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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Anatomi 

a. Anatomi di Pendidikan Kedokteran 

   Anatomi merupakan studi tentang struktur tubuh manusia 

yang dapat dilihat tanpa bantukan perbesaran (makroskopik) dan 

dengan bantuan perbesaran (mikroskopik). Observasi dan visualisasi 

merupakan teknik utama untuk memelajari anatomi. (Gray et al., 2005) 

   Anatomi merupakan pilar dari kurikulum pendidikan 

kedokteran yang ada dalam waktu lama (Ahmad et al., 2021). 

Pembelajaran anatomi bertujuan untuk membekali mahasiswa 

kedokteran mengenai pemahaman yang dalam tentang morfologi 

struktur anatomi, posisi, dan hubungan spasialnya. Mahasiswa 

diharuskan dapat mengerti lokasi dari struktur anatomi yang menjadi 

esensial pada intervensi pembedahan. Mahasiswa juga diharuskan 

dapat mengerti adanya variasi morfologi dan lokasi dari beberapa 

struktur (Preim and Saalfeld, 2018). Pendidikan anatomi merupakan 

dasar penting untuk banyak disiplin ilmu klinis. Pemahaman yang 

mendalam dapat mencegah komplikasi pembedahan dan berpengaruh 

pada keberhasilan intervensi lain. Pengetahuan anatomi dapat 

dibedakan menjadi spasial dan non-spasial, yang mana non-spasial 

meliputi terminologi, taksonomi, dan fungsi struktur, sedangkan spasial 

meliputi posisi, bentuk, luas, dan orientasi struktur. Aspek yang 

dipelajari pada anatomi antara lain adalah anatomi klinis, anatomi 

komparatif, anatomi cross-sectional, anatomi radiografi, anatomi 

regional, anatomi sistemik, anatomi makroskopis, anatomi 

mikroskopis, dan anatomi pembedahan (Preim and Saalfeld, 2018).   

  Anatomi masih menjadi topik yang sulit dan menantang 

untuk berbagai alasan. Banyaknya materi yang harus dipelajari dalam 
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waktu yang singkat menjadi salah satu alasan (Chariker and Pani, 2013) 

Relevansi anatomi berkurang secara signifikan dipengajaran sarjana 

pendidikan kedokteran di seluruh dunia (Ahmad et al., 2021). Karena 

kurangnya relevansi materi pada kurikulum mengakibatkan mahasiswa 

memelajari anatomi secara superfisial atau belajar dengan metode 

mengingat fakta dan informasi lalu membaca ulang saat akan ada ujian 

(Turney, 2007; Pandey, 2015).  

  Pembelajaran anatomi dilakukan dengan berbagai metode 

dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Metode pembelajaran tradisonal 

anatomi yang sering digunakan kuliah, buku teks, atlas anatomi, dan 

diseksi mayat atau kadaver. Diseksi mayat memiliki peran penting 

karena berbagai alasan. Pada kenyataannya metode dengan diseksi 

mayat juga memiliki banyak kekurangan seperti warna dan tekstur 

struktur anatomi pada kadaver sangat berbeda dengan pasien yang 

masih hidup. Selain itu, biaya yang dibutuhkan tinggi, sulitnya mencari 

pasokan, serta waktu penggunaan cenderung singkat (Preim and 

Saalfeld, 2018). Dikarenakan sedikitnya jumlah kadaver dan jadwal 

yang padat pada pendidikan kedokteran, pembelajaran anatomi secara 

tradisional menggunakan diseksi mayat dan kuliah telah diganti dengan 

metode pembelajaran yang lain seperti demonstrasi menggunakan 

model, spesimen yang telah diproses, dan simulasi perangkat lunak. 

Selain itu, perubahan kurikulum dari pembelajaran tradisional ke 

pembelajaran berbasis masalah atau PBL telah memengaruhi 

pengurangan yang signifikan terhadap konten anatomi dan jumlah jam 

pengajaran yang dialokasikan.  

