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ABSTRACT 

 

THE DIFFERENCE OF CLINICAL REASONING SCORE BETWEEN 

PRE-CLINICAL AND CLINICAL MEDICAL STUDENTS OF LAMPUNG 

UNIVERSITY 

 

 

By 

 

ANINDA NUR KUMALASARI 

 

 

Background: Clinical reasoning is a complex set ideas of diagnosis decision 

making process that involves those experiences, skill, and reflective thought. 

Medical faculty students undergoing pre-clinical and clinical students should 

improve their clinical reasoning as early as possible, so it can produce good 

quality of medical students. This study aims to determine the difference of clinical 

reasoning score between pre-clinical and clinical medical students of Lampung 

University. 

Methods: This was a descriptive analytic study using cross sectional study. 

Sampling using non-probability sampling method with the type of consecutive 

sampling and measuring instruments in the form of script concordance test. Data 

analysis was done by independent T test 

Result: The research conducted on 124 respondents with independent test result 

shows the score of preclinical student with mean 4,927 ± 1.3727 and score of 

clinical students with mean 5,416 ± 1,6020 with p = 0,041. There are a significant 

difference clinical reasoning score between pre-clinical and clinical medical 

students of Lampung University 

Conclusion: This study has a significant difference of clinical reasoning score 

between pre-clinical and clinical medical students of Lampung University 
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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN SKOR CLINICAL REASONING MAHASISWA TAHAP 

PRE-KLINIK DAN TAHAP KEPANITERAAN KLINIK FAKULTAS 

KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

Oleh 

 

ANINDA NUR KUMALASARI 

 

 

Latar Belakang: Clinical reasoning merupakan kumpulan pemikiran yang 

kompleks dalam proses pengambilan keputusan diagnosis yang melibatkan 

pengalaman, keterampilan, dan pemikiran reflektif. Mahasiswa fakultas 

kedokteran menjalani tahap pre-klinik dan klinik yang dimana Clinical reasoning 

harus dilatih sedini mungkin sehingga dapat menghasilkan kualitas mahasiswa 

yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan skor clinical 

reasoning pada mahasiswa tahap pre-klinik dan mahasiswa tahap kepaniteraan 

klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan 

menggunakan cross sectional study. Pengambilan sampel menggunakan metode 

non-probability sampling dengan jenis consecutive sampling dan alat ukur berupa 

script concordance test. Analisis data dilakukan dengan uji independent T test. 

Hasil: Penelitian dilakukan pada 124 responden dengan hasil uji independent T 

test menunjukan skor pada mahasiswa tahap preklinik dengan rerata 4,927± 

1,3727 sedangkan skor pada mahasiswa tahap kepaniteraan klinik dengan rerata 

5,416± 1,6020 dengan  p=0,041. Terdapat perbedaan yang bermakna skor clinical 

reasoning mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Kesimpulan : Penelitian ini memiliki perbedaan bermakna antara skor clinical 

reasoning mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 
 

Kata Kunci: Clinical reasoning, preklinik, klinik  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dalam bidang kedokteran kini telah mengalami 

kemajuan. Secara tradisional, mahasiswa kedokteran menjalankan kuliah 

kemudian menerapkan ilmu yang mereka dapat langsung kepada pasien 

sebagai sebuah pelatihan kerja. Saat ini, proses pembelajaran di bidang 

kedokteran telah menggunakan metode yang berdasarkan kasus nyata 

maupun simulasi kasus. Proses pembelajaran dengan menggunakan kasus 

klinis disebut Case Based Learning. Case based learning telah digunakan 

dalam bidang kedokteran sejak tahun 1912 oleh Dr. James Lorrain Smith di 

Universitas Edinburg (McLean, 2016). Fakultas Kedokteran menyadari 

pentingnya melibatkan penalaran klinis secara dini dengan cara 

mengintegrasikan ilmu kedokteran dasar dan keterampilan klinis secara 

vertikal (Elstein et al, 1990). 

 

Keterampilan klinis untuk menetapkan diagnosis dan penatalaksaaan yang 

tepat merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dikuasai seorang 

dokter. Pada tahap pre-klinik, fokus pengajaran terletak pada ilmu klinis dasar 

sebagai landasan bagi mahasiswa agar kedepannya dapat memecahkan 

masalah klinis ketika berhadapan dengan pasien secara langsung (Kassirer, 



2 
 

2010). Penetapan diagnosis membutuhkan tiga kategori pengetahuan yaitu 

pengetahuan konsep (what information), pengetahuan strategi (how 

information), pengetahuan kondisional (why information). The Revision of 

Bloom’s Taxonomy menambahkan kategori keempat yaitu pengetahuan 

metakognisi. Metakognisi adalah kegiatan atau proses memperoleh 

pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha 

mengenali sesuatu melalui pengalaman. Kategori tersebut berkaitan dengan 

kemampuan clinical reasoning (Kiessewtter et al., 2016). 

 

Clinical reasoning adalah sebuah kunci kompetensi dalam bidang kedokteran 

dan merupakan kemampuan yang melibatkan beberapa kategori pengetahuan 

serta kemampuan kognitif untuk menetapkan diagnosis. Clinical reasoning 

adalah sebuah keterampilan kompleks dan kritis yang harus terus dilatih oleh 

dokter maupun mahasiswa kedokteran (Findyartini et al, 2016). Keterampilan 

ini sudah mulai digunakan sejak 40 tahun lalu di bidang medis Eropa (Elstein 

et al,1978). Keluhan pasien yang ditemui seorang dokter tentunya bermacam-

macam. Keluhan yang sama belum tentu diagnosisnya sama begitu juga 

sebaliknya, diagnosis penyakit yang sama belum tentu menunjukkan gejala 

klinis yang serupa. Oleh karena itu clinical reasoning sangatlah penting 

dalam pendidikan kedokteran. Clinical reasoning harus dilatih sedini 

mungkin sejak tahapan pre-klinik, walaupun akan lebih dilatih dan diajarkan 

pada tahap kepaniteraan klinik.  
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Mahasiswa fakultas kedokteran menjalani tahap pre-klinik terlebih dahulu 

