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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan juga pasien 

dengan beberapa patologi, maka meningkat pula tuntutan untuk adanya 

kolaborasi antar tenaga kesehatan dengan berbeda latar belakang 

pendidikan. Tenaga kesehatan profesional harus meningkatkan 

pengetahuan dan juga kemampuan untuk berkolaborasi dengan tenaga 

kesehatan yang lain sehingga dapat memberikan efek positif kepada pasien 

(El-awaisi et al.,, 2017). Masalah kompleks yang dialami pasien tidak 

dapat diselesaikan oleh seorang dokter saja, tapi harus melibatkan profesi 

kesehatan lainya. Untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang baik dan 

memuaskan serta terciptanya patient safety, maka kolaborasi antar tenaga 

kesehatan sangat dibutuhkan (Fitriyani, 2016). 

Untuk mensinergiskan dan mengefektifkan pelayanan kesehatan 

terhadap pasien, maka Interprofessional Collaboration (IPC) sebagai 

bentuk praktik kolaborasi dengan berbagai ilmu kesehatan sangat penting 

untuk dilakukan (Kenaszchuk, 2013). IPC akan terlaksana dengan lebih 

baik apabila seluruh pelaksana IPC bisa saling memahami peran, 

kompetensi inti, dasar bahasa dan pola pikir (WHO, 2010, Department of 

Human Resources for Health). 
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Pelaksanaan IPC pada praktik nyata terhadap pasien dipengaruhi 

oleh Interprofessional Education (IPE). Hal tersebut dikarenakan IPE 

menyiapkan mahasiswa kesehatan atau calon tenaga kesahatan untuk lebih 

bisa memahami peran masing-masing profesi dan meningkatkan kesiapan 

mereka untuk berkolaborasi dalam memberika pelayanan kesehatan 

(Soubra, Badr, Zahran, & Aboul-Seoud, 2017). Pernyataan tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liaw, Siau, Zhou, & Lau 

(2014) yang menyatakan bahwa IPE dapat meningkatkan kolaborasi antar 

tenaga kesehatan. 

Pada tahun 2010 World Health Organization (WHO) mengenalkan 

framework tentang IPE. IPE dikenal sebagai kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh dua atau lebih mahasiswa dari berbeda jurusan kesehatan 

atau profesi. Di dalam program IPE tersebut mereka saling berbagi satu 

sama lain, sehingga akan menciptakan kolaborasi yang efektif dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan. WHO sangat menekankan kepada 

dunia pendidikan kesehatan untuk menerapkan IPE pada kurikulum 

pembelajaranya (WHO, 2010, Department of Human Resources for 

Health). IPE menjadi bentuk latihan kolaborasi antar profesi di tingkat 

pendidikan untuk menciptakan pelayan kesehatan kolaboratif yang lebih 

baik (El-Awaisi et al., 2016; Lennen & Miller, 2017). 

Menurut hasil survey pada 42 negara yang dilakukan oleh WHO 

pada tahun 2010, implementasi IPE pada kurikulum pendidikan mereka 

berhasil mempengaruhi sistem kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi 
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lebih baik dan meningkatkan kepuasan pasien serta pelayanan kesehatan.  

Karena hal tersebut, beberapa negara akhirnya membentuk badan dan 

pusat pegembangan Interprofessional Practice and Education.  

Pada tahun 2010, Indonesian Health Professions' Student Network 

yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal dari 7 profesi berbeda 

mengadakan pertemuan pertama di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi 

tentang program pendidikan mereka dan juga IPE (HPEQ-Project, 2012). 

Kemudian pada tahun 2011 pemerintah Indonesia meminta agar IPE mulai 

diterapkan di Indonesia dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

lembaga-lembaga professional sehingga diharapkan terciptanya kualitas 

pelayanan kesehatan yang lebih baik (Kusumawati, W. & Orbayinah, S., 

2015 dalam Barr, 2015). 

Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi salah satu 

universitas di Indonesia yang sudah menerapkan IPE. Menurut hasil studi 

pendahuluan, pada tahun 2018 IPE di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dilaksanakan oleh mahasiswa semester 4 dari program studi 

keperawatan dan kedokteran serta dengan mahasiswa semester 6 program 

studi farmasi menggunakan metode pembelajaran studi kasus atau problem 

based learning (PBL) berdasarkan Seven Jump di dalam ruang kelas. 