  Anatomi merupakan mata pelajaran preklinis yang sering 

diajarkan pada tahun pertama kurikulum pendidikan kedokteran dan 

jarang ditinjau kembali selama tahun-tahun klinis. Kualitas pengajar 

ahli anatomi juga masih menjadi masalah karena menurunnya jumlah 

yang berpengalaman dan berkualitas. Lingkungan pembelajaran 

anatomi yang lebih baru masih belum bisa menghasilkan lulusan 
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kedokteran dengan pengetahuan anatomi yang memadai. Sebagian 

besar mahasiswa kedokteran pada tahun-tahun klinis merasa bahwa 

pengetahuan anatomi mereka tidak cukup untuk membuat mereka 

memahami masalah klinis yang relevan, bahkan sebagian dari mereka 

merasa tidak percaya diri dengan pengetahuan anatomi yang mereka 

anggap kurang memadai. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan 

anatomi saat ini masih belum optimal dalam mendorong pembelajaran 

yang efektif (Hadie et al., 2014). 

 

b. Pembelajaran Anatomi 

  Selama beberapa dekade terakhir, pengajaran anatomi dalam 

pendidikan kedokteran mengalami banyak perubahan. Faktor yang 

mendorong terjadinya perubahan antara lain adalah sumber daya yang 

terbatas, berkurangnya sumbangan untuk cadaver, dan berkurangnya 

waktu untuk pengajaran anatomi. Metode pembelajaran anatomi yang 

ada antara lain diseksi kadaver, proseksi kadaver, plastinasi, computer 

based learning, pencitraan medis, anatomi hidup, dan kuliah formal 

dengan kurikulum yang ada berupa kurikulum terintegrasi dan kurikulum 

berbasis sistem. Berikut penjelasan dari beberapa metode pembelajaran 

anatomi : 

1) Diseksi Kadaver 

  Diseksi kadaver telah menjadi salah metode 

pembelajaran anatomi yang utama selama hampir empat ratus 

tahun. Pembelajaran menggunakan diseksi kadaver 

meningkatkan pembelajaran aktif dan mendalam, 

mempersiapkan mahasiswa untuk praktek klinis, memahami 

gejala pasien dan patologi, serta memiliki perasaan tersendiri 

pada para mahasiswa dengan belajar menggunakan kadaver. 

Banyak ahli anatomi yang masih menggunakan kadaver sebagai 

alat pembelajaran. Di sisi lain, terdapat perdebatan apakah 

diseksi kadaver lengkap masih cocok untuk pendidikan 
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kedokteran modern karena dianggap mahal, memakan waktu, 

dan ketinggalan zaman. Pendidikan kedokteran di beberapa 

Negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia sudah 

tidak menggunakan kadaver sebagai metode utama dalam 

pembelajaran anatomi (Aziz et al., 2002; Korf et al., 2008; 

Drake et al., 2009).  

2) Proseksi Kadaver 

   Pembelajaran dengan proseksi kadaver merupakan 

salah satu yang esensial dalam anatomi. Adanya penurunan 

jumlah donasi kadaver menjadi faktor perubahan pengajaran 

dari diseksi kadaver secara utuh ke proseksi kadaver. Selain itu, 

pembelajaran berbasis sistem dianggap lebih cocok 

menggunakan proseksi daripada diseksi regional. Keunggulan 

lain dari proseksi antara lain bersifat fleksibel, kontekstual dan 

hemat waktu, serta memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi 

atau melihat banyak variasi anatomi dalam beberapa specimen 

(Leung et al., 2006; Craig et al., 2010; Pather, 2015).  

3) Plastinasi 

   Plastinasi merupakan salah satu pembelajaran 

anatomi yang pertama kali dikembangkan oleh Gunther von 

Hagens pada tahun 1997. Plastinasi dianggap sebagai cara untuk 

membuat proseksi menjadi permanen tetapi memiliki beberapa 

keterbatasan seperti penyusutan, kehilangan tekstur, warna 

jaringan alami, dan detail halus. Banyak ahli anatomi yang lebih 

menyukai spesimen plastinasi daripada specimen dengan 

formalin karena tidak berbau, memungkinkan penyimpanan 

yang lebih mudah, relatif hemat biaya karena semi permanen, 

dan plastinasi dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan 

berbiaya rendah. Selain itu, specimen plastinasi dianggap 

berguna oleh siswa dan mengakomodasi kebutuhan siswa di 
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berbagai tingkatan (Tam et al., 2010; Khot et al., 2013; Davis et 

al., 2014). 

