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                                                      ABSTRACT 
 
 
 
Hana Kartika / G0005105, 2010, The Difference of Knowledge Level on The 
Medical Law Aspect between the 2006 and 2009 students, Medical Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta. 

Learning is a system aiming to help the student’s learning process 
containing a set of event designed and arranged in such a way that affects and 
supports the internal student learning process. 

This research is non-experimental analysis in nature with cross-sectional 
approach. The sample number is 60 students of 2006 generation and 60 students 
of 2009 generation in Medical Faculty of Surakarta Sebelas Maret University 
chosen using purposive non random sampling from 400 students of 2006 and 
2009 generation in medical faculty so that 120 students were obtained as the 
sample. 

The result of research show that the largest value number is in 2009 
generation. 2009 generation has higher knowledge level on the law aspect than 
2006 generation. The difference of knowledge level is indicated in that the 
difference of variable mean value is the difference of basic data between 2 groups 
using tites independent test at confidence level (ik) 95% α = 0.05. 

This research concludes that there is a difference of knowledge level on 
medical law aspect between 2006 and 2009 generations. For that reason, it can be 
concluded that KBK (Competency-Based Curriculum) method is a good method 
for learning system in Medical Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
  
Keywords: Knowledge on law, KBK (Competency-Based Curriculum) and  
                Conventional.  
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ABSTRAK 
 
 

Hana Kartika /G0005105,2010, Perbedaaan  Tingkat Pengetahuan 
Aspek Hukum Kedokteran antara mahasiswa 2006 dan 2009. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 
belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 
sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar 
siswa yang bersifat internal.                 
 Penelitian ini bersifat analisis non eksperimental dengan pendekatan cross 
sectional. Jumlah sample sebanyak 60 mahasiswa angkatan 2006 dan 60 
mahasiswa angkatan 2009 di Fakultas kedokteran Sebelas Maret Surakarta di pilih 
dengan tehnik purposive non random sampling yaitu melakukan random dari 400 
mahasiswa fakultas kedokteran angkatan 2006 dan 2009 sehingga diperoleh 120. 
mahasiswa sebagai sampel.                    
           Hasil penelitian menunjukan jumlah nilai terbesar terdapat pada angkatan 
2009. Angkatan 2009 mempunyai tingkat pengetahuan aspek hukum lebih tinggi 
dari pada angkatan 2006. Perbedaan tingkat pengetahuan di tunjukan dimana 
perbedaan nilai mean dari variable adalah perbedaan data dasar antara 2 kelompok 
digunakan uji independent tites dengan interval kepercayaan (ik) adalah 95% 
a=0,05 
           Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya tingkat pengetahuan aspek 
hukum kedokteran antara mahasiswa 2006 dan 2009. Oleh sebab itu dapat 
simpulkan bahwa Metode KBK sebagai metode yg baik bagi sistem pembelajaran 
di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.   
 
 
Kata Kunci : Pengetahuan Hukum, KBK dan Konvensional       
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan belajar tentu tidak jauh dari proses pembelajaran yang mana 

mengandung arti bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. 

Oemar Hamalik menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusiawi, material, fasilitas 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran . 

Gagne dan Briggs menjelaskan bahwa instruction atau pembelajaran 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, 

yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal . 

Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, seiring dengan 

perkembangan sosial politik dan ekonomi masyarakat dunia, telah 

membawa berbagai tantangan di dalam berbagai bidang. Interaksi antar 

individu dan lembaga, khususnya pada tatanan profesional menjadi semakin 

maju dan berkembang. Masing-masing pihak yang terkait memahami posisi, 
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hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam konteks ilmu kedokteran dan 

kesehatan masyarakat, hal ini semakin memacu pasien semakin mengerti 

akan hak-hak asasi manusianya. Hal ini juga sepatutnya mendapatkan 

perhatian yang penting dari para mahasiswa kedokteran dan dokter 

profesional untuk menjaga kesinambungan profesi dokter itu sendiri. (Taher, 

2003). 

Sebelum melakukan praktek dokter, baik di Rumah Sakit (RS) 

Pemerintah maupun RS Swasta, atau praktek pribadi di klinik sendiri, para 

dokter hendaknya sudah mengetahui semua undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berlaku. Khususnya, hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan publik supaya mereka terhindar jadi korban, atau sebaliknya, 

mengorbankan. Apalagi setiap warga negara diasumsikan telah mengetahui 

setiap undang-undang yang telah diundangkan dan tercatat dalam lembaran 

negara, baik mereka telah membaca maupun belum. 

Dewasa ini semakin sering kita melihat dan membaca berbagai kasus 

yang melibatkan dokter sebagai pihak tertuduh. Kasus-kasus yang muncul di 

pengadilan itu adakalanya terkait baik dengan malpractice ataupun 

misconduct. Terhadap tuduhan malpratice kita lebih mudah menghadapinya, 

karena ukuran ilmu kedokteran lebih eksak. Meskipun demikian dokter-

dokter spesialis menghadapi ancaman yang lebih besar dalam profesi 

mereka.  