sebelum menjadi mahasiswa tahap kepaniteraan klinik (dokter muda) di RS 

Pendidikan. Menurut Buku Panduan Program Studi Pendidikan Dokter 

Universitas Lampung, tahap pre-klinik pada Universitas Lampung 

diselenggarakan minimal tujuh semester dan maksimum 14 semester dengan 

menggunakan sistem blok, sedangkan tahap kepaniteraan klinik dilaksanakan 

minimal tiga semester dan maksimal enam semester. Pada tahap pre-klinik 

mahasiswa menjalani beberapa kegiatan dalam melatih clinical reasoning, 

diantaranya adalah  tutorial dan clinical skills lab (CSL). Tutorial merupakan 

diskusi kelompok yang diterapkan dalam problem based learning (PBL). 

PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi 

pelajaran (Lidnillah, 2011). CSL merupakan suatu fasilitas bagi mahasiswa 

kedokteran untuk berlatih keterampilan klinis sebelum diterapkan kepada 

pasien secara langsung (Al-Elq, 2007). Objective Structured Clinical 

Examination (OSCE) adalah bentuk ujian CSL yang diketahui mampu 

menilai clinical reasoning mahasiswa kedokteran dengan menilai 

keterampilan aplikasi tindakan klinis kandidat ujian terhadap pasien/skenario 

kasus yang diberikan institusi pendidikan. Ujian OSCE juga digunakan untuk 

menilai kompetensi keterampilan klinis mahasiswa dan clinical reasoning 

mahasiswa pada tahap sarjana atau pre klinik. Selama ujian OSCE, 

mahasiswa mengumpulkan riwayat penyakit pasien dan menemukan hal yang 
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terkait, pada differensial diagnosis kemudian merencanakan penatalaksanaan 

yang sesuai pada pasien tersebut (Lisiswanti & Triatama, 2017) 

 

Tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

dilaksanakan di RS Pendidikan Abdul Moeloek dan beberapa rumah sakit 

jejaring lainnya seperti RS Achmad Yani, RS Bhayangkara, RS Jiwa, dan 

untuk stase IKAKOM dilaksanakan di Puskesmas dan klinik perusahaan 

dalam proses pembelajaran hingga layak dinyatakan sebagai seorang dokter. 

Pendidikan Dokter tahap kepaniteraan klinik merupakan bagian yang wajib 

dijalankan oleh dokter muda, melalui kepaniteraan klinik dokter muda akan 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam menangani pasien dan 

lain-lain. Maka tahap kepaniteraan klinik adalah syarat mutlak bagi seorang 

dokter muda yang akan menyelesaikan proses pendidikan kedokteran dan 

menjadi seorang dokter (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). Mahasiswa 

tahap kepaniteraan klinik (dokter muda) akan dihadapkan langsung dengan 

pasien dan mendapat kesempatan mengambil tindakan medis. Kesempatan 

tersebut belum bisa dirasakan oleh mahasiswa tahap pre-klinik. Menelaah hal 

tersebut, dapat dimengerti bahwa mahasiswa tahap kepaniteraan klinik 

memiliki pengalaman dalam menerapkan clinical reasoning lebih banyak 

dibandingkan dengan mahasiswa pre-klinik. 

 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang perbedaan kemampuan 

clinical reasoning pada mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan klinik di 

Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2015 (Pujiati, 2015). Dalam 
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penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan kemampuan 

clinical reasoning pada tahap pendidikan kepanitreaan klinik dan pre klinik di 

Universitas Islam Sultan Agung. Mahasiswa kepaniteraan klinik memiliki 

tingkat clinical reasoning lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pre-

klinik di Universitas Islam Sultan Agung. Hasil dari penelitian tersebut 

berbeda dengan pernyataan bahwa mahasiswa kedokteran pre-klinik dan 

kepaniteraan klinik berada dalam kelompok yang sama yaitu pemula, dan 

memungkinkan bahwa kedua tahapan tersebut memiliki tingkat clinical 

reasoning yang sama (Cuthbert et al, 1999). 

 

Sebelumnya tidak ada penelitian tentang perbedaan skor clinical reasoning 

pada mahasiswa tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, oleh karena itu penulis ingin mengetahui 

adakah perbedaan skor clinical reasoning mahasiswa tahap pre-klinik dan 

tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu:  

Adakah perbedaan skor clinical reasoning pada mahasiswa tahap pre-klinik 

dan mahasiswa tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan skor clinical reasoning pada mahasiswa 

tahap pre-klinik dan mahasiswa tahap kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui skor clinical reasoning pada mahasiswa tahap pre-

klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Mengetahui skor clinical reasoning pada mahasiswa tahap 

kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu menulis dan meneliti. 

1.4.2 Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi untuk melakukan 

evaluasi dan mengambil kebijakan dalam perbaikan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan clinical reasoning 

mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Memberikan informasi tentang perbedaan skor clinical reasoning 

tahap pre-klinik dan mahasiswa kepaniteraan klinik di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, sehingga dapat menjadi 
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motivasi belajar bagi mahasiswa kedokteran agar lebih 

meningkatkan kemampuan keterampilan clinical reasoning. 

1.4.4 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Mendapatkan informasi terkait perbedaan skor clinical reasoning 

pada mahasiswa tahap pre-klinik dan mahasiswa kepaniteraan 

klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Clinical Reasoning 

Seorang dokter wajib memiliki keterampilan klinis, kemampuan berinteraksi 

dengan pasien, pengetahuan klinis dasar, kemampuan pemecahan masalah, 

dan penalaran klinis (clinical reasoning). Dari semua hal tersebut, penalaran 

klinis (clinical reasoning) merupakan komponen yang paling penting (Sibert 

et al, 2006). Clinical reasoning merupakan kumpulan pemikiran yang 

kompleks dalam proses pengambilan keputusan diagnosis yang melibatkan 

pengalaman, keterampilan, dan pemikiran reflektif (Audétat et al., 2013). 