4) Computer Based Learning (CBL) 

   Adanya kemajuan teknologi dalam berbagai bidang 

menyebabkan pengurangan waktu pengajaran, peningkatan 

ukuran kelas, dan peningkatan biaya pengajaran berbasis 

kadaver, sumber daya berbasis komputer semakin banyak 

digunakan dalam kurikulum anatomi untuk mendorong 

mahasiswa. Penggunaan ini meningkatkan pembelajaran 

mandiri, pemecahan masalah, dan memberikan fleksibilitas. 

Beberapa penilitian menunjukkan bahwa penggunaan CBL 

dalam anatomi dapat meningkatkan pembelajaran dengan 

melengkapi daripada mengganti metode pengajaran tradisional. 

Siswa masih lebih memilih metode tradisional seperti diseksi, 

proseksi, kuliah, dan buku teks daripada sumber CBL. Sebagian 

besar sumber daya CBL berfokus pada pengembangan tiga 

dimensi dari struktur anatomi seperti virtual reality (VR) yang 

memungkinkan untuk memvisualisasi, membedah, dan 

berinteraksi dengan objek simulasi dalam ruang tiga dimensi 

buatan. Selain itu juga terdapat augmented reality (AR) yang 

mengintegrasikan objek yang dihasilkan komputer ke dunia 

nyata untuk meningkatkan persepsi pengguna tentang realitas 

(Trelease, 2002; McNulty, Sonntag and Sinacore, 2009; Tam et 

al., 2010; Kerby, Shukur and Shalhoub, 2011; Davis et al., 

2014). 

5) Kuliah 

   Sejak abad ke enam belas, kuliah formal dan diseksi 

kadaver menjadi bagian penting dalam pembelajaran anatomi. 

Namun, pembelajaran dengan kuliah formal dikritik oleh banyak 

orang karena tidak efektif, ketinggalan zaman, dan pasif. Salah 

satu strategi alternatif yang menjajikan adalah pembelajaran 
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campuran, yaitu integrasi metode pembelajaran tatap muka dan 

dalam jaringan. Keberadaan internet menjadi sumber daya yang 

sangat menarik karena mahasiswa dapat mengakses baik tulisan, 

video, dan audio tentang materi apa pun. Model pembelajaran 

campuran juga memfasilitasi mahasiswa untuk belajar secara 

aktif (Maureen J. Lage, 2000; Nandi et al., 2000; Pawlina and 

Lachman, 2004; Pereira et al., 2007).  

 

a. Pembelajaran Anatomi di FK UNS 

Pembelajaran anatomi di FK UNS dilakukan pada tahun pertama dengan 

kurikulum kedokteran berbasis blok. Pembelajaran anatomi masuk 

dalam pembelajaran blok berupa kuliah, small group discussion (SGD), 

dan praktikum. 

1) Kuliah 

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliah 

adalah kegiatan mengikuti pelajaran atau pelajaran yang 

diberikan di perguruan. Kuliah adalah pembeda antara 

pendidikan formal dan non formal. Pembelajaran di perguruan 

tinggi ditujukan untuk mencapai tujuan belajar dengan 

menggunakan kulah dan kegiatan ilmiah lain (Taufiq, 2018). 

Menurut FK UNS (2020), Salah satu pembelajaran yang 

dilaksanakan secara luring dan/ atau daring salah satunya adalah 

pembelajaran blok yang terdiri dari Kuliah, Small Group 

Discussion (SGD), Diskusi tutorial, dan Praktikum. Kuliah di 

prodi Kedokteran UNS terdiri dari Kuliah pengantar, Kuliah 

materi, dan kuliah panel. Kuliah pengantar diberikan saat 

mahasiswa pertama kali memasuki blok yang berisikan tujuan, 

ruang lingkup, skema umum, tata tertib, pelaksanaan, penilaian, 

dan referensi dalam blok yang bersangkutan. Kuliah materi 

adalah kuliah yang diberikan oleh dosen sesuai dengan tujuan 

pembelajaran kuliah yang sudah ditentukan dan disusun oleh tim 
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pengampu blok, salah satunya adalah materi anatomi blok yang 

bersangkutan. Sedangkan kuliah panel berisi diskusi materi SGD 

atau materi lain yang bersangkutan dengan pembelajaran blok 

untuk menyamakan persepsi dan memerkaya materi 

pembelajaran.  

