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Abstrak
Jaswanto. NIM. S541108049 Hubungan Antara Lingkungan Belajar dan
Persepsi Bimbingan Klinik Dengan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Dalam
Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret
Surakarta. 2012.
Pengalaman belajar klinik keperawatan (clinical learning experience in nursing)
merupakan pengalaman belajar yang dilaksanakan di tatanan pelayanan kesehatan
yang nyata (real setting), dan mutlak diperlukan untuk menumbuhkan dan
membina kemampuan dan sikap keperawatan profesional. Praktik klinik
keperawatan memberikan pengalaman mahasiswa untuk mempelajari
pengetahuan baru, bahkan perilaku dan karakter perawat yang diharapkan pasien.
Banyak faktor yang terkait dengan keberhasilan serta kepuasan mahasiswa dalam
proses pengalaman belajar klinik, diantaranya adalah lingkungan belajar serta
bimbingan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
hubungan antara lingkungan belajar dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit Ortopedi
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan metode analisis kuantitatif.
Desain penelitian ini merupakan studi cross sectional, pengambilan sampel
dengan metode proportionate random sampling dan jumlah sampel 51 orang
mahasiswa keperawatan yang sedang melaksanakan praktik di RS Ortopedi Prof.
Dr. R. Soeharso Surakarta.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear ganda. Hasil analisis diperoleh
persamaan untuk hipotesis pertama diperoleh nilai t hitung > ttabel (2,888 > 2,011)
yang berarti ada hubungan antara lingkungan belajar dengan tingkat kepuasan
mahasiswa. Hasil analisis hipotesis kedua diperoleh hasil t hitung > t tabel (2,775 >
2,011) yang berarti ada hubungan antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa, dan hasil analisis hipotesis ketiga diperoleh Fhitung > Ftabel
(305,678 > 3,191) yang berarti ada hubungan antara lingkungan belajar klinik dan
persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa . Hasil analisis
korelasi ganda menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat dengan nilai
korelasi (R) sebesar 0,963, dan koefisien determinasi (R2) sebesar 92,7%, dengan
keterangan sumbangan efektif untuk variabel lingkungan belajar sebesar 57,5%
dan sumbangan efektif variabel persepsi bimbingan klinik sebesar 35,2%.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara lingkungan belajar
klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam
pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta.
Kata kunci : Lingkungan belajar klinik, persepsi bimbingan klinik, tingkat
kepuasan.
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ABSTRACT
Jaswanto. NIM. S541108049. Correlation between Learning Environment,
Perception of Clinical Guidance and Satisfaction Level of University Students in
Clinical Learning Experience of Prof. Dr. R. Soeharso Orthopedic Hospital of
Surakarta. Thesis. Postgraduate Program of Sebelas Maret University of
Surakarta. 2012
Clinical Learning experience in nursing is a learning experience performed
in a real setting health service and it is absolutely needed in order to build and to
develop capability and attitude of professional nursing. The clinical nursing
practice provides experience for university students in learning new knowledge,
and also, behavior and character of a nurse that patient expects. Many factors
correlated with success and satisfaction of university students in clinical learning
experience are, among the others, environment of learning and provided guidance.
Purpose of the research is to analyze correlation between learning environment,
perception of clinical guidance and satisfaction level of university students in
clinical learning experience of Prof. Dr. Soeharso Orthopedic Hospital of
Surakarta.
The research is an observational one with qualitative-analysis method. The
research uses a cross sectional design. Sample is taken by using proportionate
random sampling and amount of sample is 51 students of nursing college who
were performing on the job training in Prof. Dr. R. Soeharso Orthopedic Hospital
of Surakarta.
Analysis of the research uses multiple linear regression analysis. The
analysis obtained equation for first hypothesis with result of t calculation > t table
(2.888>2,011) meaning there is a correlation between learning environment and
satisfaction level of the students. Result of second hypothesis analysis was
t calculation >t table (2.775>2,011) meaning that a correlation exists between perception
of clinical guidance and satisfaction level of the students, and result of third
hypothesis analysis indicated that Fcalculation > Ftable (305.678>3.191) meaning there
is a correlation between clinical learning environment and perception of clinical
guidance and satisfaction level of the students. Result of multiple correlation
analysis showed a very strong positive correlation with correlation value (R) of
0.963 and determination coefficient (R2) was 92.7%, and effective contribution of
learning environment variable was 57.5% and effective contribution of variable of
perception of clinical guidance was 35.2%.
The research concluded that a correlation between clinical learning
environment and perception of clinical guidance and satisfaction level of
university students is found in clinical learning experience of Prof. Dr. R.
Soeharso Orthopedic Hospital of Surakarta.
Key words: Clinical learning environment, perception of clinical guidance,
satisfaction level
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan dalam keperawatan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan
yang dimilikinya sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan
profesional

yang

berbentuk

bio-psiko-sosio-spiritual

yang

komprehensif,

ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik sehat
maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Simamora
2009). Pendidikan keperawatan sebagai pendidikan profesi mengarahkan hasil
pendidikan menjadi tenaga profesional, serta mempunyai landasan akademik dan
landasan keprofesian, sehingga dituntut untuk dapat melaksanakan sosialisasi
profesional (professional Socialization) dalam bentuk pengalaman belajar klinik
dalam keperawatan profesional (Salam dan Salmon2009).
Pengalaman belajar klinik keperawatan (clinical learning experience in
nursing) merupakan pengalaman belajar yang dilaksanakan di tatanan pelayanan
kesehatan yang nyata (real setting), dan mutlak diperlukan untuk menumbuhkan
dan membina kemampuan dan sikap keperawatan profesional (Rahmadania 2011).
Tempat praktik klinik keperawatan adalah suatu tempat dimana peserta didik
berinteraksi dengan pasien dan keluarga sehingga peserta didik dapat belajar
untuk berpikir kritis, membuat keputusan klinik, melatih keterampilan psikomotor
serta kemampuan afektif (Suparmi 2008). Selama proses pembelajaran klinik
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mahasiswa dapat mempelajari praktik keperawatan yang sesungguhnya. Praktik
klinik keperawatan memberikan pengalaman mahasiswa untuk mempelajari
pengetahuan baru, bahkan perilaku dan karakter perawat yang diharapkan pasien.
Pembimbing klinik dapat menjadi role model yang dapat ditiru oleh mahasiswa
(Mulyono 2011).
Keberhasilan program pembelajaran klinik dipengaruhi banyak faktor. Faktor
yang mempengaruhi kesuksesan fasilitator model dalam pembelajaran klinik
adalah kemampuan dan pengalaman fasilitator, kemampuan perawat klinik untuk
terlibat dalam proses belajar mengajar, dan kemampuan mahasiswa membuat
peluang belajar muncul selama praktik klinik ( Mannix, Wilkes et al. 2009).
Mahasiswa memiliki kesempatan luas ketika sedang praktik di klinik. Kenyataan
yang ada, mahasiswa sering mengalami stres ketika belajar di klinik. Berdasarkan
evaluasi terhadap mahasiswa praktikan, Stres yang dialami sering disebabkan oleh
hubungan antara mahasiswa dengan instruktur dan staf perawat di tempat praktik
(Purwandari dan Mulyono 2010). Hal tersebut tentunya akan berdampak pada
kepuasan mahasiswa terhadap proses bimbingan klinik di lahan praktik. Riset
dengan jelas menunjukkan bahwa identifikasi mahasiswa terhadap lingkungan
belajar klinik merupakan penyebab stres dan kecemasan (Moscaritolo 2009).
Dalam pengalaman belajar klinik, kepuasan mahasiswa akan tercapai jika
pembimbing klinik memberikan informasi, stimulasi serta dapat menciptakan
situasi belajar yang menarik.
Penelitian berkaitan dengan pembelajaran klinik sudah banyak dilakukan.
Hasilnya terdapat perbedaan antara setiap rumah sakit berkaitan dengan kualitas
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lingkungan belajar klinik yang tersedia. Perbedaan ini tercermin dalam orientasi
terhadap proses pembelajaran, variasi beban kerja, tingkat otonomi, kualitas
supervisi, dan dukungan sosial. Perbedaan-perbedaan ini juga terbukti dalam
ketersediaan dalam memperoleh kesempatan dalam mendapatkan kualitas praktik.
Ketidakseragaman kualitas pelayanan bimbingan klinik dirasakan baik oleh
mahasiswa, instruktur klinik, staf perawat, maupun institusi penyelenggara
pendidikan. Keluhan sering diungkapkan secara formal maupun tidak formal baik
oleh mahasiswa, instruktur klinik, staf perawat, pembimbing institusi, maupun
institusi penyelenggara itu sendiri. Mahasiswa mengeluhkan tidak tercapainya
kompetensi, instruktur klinik dan staf perawat mengeluhkan kurang tanggapnya
mahasiswa terhadap situasi di lapangan, institusi penyelenggara mengeluhkan
mahalnya biaya praktik, dan masih banyak lagi keluhan (Mulyono 2011).
Permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran klinik adalah metode
pembelajaran klinik. Metode pembelajaran merupakan suatu metode untuk
mendidik peserta didik di klinik yang memungkinkan pendidik memilih dan
menerapkan cara mendidik sesuai dengan tujuan dan karakteristik individual
peserta didik berdasarkan kerangka konsep pembelajaran (Nursalam

2007).

Selain metode pembelajaran, lingkungan belajar klinik juga perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan proses pembelajaran klinik. Lingkungan belajar klinik
merupakan salah satu bentuk iklim pembelajaran yang dipengaruhi beberapa
faktor yaitu sistem, pembimbing klinik, staf perawat, beban kerja serta lingkungan
yang baik (Boor et all. 2008). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh

Haryatiningsih dan Wastu tentang permasalahan mahasiswa pada penempatan
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Ners pertama kali di stase keperawatan anak di RS Goetheng Tarunadibrata
Purbalingga menyatakan bahwa terdapat tiga masalah utama yang dihadapi
mahasiswa ketika praktik klinik, yaitu lingkungan belajar klinik, ketidaksesuaian
penerapan teori dalam praktik dan perlunya self efficacy mahasiswa praktikan.
Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ( selanjutnya disebut
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta) merupakan rumah sakit khusus yang telah
ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan dibidang ortopedi, traumatologi dan
rehabilitasi medik. Kondisi tersebut menuntut RSO Prof. Dr. R. Soeharso
mempersiapkan diri sebagai tempat pendidikan yang memenuhi persyaratan
pendidikan. Sebagai rumah sakit pendidikan di bidang ortopedi traumatologi dan
rehabilitasi medik, RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta merupakan tempat
praktik mahasiswa berbagai instansi pendidikan kesehatan dari bermacam-macam
disiplin ilmu, antara lain calon dokter spesialis ortopedi dan rehabilitasi medik,
calon dokter umum, mahasiswa keperawatan, mahasiswa fisioterapi, mahasiswa
Okupasi Terapi, dan juga masih banyak lagi dari mahasiswa pendidikan non
kesehatan.

Khusus

untuk

mahasiswa

keperawatan,

institusi

pendidikan

keperawatan yang praktik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta meliputi DIII
Keperawatan, DIV Keperawatan dan S1 Keperawatan, bahkan juga S2
Keperawatan. Kondisi tersebut diatas menuntut RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta untuk mempersiapkan lingkungan belajar yang kondusif, dan ini semua
tidak terlepas dari persiapan lahan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia
yang meliputi pembimbing klinik, staf perawat, serta tenaga kesehatan lain.
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Berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data pada tanggal 4 April 2012,
didapatkan data institusi pendidikan keperawatan yang melaksanakan praktik
klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso terdiri dari Diploma III Keperawatan,
Diploma IV Keperawatan, S1 Keperawatan, program pendidikan profesi
keperawatan bahkan S2 Keperawatan. Institusi pendidikan keperawatan yang
melaksanakan praktik lapangan setiap

bulan rata-rata 2 sampai 3 institusi

pendidikan keperawatan dengan jumlah mahasiswa tiap angkatan antara 20-30
orang. Menurut Depkes RI (2001), disebutkan bahwa sebelum praktik
dilaksanakan, peserta didik diberikan pembekalan materi sesuai dengan program
praktik yang dilaksanakan, tetapi sifatnya hanya mereview materi yang telah
didapatkan. Melalui proses pembelajaran klinik ini akan didapatkan kompetensi
pengalaman belajar klinik berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
Praktik klinik keperawatan merupakan wahana yang memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk menterjemahkan pengetahuan teoritis ke dalam
pembelajaran nyata yang merupakan variasi dari kemampuan intelektual dan
keterampilan psikomotor. Praktik klinik keperawatan memberikan manfaat pada
mahasiswa agar mampu mengadakan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan
asuhan keperawatan, membina sikap tingkah laku profesional, menerapkan
metode baru sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi keperawatan,
meningkatkan keahlian dan keterampilan prosedur tindakan keperawatan serta
menyelesaikan masalah keperawatan secara ilmiah.
Hasil survey di 8 (delapan) ruang di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
yang dijadikan sebagai lahan pembelajaran klinik, terdapat berbagai keadaan yang
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mendukung tercapainya optimalisasi praktik klinik keperawatan mahasiswa yaitu
tersedianya pembimbing klinik lahan yang bertugas untuk membimbing
mahasiswa yang melaksanakan praktik. Jumlah pembimbing klinik keperawatan
yang memiliki sertifikat pelatihan pembimbing klinik adalah 27 orang, yang
terdiri dari 3 orang perawat yang menduduki jabatan struktural, 3 orang sebagai
kepala ruang dan 20 orang adalah pelaksana keperawatan fungsional. Pendidikan
minimal pembimbing klinik adalah DIII Keperawatan dan telah memiliki
sertifikat Clinical Instructure. Ruang yang digunakan sebagai lahan praktik telah
memiliki alat dan sarana yang memadai sebagai penunjang kegiatan pelayanan
keperawatan di ruangan. Setiap ruang mempunyai struktur organisasi dan uraian
tugas masing-masing, serta telah menentukan metode penugasan yang akan
dikerjakan oleh setiap perawat di ruangan yang disesuaikan dengan sumber daya
manusia yang ada. Setiap ada mahasiswa praktikan, ruangan juga telah
mendapatkan pedoman atau panduan kerja mahasiswa selama praktik serta tujuan
yang ingin dicapai.
Metode bimbingan klinik keperawatan yang lazim digunakan di RSO Prof.
Dr. R. Soeharso saat ini adalah metode konferensi, metode penugasan klinik
tertulis, dan bed side teaching. Pelaksanaan bimbingan selama ini sudah berjalan
cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Salah satu kendala adalah
belum diterapkannya pola bimbingan yang terstruktur, sehingga bimbingan yang
diberikan lebih banyak berdasar pada pengalaman kerja. Selain itu, belum semua
pembimbing

menerapkan

metode

bimbingan
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bimbingannya. Untuk menjadi seorang pembimbing klinik yang ideal diperlukan
komitmen pembimbing klinik dalam pengajaran klinik.
Dari hasil wawancara tentang kepuasan terhadap bimbingan pada 21
mahasiswa Program Diploma III Keperawatan dari 3 institusi yang praktik di
RSO Prof Dr. R. Soeharso Surakarta pada periode bulan Desember 2011,
sebanyak 9 mahasiswa menyatakan kurang puas terhadap metode bimbingan yang
diterapkan. Tiga mahasiswa lain menyatakan bahwa beban kerja atau kesibukan
perawat di ruangan menyebabkan staf perawat kurang memperdulikan hal-hal lain
di luar tugas pokoknya, termasuk kurang aktif memfasilitasi mahasiswa
bimbingan. Tujuh orang mahasiswa menyatakan puas dengan bimbingan yang
diberikan, dan dua orang mahasiswa menyatakan bahwa perawat kurang
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tindakan kepada
pasien.
Keberhasilan praktik klinik keperawatan mahasiswa sangat ditentukan
bagaimana pengelolaan ruangan selama mahasiswa menjalani praktik. Kegiatan
praktik ini akan dipersepsikan mahasiswa sebagai bentuk pengalaman yang
dibutuhkan sesuai harapannya. Semakin besar pengalaman yang didapatkannya
sesuai dengan yang diharapkan, maka akan menimbulkan kepuasan kerja selama
praktik. Oliver (1980) dalam Suprapto (2001) berpendapat bahwa kepuasan
adalah

tingkat

perasaan seseorang

setelah

membandingkan

hasil

yang

dirasakannya dengan harapannya. Menurut pendapat Mowen dalam Tjiptono
(2000), kepuasan pelanggan diartikan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu
barang atau jasa setelah perolehan (acquisition) dan pemakaiannya.
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Berdasarkan kenyataan di atas, maka mahasiswa praktik klinik keperawatan
berada pada suatu proses pembelajaran pengalaman klinik yang selalu berinteraksi
dengan lingkungan tempat belajar, serta terlibat dalam kegiatan pelayanan
keperawatan di ruangan. Adanya permasalahan dalam proses bimbingan yang
dirasakan,

adanya

kebutuhan

untuk

mendorong

budaya

pengembangan

profesional, adanya hasil penelitian yang menunjukkan kemunduran kualitas
lingkungan belajar menjadikan dorongan untuk mengangkat masalah penelitian
tentang hubungan lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan
tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pembelajaran klinik lapangan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Adakah hubungan antara lingkungan belajar klinik (clinical learning
environment) dengan tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam
pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?
2. Adakah hubungan antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan
mahasiswa keperawatan dalam pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta?
3. Adakah hubungan antara lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan
klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pengalaman
belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?
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C. Tujuan Penelitian
1.

Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan
klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pengalaman
belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui hubungan antara lingkungan belajar klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pengalaman belajar klinik di RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
b. Mengetahui hubungan antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pengalaman belajar klinik di RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
c. Mengetahui hubungan antara lingkungan belajar klinik dan persepsi
bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam
pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat bagi pembimbing klinik keperawatan
Sebagai masukan bagi pembimbing

klinik

keperawatan agar

dapat

menciptakan lingkungan belajar klinik yang kondusif serta penerapan metode
bimbingan klinik yang tepat bagi peserta didik sehingga dapat meningkatkan
kualitas bimbingan dalam mencapai tujuan pembelajaran klinik.
2. Manfaat bagi instansi
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Sebagai sumbang saran bagi para stake holders keperawatan agar mengetahui
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa keperawatan
dalam pengalaman belajar klinik sehingga dapat dicari upaya untuk
menciptakan lingkungan belajar klinik yang kondusif serta menerapkan
metode bimbingan klinik yang tepat dan efektif.
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini merupakan dasar untuk penelitian selanjutnya tentang masalah
yang berhubungan dengan bimbingan klinik keperawatan di sarana kesehatan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Pendidikan Keperawatan
Pendidikan dalam keperawatan merupakan usaha yang terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan
yang dimilikinya sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan
profesional

yang

berbentuk

bio-psiko-sosio-spiritual

yang

komprehensif,

ditujukan kepada individu , keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat
maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia (Simamora
2009). Menurut Novietasari (2002), pendidikan keperawatan dibagi menjadi dua
disiplin yaitu disiplin akademik dan disiplin profesional. Kedua disiplin
pendidikan keperawatan ini harus diikuti, karena keduanya merupakan tahap
pendidikan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada
tahap pendidikan akademik mahasiswa mendapatkan teori dan konsep. Mata
kuliah pada tahap ini terbagi menjadi kelompok mata kuliah yang sifatnya umum,
mata kuliah penunjang seperti mata kuliah medis yang secara tidak langsung
menunjang mata kuliah keperawatan dan mata kuliah keahlian berupa mata kuliah
keperawatan. Sedangkan pada tahap profesi mahasiswa mengaplikasikan teoriteori dan konsep-konsep yang telah didapat selama tahap akademik. Program
pendidikan profesi disebut juga sebagai

proses pembelajaran klinik, terkait

dengan pelaksanaan pendidikan profesi yang sepenuhnya dilaksanakan di lahan
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praktik seperti rumah sakit, Puskesmas, klinik bersalin, serta masyarakat atau
komunitas.
Disiplin akademik lebih menekankan pada pengetahuan dan pada teori yang
bersifat deskriptif, sedangkan disiplin profesional diarahkan pada tujuan praktis,
sehingga menghasilkan teori preskriptif dan deskriptif. Disiplin profesi hanya
akan didapatkan dilingkungan klinis atau lahan praktik karena lingkungan klinik
merupakan lingkungan multiguna yang dinamik sebagi tempat pencapaian
berbagai kompetensi praktik klinis di dalam kurikulum profesional. Lingkungan
klinik memfasilitasi peserta didik untuk belajar menerapkan teori tindakan ke
dalam masalah klinis yang nyata. Tujuan dari praktik klinik dapat dicapai
dilingkungan manapun yang melibatkan peserta didik di dalam praktik
keperawatan.
2. Pembelajaran Klinik Keperawatan
Pendidikan tinggi keperawatan merupakan tingkatan pendidikan yang
bertujuan menghasilkan perawat profesional. Proses pendidikan ini dilaksanakan
melalui dua tahap, yaitu tahap akademik dan tahap profesi. Proses pendidikan
tahap profesi di Indonesia dikenal dengan pengajaran klinik atau pengajaran
lapangan, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk menerapkan ilmu yang dipelajari dikelas pada tahap akademik ke praktik
klinik (Nursalam dan Efendi 2007). Pendidikan ini merupakan pendidikan profesi
sehingga harus memiliki landasan profesi yang kokoh, untuk menumbuhkan dan
membina sikap, tingkah laku dan kemampuan profesional untuk melakukan
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praktik keperawatan ilmiah perlu sosialisasi profesional yang dilaksanakan dalam
bentuk pengalaman belajar lapangan/klinik (Efendi 2008).
Pembelajaran klinik atau praktik klinik keperawatan adalah suatu proses
transformasi mahasiswa menjadi seorang perawat profesional yang memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk beradaptasi dengan perannya sebagai
perawat profesional dalam melaksanakan praktik keperawatan profesional di
situasi nyata pada pelayanan kesehatan, klinik atau komunitas (Nursalam dan
Efendi 2007). Praktik klinik keperawatan diharapkan bukan hanya sekedar
kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari dikelas ke dalam praktek
profesional. Melalui praktik klinik mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam setiap
tindakan sehingga akan menjadi orang yang cekatan dalam menggunakan teori
tindakan. Lebih jauh lagi, praktik klinik keperawatan mencakup banyak hal
termasuk diantaranya pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan teori,
hukum, pengetahuan, prinsip dan pemakaian keterampilan khusus. Proses
transformasi tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini:
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Gambar 2.1. Proses Transformasi Peserta Didik

Perilaku
Masuk

-

Perilaku
Keluar

Pengalaman
Belajar
Klinik

Melaksanakan keperawatan dengan benar (scientific) dan baik (ethical)
Menerapkan proses keperawatan (nursing process)
Menampilkan sikap/tingkah laku profesional (pofessional attitude)
Menerapkan keterampilan profesional (professional skills):
interpersonal, teknikal dan intelektual

Selama proses pembelajaran klinik, mahasiswa dapat bereksperimen dengan
menggunakan konsep dan teori untuk praktik, menyelesaikan masalah, dan
mengembangkan bentuk perawatan baru. Menurut Novietasari (2002), ada tiga
pembelajaran dalam praktik klinik keperawatan yaitu:
a. Pembelajaran Kognitif ; merupakan perilaku belajar yang mencakup masalah
pengetahuan,

informasi dan kecakapan

intelektual.

Pembelajaran ini

mencakup pembelajaran konsep, pemecahan masalah , pembuat keputusan,
pemikiran kritis dan pertimbangan klinis.
b. Pembelajaran afektif; dapat berupa sikap, nilai dan persepsi. Tujuan
pembelajaran afektif adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam
pertimbangan moral dan untuk mengembangkan suatu sistem nilai.
c. Pembelajaran Psikomotor; merupakan perilaku belajar berupa gerakan atau
kelincahan anggota badan. Tujuan pembelajaran psikomotor ini adalah untuk
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melakukan keterampilan dalam suatu cara yang konsisten pada konteks waktu
dan ruang yang tepat terlepas dari variasi lingkungan.
Melalui tahap pembelajaran klinik diharapkan dapat menghasilkan lulusan
yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan profesional. Oleh karena itu
pada tahap profesi atau tahap pembelajaran klinik, pendidikan disusun
berdasarkan pada:1) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan.
Pada tahap ini peserta didik dan perseptor harus memahami dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi keperawatan yang diperlukan dalam melaksanakan
asuhan keperawatan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
keperawatan, 2) Menyelesaikan masalah secara ilmiah, maksudnya peserta didik
dituntut untuk mampu memecahkan masalah secara langsung saat berhubungan
dengan pasien dalam membantu memenuhi kebutuhannya melalui tahapan proses
keperawatan, 3) Sikap dan tingkah laku profesional yang dituntut dari seorang
perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan kehidupan profesi meliputi
penumbuhan dan pembinan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak
profesional melalui suatu lingkungan yang sarat dengan model peran (role model),
4) Belajar aktif dan mandiri yang dapat dicapai selama pembelajaran klinik antara
lain dengan membuat laporan pendahuluan, presentasi kasus, dan seminar hasil
kegiatan yang menuntut mahasiswa lebih mandiri.
Kegiatan di lahan praktik memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk
terampil dalam menerapkan teori pada praktik klinik dengan sikap dan
keterampilan profesional yang ditumbuhkan dan dibina melalui pengalaman
dalam pengambilan keputusan klinik. Menurut Guilbert dalam Nursalam dan
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Efendi (2007), faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran klinik adalah
materi, lingkungan, instrumen, dan individu subjek belajar. Materi adalah hal atau
masalah yang dipelajari, akan berpengaruh dan berbeda dalam proses
pembelajaran. Lingkungan terbagi menjadi lingkungan fisik (kondisi tempat
belajar) dan lingkungan sosial ( manusia dengan segala interaksinya). Instrumen
terdiri dari perangkat keras (hard ware) seperti instrumen, alat peraga, modul dan
lain-lain, dan perangkat lunak (software) seperti kurikulum dan metode
pembelajaran. Faktor Individu subjek belajar dipengaruhi oleh faktor fisiologis
seperti gizi, pancaindera dan lain-lain, serta faktor sosiologis berupa intelegensi,
motivasi, daya ingat dan lain-lain.
3. Lingkungan Belajar Klinik
a.

Lingkungan Belajar
Dalam proses belajar mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang

berpengaruh pada proses belajar. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam
sekitar di luar diri individu atau manusia. Lingkungan itu mencakup segala
material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis,
psikologis, maupun sosial (Slameto 2003). Lingkungan belajar adalah lingkungan
yang diinginkan atau diharapkan agar hasil belajar yang diraih seseorang
maksimal ( Priyanto 2010). Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni
(2006) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses
pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu
lingkungan fisik dan lingkungan sosial, dan kedua aspek tersebut dalam proses
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pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga peserta didik dapat
melaksanakan proses belajar dengan baik.
Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada disekitar peserta
didik belajar, berupa sarana fisik berupa ruang belajar, pencahayaan, pengudaraan,
serta alat atau media belajar. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola
interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Interaksi yang dimaksud adalah
antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan
sebagainya. Lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya interaksi yang
proporsional antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran (Saroni 2006).
b.

Lingkungan Belajar Klinik
Pembelajaran

klinik

sangat

penting

untuk

mahasiswa

keperawatan.

Keberhasilan dan kepuasan mahasiswa keperawatan sangat dipengaruhi oleh
banyak faktor, diantaranya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar klinik
(Clinical Learning Environment/CLE) merupakan tempat yang digunakan oleh
mahasiswa untuk proses pembelajaran klinik. Sugian Noor (2004), dalam
penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pengembangan pengalaman belajar dan
untuk memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan, maka rumah sakit
sebagai lahan praktik harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:
a.

Memungkinkan tercapainya tujuan institusi pendidikan

b.

Tersedia berbagai kegiatan yang digunakan sebagai pengalaman belajar yang
diperlukan.

c.

Lingkungan rumah sakit harus kondusif untuk komunikasi efektif, dan untuk
belajar.
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d.

Rasio staf dan pasien cukup.

e.

Staf mempunyai sikap positif terhadap semua profesi kesehatan dan
pendidikan, bersedia berperan dalam mengelola pengalaman belajar yang
diperlukan mahasiswa.

f.

Bersedia dan dapat menerima perkembangan baru.

g.

Memungkinkan riset keperawatan atau kesehatan.

h.

Staf profesional dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses belajar
mengajar dan menjadi model peran.

i.

Mempunyai perpustakaan sesuai dengan tingkat perkembangannya.
Lingkungan belajar klinik terdiri dari work base learning, social atmosphere,

formal training program, supervision, workload, dan faktor lain seperti ujian
(Mulyono 2011). Lingkungan belajar klinik merupakan salah satu bentuk iklim
pembelajaran yang meliputi inisiatif awal, perkembangan berkelanjutan dan
kepaniteraan. Lingkungan belajar klinik dibentuk oleh beberapa faktor, meliputi
kurikulum , materi, pembimbing klinik, staf perawat, beban kerja dan media atau
sarana (Boor et al. 2008). Lingkungan belajar klinik dibagi menjadi dua yaitu
lingkungan fisik yang merupakan kondisi tempat belajar mahasiswa sedangkan
lingkungan sosial meliputi manusia dengan segala interaksinya.
4. Persepsi
Menurut

Walgito

(2003),

persepsi

adalah

proses

pengorganisasian,

pengintepretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu
sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated
dalam diri individu. Persepsi adalah pengamatan yang merupakan kombinasi
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penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pengalaman masa lalu. Persepsi
dinyatakan sebagai proses menafsir sensasi-sensasi dan memberikan arti kepada
stimuli. Persepsi merupakan penafsiran realita dan masing-masing memandang
realita dari sudut perspektif yang berbeda (Notoatmojdjo 1991). Persepsi dapat
diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indera yang
didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan
menghayati tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri
individu. Didalam proses individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap
suatu obyek yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang dan
sebagainya. Persepsi akan membentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang
stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu didalam situasi yang tertentu.
Gibson et al (1996;134) berpendapat bahwa persepsi merupakan proses dari
seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian
dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis. Menurut
Robbins (1990), persepsi merupakan proses yang ditempuh individu untuk
mengorganisasikan & menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan
makna bagi lingkungan mereka. Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang
persepsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses
pemberian dan pengertian terhadap masukan informasi atau sebuah objek yang
berasal dari lingkungan sekitar sehingga diperoleh suatu makna yang besar bagi
dirinya sendiri.
Menurut Sunaryo (2004) persepsi ada dua macam yaitu external perception
dan self perception. External perception adalah persepsi yang terjadi karena
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adanya rangsang yang datang dari luar individu, sedangkan self perception adalah
persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri
individu. Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah dirinya sendiri. Dengan
persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan
lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu yang
bersangkutan. Alat penghubung antara individu dengan dunia luar adalah alat
indera. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan, yaitu
dengan diterimanya stimulus oleh reseptor, diteruskan ke otak atau pusat saraf
yang diorganisasikan dan diintepretasikan sebagai proses psikologis. Akhirnya
individu menyadari tentang apa yang dilihat dan didengarkan.
Dalam memberikan respon terhadap suatu objek baik yang positif maupun
negative, individu dipengaruhi oleh persepsinya tentang objek tersebut. Apabila
setelah individu ,mengadakan pengamatan mempunyai kesan yang baik terhadap
sutau objek, maka ia akan memberikan respon yang positif terhadap objek
tersebut, begitu pula sebaliknya. Fungsi persepsi
Persepsi bimbingan klinik keperawatan merupakan suatu proses aktivitas
seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan tentang salah
satu metode mendidik di klinik yang memungkinkan pendidik atau pembimbing
memilih dan menerapkan cara mendidik yang sesuai dengan tujuan dan
karakteristik

individual

peserta

didik

berdasarkan

(Nursalam 2003).
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5. Metode Pembelajaran Klinik Keperawatan
Metode

pembelajaran

klinik merupakan suatu metode untuk mendidik

peserta didik di klinik yang memungkinkan pendidik memilih dan menerapkan
cara mendidik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik individual peserta
didik berdasarkan kerangka konsep pembelajaran (Nursalam dan Efendi 2007).
Menurut Widyawati dan Aulawi (2008), dalam menentukan metoda pembelajaran
klinik ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan yaitu:
a. Kesesuaian tujuan pengalaman belajar klinik dengan metode pengajaran.
b. Kesesuaian peserta didik dengan kemampuan pengalaman dan karakteristik
lain.
c. Kesesuaian keterampilan pengajar dan kerangka konsep proses pembelajaran.
d. Ketepatan sumber-sumber yang tersedia dan kendala di lahan praktik.
e. Menyediakan berbagai metode dengan berbagai kompetensi yang akan

dicapai.
Menurut Nursalam dan Efendi (2007), bimbingan pada praktik klinik keperawatan
menggunakan metode pembelajaran dengan harapan pencapaian tujuan program
praktik klinik dapat dicapai secara optimal. Metode yang digunakan dalam
pembelajaran klinik antara lain:
a. Penugasan Klinik Tertulis (experiential)
Metode ini merupakan metode dengan cara memberikan penugasan untuk
membuat catatan dan laporan secara tertulis di lahan praktik (Hidayah 2002).
Penugasan klinik tertulis bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mengenai
pemecahan masalah yang berkaitan erat dengan pasien dan masalah lain yang
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ditemukan dalam lingkungan praktik. Tugas ini membantu peserta didik untuk
mengidentifikasi dan menyampaikan nilai dan keyakinan mereka. Penugasan
klinik tertulis memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berfokus pada
masalah nyata yang mereka temukan sendiri di klinik dan masalah yang telah
dialami sendiri dan dapat meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan
klinis sendiri (Keliat 2002).
Kegunaan dari metode penugasan klinik tertulis (experiential) adalah sebagai
berikut: 1) Membantu menganalisa situasi klinik melalui proses identifikasi
masalah, 2) menentukan tindakan yang akan diambil, 3) mengimplementasikan
pengetahuan ke dalam masalah klinik. Jenis-jenis penugasan klinik tertulis
meliputi penulisan proses keperawatan, studi kasus, rencana pendidikan
kesehatan, catatan perkembangan klien dan laporan kegiatan sehari-hari.
b. Konferensi
Metode konferensi adalah suatu metode pembelajaran klinik dengan cara
membentuk pertemuan bersama untuk membahas dan memecahkan suatu
masalah. Diskusi ini membantu memberikan suatu cara untuk membantu peserta
didik dalam berpikir secara kritis dan menguji dimensi afektif perawatan klien
(Keliat 2002). Masih menurut Keliat (2002), kegunaan metode konferensi adalah
sebagai berikut; 1) meningkatkan pembelajaran penyelesaian masalah dalam
kelompok melalui analisis kritikal, pemilihan alternatif pemecahan masalah, dan
pendekatan kreatif, 2) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah, 3) Menerima umpan
balik dari kelompok atau pengajar, 4) memberi kesempatan terjadinya diskusi dan
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pemecahan masalah oleh disiplin ilmu lain, 5) Berinteraksi dan menggunakan
orang lain sebagai narasumber, 6) Meningkatkan kemampuan memformulasikan
ide, 7) Mendorong kemampuan mahasiswa untuk berkontribusi, 8) Meningkatkan
rasa percaya diri dalam berinteraksi dalam kelompok, 9) Mengembangkan
kemampuan berargumentasi dan keterampilan kepemimpinan.
Konferensi dibagi dua jenis yaitu konferensi awal (pre conference) dan
konferensi akhir (post conference).
1) Konferensi awal
Konferensi awal merupakan diskusi antara pembimbing klinik dan peserta didik
tentang persiapan peserta didik, pengenalan masalah pasien, rencana tindakan
keperawatan, cara dan strategi pelaksanaan tindakan. Konferensi awal dilakukan
sebelum

memulai

praktik.