 

Refleksi dan metakognisi merupakan faktor yang mempengaruhi penalaran 

klinik. Para ahli menyatakan bahwa metode pembelajaran, metakognisi, lama 

menempuh tahap sarjana kedokteran, umur, IPK saat menempuh tahap 

sarjana kedokteran, lama menempuh rotasi klinik (bulan), dan motivasi secara 

bersama-sama akan mempengaruhi clinical reasoning. Implementasi metode 

pembelajaran yang sesuai akan mempengaruhi metakognisi dalam 

meningkatkan clinical reasoning mahasiswa. Variabel luar yang dapat 

mempengaruhi clinical reasoning dan tidak dikendalikan antara lain adalah 

kemampuan mengajar dosen pembimbing klinik (ketrampilan mengajar 

secara umum), kualitas dan kuantitas pembimbingan, pengalaman dalam 
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menghadapi variasi jenis kasus, kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran, 

perilaku mahasiswa, kemampuan praktis, emosi dan etika mahasiswa serta 

sarana prasarana pendidikan. (Pamungkasari et al., 2015). 

 

Terdapat enam langkah pembelajaran reflektif klinik (Pamungkasari et al, 

2017). 

1. Pemilihan kasus. 

Dosen pembimbing klinik dan mahasiswa memilih kasus, alasan 

pemilihan kasus, identifikasi kemampuan awal mahasiswa, rencana 

dan strategi pembelajaran oleh mahasiswa.  

2. Presentasi kasus. 

Presentasi kasus berdasar evidence based medicine secara reflektif 

diikuti diskusi tentang kasus. Dapat dilakukan secara langsung atau 

beberapa hari sesudah setelah langkah satu. 

3. Evaluasi diri. 

Analisis mahasiswa tentang upaya pencapaian tujuan 

pembelajarannya (proses dan hasil), rencana pembelajaran lebih 

lanjut. 

4. Umpan balik teman. 

Umpan balik dari teman dalam satu kelompok tentang proses dan 

hasil belajar mahasiswa yang melakukan refleksi. 

5. Umpan balik pembimbing. 

Umpan balik dari pembimbing tentang proses dan hasil belajar 

mahasiswa. 
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6. Penulisan catatan refleksi. 

Penulisan catatan refleksi oleh mahasiswa, dikumpulkan satu hari 

sesudah pertemuan kasus, diikuti umpan balik oleh dosen secara 

tertulis. 

 

Metakognisi adalah: i) bagian dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi 

proses pembelajaran, ii) pengetahuan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh 

diri sendiri, iii) sistem kognitif, berfikir tentang cara berfikir dan kemampuan 

belajar untuk belajar, iv) berfikir tentang apa yang telah diketahui dan yang 

belum diketahui dan befikir tentang bagaimana mempelajarinya, v) 

melibatkan kesadaran akan kendali cara belajar, vi) belajar bagaimana cara 

belajar memproses pengetahuan dan kemampuan dalam segala kondisi secara 

efektif (Hasbullah, 2015). 

 

Dapat disimpulkan bahwa metakognisi adalah suatu kesadaran tentang 

kognitif kita sendiri, bagaimana kognitif kita bekerja serta bagaimana 

mengaturnya. Kemampuan ini sangat penting terutama untuk keperluan 

efisiensi penggunaan kognitif kita dalam menyelesaikan masalah. Secara 

ringkas metakognitif dapat diistilahkan sebagai “thinking about thinking” 

(Flavell, 1979). 
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Proses dan dimensi clinical reasoning yang di kutip dari Carrier, Levasseur, 

Bédard, & Desrosiers (2010) adalah : 

 

Penyelesaian masalah 

 

Gambar 1. Dimensi clinical reasoning(Carier et al., 2010) 

 

Dua proses kognitif yang berbeda namun berkaitan terlibat dalam clinical 

reasoning yaitu problem solving (pemecahan masalah) dan decision making  

(pengambilan keputusan). Problem solving merupakan suatu cara yang 

digunakan oleh seorang professional kesehatan untuk memadukan teori dan 

pengalaman professional maupun personal sehingga situasi yang sedang 

dialami seorang pasien dapat dipahami. Proses problem solving menggunakan 

strategi pengenalan pola memiliki 4 tahap : (i) menyadari adanya masalah, (ii) 

Penyelesaian masalah 
Pengambilan 

keputusan 



12 
 

pengambilan petunjuk berdasarkan pengalaman di masa lampau, (iii) 

formulasi masalah, (iv) identifikasi solusi potensial yang melibatkan 

pengetahuan. Proses selanjutnya adalah decision making dimana solusi 

potensial dievaluasi dan memilih salah satu solusi yang sesuai. Selanjutnya 

keputusan ini akan digunakan untuk mengatasi masalah. 

 

Berpikir menuju suatu diagnosis merupakan bagian dari proses clinical 

reasoning. Hardjodisastro (2016) mengemukakan beberapa pola penentuan 

diagnosis, yaitu  : 

 

A. Pola induktif 

Pola induktif yaitu berfikir berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, 

dan pemeriksaan penunjang. Keuntungan dari pola berpikir induktif 

ini adalah:  

 1.  Anamnesis yang lengkap, menimbulkan perasaan yang nyaman 

bagi pasien, pasien merasa diperhatikan yang kemudian akan 

menimbulkan kepercayaan dan harapan  yang lebih besar. Selain itu 

juga, anamnesis yang lengkap menimbulkan rasa empati dokter 

terhadap penderitaan pasien. 