2) Small Group Discussion (SGD) 

Small Group Discussion adalah pembelajaran menggunakan 

diskusi kelompok kecil yang mana terdapat skenario untuk 

dibahas dalam diskusi dan terdapat pertanyaan yang 

mengarahkan diskusi agar mencapai tujuan pembelajaran (FK 

UNS, 2020). 

3) Praktikum 

   Praktikum merupakan kegiatan yang dilakukan siswa 

dengan tujuan agar dapat lebih memahami teori dan praktik. 

Manfaat yang didapatkan dengan adanya kegiatan praktikum 

antara lain adalah melatih keterampilan mahasiswa, memberi 

kesempatan untuk mengintegrasikan dan menerapkan 

pengetahuan yang sudah dipelajari dan keterampilan, 

membuktikan sesuatu secara ilmiah, dan menghargai 

keterampilan serta ilmu (Nisa, 2017). 

   Praktikum yang dilakukan pada prodi Kedokteran 

FK UNS meliputi kegiatan berupa kuliah pengantar praktikum, 

pretest, pelaksaan praktikum, pembuatan laporan praktikum, 

posttest atau responsi. Tujuan dari rangkaian kegiatan praktikum 

adalah mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi sesuai 

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Pembelajaran 

anatomi di Kedokteran UNS berada pada blok semester pertama 

dan kedua, sehingga rangkaian praktikum anatomi juga hanya 

dilakukan di tahun pertama perkuliahan (FK UNS, 2020). 

4) Asistensi 
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   Asistensi atau yang disebut Peer Asistant Learning 

(PAL) merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran 

diamana mahasiswa dapat berdiskusi secara aktif dan kooperatif. 

Asistensi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode 

horizontal dan vertikal. Metode vertikal adalah mahasiswa yang 

lebih senior berperan sebagai tutor dalam pembelajaran. 

Sedangkan pada metode horizontal, mahasiswa seangkatan 

menjadi tutor dalam pembelajaran (Simorangkir and Anatomi, 

2015).  

 

2. Neuroanatomi 

Neuroanatomi merupakan salah satu cabang ilmu anatomi yang 

menjadi dasar penting tuntuk pemahaman yang tepat mengenai neurologi 

klinis. Pemahaman neuroanatomi akan membantu untuk memahami 

materi lain seperti neurofisiologi, neurofarmakologi, anatomi terapan, dan 

klinis (de Lahunta, Glass and Kent, 2021). Materi yang dipelajari dalam 

neuroanatomi adalah sebagai berikut : 

- Aspek umum sistem saraf 

- Hemispherium cerebri 

- Area cortex dan lobus 

- Diencephalon dan kelenjar pituitary 

- Truncus cerebri dan cerebellum 

- Formatio reticularis dan systema limbicus 

- Vaskularisasi otak 

- Meninges 

- Liquor cerebrospinal 

- Blood brain barrier 

- Medulla spinalis 

- Nervi craniales 

- Nervi spinales 
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- Sistem saraf otonom  

Mahasiswa yang memelajari neuroanatomi seringkali tidak dapat 

mencapai pemahaman yang jelas mengenai hubungan spasial 

neuroanatomi (Silva and Andrade, 2016). Dari penelitian tahun 2018, dari 

berbagai topik anatomi yang ada, mahasiswa kedokteran tahun kedua 

paling kesulitan dengan materi neuroanatomi dengan nilai kesulitan 7,79 

dari 10 poin. Sedangkan materi yang lain seperti anatomi pelvis memiliki 

nilai kesulitan 6,8 dari 10 poin (Hall et al., 2018). Penelitian yang 

dilakukan oleh HAPS educator tahun 2018 mengenai tingkat kesulitan 

anatomi yang dirasakan mahasiswa menunjukkan hasil mahasiswa 

memilih materi sistem saraf perifer sebagai materi tersulit dengan 

presentase 30,8% mahasiswa yang memilih. Selain itu, sistem saraf pusat 

26,8%; sistem saraf otonom 14,6%; sistem kardiovaskular 5,1%; dan 

sistem skeletal 1,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi 

neuroanatomi merupakan materi yang paling sulit bagi mahasiswa (Lieu, 

Gutierrez and Shaffer, 2018). 