Bagi

pembimbing

klinik,

konferensi

awal

memungkinkan pembimbing untuk mengidentifikasi perasaan peserta didik
mengenai pengalaman praktik.
2) Konferensi akhir
Konferensi akhir merupakan diskusi tentang penyelesaian masalah pasien,
membandingkan masalah yang dijumpai, dan pengalaman praktik langsung
(Keliat 2002). Konferensi akhir dilaksanakan di akhir praktik klinik atau setelah
pengalaman belajar tertentu diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok peserta
didik.
Menurut Nursalam dan Efendi (2007), urutan kegiatan konferensi adalah sebagai
berikut:
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1) Hari Pertama
Pada hari pertama mahasiswa praktik, pembimbing klinik mengadakan
konferensi awal dengan kegiatan pokok berupa penjelasan kepada mahasiswa
tentang karakteristik ruangan, staf, dan tim pelayanan kesehatan lain dimana
peserta didik akan ditempatkan. Selain itu juga perlu dijelaskan tujuan keberadaan
peserta didik di tempat praktik, perilaku peserta didik yang diharapkan sesuai
dengan falsafah praktik keperawatan praktik klinik, serta waktu atau tempat
dimana peserta didik dapat menemui pembimbing klinik apabila menemui
kesulitan, baik teknik maupun interpersonal. Saat konferensi awal ini,
pembimbing klinik mengkaji kembali persiapan peserta didik untuk menghadapi
dan memberi asuhan keperawatan kepada pasien mulai dari aspek perencanaan
sampai dengan evaluasi.
Pada akhir praktik hari pertama, pembimbing klinik mengajak mahasiswa untuk
konferensi akhir. Pembimbing klinik berdiskusi dengan mahasiswa untuk
membahas pasien, tempat praktik, dan pengalaman belajar yang dicapai pada hari
pertama.Pembimbing klinik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk
mengutarakan pendapat, mengekspresikan perasaan, mengklarifikasi rasional
tindakan yang telah dilakukan peserta didik, dan memberi kesempatan pada
mahasiswa untuk mengemukakan usulan perbaikan yang dapat diterapkan pada
hari selanjutnya. Diskusi sebaiknya dilakukan di tempat terpisah yang jauh dari
pasien.
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2) Hari Kedua dan selanjutnya
Pada konferensi awal hari kedua, pembimbing klinik mengajak mahasiswa
membahas perkembangan pasien dan rencana tindakan pada hari kedua.
Pembimbing klinik juga harus menyiapkan kasus baru, untuk mengantisipasi
kemungkinan adanya kondisi satu pasien yang akan diasuh oleh beberapa peserta
didik. Konferensi paska klinik dilakukan segera setelah praktik dilaksanakan.
Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi
perkembangan pasien, kemampuan peserta didik dalam menyiapkan pada hari
tersebut

dan

menilai

perkembangan

kemampuan

menegakkan

diagnosa

keperawatan.
c. Bed Side Teaching
Bed side teaching merupakan suatu metode mengajar peserta didik yang
dilakukan di samping tempat tidur klien, meliputi kegiatan mempelajari kondisi
klien dan asuhan keperawatan yang dibutuhkan klien (Nursalam dan Efendi
2007). Pembimbing klinik dapat mengajarkan dan mendidik peserta didik untuk
menguasai

keterampilan

prosedural,

menumbuhkan

sikap

profesional,

mempelajari perkembangan fisik dan biologis serta melakukan komunikasi
melalui pengamatan langsung. Kegiatan yang didemonstrasikan adalah sesuatu
yang belum diperoleh peserta didik sebelumnya, atau apabila peserta didik
menghadapi kesulitan menerapkan.
Prinsip pelaksanaan bed side teching adalah sebagai berikut; 1) Sikap fisik
maupun psikologis dari pembimbing klinik, peserta didik dan pasien, 2) jumlah
peserta didik dibatasi yaitu sekitar lima orang, 3) Diskusi di depan pasien
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dilakukan seminimal mungkin, 4) Dilakukan demonstrasi ulang, 5) Evaluasi
pemahaman peserta didik sesegera mungkin terhadap apa yang didapatnya saat
itu, 6) Kegiatan yang didemonstrasikan adalah sesuatu yang belum pernah
diperoleh peserta didik sebelumnya atau kesulitan yang dihadapi peserta didik.
Persiapan dalam melakukan bed side teching adalah menyiapkan kasus sesuai
kebutuhan, koordinasi dengan staf klinik agar tidak mengganggu jalannya
rutinitas perawatan pasien, serta menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana
yang akan digunakan.
6. Kepuasan
a. Hakekat Kepuasan Pelanggan
Satisfaction (kepuasan) berasal dari bahasa latin satis (artinya baik, atau
memadai) dan facio (artinya melakukan atau membuat), sehingga secara
sederhana dapat diartikan “membuat sesuatu cukup memadai atau baik”. Istilah
kepuasan pelanggan (customer satisfaction) memiliki arti lebih kompleks.
Menurut pendapat Mowen yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (Tjiptono, 2006),
kepuasan pelanggan merupakan sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa
setelah perolehan (acquisition) dan pemakaiannya. Menurut Ben M.Enis (Enis,
1074), customer satisfaction adalah “ the customers beleif that the benefits of a
given exchange exceed the cost of making that exchange...”. Jadi

kepuasan

pelanggan ialah perbandingan antara persepsinya mengenai sesuatu dibandingkan
dengan ekspektasinya terhadap hal tersebut.
Menurut Christoper Lovelock (1991) ada lima dimensi yang dapat dijadikan
pedoman dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Dalam bahasa riset
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pemasaran, dimensi tersebut adalah

tangible (fasilitas fisik, peralatan dan

personalia pemberi jasa), reliability (keakuratan dan keterikatan pemberi jasa pada
komitmen atau memberikan jasa sesuai yang dijanjikan), responsiveness
(kemauan dan kemampuan pemberi jasa atau personilnya untuk memberikan
layanan secara cepat/tepat sesuai keinginan pelanggan), assurance ( keyakinan
bahwa pemberi/personilnya mempunyai kompetensi yang memadai) dan empathy
(pemberi jasa atau personilnya memberikan perhatian atau sikap peduli terhadap
para pelanggannya, mengetahui kebutuhan per individual pelanggan).
Di dalam bukunya yang berjudul “Pengukuran tingkat Kepuasan Pelanggan”,
J.Suprapto (2001) mengutip definisi kepuasan dari Oliver, bahwa “kepuasan
adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang
dirasakannya dengan harapannya.” Sementara itu Kotler (2002) menyatakan
bahwa “customer satisfaction is the extent to which a product’s perceived
performance matches a buyer expectations. If the product’s performance falls
short of expectations, the buyer is dissatisfied. If performance matches or exceed
ex[ectations, the buyer is satisfied or delighted.” Secara umum, dapat diulas
bahwa kepuasan pelanggan adalah sejauh mana performa produk yang diharapkan
sesuai dengan harapan pembeli. Jika performa produk lebih rendah daripada yang
diharapkan, maka pembeli akan tidak puas. Jika performa sesuai atau melebihi
harapan, maka pembeli akan merasa puas atau sangat puas. Jadi, tingkat kepuasan
merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja (pemberi barang/jasa) yang
dirasakan dibandingkan dengan harapan pelanggan. Apabila kinerja di bawah
harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan,

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
28

pelanggan akan merasa puas. Sedangkan jika kinerja melebihi harapan, pelanggan
akan merasa sangat puas.
Menurut Irawan (2002), kepuasan pelanggan sebagai persepsi terhadap produk
atau jasa yang telah memenuhi harapannya, sehingga pelanggan tidak puas apabila
mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. Pelanggan akan merasa
puas jika persepsinya sama atau lebih dari yang diharapkan. Konsumen
mempunyai kriteria yang pada dasarnya identik dengan beberapa jenis jasa yang
memberikan kepuasan pada para pelanggan, yaitu:
1) Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa secara
akurat sesuai dengan yang diinginkan.
2) Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu
konsumen menyediakan dengan cepat sesuai dengan yang diharapkan.
3) Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk
melayani dengan rasa percaya diri.
4) Emphaty (empati), yaitu kemampuan karyawan untuk memberikan perhatian
secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen.
5) Tangible (kasat mata atau kenyataan), yaitu penampilan, fasilitas fisik,
peralatan, personil, dan alat-alat komunikasi.
b. Kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran klinik keperawatan.
Untuk meningkatkan mutu bimbingan klinik keperawatan di lahan praktik,
selain menggunakan hasil akhir berupa kompetensi mahasiswa sebagai tolok ukur
keberhasilan bimbingan, juga penting untuk memperhatikan kepuasan dari
mahasiswa praktik. Lima faktor dalam kepuasan pelanggan yang telah diuraikan
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dalam hakekat kepuasan pelanggan apabila diterapkan dalam proses bimbingan
klinik keperawatan adalah sebagai berikut (Ratnawati 2005):
1) Reliability (keandalan), kemampuan guru/dosen/pembimbing klinik untuk
memberikan jasa/pelayanan sesuai yang dijanjikan, terpercaya, akurat dan
konsisten.
2) Responsiveness (daya tanggap), kemampuan dari guru/dosen/pembimbing
klinik/karyawan/pemilik lembaga

untuk membantu peserta didik dan

memberikan jasa dengan cepat, bermakna, serta mengerti keluhan yang
diajukan oleh peserta didik.
3) Assurance (jaminan), kemampuan karyawan/guru/dosen/pembimbing klinik
untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah
dikemukakan kepada peserta didik.
4) Emphaty (empati), kesediaan guru/dosen/pembimbing klinik untuk lebih
peduli, memberikan perhatian secara pribadi kepada peserta didik.
5) Tangible (kenyataan), berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, alat peraga,
serta kelengkapan sarana dan prasarana.
Aspek kepuasan mahasiswa menyangkut fisik, mental dan sosial. Kepuasan
terhadap lingkungan, suhu udara, kebersihan, kenyamanan, kecepatan pelayanan,
keramahan, perhatian, privacy serta tarif atau biaya pendidikan (Ratnawati 2005).
Pelayanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan
harapan mahasiswa terkait dengan tingkat kepuasannya, adalah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
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1) Akses atau jangkauan pelayanan pendidikan, pelayanan yang diberikan mudah
untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa sesuai kebutuhan.
2) Efektifitas pelayanan,teknologi yang dipakai dalam standar pelayanan sudah
berhasil guna sehingga mampu dikembangkan pada mahasiswa.
3) Hubungan antar manusia, interaksi antar karyawan, pembimbing klinik dan
mahasiswa terjalin dengan baik akan menimbulkan kepercayaan dan
kredibilitas.
4) Efisiensi pelayanan, pelayanan yang bermutu tidak selalu membutuhkan
sumber daya yang berlebih.
5) Kesinambungan pelayanan, mahasiswa mendapatkan pelayanan yang sesuai
dengan yang dibutuhkan, tidak terputus-putus atau pengulangan materi dan
pembahasan yang tidak perlu serta mempunyai akses terhadap layanan
pendidikan lanjutan.
6) Kenyamanan dan kenikmatan, kenyamanan pelayanan tidak langsung
berhubungan dengan efektifitas belajar, tetapi mempengaruhi tingkat kepuasan
mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan.
7) Informasi pada mahasiswa, dapat memberikan informasi kepada mahasiswa
tentang silabus, kurikulum, metode, sistem evaluasi pembelajaran dan
sebagainya.
8) Keamanan pelayanan pendidikan, pelayanan pendidikan harus aman dari
risiko cidera, infeksi, efek samping dan bahaya lainnya.
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B. Kerangka Pikir
Pendidikan keperawatan sebagai pendidikan keprofesian memiliki landasan
profesi yang kokoh, yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi keperawatan serta menumbuhkembangkan keterampilan dasar dan
kemampuan sebagai tenaga keperawatan. Pendidikan keperawatan juga memiliki
landasan profesi yang kokoh, bermakna dan menumbuhkan serta membina sikap,
tingkah laku

dan kemampuan profesional

untuk

melaksanakan praktik

keperawatan ilmiah.
Masa pertumbuhan dan pembinaan landasan profesi ini disebut sebagai
sosialisasi profesional ( professional socialization) atau adaptasi profesional
(professional adaptation), yaitu masa ketika seorang peserta didik menjadi
perawat profesional (Nursalam dan Efendi 2007). Pada pendidikan keperawatan,
pelaksanaan sosialisasi profesi dilaksanakan secara simultan dan atau terpisah
serta terintegrasi dengan pembinaan kemampuan akademik. Adaptasi profesional
bagi peserta didik yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klinik
keperawatan dilakukan dalam tatanan nyata pelayanan atau asuhan keperawatan.
Dalam tatanan nyata tersebut terdapat komunitas keperawatan yang sarat dengan
tokoh panutan (role model) dengan suasana lingkungan yang kondusif untuk
perubahan perilaku dan kepuasan peserta didik.
Permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran klinik adalah metode
pembelajaran klinik. Metode pembelajaran merupakan suatu metode untuk
mendidik peserta didik di klinik yang memungkinkan pendidik memilih dan
menerapkan cara mendidik sesuai dengan tujuan dan karakteristik individual
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peserta didik berdasarkan kerangka konsep pembelajaran (Nursalam

2007).

Selain metode pembelajaran, lingkungan belajar klinik juga perlu diperhatikan
dalam pelaksanaan proses pembelajaran klinik. Lingkungan belajar klinik
merupakan salah satu bentuk iklim pembelajaran yang dipengaruhi beberapa
faktor yaitu sistem, pembimbing klinik, staf perawat, beban kerja serta lingkungan
yang baik (Boor et all. 2008)
Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dikemukakan kerangka pikir penelitian seperti tersaji dalam gambar 2.2 berikut
ini:

Lingkungan Pembelajaran Klinik:
3. Lingkungan fisik (kondisi
1.
tempat belajar, ketersediaan
pasien, kurikulum,
beban
kerja)
4. Lingkungan
2.
sosial
(pembimbing
klinik,
staf
perawat, tim kesehatan lain)

Persepsi
Bimbingan
tanggapan terhadap:

Kepuasan Dalam Proses
Pembelajaran Klinik
(reliability, responsiveness,
assurance, emphaty, tangible)

Klinik,

4. Metode Penugasan Klinik
1.
Tertulis
5. Metode Konferensi
2.
6. Metode Bed Side Teaching
3.

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian
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C. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ada hubungan lingkungan belajar klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa
keperawatan dalam pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta.
2. Ada hubungan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa
keperawatan dalam pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta.
3. Ada hubungan lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan

klinik

dengan tingkat kepuasan mahasiswa keperawatan dalam pengalaman belajar
klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu
Lokasi penelitian adalah di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta yang bertempat di Jalan A. Yani Pabelan Surakarta. Ruang yang diteliti
adalah semua ruang perawatan yang digunakan sebagai lahan praktik mahasiswa
keperawatan yang meliputi Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat,
Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reanimasi,
serta Instalasi Rawat Intensif. Penelitian ini direncanakan akan memakan waktu
kurang lebih 6 bulan yaitu bulan Juni 2012 sampai dengan bulan November
2012.
Tabel 3.1. Jadual Penelitian
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8

Bulan/tahun 2012

Kegiatan

Juni
1

Penyusunan
proposal
penelitian
Seminar
proposal
penelitian
Perbaikan
proposal
Pengajuan ijin
ke lahan
penelitian
Pengumpulan
data
Pengolahan
Data
Penyusunan
laporan
penelitian

2

3

Juli
4

1

2

3

Agustus
4

1

2

3

September
4

1

2

3

4

Oktober
1

2

3

November
4

1

2

XX XX XX X
X
XX
XX X
X XX X
X XX X
X XX XX

Ujian

X
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B. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif korelasional dengan metode

survey, dan pendekatan data secara cross sectional. Tipe penelitian ini adalah
penelitian penjelasan (explanatory/konfirmatory research), karena penelitian ini
bermaksud menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan
melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
C. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa DIII Keperawatan dan
mahasiswa S1 Keperawatan yang menjalani proses pembelajaran klinik di RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada periode bulan Oktober 2012 sebanyak 60
mahasiswa terdiri dari 27 mahasiswa DIII Keperawatan dan 33 mahasiswa S1
Keperawatan (berdasarkan data jadwal pembelajaran klinik keperawatan RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tahun 2012).
2. Sampel
Pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Stratified Random
Sampling.Teknik ini digunakan karena populasi mempunyai anggota/unsur yang
tidak homogen dan berstrata secara proporsional (Murti 2010). Ukuran sampel
dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel dari Isaac
dan Michael ( Sugiyono 2008). Hasil perhitungan dengan menggunakan tingkat
kesalahan 5% adalah sebesar 51 orang (berdasarkan tabel Isaac Michael).
Pembagian ukuran sampel berdasarkan strata dalam populasi adalah sebagai
berikut:
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DIII Keperawatan