 2. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap akan menghasilkan 

data klinik yang lengkap pula, dapat berfungsi sebagai skrining 

kemungkinan penyakit lain yang tidak langsung berhubungan dengan 

masalah klinik yang membawa pasien datang berobat. 
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3. Dalam pendidikan kedokteran selalu diajarkan anatomi, fisiologi, 

histologi, biokimia dan lain-lain, secara bertahap mahasiswa mengenal 

gejala dan patofisiologinya. 

4. Waktu pendidikan terbatas sehingga tidak mungkin mengajarkan 

semuanya, oleh karena itu perlu belajar terus-menerus (belajar 

sepanjang hayat). 

 

Selain keuntungan, pola berpikir induktif juga memiliki kelemahan, 

antara lain:  

1. Banyak konsep yang diajarkan cenderung ketinggalan zaman.  

2. Gejala dan tanda penyakit yang diajukan adalah gejala dan tanda 

tergantung dari waktu menderita penyakit. 

3. Bila suatu saat mendapatkan kasus yang belum dikenal, dokter 

cenderung berhenti berpikir. 

4. Mahasiswa cenderung pasif dan statis. 

5. Cara berpikir induktif hanya baik bila pasien hanya menderita satu 

penyakit, tidak baik untuk pasien dengan berbagai penyakit atau 

penyakit fase lanjut. 

 

B. Pola deduktif hipotetik 

Pola deduktif hipotetik yaitu pemikiran yang berdasarkan hipotesis 

atau persangkaan mengenai penyakit yang diderita pasien. Perbedaan 

dengan cara induktif adalah pada interpretasi data klinik. Pada cara 

deduktif setiap data yang masuk sudah dilakukan persangkaan atau 
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hipotesis. Dengan masuknya data baru, hipotesis menjadi lebih sempit 

dan akhirnya sampai pada tahap menetapkan diagnosis kerja, 

diagnosis banding, dan diagnosis pasti. 

C. Pola deduktif hipotetik integratif 

Pola deduktif hipotetik integratif yaitu memiliki dasar yang sama 

dengan pola deduktif hipotetik, namun pikiran tidak ditujukan ke arah 

penyakit, tetapi dikembangkan ke dua arah, yaitu ke arah anatomi dan 

ke arah etiologi yang kemudian diintegrasikan. Pola berpikir deduktif 

hipotetik integratif sangat cocok untuk pembelajaran berdasarkan 

masalah (Problem Based Learning). 

 

Terdapat tiga kategori dalam penetapan diagnosis yaitu pengetahuan konsep 

(what information), pengetahuan strategis (how information), pengetahuan 

kondisional (why information) dan metakognisi. Metakognisi adalah kegiatan 

atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan 

sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman. Kategori 

tersebut berkaitan dengan kemampuan clinical reasoning (Kiesseweter et al, 

2016) 

 

1. Pengetahuan konsep (what information) 

Penjelasan tentang fakta – fakta, informasi yang berulang. 

Pengetahuan tentang penyebab suatu masalah. Contoh pengetahuan 

yang termasuk dalam pengetahuan konsep:  

“nilai leukosit 2.000? Nilai normal sekitar 10.000” 
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“antibiotik juga dapat menyebabkan urin berwarna merah” 

“sindroma nefrotik terdiri dari proteinuria, hipoalbumin dan 

dislipidemia dan edema” 

2. Pengetahuan strategi ( how information) 

Pengetahuan strategi adalah pengetahuan tentang bagaimana, 

seseorang melaksanakan sesuatu, yang menjelaskan kenapa mereka 

lebih memilih suatu tindakan. Contoh pengetahuan yang termasuk 

dalam pengetahuan strategi: 

“pertama-tama, saya ingin tahu berapa banyak rokok yang dia 

hisap?” 

 “apa ada hasil urin nya? Karena itu tes yang murah dan cepat, kita 

harus periksa”  

“bisa dilakukan pemeriksaan USG untuk identifikasi cairan bebas 

di abdomen” 

3. Pengetahuan kondisi (why information) 

Pengetahuan kondisi adalah pengetahuan yang memiliki  keterkaitan 

antara fakta-fakta. Fakta- fakta yang ada dihubungkan sehingga dapat 

melakukan penilaian. 

Contoh pengetahuan yang termasuk dalam pengetahuan kondisi: 

“dia memiliki sirosis ginjal, dia juga sudah terkena anemia dan 

diabetes. Dari semuanya berarti dia terkena gagal ginjal kronis”  

“gagal ginjal kronis mengakibatkan enzim RAAS teraktivasi 

sehingga menyebabkan hipertensi. Itu alasan kenapa setelah 

pengobatan tidak ada perbaikan” 
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4. Pengetahuan metakognitif  (selfcognition) 

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan berdasarkan 

pengalaman secara umum serta berdasarkan pengetahuan pribadi dan 

berfikir secara kognitif. Contoh pengetahuan yang termasuk dalam 

pengetahuan metakognitif : 

“saya rasa ini benar. Saya tidak terlalu yakin, tapi sepertinya tidak 

apa apa.”  

“oooh. Ada darah di urinnya, seperti perkiraan saya.” 

 

Aspek dari clinical reasoning (Ivone, 2010) yaitu : 

1. Penalaran ilmiah  

Penalaran ilmiah digunakan untuk mengerti suatu kondisi yang sedang 

terjadi pada seseorang dan memutuskan untuk mengintervensinya. 