Dalam kegiatan IPE tersebut akan dibentuk kelompok-kelompok kecil 

yang di dalamnya terdiri dari mahasiswa tiga program studi berbeda. 

Setiap kelompok akan berdiskusi menyelesaikan kasus yang diberikan 
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oleh dosen fasilitator kemudian mempresentasikan hasil diskusi masing-

masing.  

Di Indonesia masih perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih 

dalam tentang IPE terhadap mahasiswa dan dosen ilmu kesehatan (HPEQ-

Project, 2012). Peran dosen sebagai fasilitator dalam menjembatani 

pemberian materi secara teori dan praktik sangat diperlukan untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap fungsi kolaborasi (Yuliati, 

2014). Penilaian persepsi mahasiswa dan dosen ilmu kesehatan terhadap 

IPE penting untuk dilakukan, karena dengan persepsi baik dari mahasiswa 

ataupun dosen akan dapat membantu pengembangan model IPE untuk 

mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik (HPEQ-Project, 

2012; Yuniawan et al, 2015). Penilaian persepsi juga merupakan cara 

untuk melakukan evaluasi kegiatan IPE. Instrumen yang digunakan dalam 

penilaian terhadap IPE haruslah bercermin pada 4 kompetensi IPE yaitu 

kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kerja tim (Lee et al., 

2009). 

Penelitian sebelumnya tentang persepsi dosen terhadap IPE sudah 

beberapa kali dilakukan. Pada penelitian tersebut digunakan kuesioner 

Interdisciplinary Education Perception Scale (IEPS) berdasarkan empat 

komponen persepsi terhadap IPE yaitu, kompetensi dan otonomi, persepsi 

kebutuhan untuk bekerjasama, bekerjasama saat ini, dan pemahaman 

terhadap profesi lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

dosen ilmu kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan IPE memiliki 
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persepsi yang baik atau positif terhadap pelaksanaan IPE di universitas 

atau institusi mereka masing-masing (Chelliah et al,, 2015; Yuniawan et 

al., 2015; Permana & Dewi, 2016). Meskipun demikian masih ada 

sebagian dosen yang mempunyai persepsi sedang terhadap IPE, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Permana & Dewi (2016) ditemukan 

sebanyak 48% responden memiliki persepsi sedang terhadap komponen 

kebutuhan bekerja sama dalam IPE. 

B. Rumusan Masalah 

IPE dinilai dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik 

dari tim medis kepada pasien. Untuk melatih tim medis berkolaborasi 

dengan baik, maka perlu diadakanya program IPE sejak dini yang dimulai 

dari dunia pendidikan kesehatan. Program IPE akan terlaksana dengan 

baik jika setiap mahasiswa maupun dosen yang bertugas menjadi 

fasilitator mempunyai persepsi yang baik terhadap IPE. 

Kompetensi yang terdapat pada IPE menjadi acuan dalam 

melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan IPE. Maka peneliti memandang 

perlu diadakanya penelitian sebagai berikut “Persepsi Fasilitator terhadap 

Kompetensi Interprofessional Education (IPE)”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui persepsi fasilitator terhadap kompetensi IPE. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden yang terlibat dalam IPE. 
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b. Untuk menggambarkan persepsi fasilitator terhadap kompetensi 

pengetahuan dalam IPE. 

c. Untuk menggambarkan persepsi fasilitator terhadap kompetensi 

keterampilan dalam IPE. 

d. Untuk menggambarkan persepsi fasilitator terhadap kompetensi 

sikap dalam IPE. 

e. Untuk menggambarkan persepsi fasilitator terhadap kompetensi 

kerja tim dalam IPE. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang persepsi dosen terhadap 

kompetensi Interprofessional Education (IPE) diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi Pendidikan  

Menjadi acuan dan pertimbangan dalam pengadaaan dan 

pengembangan program IPE. 

2. Bagi Dosen Pendidikan 

Memberi informasi gambaran tentang persepsi fasilitator terhadap 

kompetensi IPE sehingga bisa menjadi evaluasi. 