= 27/60

X 51

=

22,9

=

23

S1 Keperawatan

= 33/60

X 51

=

28,05

=

28

=

51

Jumlah

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
1. Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel
terikat.Variabel bebas adalah lingkungan pembelajaran klinik dan persepsi
bimbingan klinik.Variabel terikat adalah tingkat kepuasan mahasiswa dalam
pengalaman belajar klinik.
2. Definisi Operasional Variabel
a. Lingkungan Belajar Klinik adalah lingkungan yang digunakan oleh
mahasiswa untuk proses pembelajaran klinik serta lingkungan yang
diharapkan agar hasil belajar yang diraih mahasiswa dapat maksimal.
Lingkungan belajar klinik meliputi lingkungan fisik yaitu

kondisi tempat

pembelajaran klinik, ketersediaan pasien, sarana penunjang pembelajaran,
beban kerja. Sedangkan lingkungan sosial meliputi interaksi pembimbing
klinik, staf ruangan dan tim kesehatan lain. Alat ukur lingkungan belajar
klinik berupa kuesioner, dengan skala data interval.
b. Persepsi mahasiswa terhadap bimbingan klinik adalah persepsi mahasiswa
terhadap metode yang digunakan oleh pembimbing klinik keperawatan
kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran klinik keperawatan di RSO
Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Metode yang digunakan meliputi metode
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konferensi, penugasan klinik tertulis dan bed side teaching. Alat ukur metode
bimbingan klinik berupa kuesioner dengan skala data interval.
c. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik keperawatan
adalah perasaan yang dirasakan mahasiswa antara harapan dan kenyataan
terhadap lingkungan belajar klinik dan metode bimbingan klinik yang
diterapkan oleh pembimbing klinik selama pengalaman belajar klinik
keperawatan di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Dimensi kepuasan
meliputi tangible, reability, responsive, assurance, dan emphaty. Alat ukur
kepuasan mahasiswa berupa kuesioner dengan skala interval.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam
penelitian ini adalah kuesioner terstruktur berupa pertanyaan dan pernyataan
tertutup yang diberikan kepada responden. Responden diminta untuk menyatakan
persepsinya terhadap variabel bebas dan menyatakan kepuasannya sebagai
variabel terikat yang tertuang dalam kuesioner. Untuk memperoleh informasi
tentang masing-masing variabel, digunakan instrumen sebagai berikut:
1. Instrumen Untuk Mengukur Lingkungan Belajar Klinik
Untuk mengukur variabel lingkungan belajar klinik digunakan kuesioner yang
berisi pernyataan yang disusun berdasarkan indikator variabel lingkungan belajar
klinik dengan skala likert dengan 4 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS),
Setuju (S),

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), dengan penilaian

sebagai berikut:
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Tabel 3.2.
Penilaian Instrumen Lingkungan Belajar Klinik
Jawaban
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

Skor
Pernyataan positif
4
3
2
1

Pernyataan negatif
1
2
3
4

Butir pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel
lingkungan belajar klinik. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrumen lingkungan
belajar klinik beserta dengan indikatornya.
Tabel 3.3.
Kisi-Kisi Instrumen Lingkungan Belajar Klinik

No

Indikator Lingkungan Belajar Klinik

Lingkungan Fisik
Kondisi ruang dan ketersediaan
pasien
2. Kurikulum
3. Sarana penunjang pembelajaran
4. Beban kerja
B Lingkungan sosial
5. Interaksi dengan pembimbing klinik
6. Interaksi dengan staf ruangan
Jumlah Item

No Item
Pernyataan Pernyataan
Positif
Negatif

A
1.

Jumlah
Item

1,2,3,5

4,6

6

7,8,9,10
12,13,14,16
17,19

11
15
18,20,21

5
5
5

22,24,26
27,29,31
20

23,25
28,30
11

5
5
31

2. Instrumen Untuk Mengukur Persepsi Bimbingan Klinik
Untuk mengukur persepsi bimbingan klinik digunakan kuesioner dengan skala
likert dengan 4 pilihan jawaban yaitu Selalu (SL), Sering (SR), Kadang (KD),
Tidak Pernah (TP) dengan penilaian sebagai berikut:
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Tabel 3.4.
Penilaian Instrumen Persepsi Bimbingan Klinik
Jawaban
Skor
Selalu
4
Sering
3
Kadang
2
Tidak Pernah
1
Butir pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator variabel persepsi
bimbingan klinik. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrumen persepsi bimbingan
klinik beserta dengan indikatornya.
Tabel 3.5.
Kisi-Kisi Instrumen Persepsi Bimbingan Klinik
No

Indikator Metode Bimbingan Klinik

1. Penerapan metode konferensi
2. Penerapan metode bed side teaching
3. Penerapan metode penugasan klinik tertulis
Jumlah Item

No Item
1 s/d 11
12 s/d 23
24 s/d 33

Jumlah
Item
11
12
10
33

3. Instrumen Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa digunakan kuesioner dengan
skala likert dengan 4 pilihan jawaban yaitu Sangat Puas (SP), Puas (P), Tidak
Puas (TP), Sangat Tidak Puas (STP), dengan penilaian sebagai berikut:
Tabel 3.6.
Penilaian Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Jawaban

Skor

Sangat Puas
Puas
Tidak Puas
Sangat Tidak Puas

4
3
2
1
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Butir pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan dimensi tingkat kepuasan
mahasiswa. Berikut ini adalah tabel kisi-kisi instrumen tingkat kepuasan
mahasiswa.
Tabel 3.7.
Kisi-Kisi Instrumen Tingkat Kepuasan Mahasiswa
No

Dimensi Kepuasan Mahasiswa

1. Tangibles
2. Reliability
3. Responsiveness
4. Assurance
5. Emphaty
Jumlah Item

No Item
1,2,3,4,5,6
7,8,9,10,11,12
13,14,15,16,17,18
19,20,21,22,23,24
25,26,27,28,29,30

Jumlah
Item
6
6
6
6
6
30

F. Uji Validitas dan Reliabilitas
Butir-butir instrumen yang telah disusun selanjutnya ditelaah dan dievaluasi
dengan meminta pendapat kepada ahli pendidikan keperawatan. Sebelum
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terlebih dahulu dilakukan uji
validitas dan uji reliabilitas instrumen.
1. Uji Validitas
Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan
skor tiap butir dengan skor total tiap item yang merupakan jumlah tiap skor butir.
Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien yang digunakan untuk
mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah item tersebut
layak digunakan atau tidak. Teknik yang digunakan adalah Korelasi Product
Moment (Sugiyono 2008). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masingmasing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari
keseluruhan item. Item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total
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menunjukkan item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap
apa yang ingin diungkap (Dwi Prayitno 2009).
Rumus :
N

rxy =
N

xy

x2

N

x

y

y2

N

y2

Keterangan :

rxy
y
x
n

=
=
=
=

Koefisien korelasi item total
Skor item
Skor total
Banyaknya subyek

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Nilai ini
kemudian di bandingkan dengan nilai r tabel. Nilai r tabel pada signifikansi 0,05
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 30 didapat r tabel sebesar 0,361 (lihat pada
lampiran tabel r). Jika r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel, maka item
pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total dan dinyatakan valid. Jika r
hitung lebih kecil dengan r tabel, maka item pertanyaan tidak berkorelasi
signifikan terhadap skor total dan dinyatakan tidak valid (Dwi Priyatno 2009). Uji
coba instrumen dalam penelitian ini dilakukan kepada 30 orang mahasiswa
keperawatan yang praktik di RSO Prof. Dr. R Soeharso Surakarta pada periode
bulan September 2012. Hasil uji validitas masing-masing instrumen dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil Uji Validitas Kuesioner Lingkungan Belajar Klinik
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Tabel 3.8
Hasil Uji Validitas Kuesioner Lingkungan Belajar Klinik
No Item

rproduct moment

r table 5%

Keterangan

1
1
2
3
4
5

2
0,752
0,643
0,965
0,899
0,965

3
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

4
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
0,415
0,965
0,567
0,016
0,705
0,549
0,669
0,122
0,932
0,965
0,965
0,239
0,752
0,622
0,752
0,793
0,622
0,752
0,912
0,892
0,965
0,622
0,965
0,793
0,622
0,622

3
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

4
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Tidak valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa dari 31 item pernyataan dalam
kuesioner lingkungan belajar klinik, ternyata ada tiga item pernyataan yang
nilainya dibawah 0,361 (nilai r tabel) sehingga dinyatakan tidak valid dan harus
dikeluarkan dari kuesioner. Pernyataan yang tidak valid adalah item nomor 9
(indikator kurikulum), item nomor 13 (indikator sarana penunjang pembelajaran),
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dan item nomor 17 (indikator beban kerja). Dengan demikian, maka kuesioner
untuk mengukur variabel lingkungan belajar klinik yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah 28 item.
b. Hasil Uji Validitas Kuesioner Persepsi Bimbingan Klinik
Tabel 3.9
Hasil Uji Validitas Kuesioner Persepsi Bimbingan Klinik
No Item

rproduct moment

r tabel 5%

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0,825
0,804
0,916
0,720
0,916
0,821
0,720
0,720
0,810
0,821
0,720
0,720
0,290
0,810
0,720
0,810
0,821
0,720
0,821
0,720
0,810
0,720
0,810
0,821
0,720
0,810
0,810
0,642
0,916
0,845
0,916
0,522
0,016

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
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Dari tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa dari 33 item pernyataan dalam
kuesioner persepsi bimbingan klinik, ada dua item pernyataan yang nilainya
dibawah 0,361 (r

tabel)

sehingga dinyatakan tidak valid. Pernyataan yang tidak

valid adalah item nomor 13 yaitu salah satu pernyataan pada indikator penerapan
metode bed side teaching dan pernyataan nomor 33 dari indikator penerapan
metode penugasan tertulis. Dengan demikian, maka kuesioner persepsi bimbingan
klinik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 31 item.
c. Hasil uji Validitas Kuesioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Tabel 3.10
Hasil Uji Validitas Kuesioner Tingkat Kepuasan Mahasiswa
No Item
Keterangan
rproduct moment
r tabel 5%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0,731
0,814
0,731
0,814
0,770
0,731
0,814
0,821
0,813
0,922
0,731
0,922
0,770
0,731
0,731
0,814
0,637
0,922
0,857
0,922
0,731
0,731
0,814
0,731
0,814
0,443
0,922

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
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Valid
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Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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28
0,528
0,361
Valid
29
0,034
0,361
Tidak Valid
30
0,814
0,361
Valid
Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa dari 30 item pernyataan dalam

kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa, ada satu item pernyataan yang nilainya
dibawah 0,361 ( r tabel ) sehingga dinyatakan tidak valid. Pernyataan yang tidak
valid adalah item nomor 29 yaitu salah satu pernyataan pada aspek emphaty.
Dengan demikian, maka jumlah pernyataan dalam kuesioner untuk mengukur
tingkat kepuasan mahasiswa dalam penelitian ini adalah 29 item.
2. Uji Reliabilitas
Instrumen yang telah dilakukan uji validitas, maka item yang gugur dibuang
dan item-item yang valid kemudian dimasukkan ke dalam uji reliabilitas. Uji
reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur
atau instrumen, sehingga instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan tetap
konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk mengukur reliabilitas
instrumen dalam penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach karena skor
instrumen berbentuk skala. Rumus reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach
adalah sebagai berikut (Furchan 2007)
= k

Rxx

k 1

1

Xii
Xii

Xij

, i

j

Keterangan :
Rxx

=

Koefisien reliabilitas

K

=

Banyaknya butir pertanyaan

=

Pembilang menunjukkan elemen diagonal matriks

Xii

korelasi dijumlahkan bersama-sama

Xii

Xij

=

Penyebut menunjukkan semua elemen dari matrik
korelasi dijumlahkan secara bersama-sama
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Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikasi 0,05 (5%), artinya instrumen
dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment.
a. Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Belajar Klinik
Tabel 3.11
Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Belajar Klinik

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item10
Item11
Item12
Item14
Item15
Item16
Item18
Item19
Item20
Item21
Item22
Item23
Item24
Item25
Item26
Item27
Item28
Item29
Item30
Item31

Scale Mean if Item
Deleted
89.43
89.73
89.53
89.70
89.53
91.00
89.53
89.90
89.67
91.33
89.77
89.70
89.53
89.53
89.43
89.67
89.43
89.50
89.67
89.43
89.60
89.70
89.53
89.67
89.53
89.50
89.67
89.67

Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected ItemItem Deleted
Total Correlation
153.220
.734
149.720
.626
150.257
.963
145.941
.874
150.257
.963
156.000
.363
150.257
.963
152.093
.513
146.713
.665
156.161
.527
150.737
.618
145.183
.917
150.257
.963
150.257
.963
153.220
.734
154.782
.615
153.220
.734
150.190
.774
154.782
.615
153.220
.734
148.317
.905
145.803
.881
150.257
.963
154.782
.615
150.257
.963
150.190
.774
154.782
.615
154.782
.615

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.971
.972
.970
.970
.970
.973
.970
.973
.972
.972
.972
.969
.970
.970
.971
.972
.971
.971
.972
.971
.970
.970
.970
.972
.970
.971
.972
.972

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.972
28

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Alpha sebesar 0,972, sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) sebesar 30 didapat
nilai sebesar 0,361 (tabel r). Karena nilainya lebih dari 0,361, maka dapat
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disimpulkan bahwa butir-butir instrumen kuesioner lingkungan belajar klinik
dalam penelitian ini adalah reliabel.
b. Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Bimbingan Klinik
Tabel 3.12
Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Bimbingan Klinik
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if
Corrected ItemDeleted
Item Deleted
Total Correlation
Item1
103.63
168.654
.809
Item2
103.73
166.271
.785
Item3
103.57
169.909
.908
Item4
103.70
172.769
.713
Item5
103.57
169.909
.908
Item6
103.53
168.740
.800
Item7
103.70
172.769
.713
Item8
103.70
172.769
.713
Item9
103.47
171.637
.790
Item10
103.53
168.740
.800
Item11
103.70
172.769
.713
Item12
103.70
172.769
.713
Item14
103.47
171.637
.790
Item15
103.70
172.769
.713
Item16
103.47
171.637
.790
Item17
103.53
168.740
.800
Item18
103.70
172.769
.713
Item19
103.53
168.740
.800
Item20
103.70
172.769
.713
Item21
103.47
171.637
.790
Item22
103.70
172.769
.713
Item23
103.47
171.637
.790
Item24
103.53
168.740
.800
Item25
103.70
172.769
.713
Item26
103.47
171.637
.790
Item27
103.47
171.637
.790
Item28
103.77
168.737
.622
Item29
103.57
169.909
.908
Item30
103.73
165.720
.815
Item31
103.57
169.909
.908
Item32
103.93
171.926
.475
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.977
31

Cronbach's Alpha if
Item Deleted
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.976
.977
.976
.976
.976
.978

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Alpha sebesar 0,977, sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) sebesar 30 didapat
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nilai sebesar 0,361 (tabel r). Karena nilainya lebih dari 0,361, maka dapat
disimpulkan bahwa butir-butir instrumen pada kuesioner persepsi bimbingan
klinik dalam penelitian ini adalah reliabel.
c. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Tabel 3.13
Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepuasan Mahasiswa

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10
Item11
Item12
Item13
Item14
Item15
Item16
Item17
Item18
Item19
Item20
Item21
Item22
Item23
item24
Item25
Item26
Item27
Item28
Item30

Scale Mean if
Item Deleted
95.27
95.03
95.27
95.03
95.10
95.27
95.03
95.20
95.30
95.13
95.27
95.13
95.10
95.27
95.27
95.03
95.33
95.13
95.30
95.13
95.27
95.27
95.03
95.27
95.03
96.60
95.13
95.50
95.03

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if
Item Deleted
Correlation
Item Deleted
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
141.748
.748
.973
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
140.924
.809
.972
138.562
.796
.972
141.982
.916
.972
144.616
.720
.973
141.982
.916
.972
141.748
.748
.973
144.616
.720
.973
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
141.264
.606
.974
141.982
.916
.972
137.941
.833
.972
141.982
.916
.972
144.616
.720
.973
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
144.616
.720
.973
143.620
.793
.972
146.524
.394
.975
141.982
.916
.972
143.983
.470
.975
143.620
.793
.972

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.974

N of Items
29

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Alpha sebesar 0,974, sedangkan nilai r
kritis (uji 2 sisi) pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) sebesar 30 didapat
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nilai sebesar 0,361 (tabel r). Karena nilainya lebih dari 0,361, maka dapat
disimpulkan bahwa butir-butir instrumen pada kuesioner tingkat kepuasan
mahasiswa dalam penelitian ini adalah reliabel.
G. Teknik Analisa Data
Sebelum dilakukan analisa data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi dasar
yang meliputi (Dwi Priyatno 2009) :
1. Uji Normalitas
Uji Normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan karena data dalam penelitian ini
adalah data berskala interval, dan metode analisis menggunakan metode statistik
parametrik sehingga persyaratan normalitas harus terpenuhi (Susetyo 2012).
Dalam penelitian ini akan digunakan uji One sample Kolmogorov-Smirnov
dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi
normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.
2. Uji Linearitas
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang linear atau tidak. Uji lineritas perlu dilakukan dalam penelitian ini
karena merupakan prasyarat dalam analisis korelasi dan regresi ganda. Pengujian
pada SPSS dengan menggunakan Test For Linearity pada taraf signifikansi 0,05.
Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi kurang
dari 0,05.
Langkah selanjutnya adalah dilakukan uji stastistik untuk menganalisis
hubungan. Uji statistik ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikan atau
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tidaknya hubungan antar variabel. Uji dalam penelitian ini meliputi uji statistik
koefisien korelasi yang disebut sebagai uji hubungan dan uji statistik koefisien
regresi yang disebut sebagai uji prediksi (Hasan 2010). Analisis hubungan ini
meliputi:
1. Analisis Korelasi Sederhana
Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan
antara dua variabel (lingkungan belajar klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa
dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa) dan untuk
mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi menunjukkan seberapa
besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Menurut Sugiyono (2007)
pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
sangat rendah (0,00 – 0,199), rendah (0,20 – 0,399), sedang (0,40 – 0,599), kuat
(0,60 – 0,799), sangat kuat (0,80 – 1,00). Karena data dalam penelitin ini berskala
interval, maka analisis korelasi sederhana yang digunakan adalah Pearson
Correlation (Hasan 2010). Koefisien Korelasi Pearson dirumuskan sebagai
berikut:
=

[

Keterangan:

2

(

(

2) ][

)(

2

)

(

2)]

rxy = koefisien korelasi Pearson
X = variabel bebas
Y = variabel terikat
n

= jumlah data
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2. Analisis Korelasi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih
variabel independen (X1,X2) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak,
Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi. Rumus
korelasi ganda dengan dua variabel independen adalah:

.