Penalaran ilmiah berkenaan dengan perencanaan penatalaksanaan, 

dimana dokter menggunakan teorinya dalam mengenali masalah dan 

penunjuk dalam pengambilan keputusan. Dua bentuk dari penalaran 

ilmiah yaitu : 

a. Penalaran diagnostik memperhatikan „kepekaan‟ permasalahan 

klinis dan definisi permasalahan.  

b. Penalaran prosedural terjadi ketika seorang dokter berpikir 

tentang penyakit atau kecacatan dan memutuskan prosedur 

penatalaksanaan yang akan digunakan dalam menangani 

masalah tersebut. Ini meliputi anamnesis, pengamatan, atau 

evaluasi resmi berdasarkan standarisasi.  
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Penalaran ilmiah merupakan kemampuan untuk memahami mengenai 

kondisi pada umumnya atau sebenarnya. Beberapa contoh pertanyaan 

yang dapat diajukan dalam penalaran ilmiah, antara lain: 

(1) penyakit, luka atau masalah perkembangan apa yang umum 

terjadi? 

 (2) apakah kecacatan yang biasanya timbul sebagai akibat dari 

kondisi ini? 

 (3) apakah yang merupakan kerusakan yang khas yang 

berhubungan kondisi ini? 

 (4) apakah yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

performa penderita?  

(5) teori dan penelitian apa yang tersedia sebagai pedoman dalam 

melakukan penilaian dan intervensi? 

(6) protokol intervensi apa yang dapat digunakan pada kondisi 

orang ini? 

2. Penalaran naratif 

Penalaran naratif melibatkan cara berpikir dalam bentuk narasi. 

Penalaran naratif memahami arti kondisi atau penderitaan tersebut 

bagi penderita. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa diajukan dalam 

penalaran naratif antara lain: 

(1) bagaimana kehidupan penderita ini? 

(2) apakah  kondisi sehat kelak akan mempengaruhi kehidupan 

penderita tersebut atau kemampuan untuk melanjutkan 

hidupnya? 
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(3) apakah yang menjadi aktifitas paling utama bagi penderita 

ini? 

(4) apakah setelah sembuh, penderita dapat melakukan kembali 

aktifitasnya dan apakah tujuan dalam terapi terpenuhi? 

3. Penalaran pragmatik 

Penalaran pragmatik memahami isu-isu praktek yang mempengaruhi 

tindakan klinis. Beberapa contoh pertanyaan yang bisa diajukan dalam 

penalaran pragmatik, antara lain: 

(1) siapa yang berhubungan dengan orang ini dan mengapa? 

(2) sumber daya apa yang ada untuk mendukung intervensi? 

(3) apakah yang merupakan harapan dari dokter? 

(4) apakah terapi dan perlengkapan sudah tersedia? 

(5) apakah merupakan kompetensi dokter dalam melakukan 

tindakan klinis tersebut? 

4. Penalaran etis 

Penalaran etis merupakan kemampuan untuk melakukan penalaran 

secara moral dalam melakukan tindakan. Beberapa contoh pertanyaan 

yang bisa diajukan dalam penalaran etis, antara lain:  

(1) apakah keuntungan dan resiko yang berhubungan dengan 

tindakan dan apakah keuntungan lebih besar daripada resiko yang 

akan terjadi apabila dilakukan tindakan tersebut? 

(2) dalam keterbatasan waktu dan sumber daya, apakah yang 

merupakan prioritas dalam pelaksanaan terapi? 
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(3) bagaimana mungkin seorang dokter dapat mencapai tujuan 

dari penatalaksanan apabila keluarga pasien tidak setuju? 

Metakognitif merupakan salah satu unsur dalam penegakkan diagnosis dan 

merupakan salah satu aspek dalam clinical reasoning. Pengalaman dalam 

bidang klinis dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membedakan 

clinical reasoning pada mahasiswa tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan 

klinik. 

 

2.2 Tahapan Pendidikan Kedokteran 

2.2.1 Tahap Pre Klinik 

Pada tahap pre-klinik mahasiswa menjalani beberapa kegiatan seperti 

kuliah pakar, tutorial, clinical skills lab dan praktikum. Tutorial 

merupakan diskusi kelompok yang diterapkan dalam problem based 

learning (PBL). PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk 

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi kuliah atau materi pelajaran (Lidnillah, 2011). Mahasiswa 

kedokteran akan berlatih keterampilan klinis melalui CSL (clinical skills 

lab) sebelum diterapkan kepada pasien secara langsung (Al-Elq, 2007). 

 

Menurut Buku Panduan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas 

Lampung, tahap pre-klinik pada Universitas Lampung diselenggarakan 

minimal 7 semester dan maksimum 14 semester dengan menggunakan 
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sistem blok. Terdapat 25 sebaran blok dan mata kuliah yang di ambil 

oleh mahasiswa Fakulas Kedokteran Universitas Lampung. Setelah 

selesai menempuh dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 

tahap ini, mahasiswa berhak mendapat gelar Sarjana Kedokteran (S.ked) 

dan berhak melanjutkan pendidikan ke tahap program Profesi Dokter 

(tahap kepaniteraan klinik). 

 

2.2.2 Tahap Kepaniteraan Klinik 

Pendidikan Dokter Tahap Kepaniteraan Klinik  merupakan tahap yang 

ditempuh setelah pendidikan sarjana kedokteran (tahap pre-klinik). 

Macam-macam proses pembelajaran pada tahap program profesi dokter 

terdiri dari bedside teaching, case report, clinical science session, expert 

session, follow up pasien, dan laporan jaga (FK UNILA, 2018). Kegiatan 

belajar mengajar yang diterapkan dalam tahap ini merupakan pendidikan 

profesi dokter yang berupa praktek dalam bidang kesehatan bersifat 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bawah bimbingan para 

dokter ahli dan tenaga medis lain yang berlangsung di Rumah Sakit 

Pendidikan Utama dan Satelit, Puskesmas, klinik perusahaan dan Rumah 

Sakit Afiliasi. Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kegiatan 

belajar mengajar di tahap kepaniteraan klinik mengacu dan berpedoman 

pada tujuan Fakultas Kedokteran Universitas masing masing serta 

Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia (Konsil Kedokteran Indonesia, 2012). 
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Mahasiswa tahap kepaniteraan klinik akan dihadapkan langsung dengan 

pasien dan mendapat kesempatan mengambil tindakan medis. Menurut 

Buku Panduan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lampung, 

tahap kepaniteraan klinik dilaksanakan paling cepat 3 semester dan 

paling lambat 6 semester. Beban studi pada tahap kepaniteraan klinik 

setara dengan 40 sks. Setelah selesai menempuh dan memenuhi 

persyaratan yang ditentukan pada tahap ini mahasiswa berhak mendapat 

sebutan dokter (dr.). 