Kurangnya pemahaman hukum dan etika kedokteran dari pelbagai 

kalangan telah memunculkan banyak perselisihan antara pasien dan dokter 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

3 

dalam profesi kedokteran. Lebih jauh lagi perselisihan-perselisihan itu 

kemudian berkembang menjadi tuntutan hukum. Namun ternyata tuntutan-

tuntutan itu acap kali tidak proporsional serta tidak “tepat sasaran”, yang 

berakibat kandasnya tuntutan-tuntutan tersebut di forum pengadilan. Pelbagi 

pihak yang terkait dengan perselisihan-perselisihan itu rupanya harus 

menyadari pentingnya pemahaman hukum dan etika kedokteran secara 

menyeluruh, agar semua perselisihan itu dapat diselesaikan secara adil, 

termasuk penyelesaian di forum pengadilan. Sudah saatnya para dokter, 

penasehat hukum, lembaga-lembaga konsumen, media pers dan bahkan 

pasien sendiri mempelajari dengan baik proses hukum yang menyangkut 

profesi kedokteran. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka timbul rumusan masalah yaitu apakah terdapat perbedaan metode 

pembelajaran aspek hukum kedokteran antara angkatan 2006 dan 2009. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan metode pembelajaran aspek hukum  kedokteran antara angkatan 

2006 dan 2009. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Mendapat gambaran tentang metode pembelajaran aspek hukun 

kedokteran antara angkatan 2006 dan 2009. 

2. Mendapat pengalaman yang amat berharga dengan mengadakan 

penelitian. 

3. Menambah wawasan aspek hukum kedokteran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Tinjauan Pustaka 

1. Hukum Kedokteran 

Dalam pelaksanaan profesi kedokteran seringkali dijumpai 

konflik antara dokter dengan pasien, yang tidak dapat dipecahkan oleh 

kaidah-kaidah etika. Dalam keadaan seperti ini maka kaidah hukum 

dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak akan dapat 

dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam perselisihan atau perkara tersebut.  Hal ini disebabkan 

karena pada akhirnya penyelesaiannya harus “dikembalikan” pada 

segi-segi hak kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan 

tanggung jawab. Masalahnya adalah seberapa jauh pihak yang terlibat 

yakni dokter dan pasien mengetahui hak dan kewajibannya masing-

masing. 

Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih bersifat 

paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala 

sesuatu yang dikatakann dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan 

kata lain semua keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter. 

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-

haknya, maka pola hubungan demikian ini juga mengalami perubahan 

yang sangat berarti. Pada saat ini secara hukum dokter adalah partner 
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dari pasien, yang sama atau sederajat kedudukannya, pasien 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya dokter. 

a. Hak  yang Timbul dalam Profesi Kedokteran. 

Hak yang timbul dalam profesi kedokteran, sebenarnya 

bersumber pada hak dasar, yakni hak dasar sosial dan hak dasar 

individu, keduanya akan saling bertentangan karena merupakan 

hak dasar manusia. Oleh karena itu, dokter maupun pasien 

sama-sama mempunyai hak tersebut. Selanjutnya dari hak dasar 

ini muncullah hak-hak lain yang sangat mewarnai profesi 

kedokteran. 

1) Hak-hak Pasien dalam Profesi Kedokteran 

Meskipun sampai saat ini masih sulit untuk 

merumuskan hak-hak pasien secara rinci, tetapi beberapa 

hak telah diakui dan dihormati dalam hubungan 

profesional dokter dengan pasien. Hak-hak tersebut ialah: 

a) Hak Atas Informasi Medik 

Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala 

sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, 

yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan 

dilakukan, risiko dilakukan atau tidak dilakukannya 

tindak medik tersebut. Informasi medik yang berhak 

diketahui oleh pasien, termasuk pula identitas dokter 

yang merawat serta aturan-aturan yang berlaku 
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dirumah sakit tempat ia dirawat (misalnya tentang 

tarif dan cara pembayaran pada rumah sakit 

tersebut). Dokter dapat menahan informasi medik, 

apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan 

pasien. 

b) Hak Memberikan Persetujuan Tindak Medik 

Persetujuan tindak medik (atau yang lebih 

terkenal sebagai informed consent)   merupakan hal 

yang sangat prinsip dalam profesi kedokteran, bila 

ditinjau dari sudut hukum maupun perdata maupun 

perdana. Dari sudut perdata hubungan profesional 

dokter dengan pasien merupakan suatu kontrak 

terapeutik. Dengan demikian, Hukum perlakuan 

berlaku sepenuhnya hanya saja perlu diingat bahwa 

kontrak terapeutik itu bukanlah perikatan 

berdasarkan hasil (resultaatsverbintenis), melainkan 

termasuk dalam kategori perikatan berdasarkan 

upaya/usaha yang maksimal (inspanningverbitenis). 

Dapat disebut wanprestasi (ingkar janji) apabila 

salah satu pihak tidak melaksanakan, terlambat 

melaksanakan atau melakukan sesuatu yang tidak 

boleh dilakukan menurut perjanjian itu. 
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c) Hak untuk memilih Dokter atau Rumah Sakit. 

Walaupun  pada dasarnya setiap dokter 

dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk 

melakukan tindak medik dalam bidangnya, pasien 

tetap berhak memilih dokter atau rumah sakit yang 

dikehendakinya. Hak ini dapat dilaksanakan oleh 

pasien, tentu saja dengan pelbagai konsekuensi yang 

harus ditanggungnya, misalnya masalah biaya. 

d) Hak Atas Rahasia Medik 

Rumusan rahasia medik seperti yang 

tercantum dalam beberapa literatur ialah: 

(1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien 

(secara sadar atau tidak sadar) kepada dokter 

ketika ia dirawat dokter tersebut. 

(2) Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter 

sewaktu mengobati dan merawat pasien. 

Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia 

ini harus dihormati oleh dokter, bahkan setelah 

pasien itu meninggal. Lebih jauh mengenai rahasia 

medik ini akan disampingkan pada pembicaraan 

tentang kewajiban dokter menyimpan rahasia medik. 

e) Hak untuk Menolak Pengobatan atau Perawatan 

serta Tindakan Medik. 
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Beberapa penulis menyebutkan hak ini sebagai 

hak untuk memutuskan hubungan dokter dengan 

pasien dan hal ini memberikan keleluasaan kepada 

pasien untuk memperoleh alternatif tindak medik 

yang lain. Hak ini merupakan perwujudan hak 

pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan 

demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh 

memaksa pasien untuk menerima suatu tindak medik 

tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko 

atau kemungkinan yang terjadi bila tindak medik itu 

tidak dilakukan. Bila setelah menerima penjelasan 

pasien tetap menolak pasien harus menandatangani 

pernyataan penolakan itu. 

Dalam kategori ini dapat dimasukkan hak 

pasien untuk menghentikan perawatan atau 

pengobatan atas dirinya meskipun tidak juga 

diterapkan secara kaku (misalnya tidak ada lagi uang 

untuk membiayai pengobatan tersebut). 

f) Hak atas Second Opinion 

Dalam usaha mendapatkan second opinion 

dari dokter lain maka dokter pertama tidak perlu 

tersinggung, demikian pula dengan keputusan pasien 

setelah mendapatkan second opinion. Tentu saja 
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akibat yang timbul dari perbuatan pasien itu 

merupakan konsekuensi pasien itu sendiri. Yang 

perlu diketahui, second opinion sama sekali 

bukanlah bentuk ketidakpercayaan ataupun 

pelecehan terhadap dokter yang merawat, melainkan 

sebagai perwujudan hak asasi pasien untuk 

memperoleh perawatan/pengobatan yang 

dikehendakinya. Dokter pertama tidak perlu 

tersinggung jika seorang pasien mencari second 

opinion. 

g) Hak untuk Mengetahui Isi Rekam Medik 

Secara umum telah diketahui bahwa pasien 

adalah pemilik isi rekam medik, dan dokter atau 

rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medik 

serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rekam 

medik tersebut. Apabila pasien menghendaki 

keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui isi 

rekam tersebut maka pasien harus membuat izin 

tertulis atau surat kuasa untuk itu. Berdasarkan izin 

itu, dokter atau rumah sakit.  

2) Hak-hak Dokter dalam Profesi Medik. 

Pada dasarnya hak-hak dokter dalam profesi medik 

juga bersumber dari kedua hak dasar manusia, demikian 
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pula halnya dengan hak-hak  yang dimiliki oleh pasien. 

Dalam konteks hukum dan etika kedokteran memang 

seharusnya hak-hak dokter ini bukan tidak perlu 

ditonjolkan, karena pada seorang dokter harus 

menonjolkan kewajibannya dalam melaksanakan profesi 

medik. Namun bagaimanapun juga hak-hak ini perlu 

diketahui untuk kemudian dihormati dan dipatuhi seperti 

halnya hak-hak pasien. 

Hak-hak dokter tersebut antara lain: 

a) Hak untuk menolak bekerja di luar SPM 

Tindakan-tindakan medik yang dilakukan 

menyimpang dari Standar Profesi Medik (SPM) 

sebenarnya tidak akan dipertanggungjawabkan oleh 

dokter tersebut. Dengan adanya hak in setiap dokter 

mendapatkan kepastian bahwa tindakan-tindakan 

tetap dipercayai sebagai tindakan medik yang 

profesional. 

b) Hak untuk menolak tindakan yang bertentangan 

dengan Kode Etik Profesi Kedokteran. 

Hak ini perlu diberikan, agar para dokter tetap 

dapat menjaga keluhuran profesinya dan dengan 

demikian martabat profesi  dapat dipertahankan. 

Termasuk disini juga semua tindakan dengan dalih 
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apa pun yang dapat dikategorikan bertentangan 

dengan hati nurani dokter itu. 

c) Hak untuk memilih Pasien dan mengakhiri 

hubungan profesional dengan pasien. 

Hak ini merupakan perwujudan hak pribadi 

dokter berdasarkan pertimbangan dokter itu sendiri, 

disamping itu hak ini juga selaras dengan hak pasien 

untuk memilih dokter atau rumah sakit. Sedangkan 

hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien 

dapat dipergunakan bila dokter menilai bahwa 

hubungan ini akan mengganggu integritas dan 

martabat profesi kedokteran, atau pasien sama sekali 

tidak menunjukkan itikad baik dalam hubungan 

profesional ini. 

Pada keadaan gawat darurat, hak ini secara 

otomatis gugur dan dalam situasi demikian dokter 

tidak punya pilihan lain, kecuali ada pihak lain yang 

dianggap lebih mampu untuk itu.  

Di sini termasuk pula hak dokter untuk 

memperoleh informasi medik selengkapnya dari 

pasien. 
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d) Hak  atas Privacy 

Hak ini merupakan keseimbangan dengan hak 

pasien untuk keberhasilan pribadinya. 

e) Hak atas Fairplay 

Dalam hal pasien merasa tidak puas dengan 

perawatan yang diberikan, dokter yang merawat 

berhak memperoleh pemberitahuan pertama untuk 

persitiwa tersebut karena hubungan profesional 

dokter dan pasien sangat diwarnai oleh kemauan 

atau itikad baik kedua belah pihak. 

f) Hak atas imbalan jasa 

Hak ini telah diakui dan diterima sejak awal 

mula peradapan manusia, tetapi memang sangat sulit 

untuk menentukan besarnya imbalan tersebut. Yang 

perlu ditekankan bahwa besar atau kecilnya imbalan 

sama sekali tidak boleh mempengaruhi mutu 

pelayanan yang diberikan, atau dengan perkataan 

lain mutu pelayanan yang diberikan tidak boleh 

terpengaruh oleh ada atau tidaknya imbalan tersebut. 