=

(

) +(

Keterangan:

)

1

2. (
(

)

). (

). (

)

Ry.x1x2

= korelasi variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan Y

ryx1

= korelasi sederhana antara X1 dengan Y

ryx2

= korelasi sederhana antara X2 dengan Y

rx1x2

= korelasi sederhana antara X1 dengan X2

3. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau
lebih variabel independen (X1,X2) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini
untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear
berganda sebagai berikut:
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Y = a + b1X1 + b2X 2
Keterangan:
Y

= variabel terikat yaitu tingkat kepuasan mahasiswa

X1

= variabel bebas yaitu lingkungan belajar

X2

= variabel bebas yaitu persepsi bimbingan klinik

a

= konstanta

b

= besarnya nilai koefisien regresi

4. Analisis Determinasi (R 2) / Sumbangan Prediktor
Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan
pengaruh variabel independen (X1,X 2) secara serentak terhadap variabel dependen
(Y).

Rumus mencari koefisien determinasi dengan dua variabel independen

adalah:
=

(

) + (

Keterangan:

)
1

2. (
(

)

). (

). (

R2

= koefisien determinasi

Ryx1

= korelasi sederhana antara X1 dengan Y

Ryx2

= korelasi sederhana antara X2 dengan Y

)

Rx1x2 = korelasi sederhana antara X1 dengan X2
5. Analisis Koefisien Regresi Secara Individu (Uji t)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independen

(X 1,X 2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen (Y). Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:
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t hitung

=

Keterangan :
r

= koefisien korelasi parsial

k

= jumlah variabel independen

n

= jumlah sampel

6. Analisis Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X 1,X 2)
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
(Y). Rumus F hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut:
2

R
F=

(k )

2

(1 R )

(n k 1)

Keterangan:
R = koefisien determinasi
n = jumlah sampel
k = Jumlah variabel independen
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Diskripsi Data
1. Diskripsi Tempat dan Responden Penelitian
Data ruang perawatan yang digunakan sebagai lahan praktik mahasiswa serta
diskripsi tentang hasil sebaran kuesioner adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Lahan Praktik Mahasiswa keperawatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Ruang Tempat Praktik
Ruang Anggrek-Cempaka
Ruang Bougenvile-Dahlia
Ruang Edelweis
Poliklinik Ortopedi Reguler
Instalasi Gawat Darurat
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Anestesi dan Reanimasi
Instalasi Rawat Intensif

Jumlah responden
7
6
6
6
7
7
6
6

Sedangkan data untuk pembimbing klinik keperawatan tergambar pada tabel 4.2
berikut ini.
Tabel 4.2
Pendistribusian Pembimbing Klinik Keperawatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ruangan

Jumlah PK

Bidang Pelayanan Keperawatan
(koordinator)
Instalasi Gawat Darurat
Poliklinik Ortopedi Reguler
Ruang Anggrek-Cempaka
Ruang Bougenvile Dahlia
Ruang Edelweis
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Anestesi dan Reanimasi
Instalasi Rawat Intensif
Jumlah

commit to user

3
3
2
4
4
2
3
3
3
27

Pendidikan
D3
S1
3
1
1
1
1
2
1
7

3
1
3
3
1
1
3
2
20
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Dari data pada tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah perawat yang
mempunyai sertifikat pelatihan pembimbing klinik keperawatan

pada saat

penelitian ini dilaksanakan dan bertugas sebagai pembimbing klinik keperawatan
berjumlah 27 orang, dengan keterangan tiga orang sebagai koordinator dan 24
orang sebagai pembimbing langsung di lahan.
Dalam proses bimbingan klinik keperawatan, untuk pengelolaan administrasi
dikoordinasi oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian, sedangkan teknis
pelaksanaan bimbingan di lahan praktik menjadi tanggung jawab dari bidang
pelayanan keperawatan, termasuk untuk mengatur penempatan dan jadwal
mahasiswa. Metode bimbingan klinik yang lazim digunakan disetiap ruangan
adalah metode konferensi, metode bed side teaching, serta metode penugasan
tertulis.
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari institusi pendidikan
keperawatan yang sedang melaksanakan praktik lapangan di RSO Prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta sejumlah 51 orang. Sebelum dilakukan pemilihan secara acak
(random), telah dipilih mahasiswa yang sudah menjalani praktik klinik minimal
satu minggu. Berikut ini disajikan data karakteristik responden menurut jenis
kelamin dan tingkat pendidikan.
Tabel 4.3
Ditribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden
No.
1
2

Tingkat Pendidikan
Laki-laki
Perempuan
Total
Sumber: Data Primer

Frekuensi
19
32
51
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Data pada table 4.3 menunjukkan bahwa responden mayoritas berjenis kelamin
perempuan yaitu sebanyak 62,75(%), sedangkan laki-laki berjumlah 37,25(%).
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden
No.
1
2
3
4

Tingkat Pendidikan
Strata 1(profesi)
Diploma 3 semester 3
Diploma 3- semester 5
Diploma 3 Magang
Total
Sumber: Data Primer

Frekuensi
28
9
6
8
51

Prosentase (%)
54,9
17,6
11,8
15,7
100

Data pada table 4.4 di atas menunjukkan bahwa mahasiswa keperawatan yang
melaksanakan praktik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta pada saat penelitian
ini dilakukan mayoritas adalah mahasiswa S1 keperawatan (tahap profesi)
sebanyak 54,9 % dan sisanya sebanyak 45,1 % dari mahasiswa D3 keperawatan.
2. Diskripsi Data Variabel Penelitian
Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diolah sebagai proses untuk
memperoleh ringkasan data yang akan digunakan sebagai dasar dan bahan dalam
pembahasan. Pengolahan data meliputi pengecekan data yang telah dikumpulkan
(editing), pemberian kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang
sama (coding), dan membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi
kode sesuai analisis yang dibutuhkan (tabulasi). Data kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis diskriptif. Hasil analisis diskriptif

untuk variabel

lingkungan belajar klinik, variabel persepsi bimbingan klinik dan variabel tingkat
kepuasan mahasiswa tergambar pada tabel 4.5 berikut ini:
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Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif
Statistics
Lingkungan Belajar
Klinik
Valid
51
51
N
Missing
0
0
Mean
85.96
84.96
Median
89.00
87.00
Mode
89a
90
Std. Deviation
11.567
12.100
Range
46
46
Minimum
60
56
Maximum
106
102
Sum
4384
4333
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Tingkat Kepuasan

Persepsi Bimbingan
klinik
51
0
87.78
90.00
100
13.279
52
60
112
4477

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan diskripsi untuk masingmasing variabel sebagai berikut:
a. Diskripsi Variabel Lingkungan Belajar Klinik
Data tentang lingkungan belajar klinik keperawatan di RSO prof. Dr. R.
Soeharso Surakarta diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 28 item
pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban dan skor 4,3,2, dan 1. Jumlah
skor maksimal jika responden memperoleh skor 4 untuk seluruh item pernyataan
adalah 112 dan jumlah skor minimal jika memperoleh nilai 1 adalah 28. Hasil
skoring jawaban kuesioner lingkungan belajar klinik diperoleh skor tertinggi
(maximum) 102 dan skor terendah (minimum) adalah 56 dengan rata-rata skor
(mean) sebesar 84,96, median 87,00, standar deviasi (SD) = 12,1, dan jangkauan
data/range (R) adalah 46. Menurut Andi Hakim Nasution (1975) dalam Soemantri
(2006), bila data penelitian (n) <250 maka banyaknya kelas (K) adalah 9 dan bila
n

Data dalam

penelitian ini berjumlah 51, sehingga banyak kelas adalah 9. Interval kelas (P)
adalah besarnya jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas pengamatan
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(R/K) = 46 : 9 = 5,11 = 5. Batas bawah kelas (lower class limits) adalah 56
sedangkan batas atas kelas (upper class limits) adalah 56 - 1 + 5 = 60.
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, selanjutnya disusun tabel distribusi
frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Skor Lingkungan Belajar Klinik
Kelas Interval
Frekuensi
Frekuensi Relatif (%)
56
60
3
5,9
61
65
1
2,0
66
70
5
9,8
71
75
2
3,9
76
80
5
9,8
81
85
7
13,7
86
90
9
17,7
91
95
7
13,7
96
102
12
23,5
Jumlah
51
100
Dalam bentuk grafik histogram, skor hasil kuesioner lingkungan belajar klinik
dapat digambarkan sebagai berikut:
12
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Gambar 4.1. Grafik Histogram Lingkungan Belajar Klinik
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Berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal, data hasil skor kuesioner
lingkungan belajar klinik tersebut di atas kemudian dikelompokkan dalam tiga
kategori yaitu kategori baik (nilai 86-112 ), sedang ( 57-85 ), dan kurang (28-56).
Berdasarkan kategori tersebut, maka data skor lingkungan belajar klinik dapat
dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kategori Lingkungan Belajar Klinik
No

Kategori

Jumlah

Prosentase (%)

1
2
3

Baik
28
Sedang
22
Kurang
1
Total
51
Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut:

54,90
43,14
1,96
100

1.96%
43.14%
54.90%

Baik

Sedang

Kurang

Gambar 4.2. Diagram Lingkaran
Hasil Kategori Skor Lingkungan Belajar Klinik
Dari gambar 4.2 dapat diketahui bahwa skor untuk variabel lingkungan belajar
klinik di RSO Prof Dr .R. Soeharso Surakarta mayoritas dalam kategori baik,
yaitu sebesar 54,90 %.
b. Diskripsi Variabel Persepsi Bimbingan Klinik
Data tentang persepsi mahasiswa terhadap bimbingan klinik keperawatan di
RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari
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31 item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban dan skor 4,3,2, dan 1.
Jumlah skor maksimal jika responden memperoleh skor 4 untuk seluruh item
pernyataan adalah 124 dan jumlah skor minimal jika memperoleh nilai 1 adalah
31. Hasil skoring jawaban kuesioner persepsi bimbingan klinik diperoleh skor
tertinggi (maximum) 112 dan skor terendah (minimum) adalah 60 dengan rata-rata
skor (mean) sebesar 87,78, median 90,00, standar deviasi (SD) = 13,279 dan
jangkauan data /range (R) adalah 52. Data dalam penelitian ini berjumlah 51,
sehingga banyak kelas adalah 9. Interval kelas (P) adalah besarnya jangkauan data
dibagi dengan banyaknya kelas pengamatan (R/K) = 52 : 9 = 5,77 = 6. Batas
bawah kelas (lower class limits) adalah 60 sedangkan batas atas kelas (upper class
limits) adalah 60 - 1 + 6 = 65.
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, selanjutnya disusun tabel distribusi
frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Skor Persepsi Bimbingan Klinik
Kelas Interval
60
65
66
71
72
77
78
82
83
88
89
94
95
100
101
106
107
112
Jumlah

Frekuensi
2
6
3
5
8
13
14
4
1
51

Frekuensi Relatif (%)
13,9
11,8
5,9
9,8
15,7
25,5
17,6
7,8
2,0
100

Dalam bentuk histogram dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4.3. Grafik Histogram Persepsi Bimbingan Klinik
Berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal, data hasil skor kuesioner persepsi
bimbingan klinik tersebut di atas kemudian dikelompokkan dalam tiga kategori
yaitu kategori baik (nilai 94-124 ), sedang ( 63-93 ), dan kurang (31-62).
Berdasarkan kategori tersebut, maka data skor persepsi bimbingan klinik dapat
dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Kategori Persepsi Bimbingan Klinik
No
1
2
3

Kategori
Baik
Sedang
Kurang
Total

Jumlah
16
33
2
51

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut:
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4%
31.37%
64.70%

Baik

Sedang

Kurang

Gambar 4.4. Diagram Lingkaran
Hasil Kategori Skor Persepsi Bimbingan Klinik
Dari gambar 4.4 dapat diketahui bahwa skor untuk variabel persepsi bimbingan
klinik di RSO Prof Dr.R.Soeharso Surakarta mayoritas dalam kategori sedang /
cukup, yaitu sebesar 64,70 %.
c. Diskripsi Variabel Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Data tentang tingkat kepuasan mahasiswa praktikan

di RSO Prof. Dr. R.

Soeharso Surakarta diperoleh melalui kuesioner yang terdiri dari 29 item
pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban dan skor 4,3,2, dan 1. Jumlah skor
maksimal jika responden memperoleh skor 4 untuk seluruh item pernyataan
adalah 116 dan jumlah skor minimal jika memperoleh nilai 1 adalah 29. Hasil
skoring jawaban kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa diperoleh skor tertinggi
(maximum)106 dan skor terendah (minimum) adalah 60 dengan rata-rata skor
(mean) sebesar 85,96, median 89,00, standar deviasi (SD) = 11,567 dan jangkauan
data/range (R) adalah 46. Data dalam penelitian ini berjumlah 51, sehingga
banyak kelas adalah 9. Interval kelas (P) adalah besarnya jangkauan data dibagi
dengan banyaknya kelas pengamatan (R/K) = 46 : 9 = 5,11 = 5. Batas bawah kelas
(lower class limits) adalah 60 sedangkan batas atas kelas (upper class limits)
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adalah 60 - 1 + 5 = 64. Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, selanjutnya
disusun tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:
Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Skor Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Kelas Interval
Frekuensi
Frekuensi Relatif (%)
60
64
4
7,8
65
69
1
2,0
70
74
5
9,8
75
79
4
7,8
80
84
5
9,8
85
89
11
21,6
90
94
11
21,6
95
99
3
5,9
100
106
7
13,7
Jumlah
51
100
Dalam bentuk grafik histogram, skor hasil kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4.5. Grafik Histogram Tingkat Kepuasan Mahasiswa
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Berdasarkan nilai minimal dan nilai maksimal, data hasil skor kuesioner tingkat
kepuasan mahasiswa tersebut di atas kemudian dikelompokkan dalam tiga
kategori yaitu kategori tinggi (nilai 88-116 ), sedang ( 59-87 ), dan rendah (2958). Berdasarkan kategori tersebut, maka data skor tingkat kepuasan mahasiswa
dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Kategori Tingkat Kepuasan Mahasiswa
No
1
2
3

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

Jumlah
29
22
0
51

Prosentase (%)
56,86
43,14
0
100

Dalam bentuk diagram dapat digambarkan sebagai berikut:
0%
43.14%
56.86%

Baik

Sedang

Kurang

Gambar 4.6. Diagram Lingkaran
Hasil Kategori Skor Tingkat Kepuasan Mahasiswa

Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa skor untuk variabel tingkat kepuasan
mahasiswa praktikan di RSO Prof Dr.R.Soeharso Surakarta mayoritas dalam
kategori baik, yaitu sebesar 56,86 %.
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B. Pengujian Hipotesis
1. Uji Persyaratan Analisis
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data dari ketiga
variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji
normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji One Sample KolmogorovSmirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan
berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.
Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:
Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig. Statistic
df
Sig.
Tingkat Kepuasan
.120
51
.064
.963
51
.109
Lingkungan Belajar Klinik
.121
51
.060
.945
51
.020
Persepsi Bimbingan Klinik
.076
51 .200*
.973
51
.289
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Dari hasil di atas dapat dilihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov bahwa nilai
signifikansi untuk tingkat kepuasan sebesar 0,064 ; untuk lingkungan belajar
klinik sebesar 0,060 ; dan untuk persepsi bimbingan klinik sebesar 0,200. Karena
signifikansi untuk seluruh variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa data pada ketiga variabel di atas berdistribusi normal. Angka statistik
menunjukkan semakin kecil nilainya maka distribusi data semakin normal (Dwi
Priyatno 2009).
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b. Uji Linearitas
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai
prasyarat dalam analisis korelasi dan regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan
menggunakan Test For Linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel
dikatakan mempunyai hubungan linear bila signifikansi (linearity) kurang dari
0,05.
Hasil uji linearitas dapat dilihat pada table 4.13 dan 4.14 berikut ini:
Tabel 4.13
Hasil tes for Linearity
Lingkungan Belajar Klinik dan Tingkat Kepuasan
ANOVA Table

(Combined)
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.

6685.990
28
238.785
17.462
.192

Tingkat Kepuasan * Lingkungan Belajar
Between Groups
Within
Groups
Linearity
Deviation from
Linearity
6386.158
299.832
300.833
1
27
22
6386.158
11.105
13.674
467.021
.812
.006
.699

Total

6986.824
50

Tabel 4.14
Hasil tes for Linearity
Persepsi Bimbingan Klinik dan Tingkat Kepuasan
ANOVA Table

(Combined)
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.

