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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tracheostomy merupakan prosedur yang dilakukan dengan

membuat lubang ke dalam trakea dan memasukkan selang indwelling ke

dalam trakea yang dapat bersifat permanen (Hidayati, dkk, 2014).

Komplikasi yang mengancam akan selalu ada, sehingga perawat selalu

mengamati dengan ketat pasien yang dilakukan pemasangan tracheostomy

(Nurhidayati, 2010).

Pasien saat terpasang tracheostomy mempunyai komplikasi yang

mengancam. Komplikasi tersebut seperti obstruksi jalan napas akibat

akumulasi sekresi, infeksi, fistula trakeosofagus, dilatasi trakea dan

nekrosis (Novialdi & Azani, 2015). Komplikasi yang terjadi dapat di

cegah dengan melakukan tindakan keperawatan berupa tracheostomy care.

Tracheostomy care merupakan tindakan dengan membersihkan kanul

tracheostomy untuk menjaga kepatenan jalan napas (Hidayati, dkk, 2014).

Pasien selalu dihadiri oleh petugas yang terlatih dan berkompeten

dalam melakukan tindakan keperawatan. Penyediaan pelayanan yang

efektif pada pasien, diharapkan dapat meminimalisir angka kematian dan

kesakitan (Nurhidayati, 2010).
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Perawat merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam

pelayanan kesehatan. Tantangan yang dihadapi perawat salah satunya

yaitu tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang

berkualitas. Keberadaan perawat juga memiliki posisi strategis, karena

sebagian besar persoalan pasien berhubungan dengan pelayanan perawat.

Oleh karena itu, perawat dituntut agar memiliki keterampilan yang lebih

baik, disertai dengan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak

yang terkait dalam persoalan kesehatan pasien di masyarakat (Deden,

2013).

Kewenangan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan

mengandung tuntutan akan kemampuan perawat sebagai tenaga

profesional dan mandiri. Pencapaian kemampuan tersebut diawali dari

institusi pendidikan yang berpedoman pada kompetensi inti perawat dan

melalui institusi pelayanan dengan meningkatkan kemampuan perawat

sesuai dengan kebutuhan (Deden, 2013).

Kompetensi yang harus dimiliki seorang perawat yakni mampu

memberikan tindakan keperawatan yang bermutu tinggi serta tanggap

terhadap kebudayaan setempat selama melakukan tindakan keperawatan.

Guna mencapai keterampilan yang profesional dalam memberikan

tindakan keperawatan, diperlukan proses belajar mengajar, sarana dan

prasarana yang berkualitas serta metode pembelajaran yang efektif

(Deden, 2013). Metode pembelajaran yang digunakan dalam praktikum

yaitu demonstrasi dan simulasi, sedangkan untuk melengkapi
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pembelajaran praktikum sebaiknya menggunakan media berupa video

tutorial (Simamora, 2011).

Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran berperan penting

terhadap keberhasilan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat

tergantung pada penggunaan metode pembelajaran, karena suatu strategi

pembelajaran hanya dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode

pembelajaran (Sanjaya, 2011). Mahasiswa belum mempunyai kemampuan

yang cukup dalam menerapkan keterampilan keperawatan yang diperoleh

selama pendidikan, sehingga kejadian malpraktek sering terjadi di Rumah

sakit. Malpratek yang sering terjadi menyebabkan institusi pendidikan

membutuhkan strategi pembelajaran yang baik dalam praktikum. Sampai

saat ini belum ada penelitian tentang penggunaan strategi pembelajaran

yang efektif untuk praktikum mahasiswa (Khudhoifah, 2006) dalam

(Musiana & Hussein, 2015).

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Universitas

Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 17 Februari 2017 terdapat data

dari jurnal kuliah bahwa demonstrasi merupakan metode yang digunakan

dalam pembelajaran praktikum tracheostomy care pada tahun ajaran

2015/2016. Video tutorial dan simulasi merupakan metode serta media

yang digunakan dalam pembelajaran praktikum tracheostomy care pada

tahun ajaran 2016/2017. Tahun ajaran 2015/2016 merupakan mahasiswa

angkatan 2012, sedangkan tahun ajaran 2016/2017 merupakan mahasiswa

angkatan 2013. Perubahan strategi pembelajaran dikarenakan dosen yang
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mengampu pembelajaran praktikum dari tahun ke tahun berbeda. Setiap

dosen pengampu memiliki cara yang berbeda dalam melakukan strategi

pembelajaran, tujuannya untuk mengasah kemampuan mahasiswa agar

berkembang serta dapat melakukan tindakan keperawatan secara mandiri

dan benar.