Kesulitan belajar neuroanatomi dipengaruhi oleh berbagai hal, 

seperti jumlah materi, kompleksitas, ketertarikan, struktur, fungsi, waktu, 

visualisasi, terminology, dan familiarity. Pada penelitian HAPS educator, 

mahasiswa yang memilih materi sistem saraf perifer sulit dikarenakan 

struktur dan fungsinya. Mereka kesulitan untuk menghubungkan materi 

sistem saraf tepi dengan materi lain, begitu juga dengan mahasiswa yang 

memilih materi sistem saraf pusat dan otonom. Selain itu mahasiswa juga 

merasa kesulitan dengan memvisualisasikan sistem saraf otonom (Lieu, 

Gutierrez and Shaffer, 2018). Pada penelitian Hall, mahasiswa kedokteran 

tahun kedua memilih materi neuroanatomi sebagai materi yang sulit 

karena volume materi yang terlalu banyak dan materi yang detail. Selain 

itu ada faktor lain berupa neurophobia yang mana mahasiswa memiliki  

ketakutan untuk memelajari materi yang banyak dan detail (Hall et al., 

2018). 
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3. Teknik Belajar 

   Teknik belajar atau cara belajar didefinisikan sebagai cara 

seseorang memelajari suatu informasi. Konsep dari teknik belajar sendiri 

mengarah pada perbedaan pengajaran atau pembelajaran yang efektif dan 

berbeda tiap individu. Pandangaan terhadap teknik belajar memiliki 

pengaruh besar dalam bidang pendidikan dan dapat dijumpai dalam 

berbagai tingkat pendidikan (Pashler et al., 2009).  

   Pada pendidikan tinggi atau perkuliahan, mahasiswa 

dihadapkan pada tantangan belajar dengan mengatur cara pembelajaran 

mereka sendiri serta diharapkan menjadi pelajar yang otonom dan dapat 

mengatur pembelajaran sendiri (Dresel et al., 2015). Mengingat 

banyaknya materi yang harus dipelajari mahasiswa dengan tipe materi 

yang beragam, maka mahasiswa dituntut untuk bisa mencapai 

pembelajaran yang dapat bertahan lama serta menggunakan waktu secara 

efisien (Dunlosky and Rawson, 2012). Teknik belajar yang efektif selama 

belajar mandiri sangat penting untuk hasil pembelajaran yang positif dan 

memiliki retensi ingatan yang panjang (Donker et al., 2014).  

   Banyak dari mahasiswa saat ini masih menggunakan teknik 

belajar yang kurang efektif saat belajar mandiri seperti membaca ulang 

(Rawson and Dunlosky, 2012). Mahasiswa seringkali mendapat ilusi 

metakognitif yang mana menginterpretasi bahwa cara belajar dengan 

usaha yang mudah dapat menjadi pembelajaran yang akan bertahan dalam 

jangka waktu yang lama (Kornell et al., 2011). Karena adanya paradoks 

tersebut, mahasiswa menjadi terlalu percaya diri dalam cara belajar yang 

mereka pilih sendiri yang relatif sesuai dengan materi yang dipelajari dan 

memercayai bahwa teknik belajar yang telah dipakai efektif walaupun 

sebenarnya tidak efektif (Soderstrom and Bjork, 2015). 

   Banyak mahasiswa tahun pertama yang berusaha keras 

untuk berkembang dengan mencari cara belajar yang efektif untuk mereka 

pakai (Dunlosky et al., 2013). Salah satu alasannya adalah cara belajar 

yang efektif membutuhkan usaha yang lebih selama proses belajar 
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berlangsung, tetapi hal tersebut menguntungkan dalam hasil belajar untuk 

jangka panjang (Yan, Bjork and Bjork, 2016). Tanpa pengetahuan 

metakognitif yang akurat, yaitu pengetahuan tentang mengapa dan cara 

belajar mana yang bermanfaat untuk jangka panjang, banyak dari 

pembelajar mungkin akan tetap menggunakan cara belajar pasif dan tidak 

efektif selama belajar mandiri (Karpicke, Butler and Roediger, 2009). 

 

a. Practice Testing 

  Teknik belajar practice testing didefinisikan sebagai teknik 

belajar yang secara aktif mengambil informasi dari memori 

sebelumnya dengan menggunakan tes latihan atau dengan flashcard 

/ kuis (Biwer et al., 2020). Sedangkan salah satu cara belajar yang 

termasuk kedalam practice testing dan mirip adalah distributed 

practice, yaitu cara belajar dengan memberi jarak tiap sesi belajar 

yang mana setiap mau memulai sesi berikutnya dimulai dengan 

mengingat ulang atau mengulang pembelajaran yang dilakukan 

disesi sebelumnya (Dunlosky et al., 2013).  