6609.157
26
254.198
16.154
.148

Tingkat Kepuasan * Persepsi Bimbingan
Between Groups
Within
Groups
Linearity
Deviation from
Linearity
6127.138
482.019
377.667
1
25
24
6127.138
19.281
15.736
389.368
1.225
.003
.311
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Dari output pada tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada
linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa antara variabel lingkungan belajar klinik dan tingkat kepuasan
terdapat hubungan yang linear. Demikian pula dengan hasil uji linearitas pada
variabel persepsi bimbingan klinik dan tingkat kepuasan pada table 4.14, didapat
nilai signifikansi sebesar 0,003 (kurang dari 0,05), sehingga dapat disimpulkan
bahwa hubungan kedua variabel adalah linear.
2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan
antara variabel bebas (Lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik)
dengan variabel terikat (tingkat kepuasan mahasiswa), apakah masing-masing
variabel bebas berhubungan positif atau negatif. Selain itu juga untuk
memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami
kenaikan atau penurunan. Hasil analisis sebagai berikut:
Tabel 4.15
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
9.171
3.267

(Constant)
Lingkungan Belajar
.573
1
Klinik
Persepsi Bimbingan
.321
Klinik
a. Dependent Variable: Tingkat Kepuasan

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

2.807

.007

.198

.599

2.888

.006

.181

.368

2.775

.008
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Persamaan regresi adalah Y = a + b1X 1 + b2X 2. Data dalam tabel 4.15 apabila
dimasukkan dalam persamaan tersebut di atas menjadi Y

= 9,171 + 0,573X 1 +

0,321X 2. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:
A = 9,171

: jika pembelajaran klinik tidak memperhatikan sama sekali adanya
lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik
atau lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan adalah
sama dengan nol, maka tingkat kepuasan berada pada nilai
konstan sebesar 9,171.

b1 = 0,573

: Koefisien regresi variabel lingkungan belajar klinik (X 1) sebesar
0,573 artinya jika persepsi bimbingan klinik (X2) dianggap tetap
maka setiap kenaikan 1% lingkungan belajar klinik, akan
mengakibatkan peningkatan kepuasan mahasiswa sebesar 0,573.

b2 = 0,321

: Koefisien regresi variabel persepsi bimbingan klinik (X 2) sebesar
0,321 artinya lingkungan belajar klinik (X1) dianggap tetap maka
setiap

kenaikan

1%

persepsi

bimbingan

klinik,

akan

mengakibatkan peningkatan kepuasan mahasiswa sebesar 0,321.
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b.

Analisis Korelasi Sederhana
Tabel 4.16
Hasil Analisis Korelasi Lingkungan Belajar Klinik dan Tingkat Kepuasan
Correlations
Lingkungan
Belajar Klinik

Tingkat
Kepuasan

Pearson
1
.960**
Correlation
Lingkungan Belajar
Klinik
Sig. (2-tailed)
.000
N
51
51
Pearson
.960**
1
Correlation
Tingkat Kepuasan
Sig. (2-tailed)
.000
N
51
51
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Dari hasil analisis korelasi sederhana yang ditunjukkan pada tabel 4.16 di atas
didapat koefisien korelasi

antara lingkungan belajar klinik dengan tingkat

kepuasan sebesar 0,960. Menurut Sugiyono (2008), koefisien korelasi sebesar
0,960 termasuk sangat kuat. Nilai -value untuk dua sisi adalah 0,00 yang berarti
lebih kecil dari tingkat signifikansi

= 0,05 atau (0,00 < 0,05), sehingga H 0

ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara lingkungan belajar klinik dengan
tingkat kepuasan. Nilai r positif menunjukkan arah hubungan yang positif, berarti
lingkungan belajar klinik semakin baik/buruk maka kepuasan mahasiswa juga
akan meningkat/menurun.
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Tabel 4.17
Hasil Analisis Korelasi Persepsi Bimbingan Klinik dan Tingkat Kepuasan
Correlations
Persepsi
Bimbingan Klinik
1

Pearson Correlation
Persepsi Bimbingan Klinik Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Tingkat Kepuasan
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tingkat Kepuasan

51
.956**
.000
51

.956**
.000
51
1
51

Dari hasil analisis korelasi sederhana yang ditunjukkan pada tabel 4.17 di atas
didapat korelasi

antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan

sebesar 0,956. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat
antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan. Nilai r positif
menunjukkan arah hubungan yang positif, berarti semakin baik persepsi
mahasiswa terhadap bimbingan klinik maka kepuasan mahasiswa akan semakin
meningkat. Sebaliknya semakin rendah persepsi mahasiswa terhadap bimbingan
klinik maka tingkat kepuasan mahasiswa akan semakin menurun.
Dari tabel hasil korelasi di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara lingkungan
belajar klinik dan tingkat kepuasan sebesar 0,960; sedangkan korelasi antara
persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan sebesar sebesar 0,956.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa korelasi antara lingkungan
belajar klinik dan tingkat kepuasan lebih kuat dibandingkan korelasi antara
persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan.
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c.

Analisis Korelasi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua atau

lebih variabel independen (X1,X2) terhadap variabel dependen (Y) secara
serentak, koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi. Nilai
R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang
terjadi semakin kuat, sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka hubungan
yang terjadi semakin lemah.
Tabel 4.18
Hasil Analisis Korelasi Berganda
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
.963

a

Adjusted R Square

.927

Std. Error of the Estimate

.924

3.18530

a. Predictors: (Constant), Persepsi Bimbingan Klinik, Lingkungan Belajar Klinik
b. Dependent Variable: Tingkat Kepuasan

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, diperoleh angka R sebesar 0,963. Menurut
Sugiyono (2008), koefisien korelasi (R) sebesar 0,963 memberikan arti bahwa
antara lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik terdapat hubungan
yang positif dan sangat kuat dengan tingkat kepuasan mahasiswa. Jika lingkungan
belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik makin baik/buruk, maka tingkat
kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran klinik akan meningkat/menurun.
d.

Analisa Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (uji F)
Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen

(lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik) secara bersama-sama
berhubungan secara siginifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepuasan).
Prosedur untuk uji statistiknya adalah sebagai berikut:
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1) Menentukan formulasi hipotesis
H 0: 1= 0

:

Tidak ada hubungan yang signifikan antara lingkungan
belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa.

H 1: 1# 0 :

Ada hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar
klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa.

2) Menentukan taraf nyata dan nilai F tabel
Taraf nyata ( ) yang digunakan adalah 5% (0,05). Dengan menggunakan
tingkat keyakinan 95%, df1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df2 (n-k-1) (n =
jumlah responden, k = jumlah variabel independen) = 51-2-1 = 48, diperoleh
hasil untuk F tabel sebesar 3,191
3) Menentukan kriteria pengujian
H 0 diterima (H 1 ditolak) apabila Fhitung

F tabel

H 1 diterima (H 0 ditolak) apabila Fhitung > F tabel
4) Melakukan uji statistik
Nilai F hitung dapat dikatahui dari hasil analisis regresi seperti yang tertera
pada tabel 4.19 berikut ini:
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Tabel 4.19
Koefisien Regresi Secara bersama-sama (uji F)

Model

Sum of Squares

Regression

6202.906

ANOVAa
df
Mean Square
2

3101.453

F

Sig.

305.67
8

.000b

Residual
487.016
48
10.146
Total
6689.922
50
a. Dependent Variable: Tingkat Kepuasan
b. Predictors: (Constant), Persepsi Bimbingan Klinik, Lingkungan Belajar
Klinik

5) Kesimpulan
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 305,678,
sedangkan nilai F tabel adalah 3,191. Karena F hitung > F tabel, maka H 0
ditolak, artinya ada hubungan secara signifikan antara lingkungan belajar
klinik dan persepsi bimbingan klinik secara bersama-sama dengan tingkat
kepuasan mahasiswa.
e.

Analisa Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen (lingkungan

belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik ) dengan variabel dependen (tingkat
kepuasan) secara individual. Hasil analisis uji t tertera pada tabel 4.20 berikut ini:
Tabel 4.20
Hasil Koefisien Regresi Secara Individual (uji t)

Model

(Constant)
1 Lingkungan Belajar Klinik
Persepsi Bimbingan Klinik

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
9.171
3.267
.573
.198
.321
.181
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Coefficients
Beta
.599
.368

t

2.807
2.888
2.775

Sig.

.007
.006
.008
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a. Dependent Variable: Tingkat Kepuasan

1)

Uji t hubungan lingkungan belajar klinik dengan tingkat kepuasan
mahasiswa.
a) Menentukan formulasi hipotesis
H 0: 1= 0

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara lingkungan
belajar klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa.

H 1: 1# 0 : Ada hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar
klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa.
b) Menentukan taraf nyata ( ) dan t tabel
Taraf nyata ( ) adalah 0,025 (2,5%). Tabel distribusi t pada a = 5% : 2 =
2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 51-2-1 = 48 (n
adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas), diperoleh nilai
t tabel sebesar 2,011
c) Menentukan kriteria pengujian
H 0 diterima (H 1 ditolak) apabila thitung

t tabel

H a diterima (H 0 ditolak) apabila thitung > t tabel
d) Menentukan nilai uji statistik (t hitung)
Berdasarkan tabel uji t (tabel 4.20) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,888.
e) Membuat kesimpulan
Karena t hitung > t tabel ( 2,888 > 2,011) maka Ho ditolak, artinya ada
hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar klinik dengan tingkat
kepuasan mahasiswa.
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2)

Uji t hubungan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan
mahasiswa.
a) Menentukan formulasi hipotesis
H0

: Tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi bimbingan
klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa.

Ha

: Ada hubungan yang signifikan antara persepsi bimbingan klinik
dengan tingkat kepuasan mahasiswa.

b) Menentukan taraf nyata ( ) dan t tabel
Taraf nyata ( ) adalah 0,025 (2,5%).
Tabel distribusi t pada a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat
kebebasan (df) n-k-1 atau 51-2-1 = 48 (n adalah jumlah sampel dan k
adalah jumlah variabel bebas), diperoleh nilai t tabel sebesar 2,011
c) Menentukan kriteria pengujian
H 0 diterima (H 1 ditolak) apabila thitung

t tabel

H a diterima (H 0 ditolak) apabila thitung > t tabel
d) Menentukan nilai uji statistik (t hitung)
Berdasarkan tabel uji t (tabel 4.20) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,775.
e) Membuat kesimpulan
Karena t hitung > t tabel ( 2,775 > 2,011) maka Ho ditolak, artinya ada
hubungan yang signifikan antara persepsi bimbingan klinik dengan
tingkat kepuasan mahasiswa.
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f.

Analisis Sumbangan Prediktor
Sumbangan prediktor digunakan untuk mengetahui berapa sumbangan

(kontribusi) masing-masing variabel bebas. Ada dua jenis sumbangan yaitu
sumbangan efektif (SE) dan sumbangan relative (SR). Jumlah sumbangan efektif
untuk semua variabel bebas sama dengan koefisien determinasi, sedangkan
jumlah sumbangan relative untuk semua variabelnya sama dengan 1 atau 100%.
Hasil analisis untuk sumbangan prediktor variabel lingkungan belajar klinik dan
persepsi bimbingan klinik adalah sebagai berikut:
1)

Sumbangan Efektif (SE%)

a)

Sumbangan Efektif Lingkungan belajar Klinik (X 1)
SE (X 1)%

= X 1 x rxy1 x 100%
= 0,599 x 0,960 x100%
= 57,5%

b)

Sumbangan Efektif Persepsi Bimbingan Klinik (X 2)
SE (X 2)%

= X 2 x rxy2 x 100%
= 0,368 x 0,956 x100%
= 35,2%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa sumbangan efektif yang
diberikan oleh variabel lingkungan belajar klinik adalah sebesar 57,5% dan
sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel persepsi bimbingan klinik adalah
sebesar 35,2%, sehingga total sumbangan efektif adalah sebesar 92,7%. Hal ini
sesuai dengan hasil analisis determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R square
sebesar 92,7% (tabel 4.21).
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Tabel 4.21
Hasil Analisis Determinasi
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
a

.963

Adjusted R Square

.927

Std. Error of the Estimate

.924

3.18530

a. Predictors: (Constant), Persepsi Bimbingan Klinik, Lingkungan Belajar Klinik
b. Dependent Variable: Tingkat Kepuasan

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R2 sebesar (R square) sebesar 0,927
atau (92,7%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh
variabel independen ( lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik)
terhadap variabel dependen (tingkat kepuasan) sebesar 92,7%. Sedangkan sisanya
sebesar 7,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.
2)

Sumbangan Relatif (SR%)

a)

Sumbangan Relatif Lingkungan belajar Klinik (X1)
SR (X 1)%

= SE (X 1)% / R2 x 100%
= 57,5% / 92,7% x 100%
= 62,03%

b)

Sumbangan Relatif Persepsi Bimbingan Klinik (X 2)
SR (X 2)%

= SE (X 2)% / R2 x 100%
= 35,2% / 92,7% x 100%
= 37,97%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa sumbangan relatif yang
diberikan oleh variabel lingkungan belajar klinik adalah sebesar 62,03% dan
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sumbangan relatif yang diberikan oleh variabel persepsi bimbingan klinik adalah
sebesar 37,97%, sehingga total sumbangan relatif adalah sebesar 100%.
C. Pembahasan
1. Hubungan Antara Lingkungan Belajar Klinik dengan Tingkat Kepuasan
Mahasiswa
Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji t dengan taraf
signifikansi 2,5%, diperoleh data t hitung sebesar 2,888, sedangkan nilai t tabel
adalah 2,011. Dari data tersebut tergambar bahwa t hitung lebih besar daripada t
tabel ( 2,888>2,011) . Hal ini berarti bahwa
diterima, yang berarti ada

hipotesis pertama dinyatakan

hubungan antara lingkungan belajar klinik dengan

tingkat kepuasan mahasiswa. Arah hubungan antara lingkungan belajar klinik
dengan tingkat kepuasan mahasiswa adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan
hasil analisis regresi linier ganda yang menghasilkan persamaan Y =

9,171

+

0,573X 1 + 0,321X 2. Konstanta sebesar 9,171 artinya jika lingkungan belajar klinik
(X 1) dan persepsi bimbingan klinik (X 2) nilainya adalah 0, maka tingkat kepuasan
(Y) nilainya adalah 9,171. Koefisien regresi variabel lingkungan belajar klinik
(X 1) sebesar 0,573

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan

lingkungan belajar klinik mengalami kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan
mahasiswa akan mengalami kenaikan sebesar 0,573. Koefisien bernilai positif
artinya terjadi hubungan positif antara lingkungan belajar klinik dengan tingkat
kepuasan, semakin baik lingkungan belajar klinik, maka tingkat kepuasan
mahasiswa juga semakin meningkat. Sebaliknya semakin kurang baik lingkungan
belajar klinik, maka tingkat kepuasan mahasiswa akan semakin menurun.
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Dari pengukuran sumbangan prediktor pada uraian analisis data, didapat nilai
sumbangan efektif variabel lingkungan belajar klinik terhadap tingkat kepuasan
mahasiswa adalah sebesar 57,5%, sedangkan sumbangan relatifnya sebesar
62,03%. Dari uraian di atas terbukti bahwa ada hubungan antara lingkungan
belajar klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar
klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
Sugian Noor (2004) juga berpendapat bahwa pembelajaran klinik sangat
penting untuk mahasiswa keperawatan. Keberhasilan dan kepuasan mahasiswa
keperawatan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah
lingkungan

belajar.

Lingkungan

belajar

klinik

(Clinical

Learning

Environment/CLE) merupakan tempat yang digunakan oleh mahasiswa untuk
proses pembelajaran klinik. Lingkungan belajar klinik memberikan pengalaman
yang diperlukan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan
dan nilai-nilai karena pengalaman belajar klinik memungkinkan peserta didik
berhadapan dengan pasien yang sesungguhnya saat menangani masalah nyata
yang ditemukan pada saat mahasiswa praktik di lingkungan klinik. Namun bila
lingkungan belajar kurang mendukung akan mematahkan semangat peserta didik
untuk mencari pengalaman dan akibatnya banyak kesempatan untuk maju hilang,
sehingga kompetensi yang dicapaipun tidak maksimal. Hal ini juga sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizani (2006) tentang Pengaruh Faktor
Persepsi Mahasiswa Dalam Pengelolaan Ruang Rawat Inap Terhadap Kepuasan
Mahasiswa Dalam Praktik Klinik Keperawatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara
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persepsi mahasiswa

tentang

lingkungan kerja

praktik dengan kepuasan

mahasiswa.
Pada data hasil penelitian, nilai untuk variabel lingkungan belajar klinik
sebagian besar masuk dalam kategori baik (54,90%), sedang (43,14%) dan dari 51
responden hanya 1,96% saja yang memberikan penilaian rendah. Meskipun
sebagian besar termasuk dalam kategori baik, ada hal-hal yang perlu ditinjau
secara lebih dalam lagi terkait dengan item pernyataan pada kuesioner variabel
lingkungan pembelajaran klinik yang masih mendapat nilai rendah. Terkait
dengan

hal tersebut,

berdasarkan

sebaran

jawaban

mahasiswa

tentang

pendapatnya terhadap lingkungan belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta, dari 28 item pernyataan dalam kuesioner masih ditemukan 4 item
(14,28 %) yang dinilai masih kurang baik.
Item pernyataan no 13 adalah pernyataan negatif yaitu “Buku-buku yang
tersedia di perpustakaan kurang menunjang kebutuhan mahasiswa praktikan”.
Pada item ini 17,65% dari responden menyatakan sangat setuju, 72,5%
menyatakan setuju, dan hanya 9,85% saja yang menyatakan tidak setuju. Dari
hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa menilai
buku-buku yang tersedia di perpustakaan kurang menunjang kebutuhan
mahasiswa praktikan. Sugian Noor (2004) dalam penelitiannya menjelaskan
bahwa

dalam pengembangan pengalaman belajar dan untuk memenuhi

persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan, maka rumah sakit sebagai lahan
praktik harus

memenuhi beberapa

hal, diantaranya

adalah mempunyai

perpustakaan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Beberapa mahasiswa
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memberikan masukan bahwa sarana perpustakaan sebenarnya sudah baik, tetapi
kelengkapan bukunya kurang lengkap, terutama yang terkait dengan masalah
keperawatan ortopedi. Tetapi hal tersebut ditunjang dengan kelebihan lain yaitu
adanya sarana internet di bagian pendidikan dan penelitian yang juga disediakan
untuk mahasiswa praktikan.
Item mendapat penilaian kurang baik yang kedua adalah item no 18 (indikator
beban kerja) yaitu “saya merasa lebih sering disuruh melakukan pekerjaan rutin
daripada dibimbing”. Pada item ini 19,6% mahasiswa menyatakan sangat setuju,
66,6% menyatakan setuju dan hanya 13,8% saja yang tidak setuju. Dalam survey
tentang lingkungan belajar klinik, Permasalahan Mahasiswa Pada Penempatan
Praktik Ners Pertama Kali di Stase Keperawatan Anak, Wastu (2011) menjelaskan
bahwa beban kerja yang tinggi menyebabkan staf perawat tidak memperdulikan
hal-hal lain selain tugas yang menjadi tanggung jawabnya termasuk memfasilitasi
mahasiswa bimbingan. Lingkungan belajar yang baik dapat mengurangi beban
kerja perawat jika dapat dikelola dengan baik. Kepercayaan kepada mahasiswa
sehingga memberikan tugas yang tepat dapat mengurangi kelelahan perawat
akibat menangani tugas yang banyak. Alokasi pasien merupakan salah satu faktor
penentu lingkungan belajar klinik yang baik (Dunn and Hansford, 1997).
Mahasiswa juga merasa lebih percaya diri jika diberikan tugas yang mampu
dikerjakannya (Alhaqwi et al, 2010). Mahasiswa praktik sudah memiliki
pengetahuan yang cukup melalui pembelajaran di kampus. Mahasiswa perlu
memperoleh kepercayaan di lahan praktik agar menumbuhkan keingintahuan
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lebih besar. Kepercayaan ini dapat mengurangi tekanan lingkungan yang penuh
stres dari mahasiswa.
Item yang ketiga terkait dengan interaksi dengan staf di ruang perawatan
yaitu no 25 yang menyatakan “saya lebih banyak belajar dari mahasiswa praktik
keperawatan

lainnya

daripada

staf

perawat”.

