
PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

PENGALAMAN FASILITATOR TERHADAP 

INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata I 

pada Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan  

Oleh : 

LUSI RUNTUWENE 

J210 144 006 

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENGALAMAN FASILITATOR TERHADAP 

INTERPROFESSIONAL EDUCATION (IPE) 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

oleh: 

LUSI RUNTUWENE 

J210.144.006 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

Dosen pembimbing: 

 

 

 

Enita Dewi S.Kep., Ns., MN 

NIK. 1286  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

keperawatan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak 

terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain 

kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidaksamaan dalam pernyataan saya 

diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya. 

 

Surakarta, 16 agustus 2018   

Penulis 

 

 

LUSI RUNTUWENE 

J210144006 

 

 

 

 

 

  



1 
 

PENGALAMAN FASILITATOR TERHADAP INTERPROFESSIONAL 

EDUCATION (IPE) 

 

Abstrak 

Latar belakang: Dewasa ini kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara profesi 

semakin diperkenalkan. Hal ini dibuktikan dengan mulai masuknya 

Interprofessional Education (IPE) kedalam standar kurikulum dan tuntutan 

akreditasi. Fasilitator/ Dosen memiliki peranan penting dalam pengembangan dan 

pelaksanaan IPE yang optimal. Tujuan: mengeksplorasi persepsi dosen terhadap 

IPE berdasarkan pengalaman menjadi fasilitator serta mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi persepsi dosen berdasarkan tujuan dan fungsi IPE. Jenis 

Penelitian: Kualitatif mengunakan pendekatan Phenomenologi dengan Indepth 

interview.Teknik Pengambilan Sampel: Populasi dalam penelitian adalah dosen 

kedokteran, farmasi dan keperawatan yang menjadi fasilitator dalam IPE Blok 

Nefrologi berjumlah 27 partisipan. Pengambilan sample dengan metode Non- 

Probability Sampling menggunakan teknik purposive, didapatkan hasil 6 

partisipan yang didalamnya terdapat 2 perwakilan dari masing- masing profesi. 

Analisis Data: Menggunakan Thematic Analysis (TA), adalah teknik analisis 

dimana  hasil akhir berupa tema- tema yang diangkat berdasarkan kelompok kode/ 

coding. Hasil Penelitian: 1)Melatih kerjasama antar profesi 2)Menanamkan sikap 

saling membutuhkan dan menghargai 3)Mengenalkan peran antar profesi 

4)Memberikan pelayanan optimal 

Kata kunci: Interprofessional Education (IPE), Pengalaman IPE, Fasilitator/ 

Dosen IPE, Persepsi Fasilitator IPE 

Abstract 

Introduction: Nowadays the awareness of the importance of collaboration between 

professions is increasingly intensified. This is evidenced by the introduction of 

Interprofessional Education (IPE) into curriculum standards and accreditation 

requirement. The role of Facilitators/ Lecturers has importantly taking a part in the 

development and successful IPE procurement. Objectives: To explore lecturer’s 

perception on IPE based on the experience as IPE facilitator, while also identify 

and classify lecturers’ perception  based on the aim and function of IPE. Type of 

Research: Qualitative type with Phenomenology approach and In-depth interview 

as instrument. Sampling Techniques: Total amount of population are 27 

participants which are lecturers from Medicine, Pharmacy and Nursing who 

became facilitator in IPE Blok Nephrology. Sampling is the Non-Probability 

Sampling method with purposive technique. The result obtained total 6 

participants in which there were 2 representatives from each profession. Data 

Analysis: Used Thematic Analysis(TA), an analytical technique where the final 

result are in the form of themes based on coding groups. Research Results: 

1)Teamwork train 2)Instill the attitude of mutual need and respect 3) Introducing 

role between profession 4)Provide optimal care. 