 

2.3 Script Concordance Test (SCT) 

Script concordance test merupakan suatu instrumen penelitian yang 

dikembangkan dalam dunia pendidikan kedokteran (Lubarsky et al, 2011). 

Script concordance test adalah metode untuk menilai kemampuan clinical 

reasoning yang bisa digunakan untuk mahasiswa kedokteran baik yang sudah 

lulus maupun belum, dan dapat dipercaya hasilnya dengan waktu tes selama 

1-1.5 jam (Meterissian, 2006). Manfaat dari SCT yaitu: tes yang cukup akurat 

dengan waktu ujian hanya 1-1,5 jam, berpotensi untuk berbagi perkembangan 

soal ujian dan bisa menjadi bank soal yang aman antar universitas dan 

pendidikan profesional (Sibert etal, 2006). 

 

Script concordance test telah menunjukkan kualitas psikometrik yang baik 

(construct validity, reliability, and feasibility) berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu kesehatan dan seluruh spektrum 

pendidikan kesehatan mulai dari sarjana pasca sarjana dan pendidikan yang 
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lebih tinggi. Dalam SCT, peserta ujian diberikan skenario klinis singkat, 

diikuti dengan serangkaian pertanyaan yang meminta penilaian tentang 

kemungkinan diagnostik atau pilihan penatalaksanaan. Meskipun konteks 

klinis telah cukup diberikan kesempatan pengambilan keputusan, namun 

sejumlah ketidakpastian, ketidaktepatan, atau ketidaklengkapan sengaja 

tertanam dalam setiap kasus untuk mensimulasikan kondisi ambigu yang 

sering dihadapi pada kasus sebenarnya (Lubarsky et al, 2013). 

 

Gambar 2. Hubungan antara langkah dalam proses clinical reasoning dan 

format SCT (Lubarsky et al, 2013). 
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Tiga kunci dalam Script Concordance Testyaitu  : 

1. Peserta ujian dihadapkan dengan situasi klinis tidak jelas dan harus 

memilih antara beberapa pilihan yang realistis. 

 2. Kemungkinan jawaban mencerminkan cara informasi diproses dalam 

situasi pemecahan masalah yang kompleks. 

3. Penilaian memperhitungkan variabilitas tanggapan ahli untuk situasi klinis. 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

Gambar 3.Kerangka teori ( Carrieret al., 2010 & Pamungkasari et al., 2015) 

 

 

 

Penyelesaian masalah Pengambilan keputusan 
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Variabel dependen 

Skor Clinical Reasoning 

Variabel independen 

Tahap Pendidikan 

2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

2.6.1 Hipotesis Null  

Tidak terdapat perbedaan skor clinical reasoning pada mahasiswa 

kepaniteraan klnik dan mahasiswa tahap pre-klinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

 

2.6.2 Hipotesis Alternatif 

Terdapat perbedaan skor clinical reasoning pada mahasiswa 

kepaniteraan klnik dan mahasiswa tahap pre-klinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 

secara cross sectional (potong lintang) yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan clinical reasoning pada mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik 

dan mahasiswa tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Dalam penelitian cross sectional (potong lintang) digunakan 

pendekatan transversal, dimana observasi terhadap variabel bebas dan 

variabel terikat dilakukan hanya sekali pada saat yang sama (Dahlan, 2014). 

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan 

Rumah Sakit Abdul Moeloek pada bulan Desember 2017 sampai Maret tahun 

2018. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung tahap pre-klinik yang telah melewati blok 
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neuropsikiatri dan mahasiswa tahap kepaniteraan klinik yang telah 

melewati stase Ilmu Penyakit Saraf. 

 

3.3.2 Sampel 

Untuk mengetahui jumlah sampel minimal yang dibutuhkan, dilakukan 

perhitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus besar sampel 

untuk penelitian analitik komparatif numerik tidak berpasangan sebagai 

berikut : 

n =  (
(      ) 

     
)
 

 

Keterangan : 

Zα  : Nilai standar normal untuk kesalahan tipe 1 (dengan 

kesalahan 0,05 = 1,645) 

Zβ  : Nilai standar normal untuk kesalahan tipe 2 (dengan 

kesalahan 0,001 = 1,282) 

S   : Standar  deviasi 

X1 – X2 : selisih minimal rerata yang dianggap bermakna 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 

n1 = n2 =  (
(      ) 

     
)
 

 

n1= n2 = 2 (
(         )     

 
)
 

 

 = 61,91 = 62 mahasiswa 

Menurut rumus tersebut didapatkan sampel minimal untuk masing 

masing kelompok adalah 62 mahasiswa, sehingga sampel total minimal 
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adalah 124 mahasiswa. Sampel diperoleh menggunakan teknik 

consecutive sampling. 

 

3.4 Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang telah melewati blok neuropsikiatri. 

b. Mahasiswa kedokteran tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung yang telah melewati stase Ilmu Penyakit Saraf. 

c. Mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang bersedia menjadi responden. 

d. Mahasiswa kedokteran tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran 

yang bersedia menjadi responden. 

