yang menyatakan sedang terdapat sebanyak 56 responden. 

2. Self-assessment mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung adalah 

(1) Application of  Knowledge  Base , kriteria sangat baik sebanyak 2 responden, 

baik sebanyak 27 responden, sedang sebanyak 58 responden, dan kurang 

sebanyak 9 responden;  (2) Penalaran klinis dan keterampilan pengambilan 

keputusan, kriteria baik sebanyak 3  responden,  sedang sebanyak 75 responden 

dan kurang 28 responden; 3) SDL, kriteria sangat baik sebanyak 4 responden,  

baik sebanyak 33 responden , kriteria  sebanyak 49 responden ,dan kurang 

sebanyak 10 responden ; 4) Collaborative Work,  kriteria baik sebanyak 3 

responden, sedang sebanyak 77 responden, dan  kurang sebanyak 16 responden; 

dan 5) Sikap selama diskusi/ profesionalisme,  kriteria baik sebanyak 2 

responden, sedang sebanyak 76 responden, dan kurang sebanyak 18 responden. 

3. Tidak terdapat hubungan antara mutu skenario terhadap 5 aspek penilaian yang 

terdapat di self-assessment mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 
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Lampung, dengan masing-masing probabilitas P value adalah Application of 

Knowledge Base (0,79),  penalaran klinis dan keterampilan pengambilan 

keputusan (0,60),  SDL  (0,64), Collaborative Work (0,57),  dan sikap selama 

diskusi atau profesionalisme (0,66). 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, saran yang 

mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukkan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi, tambahan tinjauan pustaka, dan 

masukkan bagi institusi dalam usaha meningkatkan mutu skenario yang 

digunakan dalam tutorial dan dalam proses pembelajaran PBL. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya  

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

akan mengangkat tentang mutu skenario PBL dan dapat ditambahkan 

dengan variabel-variabel lain serta dapat diteliti faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil penelitian ini. Dapat menggunakan kuesioner 

lain yang nilai validitas dan reliabilitas perfaktornya sudah teruji sehingga 

bias yang timbul dapat dikurangi. 

2) Dapat menggunakan hipotesis lain baik mencari pengaruh maupun korelasi 

antara dua variabel. 

3) Melakukan uji pendahuluan 
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4) Memberikan pengarahan cara pengisian namun juga menanyakan kepada 

responden jika ada pertanyaan yang kurang jelas sebelum kuesioner 

tersebut diisi 

5) Meminta bantuan kepada teman untuk membaca ulang hasil laporan 

penelitian yang sudah dibuat  
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