Hak ini sesuai dengan persetujuan atau kontrak 

terapeutik yang terbentuk pada saat terjalinnya 

hubungan profesional dokter dan pasien. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 

14 

g) Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien 

di pengadilan. 

KUHP pasal 224 menyebutkan tentang 

kewajiban memberikan kesaksian dalam suatu 

prosedur pengadilan, tetapi KUHP padal 170 ayat 1 

menyebutkan 4 kategori profesi yang berhak 

menolak memberikan kesaksian (yakni dokter, 

notaris, pengacara dan jabatan keagamaan seperti 

pastor). Selanjutnya KUHP padal 170 ayat 2 

menyebutkan “Hakim menentukan sah atau tidaknya 

segala alasan untuk permintaan tersebut”, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hak ini tidaklah mutlak 

sifatnya. Satu hal yang sangat unik dari seorang 

dokter, ialah kenyataan bahwa bekerja sesuai dengan 

etika kedokteran dan SPM adalah kewajiban dan 

sekaligus pula hak yang harus selalu dijunjung tinggi 

oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan 

profesional dokter dengan pasien. 

Dengan pengertian dan pemahaman yang baik 

atas hak dan kewajiban masing-masing diharapkan 

akan terbina hubungan yang harmonis dokter dan 

pasien dalam kerangka profesi kedokteran. Pihak 

ketiga (media massa, pengacara, atau lainnya) 
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seyogianya juga memahami tentang hal ini sebelum 

“berbicara”, sehingga ikut membantu menciptakan 

iklim yang sehat bagi hubungan dokter dengan 

pasien. Semua pihak harus menyadari bahwa 

terciptanya iklim hubungan profesional dokter 

dengan pasien yang sehat dan harmonis, justru akan 

sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.             

b. Kewajiban yang Timbul dalam Profesi Kedokteran 

Kewajiban yang dimaksud disini adalah dalam kaitan 

hubungan profesional dokter dan pasien dengan salah satu pihak 

benar-benar berlaku sebagai dokter sesuai dengan syarat-syarat 

dan norma-norma profesi kedokteran yang berlaku sehingga saat 

itu memang berperan sebagai dokter dalam suatu hubungan 

hukum tertentu, yakni hubungan profesional dokter dengan 

pasien. Perlu ditekankan bahwa yang dibicarakan ialah jenis 

hubungan terapeutik, yang tujuannya adalah pemulihan dan 

peningkatan penyembuhan pasien. Dengan demikian, hal 

pertama yang harus dinilai untuk kewajiban adalah Apakah 

sudah terbentuk hubungan dokter dengan pasien sebagai suatu 

hubungan hukum. Kewajiban atas kewajiban ini sangatlah 

penting karena tidak dilaksanakannya kewajiban atau 

pelanggaran terhadap kewajiban yang merupakan salah satu 

unsur penting dalam kelalaian dan malpraktek medik.  
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1. Kewajiban Pasien dalam Profesi Kedokteran 

Sebagai imbangan atas hak-hak yang dimiliki 

seseorang maka kepadanya juga dibebani kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi karena pada hakekatnya 

keseimbangan hak dari kewajiban adalah tolok ukur rasa 

keadilan terhadap diri seseorang. Dalam hal hubungan dari 

dua pihak, maka hak pihak yang satu akan diimbangi oleh 

kewajiban pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. 

Beberapa kewajiban pasien dalam profesi 

kedokteran antara lain: 

a) Kewajiban Memberikan Informasi Medik 

Sebagaimana telah diketahui, informasi medik 

yang diperoleh melalui wawancara atau anamnesis 

merupakan salah satu unsur utama dalam penegakan 

diagnosis ini sangat penting untuk menentukan suatu 

tindak medik. Apabila pasien secara sengaja 

menyembunyikan informasi atau memberikan 

informasi yang salah dan kemudian timbul cedera 

pula kaitannya dengan apa yang disebut “itikad 

baik” dari pasien tersebut. Selain itu berkaitan pula 

dengan contributory negligence,  dapat merupakan 

salah satu bentuk peniadaan kesalahan terhadap 

tuduhan kelalaian atau malpraktik. 
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b) Kewajiban Mentaati Petunjuk atau Nasihat Dokter. 

Kewajiban ini penting karena berkaitan 

langsung dengan keberhasilan tindak medik yang 

diambil dokter. Seperti  hal yang timbul karena tidak 

dipenuhinya petunjuk atau nasihat dokter, tentu 

terlepas dari tanggung jawab dokter yang 

merawatnya tersebut. Selain itu dokter pun berhak 

memutuskan hubungan profesional dokter dengan 

pasien, apalagi jika dinilainya bahwa kerja sama 

pasien sudah tidak ada gunanya lagi. Disamping itu 

kewajiban ini juga berkaitan dengan contributory 

negligence yang telah disebutkan tadi. 

c) Kewajiban Memenuhi Aturan-aturan pada sarana 

kesehatan 

Dalam hal ini termasuk kewajiban 

menyelesaikan administrasi keuangan dan lain 

sebagainya. Juga termasuk hal-hal mengenai waktu 

kunjungan, penunggu pasien, makanan yang boleh 

atau tidak boleh diberikan kepada pasien dan lain-

lain. 

d) Kewajiban Memberikan Imbalan Jasa kepada 

Dokter. 
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Kewajiban ini perlu ditegakan untuk 

tercapainya kesetaraan hukum dalam hubungan 

dokter dengan pasien, bahwa segala jerih payah 

dokter harus dihargai dengan sepantasnya sejauh 

keadaan pasien memungkinkan. 

e) Kewajiban Berterus-terang 

Apabila selama dalam perawatan dokter atau 

rumah sakit timbul masalah, misalnya pasien tidak 

puas atas perawatan atau pengobatan yang diberikan, 

maka pasien wajib menyampaikan pertama kali pada 

dokter yang merawatnya itu. Beberapa penulis 

mengaitkan hal ini dengan itikad baik dan fairplay 

dari pasien terhadap dokternya. 

f) Kewajiban Menyimpan Rahasia Pribadi Dokter yang 

Diketahuinya. 

