BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Anatomi merupakan ilmu yang memelajari struktur pada tubuh
manusia (Eizenberg, 2015). Belajar dan mengajar anatomi menjadi salah satu
pembelajaran pre-klinik yang paling penting untuk guru maupun
mahasiswanya. Anatomi masih selalu menjadi pelajaran yang sulit dan
menjadi fondasi dalam klinis (Bandyopadhyay and Biswas, 2017). Disisi lain,
prestasi

akademik mahasiswa

kedokteran berperan penting dalam

menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk kedepannya dan juga menjadi
salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam pekerjaan maupun studi
yang lebih lanjut (Tiruneh et al., 2020).
Selama bertahun-tahun pada pendidikan kedokeran, pembelajaran dan
pengajaran anatomi telah banyak mengalami berubahan (Bandyopadhyay and
Biswas, 2017). Anatomi masih menjadi topik yang sulit untuk dipelajari
karena berbagai alasan, salah satunya banyaknya materi anatomi yang harus
dipelajari dengan waktu yang singkat (Chariker and Pani, 2013). Dari
berbagai topik anatomi yang ada, mahasiswa kedokteran tahun kedua paling
kesulitan dengan materi neuroanatomi (Hall et al., 2018).
Setiap mahasiswa memiliki cara yang unik untuk belajar. Mahasiswa
juga dapat menentukan sendiri apa, seberapa lama, dan bagaimana cara
mereka belajar (Chang and Wimmers, 2016). Bahkan, mahasiswa maupun
guru dapat memilih cara atau metode belajar dan metode mengajar yang
paling sesuai untuk masing-masing (Bandyopadhyay and Biswas, 2017).
Sayangnya, banyak dari mahasiswa kedokteran tidak mengerti dan tidak
memakai metode belajar yang membuat mereka bisa belajar dengan optimal
(Chang and Wimmers, 2016).
Metode belajar seseorang mengacu pada karakter perilaku tiap
individu dan berfungsi sebagai indikator bagaimana informasi dipersepsikan
oleh seseorang. Adanya domain pembelajaran yang berbeda-beda seperti
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kognitif, afektif, psikomotorik, dan konatif memberikan arahan mengenai apa
yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapat belajar (Eagleton, 2015). Metode
belajar dipengaruhi beberapa variabel yang didalamnya terdapat berbagai hal,
seperti bentuk pembelajaran (teks, maps, diagram, dll), kondisi belajar
(reading, listening, group, individual, dll), karakter pembelajar (usia,
kemampuan verbal, pengetahuan dasar, dll), serta kriteria tugas (pemecahan
masalah, pengenalan, dll) (Dunlosky et al., 2013).
Metode atau teknik belajar yang ada diantaranya adalah teknik belajar
practice testing didalamnya yang terdiri dari elaborative interrogation, selfexplanation, practice testing, distributed practice, dan interleaved practice.
Selain itu, terdapat teknik belajar non practice testing seperti summarization,
highlighting / underlining, keyword mnemonic, imagery for text, rereading,
(Dunlosky et al., 2013). Dari banyaknya metode belajar yang ada, beberapa
metode lebih efektif disbanding yang lain. Salah satu metode yang dari
penelitian

RCT

terdahulu

menunjukkan

bahwa

repeated

testing

menghasilkan retensi memori yang lebih baik daripada belajar yang diulang
(Chang and Wimmers, 2016).
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan
oleh Dunlonsky et al pada tahun 2013 adalah penelitian mengenai teknik
belajar secara umum dan dalam belajar bahasa. Beberapa penelitian yang
telah ada menggunakan jeda waktu kurang dari satu hari. Sedangkan pada
penelitian yang dilakukan cepeda (2006) didapati efek practice testing
menunjukkan hasil yang lebih baik dengan jeda tiga puluh hari dibandingkan
dengan satu hari, tetapi hal itu kurang cocok dilakukan pada mahasiswa
kedokteran karena jadwal yang padat dan waktu pembelajaran yang singkat.
Penelitian yang ada mengenai teknik practice testing dan non practice testing
dalam kedokteran yang telah ada berupa teknik belajar terhadap materi
kedokteran secara keseluruhan mengenai penyakit atau keseluruhan dari mata
kuliah. Sedangkan penelitian mengenai teknik belajar baik practice testing
maupun non practice testing yang spesifik terhadap suatu materi dalam
kedokteran belum dilakukan. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk
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mencari tahu perbedaan hasil belajar pada mahasiswa kedokteran yang
menggunakan metode belajar practice testing dengan metode belajar non
practice testing pada materi neuroanatomi. Serta mencari tahu apakah
terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode belajar practice
testing dengan non practice testing.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah teknik belajar non-practice testing efektif terhadap pemahaman
materi neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran?
2. Apakah teknik belajar practice testing efektif terhadap pemahaman materi
anatomi neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran?
3. Apakah ada perbedaan efektifitas teknik belajar non-practice testing
dengan

practice

testing

terhadap

pemahaman

materi

anatomi

neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran?
C. Tujuan Penelitian
1.

Tujuan Umum
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas teknik belajar
practice testing dibandingkan non practice testing terhadap pemahaman
materi neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran.

2.

Tujuan Khusus
a.

Mengidentifikasi pemahaman materi neuroanatomi menggunakan
teknik belajar practice testing pada mahasiswa kedokteran UNS
tahun pertama

b.

Mengidentifikasi pemahaman materi neuroanatomi menggunakan
teknik belajar non practice testing pada mahasiswa kedokteran
UNS tahun pertama

D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan, terutama tentang efektivitas teknik belajar yang dipakai
individu untuk belajar dan memahami neuroanatomi. Serta dapat
digunakan sebagai acuan dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk
penelitian serupa selanjutnya.
b. Manfaat Aplikatif
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
para pembelajar dan pengajar agar menjadi pertimbangan dalam proses
belajar individu maupun kelompok, serta formal maupun informal dalam
belajar anatomi dengan efektif. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman, meningkatkan retensi ingatan,

mengurangi waktu yang

dibutuhkan untuk belajar satu hal, dan menambah ilmu pada mata kuliah
neuroanatomi, khususnya anatomi prosenchephalon yang terdiri dari
anatomi korteks, substansia alba, dan nuclei subcortical.
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