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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Setiap beberapa tahun, sejumlah  ide dan tren baru dalam dunia pendidikan 

kedokteran mulai terlihat jelas. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman 

terhadap perkembangan pelaksanaan dan pendekatan baru di dunia pendidikan 

kedokteran. Beberapa hal yang terlihat berupa perkembangan kurikulum dan 

strategi, perhatian terhadap hasil pembelajaran, serta bagaimana cara melakukan 

penilaian untuk mencapai hasil pembelajaran.1 

     Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyatakan bahwa model kurikulum bagi 

pendidikan kedokteran yang sesuai adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

dengan strategi Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-Based, 

Elective or Early Clinical Exposure, Systematic/Structure (SPICES). Pendekatan 

ini diharapkan dapat membentuk dokter yang memiliki kemampuan belajar 

mandiri, menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan membentuk dokter yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Struktur kurikulum terdiri dari tahap sarjana 

kedokteran dan tahap profesi.2 

     Problem Based Learning merupakan salah satu metode pendekatan SPICES 

dimana mahasiswa dihadapkan pertama kali dengan sebuah masalah yang memacu 

proses pembelajaran mereka.3 Problem Based Learning dikarakteristikkan dengan 

grup kecil mahasiswa yang dihadapkan dengan sebuah masalah untuk dipecahkan 

dan pendekatan struktural untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah dalam 

PBL biasanya berpusat pada presentasi klinis yang diperkenalkan sebagai sebuah 

deskripsi ilustrasi dari presentasi klinis nyata satu atau beberapa pasien.4 Grup kecil 

yang terdiri dari lima sampai sepuluh mahasiswa bekerja sama dengan satu atau 

lebih tutor (fasilitator). Sesi diskusi grup kecil ini dinamakan dengan tutorial.3 

     Berdasarkan penelitian oleh Khoiriyah et. al yang meneliti tentang peningkatan 

pembelajaran mahasiswa dalam Problem Based Learning, menyebutkan bahwa 

terdapat dua kemampuan utama dalam proses tutorial yaitu active learning dan 
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critical thinking.5 Dalam PBL, active learning dibentuk dari cara pelajar 

berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan kritis independen yang dimiliki 

dari pengalaman mereka sendiri dan aktif dalam mengumpulkan sumber belajar 

mereka sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran.6 Critical thinking adalah 

proses mengumpulkan informasi, memprosesnya, dan menggunakan informasi 

tersebut untuk membuat keputusan yang bijak dan membuat penyelesaian masalah.7 

     Dalam menentukan kemampuan active learning dan critical thinking seorang 

mahasiswa dalam proses tutorial PBL, diperlukan suatu penilaian/assessmen. 

Assessmen  PBL perlu berfokus bahwa tujuan PBL untuk membantu perkembangan 

pendidikan kedokteran. Dalam membuat assessmen pada setiap sesi PBL, sekolah 

kedokteran Tec de Monterrey menggunakan sistem criterion-based yang mencakup 

tiga checklist : 1) assessmen tutor terhadap mahasiswa, 2) self-assessment, 3) peer-

assessment.8 Dalam proses tutorial, assesmen dinilai secara formatif yang dilakukan 

oleh seorang tutor.  

     Self-assessment digunakan untuk menentukan tingkat pengetahuan mahasiswa, 

mengidentifikasi gaps pengetahuan, yang dinilai oleh mahasiswa sendiri. Namun, 

terdapat beberapa kegagalan dalam penilaian menggunakan self assessment. Hal 

tersebut disebabkan karena mahasiswa dengan kemampuan yang lemah percaya 

bahwa kemampuan mereka lebih besar, dan mahasiswa dengan kemampuan yang 

lebih besar merasa dirinya kurang mampu yang menyebabkan penilaian menjadi 

tidak efektif.9,10      

     Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Jambi (FKIK UNJA) telah menerapkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) sejak tahun 2007. Kurikulum meliputi ilmu Biomedik, ilmu 

Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ 

Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip 

metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral serta mengacu pada Standar 

Kompetensi Dokter Indonesia.11 Sesuai dengan pendekatan problem based pada 

SPICES, salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi adalah PBL (Problem Based Learning).   
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     Kemampuan active learning dan critical thinking akan dinilai dengan Self 

Assessment Scale on Active Learning And Critical Thinking (SSACT). Peneliti 

menggunakan self-assessment dengan tujuan untuk menginformasikan kepada 

mahasiswa seberapa besar kemampuan active learning dan critical thinking mereka 

saat ini, sehingga mereka dapat membuat strategi belajar untuk meningkatkan 

kemampuan active learning dan critical thinking mereka. Dengan meningkatnya 

kemampuan active learning dan critical thinking diharapkan outcome pembelajaran 

akan tercapai.  

     Hingga saat ini belum ada penelitian yang meneliti gambaran kemampuan active 

learning dan critical thinking menurut persepsi mahasiswa dalam tutorial 

mahasiswa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Gambaran Kemampuan Active Learning dan Critical Thinking Menurut Persepsi 

Mahasiswa dalam Tutorial Mahasiswa Blok 3.1, Blok 5.1 dan Blok 7.1 Program 

Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

Tahun 2018”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimana gambaran kemampuan active learning dan critical thinking 

menurut persepsi mahasiswa dalam tutorial mahasiswa blok 3.1, blok 5.1 dan 

blok 7.1 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Jambi Tahun 2018 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Untuk mengetahui gambaran kemampuan active learning dan critical 

thinking menurut persepsi mahasiswa dalam tutorial mahasiswa blok 3.1, 

blok 5.1 dan blok 7.1  Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Tahun 2018. 

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui distribusi frekuensi sampel berdasarkan jenis 

kelamin 
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2. Untuk mengetahui rerata skor kemampuan active learning tiap-tiap blok 

di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

3. Untuk mengetahui rerata skor critical thinking tiap-tiap blok di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

4. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kategori skor kemampuan active 

learning berdasarkan blok pada tiap-tiap blok di Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

5. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kategori skor kemampuan 

critical thinking berdasarkan blok pada tiap-tiap blok di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Prodi Kedokteran Unja 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

gambaran kemampuan active learning dan critical thinking menurut 

persepsi mahasiswa blok 3.1, blok 5.1 dan blok 7.1  dalam tutorial 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi lebih lanjut 

terkait pelaksanaan tutorial PBL sehingga mampu menghasilkan 

mahasiswa kedokteran Universitas Jambi yang berkualitas 

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya  

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi dan acuan bagi peneliti lainnya dalam pengembangan pendidikan 

kedokteran.  

1.4.3 Bagi peneliti 

     Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman peneliti dalam bidang ilmu pendidikan kedokteran Program 

Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Jambi. 