Beberapa penulis menyebutkan bahwa 

kewajiban ini sebenarnya merupakan kesejajaran 

dengan hak pasien untuk sendiri, yakni rahasianya 

yang wajib disimpan oleh dokter. 

2. Kewajiban Dokter dalam Profesi Kedokteran 

Menurut Fred Ameln, kewajiban seorang dokter 

dalam profesi medik dapat dikelompokkan menjadi 3 

kategori,yakni: 
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a) Kewajiban yang berkaitan dengan fungsi-fungsi 

sosial pemeliharaan kesehatan (health care).  

Kategori ini menekankan kepentingan masyarakat 

luas, bukan hanya kepentingan pasien saja. 

b) Kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak pasien. 

c) Kewajiban yang berkaitan dengan SPM dan yang 

timbul dari SPM tersebut. 

Sedangkan menurut Kode Etik Kedokteran 

Indonesia/KODEKI (yang pada hakekatnya adalah 

petunjuk atau pedoman bagi para dokter dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang profesional), 

kewajiban dokter dapat dibagi menjadi 4 kategori, yakni: 

a) Kewajiban Umum 

b) Kewajiban Dokter Terhadap Pasien 

c) Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat 

d) Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri. 

 Sangat penting untuk memahami dan melaksanakan 

kewajiban ini karena merupakan titik tolak terbentuknya 

hubungan profesional dokter dengan pasien. Kewajiban 

(duty)  menjadi  unsur terbesar dalam formula 4-D yang 

dikenal dalam literatur-literatur Barat, formula 4-D itu 

merupakan tolok medik. Formula tersebut ialah: 

a) Duty (Kewajiban) 
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b) Dereliction of duty (pelanggaran atas kewajiban) 

c) Damage (Kerugian atau Cidera) 

d) Direct Causation (Akibat Langsung) 

Keempat unsur formula tersebut harus dipenuhi 

seluruhnya, untuk menyatakan terjadinya suatu kelalaian 

atau malpraktik (kumulatif). Fred Ameln juga menekankan 

pentingnya informed concent dan SPM sebagai tolok ukur 

meskipun sebenarnya kedua hal ini masih dalam cakupan 

pengertian kewajiban seorang dokter. Dikatakan pula 

bahwa pemenuhan terhadap informed concent dan SPM itu 

merupakan dasar dari peniadaan hukuman pada hukum 

kedokteran. 

Beberapa kewajiban dokter dalam profesi medik 

yang penting  adalah: 

1) Kewajiban untuk bekerja sesuai dengan SPM 

Meskipun SPM sendiri sampai saat ini belum 

dapat dirumuskan di Indonesia namun dapat dipakai 

rumusan dari Leenen untuk hal tersebut yaitu: 

(a) Bekerja dengan teliti 

(b) Sesuai dengan ukuran medik 

(c) Sesuai dengan kemampuan rata-rata dibanding 

dengan dokter dari kategori keahlian medik 

yang sama. 
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(d) Dalam situasi dan kondisi yang sebanding 

(e) Dengan sarana dan upaya yang memenuhi 

perbandingan wajar dibandingkan dengan 

tujuan konkret tindak medik tersebut. 

Seorang dokter yang menyimpang dari SPM 

dikatakan telah melakukan suatu kelalaian atau 

kesalahan dan hal tersebut dapat merupakan salah 

satu unsur dari malpraktik medik, yakni apabila 

kesalahan tersebut bersifat sengaja (dolus) serta 

menimbulkan kerugian pada pasien. 

2) Kewajiban memberikan informasi tentang tindak 

medik yang akan dilakukan terhadap Pasien. 

Kewajiban ini berdasarkan hak pasien untuk 

mengetahui semua informasi medik yang 

dipahaminya, sehingga kemudian pasien dapat 

memutuskan menerima atau tidak tindakan medik 

atas dirinya itu. Dalam keadaan tertentu dokter dapat 

menahan informasi tersebut, yakni dalam hal 

informasi tersebut akan memperlemah daya tahan 

pasien. 

3) Kewajiban menyimpan Rahasia Jabatan atau 

Pekerjaan Medik. 
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Dalam peraturan Nomor 10 Tahun 1966 hal ini 

telah diatur dan terhadap pelanggaran atas kewajiban 

ini pelakunya dapat dikenakan pasa 112 dan 322 

KUHP, disamping sanksi administrasi oleh Menteri 

Kesehatan. Dari hukum perdata dapat diterapkan 

pasal 1365 KUHP Perdata. Mengenai rumusan 

rahasia medik, telah disampaikan pada bagian hak 

pasien dalam profesi kedokteran. Pada beberapa 

keadaan, kewajiban ini dapat dikesampingkan yakni 

dalam hal-hal sebagai berikut: 

(a) Diatur oleh Undang-undang (misalnya UU 

Penyakit Menular) 

(b) Bila pasien mendapat hak sosial tertentu 

(misalnya tunjangan atau penggantian biaya 

kesehatan) 

(c) Pasien sendiri sudah mengizinkan (secara lisan 

maupun tertulis) 

(d) Pasien menunjukkan kesan bahwa ia 

menghendaki demikian (misalnya membawa 

pendamping ke ruang praktik dokter). 