 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung yang menjalankan masa studi lebih dari 14 semester. 

b. Mahasiswa kedokteran tahap kepaniteraan klinik yang menjalankan masa 

studi lebih dari 6 semester. 
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3.5 Metode Pengambilan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber 

pertamanya. Data primer diperoleh dengan cara membagikan Script 

Concordance Test kepada responden yaitu mahasiswa tahap pre-klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang sudah melewati blok  

neuropsikiatri dan mahasiswa tahap kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung yang telah menjalani stase Ilmu 

Penyakit Saraf di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

Responden diminta untuk mengerjakan Script Concordance Test yang 

telah disediakan. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam dokumen-dokumen. 

Data sekunder diperoleh dari pihak kampus mengenai jumlah mahasiswa 

kedokteran tahap pre-klinik yang telah melewati blok neuropsikiatri dan 

jumlah mahasiswa kedokteran tahap kepaniteraan klinik yang telah 

menjalani stase Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. 
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3.6 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Identifikasi variabel 

1. Variabel bebas: mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung tahap pre-klinik yang telah melewati blok neuropsikiatri dan 

tahap kepaniteraan klinik yang telah melewati stase Ilmu Penyakit 

Saraf. 

2. Variabel terikat: clinical reasoning mahasiswa kedokteran tahap 

pre-klinik yang telah melewati blok neuropsikiatri dan clinical 

reasoning mahasiswa kedokteran tahap kepaniteraan klinik yang telah 

menjalani stase Ilmu Penyakit Saraf di Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 

 

3.6.2 Definisi operasional variabel 

Table 1.Definisi Oprasional 

Variabel Definisi Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Tahap 

pendidikan 

kedokteran 

 

 

 

 

 

Clinical 

reasoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan jenjang 

pendidikan 

kedokteran, 

terdapat dua 

tahapan yaitu  

pre-klinik dan 

kepaniteraan klinik 

 

merupakan 

kumpulan 

pemikiran yang 

kompleks dalam 

proses pengambilan 

keputusan 

diagnosis yang 

melibatkan 

pengalaman, 

keterampilan, dan 

pemikiran reflektif 

(Audétat, Lubarsky, 

Blais, Charlin, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script 

concordance 

test 

 

 

 

Pre-klinik 

 

Kepaniteraan 

klinik 

 

 

 

Skor 

kemampuan 

clinical 

reasoning dalam 

SCT 

(0-11,3) 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

Interval 
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3.7 Instrumen Penelitian 

Perbedaan skor clinical reasoning mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan 

tahap kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dapat 

diukur melalui Script Concordance Test. Script Concordance Test, terdiri dari 

skenario klinis singkat, diikuti dengan serangkaian pertanyaan yang meminta 

penilaian tentang kemungkinan diagnostik atau pilihan penatalaksanaan. 

Setelah disusun oleh seorang ahli, selanjutnya Script Concordance Test 

diujikan kepada sepuluh sampai lima belas dokter lainnya. Serangkaian 

pertanyaan tersebut dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama yaitu (“jika 

anda berfikir tentang”) berisi tentang pilihan diagnosis atau pilihan 

penatalaksanaan. Bagian kedua yaitu (“kemudian kalian menemukan”) 

menampilkan sebuah tanda klinis yang baru seperti tanda fisik, sebuh kondisi 

yang pernah ditemui maupun hasil test laboratorium. Bagian ketiga yaitu 

(“hipotesis ini akan menjadi”) merupakan skala yang mewakili keputusan 

klinis ,terdiri dari positif, negatif, dan netral (-2,-1,0,1,2). Tidak ada batasan 

minimal dalam penyusunan dan pembuatan SCT, namun dianjurkan untuk 

mengajukan beberapa pertanyaan dalam masing masing kasus. Tiga 

pertanyaan untuk setiap kasus menunjukan realibilitas (Fournier et al, 2008). 

Skor kemampuan dalam Script Concordance Test yaitu 1, <1, dan 0 untuk 

setiap pertanyaan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan para ahli (Wan, 

2015). Contohnya adalah jika dari sepuluh orang dokter, tujuh orang  memilih 

+2 maka bobot niai yaitu 0,7 (7/10), tiga orang memilih +1 maka bobot nilai 

yaitu 0,3 (3/10), dan tidak ada yang memilih 0 -1 dan -2 maka bobot nilai 

adalah 0 (Lubarsky et al, 2013). 
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Pada penelitian ini, Script Concordance Test disusun oleh seorang ahli dalam 

bidang saraf yaitu dr.Hj.Dharmawita., Sp.S.,M.Kes dan telah dikonsultasikan 

kepada ahli medical education di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

Script Concordance Test pada penelitian ini terdiri dari dua skenario klinis 

dalam bidang saraf, yang terbagi menjadi dua puluh dua butir soal dengan 

kompetensi 3A dan 3B. Setelah disetujui, Script Concordance Test diujikan 

kepada sepuluh dokter umum yang berada pada tahap intermediate di 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung untuk menentukan bobot nilai 

pada masing masing soal. Hasil dari penilaian masing-masing pertanyaan 

terdapat pada tabel 2 

 

Tabel 2. Bobot Score Script Concordance Test setelah diujikan kepada 10  

   orang dokter 

 
NO Bobot Jawaban 

1 -2 = 0,5      -1 = 0,5       0 = 0          +1 = 0          +2 = 0 

2 -2 = 0         -1 = 0,1       0 = 0,2       +1 = 0,2       +2 = 0,5 

3 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0          +1 = 0,8       +2 = 0,2 

4 -2 = 0,1      -1 = 0          0 = 0,3       +1 = 0,4       +2 = 0,2 

5 -2 = 0,2      -1 = 0,2       0 = 0,4       +1 = 0,1       +2 = 0,1 

6 -2 = 0,1      -1 = 0          0 = 0,3       +1 = 0,4       +2 = 0,2 

7 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0          +1 =0,6        +2 =0,4 

8 -2 = 0         -1 = 0,2       0 = 0,5       +1 = 0,2        +2 = 0,1 

9 -2 = 0         -1 = 0,2       0 = 0,3       +1 = 0,2        +2 = 0,3 

10 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0          +1 = 0,7        +2 = 0,3 