 

Keywords: Interprofessional Education (IPE), IPE Experience, IPE Facilitators/ 

Lecturers, Facillitator perception of IPE 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan terkait profesionalitas dalam dunia kerja ditanamkan melalui 

program yang dinamakan Interprofessional Education (IPE). IPE 

memperkenalkan peran antar profesi kesehatan, serta menekankan kolaborasi 

dan kerjasama tim sebagai langkah dasar suatu pencapaian kualitas pelayanan 

kesehatan yang optimal.  Menurut  Barr (2007) awal inisiatif pembuatan IPE 

sendiri muncul setelah banyaknya laporan kasus malpraktik pada tahun 1960 

yang terjadi di United Kingdom (UK). Kebanyakan kasus malpraktik 

disebabkan oleh konflik- konflik interprofesi dan buruknya kualitas 

kolaborasi antara tenaga kesehatan. Pada tahun 1980/1987 konsep IPE mulai 

diperkenalkan secara nasional dan diterapkan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas kolaborasi antar profesi (Traynor et al., 2016). Hingga saat ini 

penerapan IPE terus dikembangkan dan diterapkan diseluruh dunia, bahkan 

penerapan IPE juga telah menjadi bagian dari tuntutan akreditasi dan menjadi 

salah satu standar dalam kurikulum(Willgerodt et al., 2015, p. 1). 

 Penerapan IPE di Indonesia mulai populer kurang lebih sekitar 

sepuluh tahun terakhir, hal ini dibuktikan oleh penelitian proyek HPEQ 

Sedyowinarso (2011). Hasil menunjukkan 73,62% mahasiswa kesehatan di 

Indonesia memiliki persepsi yang baik terhadap IPE dan 79,90% mahasiswa 

memiliki kesiapan yang baik pula terhadap IPE. Pelaksanaan IPE di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) baru dimulai sekitar 5 tahun 

yang lalu yakni pada tahun 2014 dengan Fakultas Kedokteran (FK) sebagai 

ketua pelaksana. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Israbiah (2016) 

menunjukkan sebanyak 87,1% mahasiswa kedokteran dan farmasi UMS 

memiliki persepsi baik terhadap IPE dan hanya sebanyak 11,4% mahasiswa 

memiliki persepsi sedang. Sementara persepsi dosen kedokteran dan farmasi 

UMS dilakukan oleh Permana (2016) menunjukkan sebanyak 87% dosen 

UMS memiliki persepsi yang baik terhadap IPE. Selain itu juga, ada penelitian 

dilakukan oleh Balqis (2018) menunjukkan sebanyak 57,3% mahasiswa 

kedokteran, farmasi dan keperawatan berpersepsi positif dengan bukti 

menyatakan setuju terhadap kompetensi dan otonomi, kebutuhan untuk 

bekerjasama, persepsi bekerjasama sesungghunya dan pemahaman terhadap 
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profesi lain. Namun dalam penelitiannya, Balqis menemukan terdapat 

perbedaan signifikan terhadap persepsi antara mahasiswa kedokteran, 

keperawatan dan farmasi terkait komponen pemahaman terhadap profesi lain 

sehingga dalam kesimpulannya Balqis menuliskan untuk selanjutnya penting 

diadakan sosialisasi atau briefing terkait IPE. Adapun penelitian terhadap 

dosen/ fasilitator kedokteran, farmasi dan keperawatan yang dilakukan oleh 

Amar (2018) menunjukkan sebanyak 95,8% fasilitator berpersepsi baik 

terhadap kompetensi pengetahuan, 95,8% berpersepsi baik terhadap 

kompetensi keterampilan, 100% berpersepsi baik terhadap kompetensi sikap, 

95,8% berpersepsi baik terhadap kompetensi kerja tim. Namun Amar 

menemukan suatu hal mengejutkan dimana masih ada 20,8% fasilitator yang 

‘sangat setuju’ jika setiap mahasiswa diharapkan meyakini bahwa bekerja 

secara individu akan lebih mampu menghasilkan suatu pemecahan masalah 

dari pada bekerja secara tim. Sehingga dalam kesimpulannya sama halnya 

seperti Balqis, Amar menyarankan agar melanjutkan koordinasi dan sosialisasi 

yang lebih baik lagi bagi pelaksanaan IPE kedepan. Berdasarkan data- data 

tersebut, penulis menyimpulkan bahwa meskipun data menunjukkan hasil 

rata- rata mahasiswa dan dosen berpersepsi baik, masih ada beberapa catatan 

yang harus diperbaiki terhadap proses pelaksanaan IPE UMS kedepan. 