Hasil

sebaran

kuesioner

menunjukkan 21,5% mahasiswa menyatakan sangat setuju; 70,5% setuju dan
hanya 8% yang menyatakan tidak setuju. Menurut Wastu (2011), faktor
lingkungan belajar klinik yang paling dirasakan oleh mahasiswa sebagai hal yang
sangat mengganggu adalah perilaku kurang sportif dari staf perawat. Staf perawat
merupakan orang yang paling sering berinteraksi dengan mahasiswa praktikan.
Hubungan dengan staf perawat dirasakan sebagai tekanan tersendiri oleh
mahasiswa. Perilaku perawat yang kadang kurang nyaman, membuat mahasiswa
menjadi segan untuk bertanya, dan memilih bertanya dan belajar dengan
mahasiswa praktikan lain sudah ada diruang tersebut lebih dahulu. Masalah ini
juga terkait dengan beban kerja perawat di ruangan yang cukup tinggi. Mahasiswa
menyadari sepenuhnya bahwa perawat sibuk. Mahasiswa bahkan mempersepsikan
bahwa perawat menganggap bahwa mahasiswa hanya merepotkan saja. Hal ini
masih ada kaitannya dengan item no 27 yaitu “staf perawat lebih banyak
menyuruh bertanya kepada pembimbing klinik daripada menjelaskan pertanyaan
saya”. Pada item ini 11,7% menyatakan sangat setuju, 74,5% menyatakan setuju
dan 13,8% menyatakan tidak setuju. Perilaku perawat tersebut dapat dijelaskan
dalam teori CLE yaitu beban kerja mempengaruhi lingkungan (Fretwell 1980;
dalam Dunn and Burnett, 1955). Selain itu dapat juga dipengaruhi oleh rasa
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kurang percaya diri perawat untuk memberikan bimbingan. Hal ini disebabkan
oleh perbedaan jenjang pendidikan formal antara staf perawat di ruangan dengan
mahasiswa yang praktik. Mahasiswa yang praktik ada yang sudah memperoleh
gelar S1 Keperawatan, sedangkan staf perawatan besar kemungkinannya sebagian
besar masih berpendidikan Diploma 3 Keperawatan. Kurang percaya diri dalam
memberikan bimbingan merupakan permasalahan pada pembimbing di lahan
praktik. Peran pembimbing klinik yang memiliki pendidikan setara sangat
diperlukan.

Selain

itu

pembimbing

klinik

juga

memiliki

kewajiban

mendelegasikan pengawasan dan fasilitasi pada staf perawat. Komunikasi antara
pembimbing klinik, staf perawat dan mahasiswa, akan dapat menjembatani
komunikasi dan menurunkan ketegangan antara mahasiswa dan staf perawat. Hal
ini dapat dijembatani melalui peran kepala ruang (Bezuidennhout et all, 1999)
Menurut Dunn and Hansford (1997) pengajar klinik yang lebih dikenal
sebagai instruktur klinik atau clinical instructur (CI) atau digunakan juga istilah
perseptor biasanya berasal dari lahan praktik, tetapi bisa juga berasal dari institusi
apabila pembimbing dari lahan praktik tidak dapat memenuhi kriteria yang
disyaratkan. Sebagai perseptor, perawat bertanggung jawab terhadap semua
tindakan mahasiswa selama pembelajaran di lahan praktik. Perawat juga harus
membuat pembatasan kewenangan yang jelas dan spesifik tentang asuhan
keperawatan yang menjadi tanggung jawab mahasiswa dan tanggung jawabnya.
Kekaburan tugas ini bisa berdampak besar pada kondisi-kondisi tertentu yang
tidak diharapkan. Misalnya terjadi kesalahan dalam pemberian atau pelaksanaan
suatu tindakan yang dapat berakibat fatal bagi pasien dan dapat menyebabkan
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kematian. Agar pengajaran di klinik tetap efektif, seorang pengajar klinik
sebaiknya memiliki karakteristik di bawah ini.
Pertama, pengajar klinik harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuan
dan keterampilan klinik terbaru. Menganalisa teori-teori, mengumpulkan dari
berbagai sumber, dan menekankan pemahaman konseptual diantara peserta didik.
Membantu peserta didik dalam menghubungkan teori yang melandasi praktik
keperawatan. Mampu menyampaikan atau mentransfer pengetahuan kepada
peserta didik. Memperlihatkan kompetensi klinik, keahlian, dalam keterampilan
dan pertimbangan klinik, dan sikap serta nilai-nilai yang dikembangkan oleh
peserta didik.
Kedua, pengajar klinik sebaiknya menguasai keterampilan dasar mengajar
sebagaimana layaknya seorang pengajar atau dosen. Keterampilan ini terkait
dengan kemampuan pengajar untuk bertanya, menjelaskan, memberi penguatan,
mengadakan variasi, mengelola kelas dan membimbing diskusi. Semua
keterampilan di atas akan tercermin dalam sikap pengajar saat mendiagnosis
kebutuhan pembelajaran, merencanakan instruksi, melakukan supervisi pada
peserta

didik di dalam

lingkungan klinik,

dan melaksanakan evaluasi

pembelajaran. Kondisi lainnya tergambar dalam cara pengajar menyampaikan
informasi dalam susunan yang teratur, memberi penekanan pada hal-hal yang
penting, memberikan penjelasan dan pengarahan dengan jelas dan singkat
sehingga mudah dipahami, mengajukan pertanyaan yang dapat memfasilitasi
pembelajaran dan dapat

meningkatkan kemandirian peserta didik serta

memberikan umpan balik langsung yang positif terhadap kemajuan peserta didik.
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Ketiga, pengajar klinik sebaiknya mempertahankan hubungan harmonis dengan
cara membentuk hubungan interpersonal dengan peserta didik, yang ditandai
dengan adanya kehangatan, rasa saling menghormati, perilaku penuh perhatian,
memberi perhatian, dan bersikap lebih terbuka. Hubungan yang kurang harmonis
antara keduanya dapat menyebabkan situasi dan kondisi pengajaran yang tidak
kondusif. Akhirnya tentu berdampak pada transfer ilmu yang tidak optimal
sehingga pencapaian kompetensi pun dapat terhambat. Hubungan ini juga dapat
dijalin dengan cara memberikan dukungan, dorongan, dan mendengarkan dengan
seksama serta menghargai hak peserta didik untuk menolak, bertanya, dan
mengekspresikan pendapat sendiri dan dapat menerima perbedaan diantara peserta
didik.
Terakhir, terkait dengan karakteristik personal yang harus dimiliki pengajar
klinik yaitu dinamis dan antusias, memiliki rasa humor, ramah, kooperatif, sabar
dan mau serta mampu mengakui kesalahan dan keterbatasan yang dimilikinya.
Pengajar klinik adalah seseorang yang menyukai praktik keperawatan klinik dan
mengajar di dalam lingkungan klinik sesuai dengan keahliannya. Kemampuan
pengajar klinik dalam melaksanakan pengajaran sesuai dengan keahliannya, akan
melahirkan rasa percaya diri pada saat mengajar dan melaksanakan evaluasi
pengajaran. Seorang pengajar klinik juga perlu memperhatikan fleksibilitas,
bertangung jawab terhadap keperawatan dan pengajaran di lingkungan klinik.
2. Hubungan Persepsi Bimbingan Klinik dengan Tingkat Kepuasan
Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t dengan taraf
signifikansi 2,5%, diperoleh data t hitung sebesar 2,775, sedangkan nilai t tabel
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adalah 2,011. Dari data tersebut tergambar bahwa t hitung lebih besar daripada t
tabel ( 2,775 >2,011) . Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima,
yang berarti ada

hubungan antara persepsi bimbingan klinik dengan tingkat

kepuasan mahasiswa. Arah hubungan antara persepsi bimbingan klinik dengan
tingkat kepuasan mahasiswa adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil
analisis regresi linier ganda yang menghasilkan persamaan Y

=

9,171

+

0,573X 1 + 0,321X 2. Konstanta sebesar 9,171 artinya jika lingkungan belajar klinik
(X 1) dan persepsi bimbingan klinik (X 2) nilainya adalah 0, maka tingkat kepuasan
(Y) nilainya adalah 9,171. Koefisien regresi variabel persepsi bimbingan klinik
(X 2) sebesar 0,321

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan

persepsi bimbingan klinik mengalami kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan
mahasiswa akan mengalami kenaikan sebesar 0,321.
Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara persepsi
bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan, semakin baik persepsi mahasiswa
terhadap bimbingan klinik, maka tingkat kepuasan mahasiswa juga semakin
meningkat. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi bimbingan klinik, maka
tingkat kepuasan mahasiswa akan semakin menurun.
Dari pengukuran sumbangan prediktor pada uraian analisis data, didapat nilai
sumbangan efektif variabel persepsi bimbingan klinik terhadap tingkat kepuasan
mahasiswa adalah sebesar 35,2%, sedangkan sumbangan relatifnya sebesar
37,97%. Dari uraian di atas terbukti bahwa ada hubungan antara persepsi
mahasiswa terhadap bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam
pengalaman belajar klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
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Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Kotler (2002) bahwa kepuasan
pelanggan sangat erat hubungannya dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jika
kualitas produk dalam hal ini adalah persepsi mahasiswa tentang

bimbingan

klinik dinilai baik, maka kepuasan mahasiswa juga akan meningkat. Persepsi
bimbingan klinik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa
terhadap penerapan metode bimbingan klinik yang dilakukan oleh pembimbing
klinik dalam proses pembelajaran klinik. Persepsi bimbingan klinik keperawatan
merupakan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian,
pendapat, merasakan tentang salah satu metode mendidik di klinik yang
memungkinkan pendidik atau pembimbing memilih dan menerapkan cara
mendidik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik individual peserta didik
berdasarkan konsep pembelajaran (Nursalam 2003).
Adanya hubungan antara persepsi mahasiswa tentang bimbingan klinik
(penerapan metode bimbingan klinik keperawatan) juga dibuktikan oleh Ekawati
(2010) dalam penelitiannya tentang hubungan antara persepsi penerapan metode
bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar
klinik di RSUD Dr Soegiri Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
metode bed side teaching, penugasan klinik tertulis dan metode konferensi samasama mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa.
Dari 31 item pernyataan dalam kuesioner tentang persepsi mahasiswa terhadap
bimbingan klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, ada 4 item (12,9%)
yang dinilai rendah/kurang. Masalah yang pertama terkait dengan indikator
penerapan metode konferensi. Pada item no 6 yaitu “pada setiap akhir shift
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praktek, pembimbing klinik meluangkan waktu untuk diskusi dengan mahasiswa”.
Sebesar 86,3% mahasiswa menyatakan kadang-kadang; 7,8 % menyatakan tidak
pernah; 5,9% menyatakan sering; dan tidak ada satupun yang menyatakan selalu.
Konferensi akhir sangat penting dan wajib untuk dilakukan, karena menurut
Keliat (2002), konferensi akhir merupakan diskusi tentang penyelesaian masalah
pasien, membandingkan masalah yang dijumpai, dan pengalaman praktik
langsung. Konferensi akhir dilaksanakan di akhir praktik klinik atau setelah
pengalaman belajar tertentu diselesaikan oleh seseorang atau sekelompok peserta
didik. Diskusi ini membantu memberikan suatu cara untuk membantu peserta
didik dalam berpikir secara kritis dan menguji dimensi afektif perawatan
pasien.Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan peserta didik dalam
mengevaluasi perkembangan pasien, kemampuan peserta didik dalam menyiapkan
pada hari tersebut dan menilai perkembangan kemampuan menegakkan diagnosa
keperawatan.
Item nomor 11 juga masih terkait dengan penerapan metode konferensi,
sebanyak 82,35% mahasiswa menyatakan tidak pernah pada pernyataan “pada
saat konferensi akhir, pembimbing klinik ruangan memberikan alternatif
pemecahan masalah untuk mengatasi kendala tersebut”. Salah satu tujuan
diselenggarakannya konferensi akhir adalah untuk memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk mengemukakan pendapat dalam menyelesaikan masalah. Pada
kesempatan ini pembimbing klinik berperan untuk memberikan alternatif
pemecahan masalah untuk mengatasi kendala yang dialami mahasiswa selama
melaksanakan praktik klinik keperawatan.
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Hasil dari sebaran kuesioner persepsi bimbingan klinik keperawatan juga
ditemukan bahwa ada dua pernyataan pada indikator penerapan metode bed side
teaching, yaitu item nomor 14 dan nomor 21. Pernyataan nomor 14 adalah “
sebelum melakukan bimbingan, pembimbing klinik meminta persetujuan
(informed consent) pada pasien dan atau keluarga pasien”. Sebesar 70,59%
menyatakan kadang-kadang; 19,60% menyatakaan tidak pernah

dan sisanya

sebesar 9,81% menyatakan sering. Sedangkan untuk item no 21 yaitu
“Pembimbing klinik memberi kesempatan pada pasien untuk bertanya”, 82,35%
mahasiswa menyatakan “tidak pernah”.
Dari gambaran data di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan
dengan metode bed side teaching belum dilaksanakan secara optimal, terutama
terkait dengan prosedur tetap bed side teaching yang menyangkut hak pasien dan
keluarga. Metode Bed side teaching merupakan suatu metode mengajar peserta
didik yang dilakukan di samping tempat tidur pasien, meliputi kegiatan
mempelajari kondisi pasien dan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien
(Nursalam dan Efendi 2007). Dalam memberikan pembelajaran klinik dengan
metode bed side teaching, pembimbing klinik dituntut untuk memberikan
bimbingan sesuai dengan prinsip-prinsip untuk tetap menghormati hak pasien.
Salah satu prosedur yang harus dilakukan terkait dengan hak pasien dan keluarga
adalah meminta persetujuan (informed consent) dan memberikan kesempatan
pada pasien untuk bertanya. Dalam Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit disebutkan bahwa setiap pasien mempunyai hak untuk memperoleh
layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar
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prosedur operasional. Lebih lanjut dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009
tentang kesehatan didalamnya menyebutkan tentang beberapa hak pasien yaitu
hak atas informasi, hak atas kerahasiaan, serta hak atas persetujuan tindakan
medis.
Ketepatan pembimbing klinik dalam memberikan bimbingan dengan metode
bed side teaching akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan
psikomotor mahasiswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Titik Puji Lestari dan kawan-kawan tentang Efektifitas Metode
Pembelajaran Bed Side Teaching Terhadap Kemampuan Psikomotor Mahasiswa
Kebidanan, bahwa metode bed side teaching sangat efektif untuk meningkatkan
psikomotor mahasiswa.
Menurut Nursalam (2007) bila seseorang telah mencapai fase akhir dalam
belajar atau fase otonomi, maka peserta didik dapat menerapkan konsep-konsep
dan teori-teori keperawatan secara efektif dalam praktik. Menurut Banner (1984)
dalam Nursalam (2007), suatu tingkatan dalam melakukan berbagai keterampilan
(intelektual dan teknikal) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan teori
dapat dicapai melalui pembelajaran klinik. Untuk itu peserta didik perlu
mendapatkan bimbingan sungguh-sungguh dari pengajar untuk mempraktikkan
kegiatan berpikir dan merefleksikan sambil melakukan kegiatan. Bed side
teaching bermanfaat untuk menguasai keterampilan prosedural, menumbuhkan
sikap profesional, mempelajari perkembangan biologis/fisik, dan melakukan
komunikasi melalui pengamatan.
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3. Hubungan Antara Lingkungan Belajar Klinik dan Persepsi bimbingan
Klinik dengan Tingkat Kepuasan Mahasiswa
Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji F dengan taraf
signifikansi 5%, diperoleh data F hitung sebesar 305,678, sedangkan nilai F tabel
adalah 3,191. Dari data tersebut tergambar bahwa F hitung lebih besar daripada F
tabel ( 305,678 >3,191) . Hal ini berarti bahwa

hipotesis ketiga dinyatakan

diterima, yang berarti ada hubungan antara lingkungan belajar klinik dan persepsi
bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa. Arah hubungan antara
lingkungan belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan
mahasiswa adalah positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi linier
ganda yang menghasilkan persamaan Y

= 9,171 + 0,573X 1 + 0,321X2.