11 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0,2       +1 = 0,4        +2 = 0,4 

12 -2 = 0         -1 = 0,4       0 = 0,3       +1 =0,2         +2 =0,1 

13 -2 = 0,7      -1 = 0,2       0 = 0          +1 = 0,1        +2 =0 

14 -2 = 0,4      -1 = 0,5       0 = 0          +1 = 0,1        +2 = 0 

15 -2 = 0         -1 = 0          0 =0           +1 =0,7         +2 =0,3 

16 -2 = 0,1      -1 = 0,3       0 = 0,2       +1 =0,3         +2 =0,1 

17 -2 = 0,1      -1 = 0          0 =0           +1 =0,2         +2 =0,7 

18 -2 = 0         -1 = 0,1       0 = 0,1       +1 =0,6         +2 =0,2 

19 -2 = 0         -1 =0,1        0 = 0,4       +1 =0,4         +2 =0,1 

20 -2 = 0         -1 = 0,3       0 = 0,1       +1 =0,5         +2 =0,1 

21 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0          +1 =0,5         +2 =0,5 

22 -2 = 0         -1 = 0          0 = 0,1       +1 =0,5         +2 =0,4 
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3.8Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur penelitian 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

Mahasiswa Pre-Klinik Angkatan 2014 Mahasiswa Kepaniteraan Klinik 

Pengisian Formulir inform consent + Script 

Concordance Test 

Pengisian Formulir inform consent+ 

Script Concordance Test 

Pencatatan Hasil 

Input Data dan Analisis Data 

Pengolahan Data 

Kesimpulan 

Pengambilan sampel menggunakan teknik 

consecutive sampling 
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3.9 Pengolahan data & Analisis data 

3.9.1 Pengolahan data 

Data penelitian yang sudah terkumpul dan diproses melalui serangkaian 

pengolahan data secara manual yaitu sebagai berikut (Dahlan, 2014) : 

a) Editing, untuk melakukan pengecekan isian formulir atau 

kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap, 

jelas, relevan, serta konsisten. 

b) Coding untuk menerjemahkan data yang dikumpulkan selama 

penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

c) Data entry, memasukan data kedalam komputer. 

d) Verifying, melakukan pemeriksaan secara visual terhadap data 

yang telah dimasukan kedalam komputer. 

e) Computer output, hasil analisis yang telah dilakukan oleh 

komputer kemudian dicetak. 

 

3.9.2 Analisis data 

A. Analisis data univariat 

Variabel yang diteliti disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi variabel 

bebas dan variabel terikat. 

 

B.  Analisis data bivariat 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat menggunakan uji statistik. Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dianalisis statistik dengan uji normalitas Kolmogorof- 
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smirnov. Suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai p>0,05, 

sebaliknya jika nilai p<0,05 dikatakan data tidak terdistribusi normal. 

Jika nilai hitung Kolmogorf-smirnov lebih kecil dari nilai tabel 

Kolmogorf-smirnov maka data dinyatakan terdistribusi normal, 

sedangkan jika nilai hitung Kolmogorf-smirnov lebih besar dari nilai 

table Kolmogorf-smirnov maka data dinyatakan tidak terdistribusi 

normal. Jika varian data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan 

metode uji statistik Independent T test. Jika varian data berdistribusi 

tidak normal maka dilakukan transformasi data dan menggunakan uji 

normalitas terhadap variabel hasil transformasi. Apabila didapatkan 

sebaran data yang juga tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji 

statistik Man-whitney. Hipotesis akan dianggap bermakna bila p<0,05. 

 

3.10 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan 

nomor registrasi No: 792/UN26.8/DL/2018. Sebelum responden 

mengerjakan Script Concordance Test, responden terlebih dahulu diberi 

penjelasan mengenai penelitian dan menandatangani lembar persetujuan 

(inform consent). 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian perbedaan tingkat clinical reasoning mahasiswa 

kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang bermakna skor clinical reasoning 

mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

2. Skor clinical reasoning pada mahasiswa tahap pre-klinik Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung didapatkan nilai rerata sebesar 

4,927 dengan standar deviasi adalah 1,3727 dan nilai std.error mean 

0,1743.  

3. Skor clinical reasoning pada mahasiswa tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung didapatkan nilai rerata 

sebesar 5,416 dengan standar deviasi adalah 1,6020 dan nilai standar 

eror 0,2034. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan 

agar: 

1. Bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

lampung disarankan agar meningkatkan pengetahuan dasar, berfikir kritis, 

refleksi diri dan metakognitif sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

clinical reasoning. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti perbedaan tingkat clinical reasoning 

mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, uji validitas dan reabilitas 

skor script concordance test dapat dilakukan oleh expert dalam bidang 

Ilmu Penyakit Saraf. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti perbedaan tingkat clinical reasoning 

mahasiswa kedokteran tahap pre-klinik dan tahap kepaniteraan klinik 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dapat menggunakan script 

concordance test dari bidang lain selain dari bidang Ilmu Penyakit Saraf 

dan lebih memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. 

4. Bagi institusi khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Lampung agar 

dapat menerapkan metode pembelajaran reflektif secara efektif. 
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5.3 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variasi soal yang digunakan oleh 

peneliti hanya mencakup dalam bidang Ilmu Penyakit Saraf sehingga hasil 

penelitian hanya terbatas pada bidang tersebut. Keterbatasan lain dalam 

penelitian ini yaitu responden tidak mengerjakan script concordance test 

dalam satu tempat secara bersamaan sehingga dikhawatirkan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, oleh karena keterbatasan waktu 

dan sumber daya, maka validitas dan reabilitas bobot skor script concordance 

test yang seharusnya dilakukan oleh expert, hanya dilakukan oleh dokter 

umum yang berada pada tahap intermediate. 
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