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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Program pendidikan Ners menghasilkan perawat ilmuwan (Sarjana 

Keperawatan) dan Profesional (Ners) dengan sikap, tingkah laku, dan 

kemampuan profesional, serta akuntabel untuk melaksanakan asuhan/praktik 

keperawatan dasar sampai dengan tingkat kerumitan tertentu secara mandiri. 

Sebagai perawat profesional, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan 

dalam meningkatkan mutu pelayanan/asuhan keperawatan dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan yang maju secara 

tepat guna, serta kemampuan melaksanakan riset keperawatan dasar dan 

penerapan yang sederhana (Nursalam, 2008). 

Menurut UU SISDIKNAS dan PP 19/2005 dalam Nursalam (2008) 

khususnya dalam pengelolaan kurikulum pendidikan, menekankan bahwa 

urusan kurikulum diserahkan sepenuhnya pada institusi penyelenggara. 

Selanjutnya  dalam pertemuan AIPNI dan PPNI pada awal Mei 2006 

menyepakati standar kompetensi Ners dan kurikulum inti. Kurikulum inti 

yang disepakati dan berlaku secara nasional adalah 60% (87 SKS) dan 144 

SKS untuk program akademik dan 25 SKS untuk program profesi. 

Program profesi (pengalaman belajar klinik dan pengalaman belajar 

lapangan) merupakan proses transformasi mahasiswa menjadi seorang perawat 

profesional. Dengan kata lain, peserta didik dengan perilaku awal sebagai 
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mahasiswa keperawatan, setelah memperoleh pengalaman belajar klinik dan 

pengalaman belajar lapangan ia akan memiliki perilaku sebagai perawat 

profesional. Dalam fase ini, peserta didik mendapat kesempatan beradaptasi 

pada perannya sebagai perawat profesional dalam masyarakat keperawatan 

dan lingkungan pelayanan/asuhan keperawatan (Nursalam, 2008). 

Menurut Doroty dan Marlyn (2002) dalam Prihartanti (2009), faktor 

kesiapan dari mahasiswa merupakan faktor penting saat memfokuskan pikiran 

untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang baru serta pencapaian 

tujuan untuk keberhasilan. Motivasi merupakan kekuatan positif untuk 

merespon tuntutan dalam pembelajaran untuk mendapatkan keterampilan. 

Keputusan mengenai tingkat yang akan dicapai untuk mencapai kompetensi 

yang lebih untuk beberapa ketrampilan praktek.  

Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

Motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan 

keinginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh tujuan. 

Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk berprestasi, 

kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang (Uno, 2007). 

Hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Jurusan Profesi Ners 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Agus Sudaryanto tentang Profesi Ners, 

bahwa total beban SKS yang harus ditempuh mahasiswa Profesi Ners 

sejumlah 36 SKS selama 3 semester yang seluruhnya adalah praktek klinik. 
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Yang terdiri dari Kebutuhan Dasar Manusia 2 SKS, Keperawatan Medikal 

Bedah 6 SKS, Keperawatan Anak 3 SKS, Keperawatan Maternitas 3 SKS, 

Keperawatan Gawat Darurat 2 SKS, Keperawatan Jiwa 2 SKS, Manajemen 

Keperawatan 2 SKS, Keperawatan Gerontik 2 SKS, Keperawatan Keluarga 2 

SKS, Keperawatan Komunitas 2 SKS, Peminatan 5 SKS, Karya Ilmiah 4 SKS. 

Waktu yang harus ditempuh dalam 1 SKS adalah 2 minggu. Jadi untuk 

Keperawatan Medikal Bedah sendiri ditempuh selama 12 minggu atau 3 

bulan. 

Harapan dari pembelajaran praktek keperawatan mahasiswa mampu 

mencapai target keterampilan yang telah dirancang, namun sayangnya tidak 

semua mahasiswa mempunyai kemampuan yang sama dan hasil pencapaian 

target keterampilannyapun tidak optimal 

Banyaknya mahasiswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat pada 

waktu yang telah ditetapkan, berangkat ketempat praktek yang sering telat, 

malas, semua itu merupakan cirri orang yang tidak termotivasi. Hal ini 

berakibat target keterampilan yang harus dicapaipun tidak dapat terpenuhi. 

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiwa Program Profesi Ners yang 

telah menempuh Pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah mengatakan 

bahwa lamanya waktu yang harus ditempuh dalam pembelajaran Keperawatan 

Medikal Bedah mengakibatkan mereka bosan. Selain itu target keterampilan 

yang harus dicapai juga terlalu banyak dan pengalaman melaksanakan 

pembelajaran klinik di tempat yang sama. Sehingga hal tersebut bisa 

menurunkan motivasi dari tiap-tiap mahasiswa untuk mencapai target 
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keterampilan yang telah ditetapkan. Mereka hanya mampu mencapai target 

keterampilan antara 50-60% dari target keterampilan yang ditetapkan. Selain 

karena motivasi yang kurang, hal itu disebabkan karena mahasiswa kurang 

percaya diri untuk melakukan tindakan keperawatan, kesempatan yang tidak 

memenuhi dalam lahan, kasus untuk pemenuhan target keterampilan yang 

tidak ada, serta peraturan-peraturan dalam suatu instansi rumah sakit dimana 

ada batasan-batasan untuk melakukan suatu tindakan keperawatan. Sehingga 

pencapaian target keterampilan mereka tidak dapat terpenuhi. Dan hasil 

wawancara peneliti dengan koordinator pembelajaran praktek Keperawatan 

Medikal  Bedah Profesi Ners mengatakan bahwa mahasiswa hanya mampu 

mencapai 60-75% target keterampilan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang 

diinginkan akademik adalah mahasiswa mampu mencapai 100% dari target 

keterampilan yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena kesempatan 

yang tidak memenuhi di lahan praktek, kompleksitas kasus, kurangnya 

motivasi, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi, tingkat keaktifan 

mahasiswa yang berbeda-beda untuk mencapai target ketrampilan. 