Sementara itu juga belum ada data yang mendefinisikan dan melengkapi hasil 

penelitian Israbiah dan Permana (2016) serta Balqis dan Amar (2018) dalam 

menjelaskan lebih detail terkait ‘persepsi baik’ terhadap IPE. 

 Menurut Gilligan et al. (2014) walaupun IPE dipandang sebagai 

metode ‘pembelajaran yang baik’ sejatinya dalam pelaksanaan IPE masih 

banyak hal yang harus dikembangkan seperti terkait metode belajar dan teknik 

pelaksanaan IPE. Sejalan dengan pendapat Gilligan, peneliti lain 

mengemukakan bahwa bukanlah suatu hal yang mudah merealisasikan IPE, 

karena hambatan IPE seringkali masih akan ditemukan diberbagai level baik 

itu fakultas, diantara mahasiswa, anggota fakultas hingga bagian administrasi 

(Buring et al., 2009, p. 5). Penelitian Sedyowinarso (2011) menunjukkan 

hambatan level dosen antara lain adalah masih adanya ego masing- masing 

fakultas, peraturan dan birokrasi yang berbeda antar fakultas, nama fakultas 
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kedokteran, adanya kekaburan peran antar profesi,belum tersedianya fasilitator 

yang paham IPE,  belum adanya payung hukum semua profesi kesehatan, 

adanya masalah internal sejahwat, masalah pendanaan, perbedaan kurikulum 

hingga masalah keberagaman jenjang pendidikan. Sementara itu 

Sedyowinarso juga memaparkan hasil temuannya terkait hambatan yang 

ditemui di level mahasiswa antara lain masih  adanya ego masing- masing 

mahasiswa, adanya masalah internal sejahwat, nama fakultas kedokteran, 

komunikasi antar profesi yang belum optimal, kekaburan peran masing- 

masing profesi, kurangnya kepercayaan diri, kurangnya forum diskusi antar 

profesi, kesibukan kegiatan pembelajaran masing- masing akademik, 

perbedaan kurikulum, fasilitas integrasi belum menunjang dan belum adanya 

sosialisasi IPE. Oleh karena alasan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk 

melanjutkan penelitian terkait IPE. Ketertarikan peneliti menekankan kepada 

dosen sebagai fasilitator IPE, dikarenakan partisipasi dosen dalam IPE 

memiliki peranan utama dan sangat penting dalam mengembangkan program 

IPE (Julie, Hess-April, Cassiem, Wilkenson, & Rhoda., 2016, p.222). 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian ini 

pendekatan Phenomenology digunakan untuk mengkaji secara dalam guna 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pikiran/ persepsi dan perasaan 

seseorang terkait pengalaman/ fenomena yang dialami (Sutton & Austin, 

2015). Menggunakan metode Non- probability sampling dengan teknik 

Purposive, peneliti mendapatkan 6 partisipan dari populasi 27 partisipan 

dimana partisipan ini adalah dosen kedokteran, farmasi dan keperawatan 

UMS. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara personal dimana 

peneliti menggunakan Semi-structured interview / SSI sebagai pedoman 

wawancara (McIntosh & Morse, 2015). Wawancara tidak dilakukan dihari 

yang sama pada pelaksanaan IPE, melainkan dimulai setelah pelaksanaan IPE 

selesai pada akhir Mei 2018. 