(e) Bila untuk kepentingan umum atau kepentingan 

yang lebih tinggi (misalnya pengumuman 

tentang sakitnya seorang pejabat negara). 
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Sedangkan pasal 50 KUHP mengatur tentang 

tindak pidana yang dijalankan atas perintah pejabat. 

Hal lain termasuk dalam kaitan kewajiban ini ialah 

apa yang dikenal sebagai presumed concent, yang 

menyebutkan bahwa pasien telah mengetahui atau 

seharusnya mengetahui bahwa data tentang dirinya 

akan diketahui oleh seorang atau instansi selain 

dokter itu (termasuk data mediknya).  

4) Kewajiban Menolong Pasien Gawat Darurat. 

Sebenarnya kewajiban ini terdapat pada setiap 

orang yakni menolong sesama manusia yang berada 

dalam keadaan darurat, tetapi pada diri seorang 

dokter kewajiban itu menjadi lebih menonjol, karena 

dokter lebih menguasai ilmu tentang manusia dan 

kesehatan. Pada keadaan tertentu (misalnya keadaan 

darurat, pasien tidak sadar dan tidak ada pihak yang 

dapat dimintai persetujuannya) dokter dapat 

bertindak tanpa persetujuan pasien, sedangkan 

tuntutan atau gugatan terhadap pasien dalam 

keadaan seperti ini ditiadakan meskipun dalam kasus 

demikian dokter telah bertindak tanpa izin pasien. 

Keadaan yang dikenal sebagai Good Samaritan 

Doctrine ini telah diakui dapat memenuhi rasa 
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keadilan dalam peradaban manusia akibat takut 

terhadap kemungkinan timbulnya gugatan atau 

tuntutan dikemudian hari. Tetapi harus diingat 

bahwa penghapusan tuntutan atau gugatan tersebut 

mempersyaratkan satu hal pokok yaitu SPM tadi. 

Dengan demikian prinsip diatas sama sekali tidak 

berarti kemudian dokter boleh bertindak dengan 

melanggar SPM. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewajiban-

kewajiban dokter tersebut harus tetap kembali 

kepada informed concent dan SPM. Ameln 

menyatakan bahwa setiap kasus medical error, risk 

in treatment dan error of judgement dapat saja 

diajukan ke pegadilan pidana atau perdata, tetapi bila 

dokter tidak menyimpang dari SPM dan telah 

memenuhi informed concent maka ia tidak dipidana 

ataupun membayar kerugian. 

 

2. Metode Pembelajaran 

Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai 

edukatif. Dimana nilai edukatif tersebut mewarnai interaksi yang 

terjadi antara pendidik dan peserta didik. Kegiatan ini diciptakan 

dengan sengaja oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik. 
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Interaksi yang ada dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan 

memanfaatkan bahan sebagai medium. Di sana semua komponen 

pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan.  

Ciri-ciri proses belajar mengajar adalah memiliki tujuan, adanya 

suatu prosedur, ada satu penggarapan materi yang khusus, terdapat 

aktivitas peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar, guru 

berperan sebagai pembimbing, membutuhkan disiplin, ada batas 

waktu, dan ada evaluasi. 

 

3. Perbedaan metode KBK dengan metode Konvensional. 

Metode KBK adalah proses pembelajaran dengan menggunakan, 

skills dan attitude, disiplin ilmu yang relevan untuk dokter umum. 

Sedangkan materi yang diajarkan adalah berhubungan dengan tugas 

nyata yang akan ditemui dilapangan dan berupaya membangun nilai-

nilai profesional.  

Metode Konvensional  yaitu memisahkan aspek knowledge, 

skills dan attitude yang harus diraih. Disiplin ilmu secara umum 

spesifik pada disiplin ilmu tersebut. Sedangkan materi yang diajarkan 

berdasarkan konteks atau materi ilmu. Dan kelemahannya kurang 

membangun nilai profesional. 
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B.  Kerangka Pemikiran 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Hipotesis 

Ada perbedaan  metode pembelajaran aspek hukum kedokteran antara 

mahasiswa 2006 dan 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiwa Fakultas Kedokteran 

Angkatan 2006 

Tingkat Pengetahuan Aspek Hukum Kedokteran 

Angkatan 2009 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis non eksperimental yang 

menggunakan metode pendekatan cross sectional yaitu penelitian dilakukan 

sekaligus pada satu saat dengan faktor resiko mahasiswa angkatan tahun 

2006-2009 dan efeknya metode pembelajaran aspek hukum kedokteran. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

C. Populasi dan  Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau subjek yang 

diteliti (Notoatmodjo S, 2002). Dalam penelitian ini populasinya 

adalah seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS angkatan 2006 

dan 2009,  sebanyak  400 mahasiswa. 

2. Sampel   

Sampel merupakan hasil pemilihan subjek dari populasi untuk 

memperoleh karakteristik populasi (Arief M TQ, 2004). 
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L.R. Gay sebagaimana dikutip oleh Sumanto, mengatakan 

bahwa jumlah sampel terkecil yang dapat diterima tergantung pada 

jenis risetnya yaitu:   

a. Riset deskripsi               :   10%   dari populasi. 

b. Riset Korelasi                 :  30%   dari populasi. 

c. Riset Kausal Komparatif :  30%   dari populasi 

d. Riset Eksperimen            :   50%  dari populasi 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengambil sampel sebanyak 30% dari populasi. Setelah 

dihitung maka sampel yang diperoleh berjumlah 120 mahasiswa dari 

400 mahasiswa populasi. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling  yang digunakan adalah purposive non random 

sampling. Purposive sampling adalah pemilihan subjek berdasarkan 

atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang berkaitan dengan karakteristik 

populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria pemilihan sampel 

adalah mahasiswa fakultas kedokteran. Langkah selanjutnya setelah 

dilakukan purposive sampling yaitu melakukan random dari 400 

mahasiswa fakultas kedokteran angkatan 2006 dan 2009 sehingga 

diperoleh 120 mahasiswa sebagai sampel. 
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D.   Rancangan Penelitian 

 

Mahasiswa UNS 

Sampel 

Mahasiswa FK 

Angkatan 
2009 

Angkatan 
2006 

 

Tingkat 
Pengetahuan 

Tingkat 
pengetahuan 

Baik Buruk Baik Buruk 

Compare-Mean 
T-tes 
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f.  