Pencapaian target keterampilan yang tidak sesuai dengan target ini 

mengakibatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang diperoleh 

mahasiswa selama pembelajaran praktek klinik keperawatan juga tidak sesuai 

dengan harapan. Hal ini berakibat keterampilan dan pengalaman yang 

diperoleh juga kurang, dan dapat menghasilkan lulusan yang tidak siap kerja 

dampaknya akan tercipta banyak pengangguran profesi, hal ini dikarenakan 
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untuk memasuki dunia kerja tidak hanya dibutuhkan tenaga kerja dengan 

prestasi akademik yang tinggi juga keterampilan yang optimal. 

Berpijak dari teori tentang motivasi dalam proses pembelajaran diatas 

dan kondisi mahasiswa dalam pencapaian target keterampilan menjadi dasar 

bagi peneliti untuk mengadakan penelitian tentang perbedaan motivasi belajar 

dalam pencapaian target keterampilan pembelajaran program profesi Ners 

keperawatan medikal bedah di Universitas Muhammadiyah  Surakarta. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah ada perbedaan motivasi belajar dalam pencapaian target 

keterampilan pembelajaran program profesi ners keperawatan medikal bedah 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta?” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian disini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya 

perbedaan motivasi belajar dalam pencapaian target keterampilan 

pembelajaran program profesi Ners keperawatan medikal bedah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat motivasi belajar sebelum dan sesudah  

pembelajaran program profesi Ners keperawatan medikal bedah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat pencapaian target keterampilan dalam 

pembelajaran program Profesi Ners keperawatan medikal bedah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mengetahui perbedaan motivasi awal dan motivasi akhir pembelajaran 

program profesi ners keperawatan medikal bedah di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian tentang 

perbedaan motivasi belajar dalam pencapaian target keterampilan 

pembelajaran program Profesi Ners keperawatan medikal bedah  di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta antara lain: 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk masukan dalam menanamkan 

motivasi belajar serta dapat meningkatkan mutu pembelajaran praktek 

keperawatan khususnya keperawatan medikal bedah, sehingga target 

keterampilan bisa tercapai. 
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2. Bagi Instalasi Rumah Sakit 

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana 

untuk pembelajaran mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran praktik 

keperawatan. 

3. Bagi Pembimbing Klinik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembimbing 

klinik mengenai pentingnya meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

Profesi Ners untuk pencapaian target keterampilan dalam pembelajaran 

praktik keperawatan. 

4. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian dapat memberikan dorongan pada mahasiswa untuk lebih 

memahami arti pentingnya motivasi belajar mahasiswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran praktik keperawatan.  

5. Bagi Peneliti 

a. Untuk dapat meningkatkan ubahan-ubahan tentang motivasi belajar 

yang lebih komplek dan menyeluruh. 

b. Untuk meningkatkan keilmuan di bidang penelitian dan cara penelitian 

yang baik. 

c. Untuk memberikan informasi yang berguna untuk penelitian lebih 

lanjut khususnya tentang motivasi belajar mahasiswa keperawatan di 

praktek keperawatan. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang motivasi belajar yang sudah ada yang melakukan 

sebelumnya, namun sejauh penelusuran peneliti belum ada yang khusus 

meneliti tentang pengaruh antara motivasi belajar terhadap pencapaian target 

keterampilan dalam pembelajaran program profesi Ners. Adapun penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Prihartanti (2009) yang berjudul “Hubungan Antara Motivasi Belajar 

Mahasiswa D III Keperawatan Dengan Pencapaian Kompetensi Dalam 

Pembelajaran Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah V Di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta”. Menggunakan metode penelitian 

diskriptif korelasional dan menggunakan rancangan cross sectional, 

pengambilan sampel dengan tehnik total sampling. Dengan hasil adanya 

hubungan yang positif dan cukup signifikan antara motivasi belajar 

dengan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran praktik klinik 

Keperawatan Medikal Bedah V di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dari penulis 

tersebut yaitu penelitian ini berjudul “Perbedaan Motivasi Belajar dalam 

Pencapaian Target Keterampilan Pembelajaran Program Profesi Ners 

keperawatan medikal bedah di Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

variabel, subyek, waktu, dan tempat penelitian dilakukan. 

2. Solikah (2008) yang berjudul “Hubungan Antara Minat Dengan Motivasi 

Belajar Mahasiswa Dalam Mengikuti Pembelajaran Klinik di 
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Laboratorium Ketrampilan Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”. Menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif, 

pengambilan sampel dengan tehnik proportionate stratified random 

sampling. Dengan hasil ada hubungan positif dan signifikan antara minat 

dengan motivasi belajar mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran praktik 

di laboratorium ketrampilan keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dari penulis 

tersebut yaitu penelitian ini berjudul “Perbedaan Motivasi Belajar dalam 

Pencapaian Target Keterampilan Pembelajaran Program Profesi Ners 

keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

variabel, subyek, waktu, dan tempat penelitian dilakukan. 