B. Rumusan Masalah

Tracheostomy care termasuk tindakan dengan membersihkan kanul

tracheostomy untuk menjaga kepatenan jalan napas. Saat pasien

melakukan tracheostomy care selalu dihadiri oleh petugas yang terlatih

dan berkompeten dalam melakukan tindakan keperawatan. Kompetensi

yang harus dimiliki seorang perawat yakni mampu memberikan tindakan

keperawatan. Guna mencapai keterampilan yang profesional dalam

memberikan tindakan keperawatan, sangat diperlukan proses belajar

mengajar, sarana dan prasarana berkualitas serta metode pembelajaran

yang efektif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, masalah penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada perbedaan metode video tutorial

dan simulasi dengan demonstrasi terhadap kompetensi mahasiswa

keperawatan dalam melakukan skills tracheostomy care di Universitas

Muhammadiyah Surakarta?.
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan metode video tutorial dan simulasi

dengan demonstrasi terhadap kompetensi mahasiswa keperawatan

dalam melakukan skills tracheostomy care di Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dan

jenis kelamin.

b. Untuk mengetahui kompetensi dalam melakukan skills

tracheostomy care setelah diberikan demonstrasi.

c. Untuk mengetahui kompetensi dalam melakukan skills

tracheostomy care setelah diberikan video tutorial dan simulasi.

d. Untuk mengetahui perbedaan metode video tutorial dan simulasi

dengan demonstrasi terhadap kompetensi mahasiswa keperawatan

dalam melakukan skills tracheostomy care.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Keilmuan dan Teori

Menambah pengetahuan serta referensi mengenai perbedaan

metode video tutorial dan simulasi dengan demonstrasi terhadap

kompetensi dalam melakukan skills tracheostomy care.
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2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai salah satu wawasan baru bagi mahasiswa tentang

perbedaan metode video tutorial dan simulasi dengan demonstrasi

terhadap kompetensi dalam melakukan skills tracheostomy care.

3. Bagi Mahasiswa Keperawatan

Menambah ilmu dan pembelajaran serta melakukan banyak

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan skills

tracheostomy care.

4. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman bagi peneliti mengenai perbedaan metode

video tutorial dan simulasi dengan demonstrasi terhadap kompetensi

dalam melakukan skills tracheostomy care.

E. Keaslian Penelitian

1. Aryanty, dkk (2014) meneliti “Perbandingan Efektivitas Pembelajaran

Clinical Skill Lab (CSL) dengan Menggunakan Video Ajar

Keterampilan Klinik Neurologi terhadap Demonstrasi oleh Instruktur”.

Penelitian ini merupakan penelitian true experimental dengan posttest

only control design. Populasi penelitian adalah mahasiswa PSPD

UNJA semester I tahun ajaran 2014/2015. Sampel secara random

kelompok eksperimen berjumlah 69 mahasiswa dan kelompok kontrol

sejumlah 68 mahasiswa. Hasil penelitian adalah nilai cheklist

keterampilan pemeriksaan fungsi motorik kelompok eksperimen

memiliki median 78,13 (range 50,00) sedang kelompok kontrol
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memiliki median 74,25 (range 75,76). Persamaan dengan peneliti yang

sekarang ini adalah pembelajaran praktikum menggunakan

demonstrasi dan perbedaannya adalah terletak pada sampel penelitian,

metode penelitian, dan pengambilan sampel dengan purposif sampling.

2. Ahmad, & Aqel (2015) meneliti “Comparison Between Clinical

Simulation and Traditional Teaching for Cardiopulmonary Knowledge

and Skills”. Penelitian ini merupakan metode posttest pretest yang

digunakan. Sebuah tes dari pertanyaan pilihan ganda dan format

checklist digunakan dalam tiga fase: fase awal, akuisisi, dan retensi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa keperawatan di

University of Jordan merupakan universitas pemerintah di Yordania.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara kelompok pelatihan yang menggunakan simulator

pengetahuan dan keterampilannya lebih baik dalam tindakan resusitasi

cardiopulmonary dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan

pelatihan tradisional. Persamaan dengan peneliti yang sekarang ini

adalah pembelajaran praktikum menggunakan simulasi dan

perbedaannya adalah terletak pada sampel penelitian, metode

penelitian, dan pengambilan sampel dengan purposif sampling.

3. Hendarti, dkk (2016) meneliti “Implementasi Proses Pembelajaran

Demonstrasi Untuk Meningkatkan Kompetensi Asuhan Persalinan

Normal Pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II”. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan rancangan studi
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kasus dan bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 10

mahasiswa di tahun ajaran 2011-2012 di Prodi D-III Kebidanan

STIKES Husada Jombang. Sampel penelitian menggunakan teknik

purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah pencapaian kompetensi

siswa dalam perawatan persalinan normal di STIKES Husada Jombang

sebagian besar kompeten, tetapi hanya ada beberapa siswa yang

memiliki prestasi kompetensi kurang, yang disebabkan oleh beberapa

faktor termasuk metode atau strategi pembelajaran, media

pembelajaran dan sumber materi pembelajaran. Persamaan dengan

penelitian sekarang ini adalah pembelajaran praktikum menggunakan

demonstrasi sedangkan perbedaannya terletak pada sampel penelitian,

metode penelitian, tempat penelitian, dan pengambilan sampel dengan

purposive sampling.