 

 

E. Kriteria Retriksi 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakter umum subjek dalam 

populasinya. Dalam penelitian ini yang menjadi krieria inklusi adalah 

semua mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret 

Surakarta tahun 2006 dan 2009. 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah kriteria untuk mengeluarkan subjek 

yang memenuhi kriteria inklusi karena subjek tidak ada saat penelitian 

dilakukan. 

 

F. Identifikasi Variabel Penelitian. 

1. Variabel bebas  : Tingkat Pengetahuan 

2. Variabel terikat :  Angkatan 2006 dan 2009 

 

G. Definisi Operasional Variabel Penelitian. 

1. Tingkat Pengetahuan. 

Pengetahuan adalah merupakan hasil “Tahu” dan ini terjadi 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu 

yang mana  penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, 
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rasa dan raba yang sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga (Notoadmojo, 2003). 

2. Angkatan 2006 dan 2009. 

Mahasiswa yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah 

makasiswa Fakultas Kedokteran UNS. Dan mahasiswa dibagi menjadi 

2 yaitu mahasiswa angkatan 2006 dan mahasiswa angkatan 2009. 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan aspek hukum 

kedokteran dilakukan jawaban pada tiap-tiap item kuesioner. Penilaian 

didasarkan pada derajat ideal dan tidak ideal setiap item. 

 

H. Teknik Analisis 

Teknik Analisis yang digunakan adalah Compare-Mean T-tes, Untuk 

menguji perbedaan data dasar antara 2 kelompok digunakan uji independent 

tites dengan interval kepercayaan (ik) adalah 95% a=0,05. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret Surakarta,  analisis yang digunakan adalah non eksperimental yang 

menggunakan metode pendekatan cross sectional yaitu penelitian dilakukan 

sekaligus pada satu saat dengan faktor risiko mahasiswa angkatan tahun 2006 dan 

2009 dan efeknya metode pembelajaran aspek hukum kedokteran  Teknik 

sampling  yang digunakan adalah purposive non random sampling. Purposive 

sampling adalah pemilihan subjek berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu 

yang berkaitan dengan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi 

kriteria pemilihan sampel adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sedangkan 

jumlah sample yang diambil sebanyak 120 mahasiswa.  

Dari penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data dan pengisian 

kuesioner   diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

A.     Ciri-ciri Subjek Penelitian 

 

         Tabel 1.  Distribusi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin . 

Jenis Kelamin                                       Jumlah                                          Persentase                     

Laki-Laki                                                50                                                  41,67 

Perempuan                                              70                                                  58,33 

Jumlah                                                    120                                               100,00 
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Dari tabel 1 diketahui bahwa jumlah mahasiswa  laki-laki  sebanyak  

50 orang (41,67%),  dan perempuan  sebanyak  70 (58,33%). 

 

          Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

Kelompok Umur                         Jumlah                                  Persentase                  

 15-20 Th                                       55                                          45,83               

>20-25 Th                                      65                                          54,17               

Jumlah                                          120                                        100,00                 

 

Dari tabel 2 diketahui jumlah responden yang mempunyai umur < 20 

tahun sebanyak 55 orang (45,83%) dan responden yang  mempunyai umur > 

20 th sebanyak 65 orang (54,17%). 

 

B.   Analisis Data 

Untuk mengetahui adanya  perbedaan  metode pembelajaran aspek hukum 

kedokteran antara mahasiswa 2006 dan 2009 digunakan uji t independensi . 

Tabel 3.  Uji t 

   Kelompok Mahasiswa                     Mean                         SD                   Pvalue  
  
        Angkatan 2006                            15,45                       3,197                 0,045 
        Angkatan 2009                            16,45                       2,086 

  

 

              Dari hasil perhitungan dengan SPSS  diperoleh nilai rerata tentang 

aspek hukum kedokteran mahasiswa angkatan 2006 sebesar 15,45 ± 3,197 dan 
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mahasiswa  angkatan 2009  sebesar  16,45 ± 2,086 t hitung   sebesar  2,029  

dengan  p value sebesar 0,045  dengan.  Oleh karena  p value < 0,05 (a) maka 

Ho ditolak , sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan 

antara mahasiswa angkatan 2006 dengan mahasiswa angkatan 2009 terhadap 

metode pembelajaran hukum kedokteran. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

         Dari tabel 3 menunjukkan bahwa mahasiswa angkatan 2009 mempunyai 

nilai rata-rata pada aspek hukum kedokteran sebesar 16,45 lebih besar dibanding 

dengan nilai rata-rata mahasiswa angkatan 2006 yaitu 15,45. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan metode pembelajaran pada angkatan mahasiswa 2006 dengan 

mahasiswa angkatan 2009. Menurut Ni Made (2008) metode Konvensional 

mempunyai hambatan yang terletak pada kurangnya kemampuan mahasiswa 

untuk mengintegrasikan dan menerapkan berbagai pengetahuan yang dimiliki 

sedangkan metode KBK, mahasiswa diarahkan pada upaya menggali pengetahuan 

awal mahasiswa dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengeluarkan pendapat, ide, saran dalam merumuskan jawaban dan kesimpulan 

bersama. Dengan cara ini ternyata mahasiswa lebih aktif dan berani 

mengemukakan pendapatnya sementara dosen memberikan layanan terhadap 

terjadinya miskonsepsi dalam pembahasan maupun perumusan kesimpulan. Pada 

siklus ini tampak suasana pembelajaran lebih demokratis dan ini terbukti juga dari 

meningkatnya prestasi belajar mahasiswa. 