 Pengujian kevalidan hasil penelitian dilakukan dengan member check 

yakni mengembalikan seluruh transkrip/ hasil wawancara kepada masing- 

masing partisipan agar kemudian partisipan sendiri yang memeriksa 
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Mengenalkan
Peran Antar 

Profesi

Menanamkan 
Sikap Saling 

Membutuhkan 
dan Menghargai

Memberikan 
Pelayanan 
Optimal

Melatih 
Kerjasama 

Antar Profesi

kebenaran maksud dan hasil ketikan penulis, serta membuktikan bahwa 

seluruh hasil transkrip bukanlah hasil karangan/ motivasi penulis. Teknik 

analisis yang digunakan adalah Thematic Analysis/ TA dimana hasil akhir 

analisis adalah berupa tema- tema yang diangkat berdasarkan hasil temuan 

kelompok kode- kode dalam transkrip interview (Gareth, Hayfield, Victoria, 

& Virginia, 2017). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah dosen- dosen kesehatan UMS 

(kedokteran, farmasi dan keperawatan) yang tergabung dalam tim 

fasilitator IPE (Interprofessional Education) 2018 Blok Nefrologi. Mereka 

adalah fasilitator yang memiliki pengalaman menjadi fasilitator minimal 

dua kali. Peneliti mewawancarai enam responden didalamnya terdapat dua 

perwakilan dari masing- masing profesi (Kedokteran, Farmasi dan 

Keperawatan). Partisipan perempuan lebih mendominasi dibanding dengan 

partisipan laki- laki dimana rentan usia partisipan adalah 27- 45 tahun. 

Kebanyakan partisipan adalah sudah memiliki pengalaman sebanyak lima 

kali menjadi fasilitator IPE dan kebanyakan partisipan juga memiliki 

pengalaman menjadi koordinator blok dalam pelaksanaan IPE.  

3.2 Hasil Penelitian & Pembahasan Tema 

Hasil wawancara yang dilakukan pada ke enam partisipan didapatkan 4 

Tema yakni belajar kerjasama antar profesi, mengenalkan peran antar 

profesi, menanamkan sikap saling membutuhkan dan menghargai, dan 

tema yang terakhir adalah memberikan pelayanan yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Final Thematic Map Persepsi Fasilitator Terhadap IPE 
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3.2.1  Tema 1: Belajar Kerjasama Antar Profesi 

IPE mendorong mahasiswa untuk berinteraksi dan belajar satu 

dengan yang lain. Pemberian suatu kasus/ skenario dalam IPE 

menjadi salah satu metode yang digunakan dalam IPE untuk 

mendorong mahasiswa untuk saling bekerjsama dan berkolaborasi 

memecahkan masalah dan mecari solusi terbaik. Dalam penelitian 

ini partispan berpendapat bahwa pemberian kasus dalam IPE 

digunakan untuk memberikan suatu pembelajaran akan kasus 

spesifik dan nyata. Hal ini juga dapat memberikan suatu gambaran 

bagaimana nantinya seorang tenaga kesehatan harus bekerjasama 

dalam mengelola pasien. Berikut cuplikan pernyataan partisian: 

‘…artinya juga harus mampu memahami kasus yang ada 

apalagikan kasus cenderung multikasus ya kalau dilapangan 

itu, sehingga ini salah satu untuk mempelajari suatu kasus 

yang spesifik, sehingga harapannya bisa memahami dikasus 

real nanti kalau terjun dimasyarakat sehingga mahasiswa itu 

sudah siap kalau hmmm… apa…chk…memberikan 

pelayanan pada kasus yang real. Yang kedua juga adanya 

kerjasama antar profesi, jadi perlu ditingkatkan lagi...” (Kep 

1; 55-63). 

‘…IPE kan Interprofessional Education yahh hooh itu nek 

khusus nggon kesehatan berarti oh nanti kalau mereka kerja 

mampu kerja sama!!*nada menekan* Gitu kan…’ (Med 2; 

92-94) 

Menurut Barr (2002) salah satu fungsi IPE adalah melatih 

mahasiswa untuk mampu/ kompeten dalam teamwork (p.187). 

Sedyowinarso et al. (2011) menambahkan diantara keterampilan 

yang harus dimiliki setiap individu dan/ tim adalah pembagian 

kinerja secara bersama, memecahkan konflik, umpan balik, 

berkomunikasi, sifat saling mendukung dan kepemimpinan. 

Keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan kelak dalam 

mendukung terciptanya pelayanan yang optimal. 
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3.2.2  Tema 2: Menanamkan Sikap Saling Membutuhkan dan 

    Menghargai 

Salah satu bagian pembelajaran IPE adalah menanamkan 

bahwasanya seluruh kedudukan profesi adalah sama pentingnya 

dan sama dibutuhkannya dalam pelayanan kesehatan. Menurut 

partisipan sikap saling membutuhkan dapat ditanamkan melalui 

program IPE.  Berikut cuplikan pernyataan partisipan: 

‘…hooh gak terus satu menindas yang lain kan enggak 

karena tim!!*nada menekan* gitukan jadii kerja sama saling 

membutuhkan…’(Med 2; 93-95) 

‘…tidak boleh saling egois, tidak boleh saling saya yang 

paling unggul, sayayang paling baik diantara profesi karena 

semuanya saling membutuhkan…’ (Kep 1; 56-61) 

Serupa dengan pernyataan partisipan, Sedyowinarso et al. (2011) 

mengemukakan dalam IPE kepaduan tim dan orientasi bersama 

adalah termasuk kedalam kompetensi kemampuan yang wajib dan 

harus dimiliki pada setiap tim, untuk itulah dominasi/ keunggulan 

dan atau perasaan akan keberwenangan satu profesi melayani 

pasien tidaklah dibenarkan. Sikap saling membutuhkan dan 

menghargai dalam tim dapat menciptakan suatu kolaborasi yang 

baik sehingga pelayanan optimal dapat tercapai (Lee, Ahn, Moon, 

& Han, 2014). 

3.2.3  Tema 3: Mengenalkan Peran Antar Profesi 

Bagian terpenting dalam pembelajaran IPE adalah terkait 

pengenalan terhadap peran antar profesi. Kekaburan akan peran 

profesi seringkali menjadikan suatu permasalahan/ konflik 

tersendiri bagi setiap tenaga kesehatan. Pada penelitian ini, 

partisipan berpendapat  bahwa pengenalan terhadap peran profesi 

lain dapat menimbulkan suatu sikap menghargai, selain itu juga 

pengetahuan akan peran profesi dapat menghindarkan konflik antar 

profesi saat mengelola pasien. Berikut cuplikan pernyataan 

partisipan: 
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‘…tentu saja adalah disitu..belajar bersama, kemudian saling 

mengenali peran masing- masing, sehingga tidak tumang 

tindih ya ketika nanti mengelola pasien, kemudian ini ya ini 

teamwork..teamwork ini harus dijaga pada saat hmm.. pada 

saat masih kuliah ya sampai nanti dia benar- benar sudah 

lulus dan hmm mengenali profesi masing- masing 

begitu…”(Kep 2; 82-91). 

Sedyowinarso et al. (2011) mengemukakan diantara kompetensi- 

kompetensi yang harus dicapai dalam IPE adalah kompetensi 

pengetahuan, pengetahuan ini diantarnya mencakup pengetahuan 

akan tugas tim dan pengetahuan tanggung jawab akan masing- 

masing individu dan peran profesi lain. Serupa dengan itu, Barr 

(2002) mengemukakan salah satu fungsi IPE adalah membuka 

wawasan antara profesi. Pengetahuan akan peran profesi lain 

penting disampaikan guna menghindari konflik terkait kekaburan 

peran/ ketidakpahaman peran antara profesi kesehatan.   