  Practice testing dan distributed practice diketahui memiliki 

bukti empiris terkuat dalam meningkatkan pembelajaran jangka 

panjang dan menciptakan kesulitan selama proses pembelajaran 

sesuai yang diinginkan (Cepeda et al., 2006; Bjork, Dunlosky and 

Kornell, 2013). Menurut riset, secara psikologis teknik belajar yang 

membuat pembelajaran lebih susah dan perlu usaha yang lebih, 

mengindikasikan memiliki retensi memori yang lebih lama (Biwer 

et al., 2020). Teknik belajar practice testing dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan flashcards aktual maupun virtual, menyelesaikan 

latihan soal yang ada di akhir bab buku teks, atau dengan latihan soal 

yang ada di buku maupun di gawai. Latihan soal yang digunakan 

dapat dengan cara recall secara sistematis atau bebas, soal essai, soal 

isi singkat, maupun soal pilahan ganda (Dunlosky et al., 2013). 
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  Studi terdahulu seringkali melakukan beberapa practice 

testing dengan jeda waktu kurang dari satu hari. Sedangkan pada 

penelitian yang lebih baru, efek practice testing menunjukkan hasil 

yang lebih baik dengan jeda tiga puluh hari dibandingkan dengan 

satu hari. Tetapi, panjang jeda tidak selalu menjadikan hasil yang 

lebih baik (Cepeda et al., 2006). Selain itu, practice testing tidak 

terlalu memakan waktu dibandingkan dengan teknik belajar yang 

lain, serta dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat 

(Dunlosky et al., 2013).  

 

b. Non Practice Testing 

  Teknik belajar non-practice testing merupakan teknik 

belajar selain teknik yang digunakan pada practice testing, yang 

mana termasuk teknik belajar secara pasif (Karpicke, Butler and 

Roediger, 2009). Beberapa contoh teknik belajar non-practice 

testing adalah membaca ulang (rereading), menggarisi atau 

menyoroti (highlighting atau underlining), merangkum materi 

(summarization), pencitraan atau mental imagery, dan kata kunci 

atau mnemonics (Biwer et al., 2020). 

  Teknik belajar non-practice testing merupakan teknik 

belajar yang prosesnya cenderung mudah sehingga seringkali terjadi 

kesalahan penilaian metakognitif pembelajar sehingga sering terjadi 

ilusi pemahaman (Karpicke, Butler and Roediger, 2009; Bjork, 

Dunlosky and Kornell, 2013). Adanya pengalaman bias yang terjadi 

selama pembelajaran menyebabkan pembelajar cenderung memilih 

teknik belajar yang pasif dan tidak efektif. Pengalaman bias tersebut 

membuat para pembelajar melebih-lebihkan ingatan yang sudah 

dipelajari dan meremehkan kemungkinan lupa materi yang dipelajari 

(Bjork, Dunlosky and Kornell, 2013). Terlalu percaya diri mengenai 

pembelajaran dapat menimbulkan efek yang merugikan pada 
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perilaku belajar, kinerja belajar, dan hasil belajar mahasiswa 

(Rawson and Dunlosky, 2012). 

1)  Rereading 

   Membaca ulang adalah salah satu teknik belajar 

dengan cara membaca ulang materi yang telah dibaca 

sebelumnya. Membaca ulang merupakan cara belajar yang 

bersifat pasif  (Biwer et al., 2020). Membaca ualng diketahui 

menjadi teknik belajar yang paling sering dipakai walaupun 

tidak ada riset eksperimental yang mengular pada efek membaca 

ulang dalam konteks edukasi. Membaca ualng relatif mudah 

dalam penyesuaian waktu dan kebutuhan dibandingkan teknik 

belajar yang lain, tetapi efektivitas yang dimiliki sangat kecil. 

Efek dari membaca ulang bergantung pada karakteristik 

pembelajar, seperti pengetahuan sebelumnya dan kemampuan 

pembelajar (Dunlosky et al., 2013).  