Pada mahasiswa angkatan 2009 telah diterapkan metode KBK sedangkan 

pada angkatan 2006 diterapkan metode konvensional. KBK adalah proses 

pembelajaran dengan menggunakan, skills dan attitude, disiplin ilmu yang relevan 

untuk dokter umum. Sedangkan materi yang diajarkan adalah berhubungan 

dengan tugas nyata yang akan ditemui dilapangan dan berupaya membangun 
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nilai-nilai profesional. Sedangkan Metode Konvensional  yaitu memisahkan aspek 

knowlegde, skills dan attitude yang harus diraih. Disiplin ilmu secara umum 

spesifik pada disiplin ilmu tersebut. Sedangkan materi yang diajarkan berdasarkan 

konteks atau materi ilmu. Dan kelemahannya kurang membangun nilai 

profesional. 

             Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

Dimana nilai edukatif tersebut mewarnai interaksi yang terjadi antara pendidik 

dan peserta didik. Kegiatan ini diciptakan dengan sengaja oleh pendidik untuk 

membelajarkan peserta didik. Interaksi yang ada dalam kegiatan tersebut 

dilakukan dengan memanfaatkan bahan sebagai medium.  Menurut Hasibuan  

(2006) Harapan setiap pendidik adalah bahan pelajaran yang disampaikan dapat 

dikuasai oleh peserta didik dengan baik. Hal ini merupakan masalah sulit yang 

harus dihadapi oleh tenaga pendidik. Kesulitan tersebut disebabkan oleh tiga 

aspek yang membedakan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain 

yaitu aspek intelektual, psikologis dan biologis. Ketiga aspek tersebut 

mempengaruhi pencapaian hasil dari suatu proses belajar mengajar. Dalam ilmu 

kedokteran aspek hukum sangat penting, karena dalam pelaksanaan profesi 

kedokteran seringkali dijumpai konflik antara dokter dengan pasien, yang tidak 

dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika. Dalam keadaan seperti ini maka 

kaidah hukum dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak akan dapat 

dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

perselisihan atau perkara tersebut.  Hal ini disebabkan karena pada akhirnya 

penyelesaiannya harus “dikembalikan” pada segi-segi hak kewenangan yang 
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sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab. Masalahnya adalah seberapa 

jauh pihak yang terlibat yakni dokter dan pasien mengetahui hak dan 

kewajibannya masing-masing.  Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya lebih 

bersifat paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu 

yang dikatakann dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain semua 

keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter. Dengan semakin meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan demikian ini 

juga mengalami perubahan yang sangat berarti. Pada saat ini secara hukum dokter 

adalah partner dari pasien, yang sama atau sederajat kedudukannya, pasien 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya dokter. Pada dasarnya hak-

hak dokter dalam profesi medik juga bersumber dari kedua hak dasar manusia, 

demikian pula halnya dengan hak-hak  yang dimiliki oleh pasien. Dalam konteks 

hukum dan etika kedokteran memang seharusnya hak-hak dokter ini bukan tidak 

perlu ditonjolkan, karena pada seorang dokter harus menonjolkan kewajibannya 

dalam melaksanakan profesi medik. Namun bagaimanapun juga hak-hak ini perlu 

diketahui untuk kemudian dihormati dan dipatuhi seperti halnya hak-hak pasien.      

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewajiban-kewajiban dokter tersebut harus tetap 

kembali kepada informed concent dan SPM. Fred Ameln menyatakan bahwa 

setiap kasus medical error, risk in treatment dan error of judgement dapat saja 

diajukan ke pengadilan pidana atau perdata, tetapi bila dokter tidak menyimpang 

dari SPM dan telah memenuhi informed concent maka ia tidak dipidana ataupun 

membayar kerugian.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Telah dilakukan penelitian di Fakultas kedokteran Sebelas Maret 

Surakarta dengan cara analisis non eksperimental yg menggunakan 

metode pendekatan cross sectional. Tingkat pengetahuan aspek 

hukum kedokteran yg baik adalah angkatan 2009. 

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan aspek hukum 

kedokteran, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

Compare-Mean T-tes dan dari hasil tersebut terdapat skor aspek 

hukum kedokteran angkatan 2009 sebesar 16,45 dan angkatan 2006 

15,45. Di simpulkan bahwa ada perbedaan antara tingkat pengetahuan 

aspek hukum kedokteran antara mahasiswa 2006 dan 2009. 

 

B. SARAN 

1. Guna memberikan peningkatan pengajaran yg lebih baik,dapat di 

saran kan menggunakan Metode KBK, materi yang diajarkan adalah 

berhubungan dengan tugas nyata yang akan ditemui dilapangan dan 

berupaya membangun nilai-nilai profesional.  

2. Upaya peningkatan sistem pengajaran yg dimulai dari metode 

konvensional ke metode KBK. 

3. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang perbedaan tingkat 

pengetahuan aspek hukum kedokteran. 
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