3.2.4  Tema 4: Memberikan Pelayanan Optimal 

Pelayanan yang optimal merupakan salah satu tujuan akhir IPE, 

dimana memaksimalkan kesehatan pasien, mencapai goal terapi 

pasien adalah hasil/ outcome yang diharapkan dari penerapan IPE 

bagi mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa 

seluruh partisipan setuju dengan pengadaan IPE, dimana mereka 

meyakini IPE sendiri memiliki keterikatan yang kuat akan nasib 

pelayanan kesehatan dimasa depan. Berikut cuplikan pernyataan 

partisipan: 

‘…harus bekerja sama juga misalnya dengan kedokteran atau 

farmasi atau keperawatan gitu. Supaya ayok kita sama sama 

mecapai goal terapi outcome pasien ini yang maksimal gitu, 

jadi misalnya merekomendasikan obat pun yang yang 

mempunyai efektifitas yang paling bagus, mempunyai biaya 

lebih rendah misalnya seperti itu. Jadi ya itu tadi  mereka 
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Persepsi Fasilitator Terhadap IPE 

 

 Persepsi berdasarkan fungsi IPE: 

 Belajar Kerjasama Antar Profesi 

 Menanamkan Sikap Saling Membutuhkan dan Menghargai 

 Mengenalkan Peran Antar Profesi 

 

 Persepsi berdasarkan tujuan IPE: 

 Memberikan Pelayanan Yang Optimal  

punya gambaran dan siap ketika dilapangan gitu ya (Far 2; 

63-67). 

‘…outputnya ujung-ujungnya adalah pelayanan pada pasien 

atau penderita sehingga dengan adanya inegrasi kerjasama 

antar  profesi ini nanti harapannya pelayanannya akan lebih 

baik dan lebih optimal (Kep1; 61-63). 

Alasan dasar diadakannya suatu kolaborasi adalah menyediakan 

pelayanan yang optimal bagi pasien (Lee, Ahn, Moon, & Han, 

2014). Didalam definisi IPE sendiri tertulis jelas bahwasanya IPE 

adalah ajang untuk saling berkenalan dan belajar antar profesi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Barr, 

2002 & WHO, 2010)  dengan cara menciptakan kolaborasi yang 

efektif sebagai salah satu upayanya (WHO, 2010). Menurut 

Sedyowinarso (2011) kolaborasi yang baik tidak akan tercipta 

tanpa adanya pelatihan atau bekal. Untuk itulah pengenalan 

terhadap IPE menjadi sangat penting bagi seluruh mahasiswa 

kesehatan. Banyak peneliti memprediksi, kedepan kebutuhan 

tenaga kesehatan akan terus bertambah seiring semakin 

kompleksnya penyakit dan peningkatan populasi. Untuk itulah 

kehadiran IPE disebut- sebut sebagai alat untuk meningkatkan 

patient- safety dan pelayanan kesehatan dimasa depan (Traynor, 

Galanouli, Gardner, & Corry, 2016 p. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi Persepsi Fasilitator Terhadap IPE. 
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3.3 Keterbatasan Penelitian 

3.3.1 Masih kurangnya kemampuan peneliti dalam melakukan 

wawancara. Mengingat ini adalah kali pertama penelitian kualitatif 

bagi peneliti, peneliti menyadari bahwa kemampuan wawancara 

seperti menggali informasi dan memfokuskan partisipan masih 

belum maksimal. 

3.3.2 Sulitnya mencari fasilitator yang memenuhi kriteria dan mau untuk 

diwawancara. Pada awalnya peneliti berencana untuk melakukan 

penelitian dengan teknik Focus Group Discussion (FGD), namun 

kemudian peneliti tidak sanggup memenuhi persyaratan FGD 

dikarenakan sulit mencari partisipan yang mau untuk diwawancara. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Berdasarkan hasil interview dengan keenam partisipan, peneliti 

menyimpulkan bahwa semua partisipan memiliki persepsi yang 

baik terhadap IPE.  Kebanyakan partisipan berpersepsi bahwa IPE 

adalah suatu metode pembelajaran yang memiliki banyak manfaat 

bagi mahasiswa. Berdasarkan fungsinya, Partisipan berpendapat 

bahwa IPE mampu melatih kerjasama dan kolaborasi antar profesi, 

selain itu juga IPE mampu mengenalkan peran antar profesi. 

Partisipan juga beranggapan bahwa metode belajar interprofesi 

seperti ini mampu menanamkan sikap saling membutuhkan dan 

menghargai antar profesi kesehatan. 