2) Highlighting and Underlining 

  Menandai informasi penting dari materi yang 

dipelajari dengan cara menyoroti atau menggaris bawahi saat 

sedang belajar (Biwer et al., 2020). Teknik belajar ini seringkali 

lebih menarik untuk pembelajar karena mudah untuk digunakan, 

tidak perlu pelatihan atau kemampuan khusus, dan tidak 

mengharuskan pembelajar menggunakan waktu yang lama 

untuk membaca materi. Dengan menyoroti atau menggaris 

bawahi mungkin membantu siswa ketika siswa memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk mengerti materi yang perlu 

digaris bawahi atau disorot dengan lebih efektif atau ketika ada 

kata – kata yang sulit dimengerti, tetapi pada materi yang lebih 

sulit atau ditingkat yang lebih tinggi akan memerlukan 

interferensi. Penelitian mengenai hal ini di masa depan harus 

ditujukan untuk mengajari mahasiswa cara belajar ini dengan 
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efektif meskipun diketahui relatif tidak efektif (Dunlosky et al., 

2013).  

3) Summarization 

  Teknik belajar dengan cara merangkum atau 

meringkas merupakan teknik belajar dengan menulis bagian 

yang penting dari suatu materi atau tulisan (Biwer et al., 2020). 

Ringkasan yang baik dilihat dari identifikasi poin utama dari 

sebuah teks atau materi dan mengambil intinya dengan 

mengecualikan materi yang tidak penting atau berulang. Menulis 

poin penting dengan kata – kata yang dirangkai sendiri memiliki 

manfaat yang lebih karena dalam prosesnya melibatkan 

keaktifan dari peringkasan dan pencatatan. Banyak penelitian 

menunjukkan faktor – faktor yang mengurangi efek dari 

peringkasan dan menunjukkan efektivitas yang rendah 

(Dunlosky et al., 2013). 

4) Kata Kunci / Mnemonics 

  Teknik belajar dengan kata kunci atau mnemonics 

adalah teknik belajar dengan membuat suatu gamabaran atau 

singkatan untuk mengaitkan materi verbal. Teknik belajar ini 

dikembangkan oleh Atkinson dan Rough dengan cara yang 

interaktif dan mengharuskan siswa menemukan kata yang 

familiar untuk membuat kata kunci dari kata asing atau materi 

yang terdengar asing. Kata kunci dapat digunakan pada berbagai 

materi salah satunya adalah terminologi kedokteran. Teknik 

belajar ini dapat digunakan oleh berbagai usia bahkan untuk 

pembelajar dengan kemampuan belajar rendah, walaupun teknik 

ini sangat popular, efektivitas yang dimiliki rendah (Dunlosky et 

al., 2013). 

5) Mental Imagery 

  Teknik belajar dengan mental imagery merupakan 

aktivitas menggambarkan atau memvisualisasikan secara 
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abstrak materi yang sedang dipelajari. Berbagai mekanisme 

mental imagery mungkin memengaruhi dan memberi manfaat 

pada hasil tes setelahnya. Kondisi pembelajaran menjadi faktor 

besar yang memengaruhi dan dapat menimbulkan manfaat yang 

cukup pada pembelajaran dengan mental imagery, tetapi 

efektivitas belajar dengan teknik ini cenderung rendah 

(Dunlosky et al., 2013). 

 

4. Pemahaman Anatomi 

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti (1) pengertian; 

pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) 

mengerti benar (akan); tahu benar (akan), (5) pandai dan mengerti benar. 

Sedangkan memahami, berarti (1) mengerti benar (akan); mengetahui 

benar, (2) memaklumi. Dan pemahaman berarti (1) proses, (2) perbuatan, 

(3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya 

paham) (Depdikbud, 1994). Menurut Bloom, pemahaman mencakup 

tujuan, tingkah laku, atau tanggapan yang mencerminkan bahwa 

memahami atau mengerti pesan dengan tepat dalam suatu komunikasi 

(Bloom, 1984). 