Konstanta sebesar 9,171 artinya jika lingkungan belajar klinik (X 1) dan persepsi
bimbingan klinik (X2) nilainya adalah 0, maka tingkat kepuasan (Y) nilainya
adalah 9,171. Koefisien regresi variabel persepsi bimbingan klinik (X 2) sebesar
0,321 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan persepsi bimbingan
klinik mengalami kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan mahasiswa akan
mengalami kenaikan sebesar 0,321.
Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara lingkungan
belajar klinik dan persepsi bimbingan klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa,
semakin baik lingkungan belajar klinik dan persepsi mahasiswa terhadap
bimbingan klinik, maka tingkat kepuasan mahasiswa juga semakin meningkat.
Sebaliknya semakin kurang baik lingkungan belajar klinik dan persepsi
bimbingan klinik, maka tingkat kepuasan mahasiswa akan semakin menurun.
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Dari pengukuran sumbangan prediktor pada uraian analisis data, didapat nilai
sumbangan efektif

dan sumbangan relatif untuk masing-masing variabel

independen sebagai berikut:
Tabel 4.22
Hasil Pengukuran Sumbangan Prediktor
Variabel Yang
Diukur
X1 dengan Y

Prediktor (%)
SE
SR
57,5
62,03

X2 dengan Y

35,2

37,97

Jumlah

92,7

100

Keterangan
Ada
signifikan
Ada
signifikan

hubungan
hubungan

Interpretasi dari tabel di atas adalah bahwa total sumbangan efektif (SE) sama
dengan R Square dari hasil analisis regresi linear berganda yang berarti bahwa
hubungan variabel lingkungan belajar klinik dan variabel persepsi bimbingan
klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa adalah sebesar 92,7% secara
keseluruhan. Berdasarkan tabel terlihat bahwa variabel lingkungan belajar klinik
mempunyai hubungan yang lebih dominan atau lebih signifikan dibandingkan
dengan variabel persepsi bimbingan klinik.
Resnayati

(2010)

dalam

penelitiannya

tentang

Faktor

Determinan

Pengalaman Belajar Klinik Keperawatan Medikal Bedah juga menyimpulkan
bahwa variabel yang berhubungan secara bermakna dengan pengalaman belajar
klinik adalah iklim lingkungan klinik tempat mahasiswa melaksanakan
pembelajaran klinik. Adanya kesamaan persepsi antara mahasiswa dengan
pembimbing klinik mengenai peran mahasiswa sebagai pembelajar ternyata juga
mempunyai hubungan yang bermakna.
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Selama praktik klinik, mahasiswa dapat bereksperimen dengan menggunakan
konsep dan teori untuk praktik, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan
bentuk keperawatan baru (Reilly, 2002). Adanya rasa takut berbuat salah hanya
akan membatasi perkembangan dan keinginan mahasiswa untuk bereksperimen
dengan perawatan. Kondisi ini akhirnya jelas berdampak pada minimnya
pengalaman klinik mahasiswa selama di lahan praktik. Pengajar atau pembimbing
klinik ada kalanya merasa takut seandainya mahasiswa berbuat kesalahan,
sehingga sering menuntut hal yang tidak realistik pada mahasiswa. Hal ini
berdampak kepada kompetensi-kompetensi tertentu yang mungkin tidak tercapai
selama proses pembelajaran.
Dalam penelitian ini kepuasan mahasiswa diartikan sebagai perasaan yang
dirasakan mahasiswa antara harapan dan kenyataan terhadap lingkungan belajar
klinik dan metode bimbingan klinik yang diterapkan oleh pembimbing klinik
selama pengalaman belajar klinik keperawatan di RSO Prof. Dr. R. Soeharso
Surakarta. Dimensi kepuasan meliputi tangible, reability, responsive, assurance,
dan emphaty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa
yang melakukan pembelajaran klinik di RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
mayoritas dalam kategori tinggi (56,86%), sedangkan sisanya sebanyak 43,14 %
tingkat kepuasannya dalam kategori sedang. Meskipun mayoritas dalam kategori
tinggi, tetapi bila ditinjau secara lebih detail hasil kuesioner yang disebarkan,
ditemukan beberapa item pernyataan yang menyatakan ketidakpuasan mahasiswa.
Pada aspek tangible, pada pernyataan “rumah sakit menyediakan buku
referensi yang memadai di perpustakaan” sebagian besar responden (82,35%)
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menyatakan tidak puas/sangat tidak puas. Pada aspek reliability, responden
menyatakan ketidak puasan pada pernyataan “Semua staf perawatan memiliki
kemampuan untuk memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari
mahasiswa”. Pada aspek responsiveness, sebanyak 80,39% responden menyatakan
ketidak puasan pada item “Semua staf di ruang perawatan membuka diri untuk
memberikan bimbingan kepada mahasiswa”, dan 82,35% pada pernyataan
“pembimbing klinik mudah ditemui mahasiswa”. Pada aspek assurance semua
responden menyatakan puas/sangat puas. Pada aspek empathy, sebanyak 82,35%
responden menyatakan ketidakpuasan pada pernyataan “kepedulian perawat dan
staf lain terhadap proses bimbingan klinik sangat baik”.

Dari

ketidakpuasan

mahasiswa tersebut, sebagian besar merupakan indikator dari lingkungan sosial,
yaitu gambaran tentang interaksi mahasiswa praktikan dengan pembimbing klinik
maupun staf perawat di ruang perawatan.
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan
kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya (J Supranto, 2001). Hal ini juga
sesuai dengan pendapat Kotler (2002) bahwa kepuasan pelanggan adalah sejauh
mana performa produk yang diharapkan sesuai dengan harapan pembeli. Jika
performa produk lebih rendah daripada yang diharapkan, maka pembeli akan tidak
puas. Jika performa sesuai atau melebihi harapan, maka pembeli akan merasa puas
atau sangat puas. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara
kinerja (pemberi barang/jasa) yang dirasakan dibandingkan dengan harapan
pelanggan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila
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kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas. Sedangkan jika
kinerja melebihi harapan, pelanggan akan merasa sangat puas.
Menurut Tjiptono (2006), pelayanan yang terbaik yaitu melayani setiap saat,
secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta
profesional dan mampu. Secara garis besar ada empat unsur pokok yang
terkandung dalam pelayanan yang unggul (service excellence) yaitu kecepatan,
ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan
satu kesatuan yang terintegrasi sehingga pelayanan menjadi tidak excellence
apabila ada komponen yang kurang.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hipotesis pertama terbukti. Ada hubungan antara lingkungan belajar klinik
dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik di RSO.
Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Hasil uji t memperoleh nilai t hitung
besar daripada t

lebih

tabel ( 2,888 > 2,011) pada taraf signifikansi 2,5%.

Hubungan yang terjadi bernilai positif, dengan sumbangan efektif sebesar 57,5
% dan sumbangan relatif sebesar 62,03%.
2. Hipotesis kedua terbukti. Ada hubungan antara persepsi mahasiswa tentang
bimbingan klinik keperawatan dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam
pengalaman belajar klinik di RSO. Prof. Dr. Soeharso Surakarta. Hasil uji t
memperoleh nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ( 2,775 > 2,011) pada
taraf signifikansi 2,5%. Hubungan yang terjadi bernilai positif, dengan
sumbangan efektif sebesar 35,2% dan sumbangan relatif sebesar 37,97%.
3. Hipotesis ketiga terbukti. Ada hubungan antara lingkungan belajar klinik dan
persepsi mahasiswa tentang bimbingan klinik keperawatan dengan tingkat
kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik di RSO. Prof. Dr.
Soeharso Surakarta. Hasil uji F memperoleh nilai F hitung lebih besar
daripada F tabel ( 305,678 > 3,191) pada taraf signifikansi 5%. Persentase
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sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar
92,7%.
B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Implikasi penelitian ini secara teoritis sebagai dukungan empiris bagaimana
lingkungan belajar klinik dan persepsi mahasiswa terhadap bimbingan klinik
mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam
pengalaman belajar klinik, temuan penelitian ini mendukung pemikiran dari
beberapa peneliti terdahulu;
a. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang postif antara lingkungan
belajar klinik dengan tingkat kepuasan mahasiswa, dengan demikian hasil
penelitian ini mendukung secara empiris penelitian yang dilakukan oleh
Moscaritolo (2009) yang menyatakan bahwa identifikasi mahasiswa terhadap
lingkungan belajar klinik merupakan penyebab stres dan kecemasan dan dalam
pengalaman belajar klinik, kepuasan mahasiswa akan tercapai jika pembimbing
klinik memberikan informasi, stimulasi serta dapat menciptakan situasi belajar
yang menarik.
b. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap
bimbingan klinik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan
tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik. Hal tersebut di atas
sesuai dengan pendapat Kotler (2002) bahwa kepuasan pelanggan sangat erat
hubungannya dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jika kualitas produk
dalam hal ini adalah persepsi mahasiswa tentang bimbingan klinik dinilai baik,

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
98

maka kepuasan mahasiswa juga akan meningkat. Jika performa produk lebih
rendah daripada yang diharapkan, maka pembeli akan tidak puas. Jika performa
sesuai atau melebihi harapan, maka pembeli akan merasa puas atau sangat puas.
Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja (pemberi
barang/jasa) yang dirasakan dibandingkan dengan harapan pelanggan. Apabila
kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai
dengan harapan, pelanggan akan merasa puas. Sedangkan jika kinerja melebihi
harapan, pelanggan akan merasa sangat puas.
2. Implikasi Praktis
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel lingkungan belajar
klinik dan persepsi bimbingan klinik mempunyai hubungan positif dan signifikan
dengan tingkat kepuasan mahasiswa dalam pengalaman belajar klinik. Variabel
lingkungan belajar klinik memberikan kontribusi terhadap variabel tingkat
kepuasan mahasiswa sebesar 57,5%, sedangkan variabel persepsi bimbingan
klinik memberikan kontribusi sebesar 35,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
variabel

lingkungan

belajar

klinik

memberikan

kontribusi

lebih

besar

dibandingkan dengan variabel persepsi bimbingan klinik. Selama ini masalah
yang terkait dengan lingkungan belajar klinik kurang mendapat perhatian yang
serius dari pihak rumah sakit sebagai lahan praktik mahasiswa keperawatan,
sehingga lingkungan belajar kurang mendukung ini akan mematahkan semangat
peserta didik untuk mencari pengalaman dan akibatnya banyak kesempatan untuk
maju hilang, sehingga kompetensi yang dicapaipun tidak maksimal. Kondisi
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tersebut akan menyebabkan adanya ketidakpuasan mahasiswa selama menjalani
praktik klinik keperawatan di lahan praktik/rumah sakit.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada variabel tingkat kepuasan ada
beberapa

indikator

yang

menyebabkan

ketidakpuasan,

yaitu

kurangnya

kemampuan perawat untuk memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari
mahasiswa pada (aspek reliability), belum semua staf di ruang perawatan
membuka diri untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa (aspek
responsiveness) dan kurangnya kepedulian perawat dan staf lain terhadap proses
bimbingan klinik (aspek emphaty).
Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya-upaya yang harus
dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif
dengan lebih memperhatikan lingkungan sosial (interaksi mahasiswa dengan
pembimbing dan staf perawat di ruangan) diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Pengajar klinik harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuan dan
keterampilan klinik terbaru. Menganalisa teori-teori, mengumpulkan dari
berbagai sumber, dan menekankan pemahaman konseptual diantara peserta
didik. Membantu peserta didik dalam menghubungkan teori yang melandasi
praktik keperawatan. Mampu menyampaikan atau mentransfer pengetahuan
kepada peserta didik. Memperlihatkan kompetensi klinik, keahlian, dalam
keterampilan dan pertimbangan klinik, dan sikap serta nilai-nilai yang
dikembangkan oleh peserta didik.
b. Pengajar

klinik

sebaiknya

menguasai

keterampilan

dasar

mengajar

sebagaimana layaknya seorang pengajar atau dosen. Keterampilan ini terkait
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dengan kemampuan pengajar untuk bertanya, menjelaskan,

memberi

penguatan, mengadakan variasi, mengelola kelas dan membimbing diskusi.
Semua keterampilan di atas akan tercermin dalam sikap pengajar saat
mendiagnosis kebutuhan pembelajaran, merencanakan instruksi, melakukan
supervisi pada peserta didik di dalam lingkungan klinik, dan melaksanakan
evaluasi pembelajaran. Kondisi lainnya tergambar dalam cara pengajar
menyampaikan informasi dalam susunan yang teratur, memberi penekanan
pada hal-hal yang penting, memberikan penjelasan dan pengarahan dengan
jelas dan singkat sehingga mudah dipahami, mengajukan pertanyaan yang
dapat memfasilitasi pembelajaran dan dapat meningkatkan kemandirian
peserta didik serta memberikan umpan balik langsung yang positif terhadap
kemajuan peserta didik.
c. Pengajar klinik sebaiknya mempertahankan hubungan harmonis dengan cara
membentuk hubungan interpersonal dengan peserta didik, yang ditandai
dengan adanya kehangatan, rasa saling menghormati, perilaku penuh
perhatian, memberi perhatian, dan bersikap lebih terbuka. Hubungan yang
kurang harmonis antara keduanya dapat menyebabkan situasi dan kondisi
pengajaran yang tidak kondusif. Akhirnya tentu berdampak pada transfer ilmu
yang tidak optimal sehingga pencapaian kompetensipun dapat terhambat.
Hubungan ini juga dapat dijalin dengan cara memberikan dukungan,
dorongan, dan mendengarkan dengan seksama serta menghargai hak peserta
didik untuk menolak, bertanya, dan mengekspresikan pendapat sendiri dan
dapat menerima perbedaan diantara peserta didik.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
101

d. Pengajar klinik harus memiliki karakteristik personal

yaitu dinamis dan

antusias, memiliki rasa humor, ramah, kooperatif, sabar dan mau serta mampu
mengakui kesalahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Pengajar klinik adalah
seseorang yang menyukai praktik keperawatan klinik dan mengajar di dalam
lingkungan klinik sesuai dengan keahliannya. Kemampuan pengajar klinik
dalam melaksanakan pengajaran sesuai dengan keahliannya, akan melahirkan
rasa percaya diri pada saat mengajar dan melaksanakan evaluasi pengajaran.
Seorang pengajar klinik juga perlu memperhatikan fleksibilitas, bertangung
jawab terhadap keperawatan dan pengajaran di lingkungan klinik.
C. Saran
1. Bagi Manajemen Rumah Sakit
a. Peningkatan kualitas (kemampuan dan keterampilan) pembimbing klinik
secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan terutama
terkait kemampuan dan keterampilan pembimbing klinik dalam penerapan
metode bimbingan klinik (metode konferensi, bed side teaching dan
penugasan klinik tertulis). Pembimbing klinik juga wajib mengikuti
perkembangan pengetahuan dan keterampilan klinik terbaru sehingga
membantu peserta didik dalam mengembangkan teori yang melandasi
praktik keperawatan.
b. Meningkatkan kemampuan pembimbing klinik dalam keterampilan dasar
mengajar,

terkait

dengan

kemampuan

pengajar

untuk

menjelaskan, memberi penguatan serta membimbing diskusi.
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c. Peningkatan kuantitas pembimbing klinik di lahan praktik. Berdasarkan
data penelitian, rata-rata jumlah pembimbing klinik di setiap ruangan
adalah dua sampai tiga orang. Mahasiswa yang praktik sebagian besar
diatur dalam tiga shif jaga, sehingga perlu diupayakan untuk menambah
kuantitas pembimbing klinik dengan pertimbangan ada pembimbing klinik
pada setiap shif jaga.
d. Pengaturan distribusi pembimbing klinik di setiap ruangan disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi (kompetensi, pendidikan formal, dan
jumlah sumber daya manusianya).

Pembimbing klinik sebaiknya

melaksanakan bimbingan di dalam lingkungan klinik yang sesuai dengan
keahliannya sehingga hal ini akan melahirkan rasa percaya diri pada saat
melaksanakan bimbingan.
e. Kepala ruang ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan keterlibatan
staf di ruangan dalam proses bimbingan klinik keperawatan.
f. Perlunya sistem praktik klinik keperawatan yang mengatur peran, tugas,
dan tanggung jawab kepala ruang, pembimbing klinik dan juga peran staf
keperawatan di ruangan sehingga dapat mengarahkan posisi mahasiswa
sebagai tim kerja keperawatan. Dengan memberikan kepercayaan kepada
mahasiswa dan memberikan tugas yang tepat dapat mengurangi kelelahan
perawat akibat menangani tugas yang banyak. Selain itu mahasiswa juga
akan merasa di beri kesempatan untuk belajar dihargai sebagai pembelajar
untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
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2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan
Meningkatkan koordinasi dan kesepakatan dengan pihak manajemen rumah
sakit tentang teknis sistem praktik klinik mahasiswa keperawatan yang akan
diterapkan di lahan praktik.
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