3. Bagi Penelitian Kesehatan 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik terkait 

IPE. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Permana & Dewi (2016) tentang 

“Persepsi Dosen terhadap Interprofessional Education (IPE) di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan total sampel populasi 

sebanyak 23 responden. Responden yang dimaksud adalah dosen dari 

jurusan Keperawatan, Farmasi dan Kedokteran yang pernah 

memfasilitasi IPE di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan 

rincian 8 dosen Keperawatan, 7 dosen Farmasi dan dari Kedokteran 

ada 8 dosen. Kuisioner Interdisciplinary Education Perception Scale 

(IEPS) dengan 4 komponen di dalamnya dijadikan sebagai instrument 

pada penelitian ini. Berdasarkan analisis  statistik  didapatkan  hasil  

persepsi  dosen  tentang  IPE  yaitu  pada  komponen kompetensi  dan  

otonomi  dosen  berpersepsi  baik  (87%),  komponen  untuk 

bekerjasama  dosen  berpersepsi  baik  (52,2%),  komponen  persepsi  

tentang bekerjasama  yang  sesungguhnya  dosen  berpersepsi  baik  

(95,7%),  dan  komponen pemahaman  terhadap  profesi  lain  dosen  

berpersepsi  baik  (100%). Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut penilaian persepsi 

dilakukan berdasarkan 4 komponen persepsi pada kuesioner IEPS, 

sedangkan pada penelitian penulis penilaian persepsi IPE berdasarkan 

teamwork competencies (kompetensi kerja tim). 
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2. Imamah & Listrikawati (2017) telah melakukan penelitian tentang 

“Persepsi Dosen ‘Aisyiyah Surakarta terhadap Interprofessional 

Education (IPE)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

eskplorativ dengan jenis penelitian survey. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan total sampling sebanyak 42 dosen STIKES 

‘Aisyiyah Surakarta. Untuk pengukuran variable persepsi digunakan 

instrumen kuisioner Interdisciplinary Education Perception Scale 

(IEPS). Kuisioner ini terdiri dari 18 pertanyaan dengan 4 sub skala 

pengukuran yaitu kompetensi dan autonomi, persepsi terhadap 

kebutuhan bekerja sama, actual cooperative dan pemahaman kepada 

profesi lain. Hasil penelitian ini adalah sebesar 88,1% dosen di 

STIKES ‘Aisyiyah Surakarta memiliki persepsi yang baik terhadap 

IPE, 11,9% memiliki persepi yang sedang, dan tidak ada yang 

memiliki persepsi buruk terhadap IPE. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian penulis adalah sample penelitian. Yusuf mengambil 

sample penelitian dari dosen STIKES ‘Aisyiyah Surakarta sedangkan 

pada penelitian penulis responden diambil dari dosen program studi 

keperawatan, farmasi, dan kedokteran yang memfasilitasi IPE. 

Instrumen penelitian penulis menggunakan kueisioner buatan sendiri 

berdasarkan 4 kompetensi IPE. 

3. Yusuf (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Model Interprofessional Education (IPE) di Fakultas Ilmu 

Kesehatan UIN Alauddin Makasar”. Penelitian ini bertujuan untuk 



9 

 

mengetahui persepsi dan kesiapan mahasiswa dan dosen terhadap 

Interprofessional Education (IPE) dan mengembangkan model 

Interprofessional Education (IPE) di UIN Alauddin Makasar. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian dan 

pengembangan (research and development/R&D) dengan desain 

kuantitatif dan kualitatif atau mixed method. Dan hasil penelitian 

menunjukan sebesar 92,3% mahasiswa memiliki persepsi yang baik 

dan sebesar 90,9% dosen juga memiliki persepsi yang baik terhadap 

IPE. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

bahwa penelitian penulis hanya fokus pada kuantitatif saja untuk 

mengetahui persepsi dosen program studi keperawatan, farmasi, dan 

kedokteran umum yang memfasilitasi IPE terhadap 4 kompetesni IPE. 

Penelitian  ini  juga  menggunakan  kuesioner  yang  berbeda,  

penelitian Yusuf  menggunakan  Kuesioner  IEPS  dan  RIPLS,  

sedangkan  peneliti hanya  menggunakan  kuesioner buatan penulis 

sendiri berdasarkan 4 kompetensi IPE. 


