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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan tuntutan 

kepada semua pihak untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 

daya manusia supaya mampu bersaing di era globalisasi, baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

Menurut Elsi yang diliput dalam Vivanews (2010) meski tenaga 

perawat dari Indonesia semakin diminati, para perawat masih terkendala 

lemahnya penguasaan bahasa asing, lingkungan kerja yang berbeda dan 

belum terpenuhinya standar kompetensi perawat kualifikasi internasional. 

Selain itu, perawat di Indonesia saat ini terkendala tidak bisa meningkatkan 

kompetensi ilmunya karena masih minimnya pendidikan master dan doktor di 

dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan pendidikan keperawatan (institusi 

pendidikan keperawatan). Institusi pendidikan keperawatan dalam hal ini 

adalah perguruan tinggi menjadi pusat semua pendidikan keperawatan, baik 

di kampus maupun di klinik. Di dalamnya terdapat dosen, pembimbing 

klinik, mahasiswa, sarana dan prasarana, dan sebagainya yang seluruhnya 

menjadi suatu hal yang wajib ada untuk berlangsungnya proses belajar-

mengajar.  

Di dalam buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2010, 

perguruan tinggi memiliki tridharma perguruan tinggi yang kualitas 
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pelaksanaannya ditentukan oleh kompetensi dosen, diantaranya adalah 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang diperlukan 

dalam praktik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di 

dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

menegaskan bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain 

yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Peningkatan mutu lulusan sangat terkait dengan pembimbing klinik 

yang berperan sebagai pencipta atmosfer akademik, mengembangkan 

mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam 

tatanan pelayanan nyata kepada klien (Ahsan, 2004). Secara umum peran dan 

fungsi pembimbing klinik adalah sebagai guru atau pendidik, perawat 

profesional, dan role model (Nursalam, 2008). Akan tetapi, masih terdapat 

fenomena bahwa perawat yang ada di bangsal lebih banyak disibukkan 

dengan pekerjaannya masing-masing daripada membimbing mahasiswa 

praktik keperawatan. Pembimbing yang secara tidak wajar menggunakan 

metode yang dianggapnya paling mudah atau hanya supaya dikagumi oleh 

peserta di kelasnya, ataupun cenderung hanya menguasai satu metode saja 

dalam proses belajar-mengajar merupakan suatu kekeliruan besar (Supriadi 

dalam Nursalam, 2008). 

Program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

menerapkan sistem pendidikan berbasis kompetensi yang mengacu pada SK 
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Menteri Pendidikan Nasional 045/U/2002 dan membutuhkan pendidik yang 

berkompeten serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa S1 Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa keperawatan tidak hanya 

membutuhkan peningkatan pengetahuan, melainkan juga peningkatan 

kepercayaan diri yang kuat dalam pribadinya untuk mewujudkan perubahan 

positif yang berkesinambungan (Nursalam, 2008).  

Motivasi belajar salah satunya melibatkan profil dosen dan 

pembimbing klinik yang mampu mempengaruhi perilaku individu yang 

sedang belajar (Nursalam, 2008). Semangat belajar mahasiswa merupakan hal 

yang penting dalam proses belajar. Karena belajar dengan semangat mampu 

mendorong mahasiswa untuk belajar lebih baik daripada belajar tanpa 

semangat. Menurut Kottasz (2005) ketidakhadiran mahasiswa dalam 

perkuliahan disebabkan oleh motivasi yang rendah pada diri mahasiswa. Dan 

studi yang dilakukan di Universitas Lincoln tahun 1992 menemukan beberapa 

alasan mahasiswa tidak hadir dalam perkuliahan, yaitu 24% karena 

mahasiswa mengalami tekanan, 23% karena pengajaran yang buruk, 16% 

karena waktu perkuliahan yang tidak sesuai, dan 9% karena kualitas materi 

yang disampaikan buruk. 

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, mahasiswa S1 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta memilki semangat 

kurang tinggi. Menurut pengakuan beberapa orang mahasiswa S1 

Keperawatan, motivasi mereka mengikuti perkuliahan adalah untuk 

memenuhi presensi. Dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, 
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hanya beberapa mahasiswa yang serius untuk mengerjakannya. Menurut 

mereka, hal tersebut karena dosen yang bersangkutan belum sesuai dengan 

harapan mereka. Mereka menganggap dosen kurang bisa memotivasi mereka 

untuk belajar, dan perkuliahan terasa monoton. Menurut mereka, pembimbing 

klinik kurang berperan dalam praktik klinik mereka, karena sebagian besar 

pembimbing klinik yang membimbing mereka rata-rata hanya dua kali 

membimbing, yaitu di awal dan di akhir mahasiswa berada di bangsal yang 

bersangkutan, sehingga mahasiswa menjadi ala kadarnya dalam 

melaksanakan praktik klinik. Dosen S1 Keperawatan yang telah lulus S2, 

magister kesehatan atau S2 khusus keperawatan sama-sama mampu 

menyampaikan materi dengan jelas. Selain itu, mereka mengatakan bahwa 

mereka menginginkan pembimbing klinik yang dapat berkomunikasi secara 

maksimal dengan mahasiswa, seperti bimbingan dan supervisi secara berkala. 