4.1.2 Menurut keterangan partisipan, segala tujuan akhir IPE adalah 

berfokus pada pasien/ patient centered. Partisipan berpendapat 

bahwa pelatihan kerjasama dan kolaborasi semacam ini memang 

dimaksudkan/ dirancang untuk menumbuhkan sikap professional 

serta memberikan pelyanan yang optimal dan terintegrasi bagi 

pasien. Dengan kata lain, peneliti menyimpulkan bahwa seluruh 

partisipan menyetujui bahwa kualitas kerjasama dan kolaborasi 

antar profesi sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang 

akan diberikan. 
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4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Fakultas/Tim Pelaksana/ Fasilitator 

4.2.1.1 Pelaksanaan IPE tahun ini dilaksanakan dengan satu 

fasilitator setiap ruangan. Hal ini dirasakan tidak efektif 

dimana kebanyakan fasilitator mengeluhkan tanggung 

jawab menjadi lebih berat karena harus memahami semua 

detail profesi yang hanya tertera di Learning Objective 

(LO). Untuk itulah akan lebih baik dilakukan penambahan 

jumlah fasilitator sesuai dengan jumlah profesi dan 

meandatangkan perwakilan dari masing- masing profesi, 

hal ini dimaksdukan agar setiap fasilitator dapat fokus 

memantau kegitan mahasiswanya masing- masing selain 

juga meringankan beban tugas fasilitator. Fasilitator yang 

memang ahli dalam bidang profesinya akan lebih mengerti 

memberikan penilaian bagi performa mahasiswanya. 

4.2.1.2 Durasi pelaksanaan IPE tahun ini disediakan selama hanya 

100 menit. Kebanyakan fasilitator mengeluhkan durasi 

100 menit tidak cukup memenuhi seluruh tuntutan LO. 

Untuk itulah kedepan akan lebih baik dilakukan 

pemanjangan waktu. Hal ini dimaksudkan agar memberi 

kesempatan lebih bagi mahasiswa untuk saling berdiskusi 

antar profesi.  

4.2.1.3 Beberapa mahasiswa mengeluhkan adanya kegiatan kuliah 

setelah pelaksanaan IPE. Hal ini menyebabkan mahasiswa 

tidak fokus saat proses IPE berlangsung karena harus 

memikirkan tugas kuliah dan kelas selanjutnya. Untuk 

itulah sebaiknya kedepan agar tidak ada jam kuliah/ kelas 

lain  pada hari pelaksanaan IPE. 

4.2.1.4 Pada observasi pelaksanaan, peneliti menemukan bahwa 

pelaksanaan IPE di beberapa kelas sempat tertunda akibat 

mahasiswa terlambat. Mahasiswa mengaku kesulitan 

mencari ruangan yang notabennya bukanlah gedung 
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fakultasnya sendiri. Untuk itulah akan lebih baik 

kemudian agar sosialisasi IPE dapat dilaksanakan jauh 

sebelum pelaksanaan IPE yakni dengan pengadaan 

technical meeting (TM) terkait teknis pelaksanaan dan 

pengenalan ruang dan gedung fakultas yang akan 

digunkan untuk IPE.  

4.2.1.5 Pengadaan Trainning/ Sosialisasi IPE untuk fasilitator.. 

Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

fasilitator. Selain itu juga dengan adanya Trainning atau 

paling tdak sosialisasi terkait IPE dapat meningktakan 

ketersediaan/ jumlah fasilitator yang paham akan IPE. 

4.2.2 Bagi Peneliti Lain 

4.2.2.1 Disarankan agar peneliti lain dapat melanjutkan dan/ 

mengembangkan penelitian terkait IPE. Penulis 

merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

terkait dampak nyata bagi mahasiswa setelah mengikuti 

IPE, meneliti terkait perbandingan keefektifan metode 

pembelajaran IPE dan mengidentifikasi tolak ukur 

keberhasilan IPE. Penulis juga sangat menyarankan 

penggunaan Mix- method guna mendapatkan hasil yang 

maksimal. 
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