Terdapat faktor yang memengaruhi pemahaman yang 

dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal (faktor yang 

memengaruhi dari dalam diri) dan faktor eksternal (faktor yang 

memengaruhi dari luar diri). Faktor internal meliputi (1) Faktor jasmani 

atau fisik (fisiologi), seperti penglihatan, pendengaran, struktur tubuh; (2) 

Faktor psikologi, yang terdiri dari faktor intelektif (faktor potensial dan 

faktor kecakapan) dan faktor non intelektif (sikap, kebiasaan, kebutuhan, 

motivasi, dan emosi); (3) faktor kematangan fisik dan psikis. Sedangkan 

faktor eksternal meliputi faktor sosial, faktor budaya, dan faktor 

lingkungan fisik (Syafi’i, Marfiyanto and Rodiyah, 2018). 
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  Pada penelitian yang dilakukan pada mahasiswa tahun 

pertama yang belajar anatomi dan fisiologi didapati kepuasan dalam 

belajar menunjukkan peningkatan motivasi untuk belajar. Prinsip dari 

motivasi menurut Keller adalah rasa ingin tahu, relevansi, kesuksesan, 

strategi pengendalian diri, serta motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

lain yang memengaruhi adalah cara belajar, lingkungan belajar, serta 

kualitas pengajar dalam mengajar dan interaksi antara pengajar dan siswa 

(Eagleton, 2015). Faktor eksternal yang berkaitan dengan fasilitas dan 

memengaruhi pembelajaran anatomi antara lain fasilitas ruang kelas dan 

lingkungan, akses internet, kepadatan penduduk, lingkungan asrama atau 

tempat tinggal, ketersediaan sumber belajar, dan buku referensi yang 

dipakai (Tiruneh et al., 2020).  

  Pemahaman neuroanatomi mahasiswa dapat dilihat dari hasil 

belajar mahasiswa yang ada selama proses pembelajaran. Hasil belajar 

yang berupa nilai menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memahami 

dan menguasai materi yang diberikan. Pada penelitian ini penialain 

pemahaman berupa nilai dari pretest dan posttest yang dilakukan tiap 

kelompok pada penelitian.  Soal pretest dan posttest berupa soal pilihan 

ganda dengan jumlah 35 soal materi neuroanatomi yang telah dilakukan 

uji validitas dan uji reabilitas. Soal tersebut sesuai dengan tujuan 

pembelajaran anatomi FK UNS sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan lapisan meninges 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi struktur utama medulla 

spinalis 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan tractus ascendens dan 

descendens di medulla spinalis 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan vascularisasi otak 

5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang LCS 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi struktur 

utama cerebrum, cerebellum, dan truncus cerebri 
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7. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dan mengidentifikasi 

nervi craniales 

8. Mahasiswa dapat menjelaskan dan mengidentifikasi plexus 

nervi spinales utama dan percabangannya 

Dari tujuan pembelajaran tersebut, kompetensi yang harus dikuasai 

mahasiswa berada dalam level kognisi C1 (mengetahui), C2 

(menjelaskan), dan C3 (mengaplikasikan). Pada level C1 mahasiswa 

mengetahui dan mengenali, level C2 mahasiswa harus memahami fungsi 

dan karakteristik tiap struktur, dengan kata lain dapat memahami, 

menjelaskan, meringkas, dan menerjemahkan. Sedangkan pada level C3 

mahasiswa dapat menerapkan dan menggunakan pengetahuan yang telah 

dipelajari sebelumnya (Claudia et al., 2020; Ullah et al., 2020). 

B. Kerangka Pemikiran  
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis  

1. Apakah teknik belajar practice testing efektif terhadap pemahaman materi 

anatomi neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran? 

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rerata nilai pretest dan 

posttest pada kelompok practice testing. 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara rerata nilai pretest dan posttest 

pada kelompok practice testing. 

2. Apakah teknik belajar non practice testing efektif terhadap pemahaman 

materi neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran? 

H0 : Tida terdapat perbedaan signifikan antara rerata nilai pretest dan 

posttest pada kelompok non practice testing. 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara rerata nilai pretest dan posttest 

pada kelompok non practice testing. 

3. Apakah ada perbedaan efektifitas teknik belajar non-practice testing 

dengan practice testing terhadap pemahaman materi anatomi 

neuroanatomi pada mahasiswa kedokteran?  

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan rerata nilai posttest kelompok non 

practice testing dan kelompok practice testing. 

Pemahaman 

Materi 

Cardiorespirasi 

Faktor Internal 

Keterangan : 

   : Tidak diteliti 

   : Diteliti 
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H1 : Terdapat perbedaan signifikan rerata nilai posttest kelompok non 

practice testing dan kelompok practice testing.  
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