Mereka mengatakan bahwa penampilan dosen, kemampuan dosen dalam 

mengajar di kelas dan di klinik, serta sikap terhadap mahasiswa menentukan 

semangat mahasiswa dalam proses belajar-mengajar. Jika dosen nyaman 

dilihat, penyampaian materi mudah dipahami, mahasiswa menjadi lebih 

semangat mengikuti kegiatan belajar-mengajar dan proses  belajar-mengajar 

berjalan dengan baik, sehingga hasilnya juga baik, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

bagaimana dosen dan pembimbing klinik yang diharapkan mahasiswa S1 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu, peneliti 

mengambil judul “Gambaran Dosen dan Pembimbing Klinik Yang 
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Diharapkan Mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”, karena hal ini penting untuk kamajuan kualitas pendidikan, 

institusi pendidikan, dan lulusan S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang penulis 

angkat adalah bagaimana gambaran dosen dan pembimbing klinik yang 

diharapkan mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum:  

Mengetahui gambaran dosen dan pembimbing klinik yang 

diharapkan mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2. Tujuan khusus: 

a. Mengetahui gambaran dosen yang diharapkan mahasiswa S1 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mencakup 

tentang latar belakang pendidikan, penampilan, keterampilan mengajar, 

sikap, dan komunikasi dengan mahasiswa. 

b. Mengetahui gambaran pembimbing klinik yang diharapkan mahasiswa 

S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mencakup 
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tentang latar belakang pendidikan, penampilan, keterampilan mengajar, 

sikap, dan komunikasi dengan mahasiswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi dosen S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta: 

Dari penelitian ini, dosen S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dapat mengetahui bagaimana gambaran dosen 

yang diharapkan oleh mahasiswa S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat bagi pembimbing klinik S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta: 

Dari penelitian ini, pembimbing klinik S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dapat mengetahui bagaimana gambaran 

pembimbing klinik yang diharapkan oleh mahasiswa S1 Keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Manfaat bagi program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta: 

Dari penelitian ini, program studi S1 Keperawatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dapat mengetahui kebutuhan mahasiswa S1 

Keperawatan terhadap gambaran dosen dan pembimbing klinik. 
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4. Manfaat bagi mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta: 

Dari penelitian ini, mahasiswa S1 Keperawatan dapat mengetahui 

dan menyadari seperti apa gambaran dosen dan pembimbing kinik yang 

mereka harapkan. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Thalib, Rasuna (2004) Ekspektasi Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris 

Terhadap Profil Dosen. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui: 

(1) pengharapan mahasiswa jurusan bahasa Inggris tentang profil dosen 

jurusan bahasa Inggris; (2) tingkat pemenuhan profil dosen terhadap 

pengharapan mahasiswa bahasa Inggris; (3) tingkat kesenangan 

mahasiswa bahasa Inggris tentang profil dosen. Populasi dalam penelitian 

tersebut adalah mahasiswa jurusan bahasa Inggris FSB Universitas Negeri 

Gorontalo. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk 

mengetahui profil dosen dan pembimbing klinik yang diharapkan 

mahasiswa S1 Keperawatan Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 

dengan populasi mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sumarna, Elan (2008) Harapan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama 

Islam UPI Terhadap Profesi Ahli Pendidikan Agama Islam. Penelitian 

tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis 

dokumenter yang bertujuan mengungkap masalah ketidaksesuaian antara 
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harapan lulusan program studi IPAI, yaitu sebagai calon guru PAI. 

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif semi kualitatif yang bertujuan mengetahui gambaran 

dosen dan pembimbing klinik yang diharapkan mahasiswa S1 

Keperawatan UMS. 

3. Meilani, H.S  (2010) Gambaran Sikap Dosen Universitas Sumatra Utara 

(USU) Terhadap E-Learning. Penelitian tersebut meneliti tentang 

gambaran sikap dosen terhadap E-Learning dan dosen menjadi subyek 

penelitian. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang 

gambaran dosen dan pembimbing klinik harapan mahasiswa dan 

mahasiswa sebagai subyek penelitian. 


