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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kerjasama tim merupakan akar dari penciptaan suatu praktek 

kolaborasi (Barr, Gray, Helme, Low, & Reeves, 2017, p. 5), untuk itu 

kerjasama dalam sebuah tim selalu dibutuhkan dalam setiap kehidupan 

profesi (Traynor, Galanouli, Gardner, & Corry, 2016, p. 1). Kesadaran akan 

pentingnya kolaborasi diantara profesi kesehatan semakin berkembang 

bahkan sudah mulai ditanamkan di sekolah kesehatan (Silva & 

Ponnamperuma, 2017, p. 2). Sebagai cerminan pelayanan masa depan, 

mahasiswa kesehatan sedari dini mulai dipersiapkan menjadi tenaga 

kesehatan professional berkompeten serta berkualitas. Kompeten diartikan 

sebagai seseorang yang mampu bekerja dalam berbagai jenis situasi, baik 

dalam situasi yang rumit maupun dinamis, selain itu kriteria seorang yang 

kompeten adalah dia yang mampu bekerjasama dan berkolaborasi didalam 

tim (Cant et al., 2014, p. 117).  

 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 
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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 

profesi lain. Namun dalam penelitiannya, Balqis menemukan terdapat 
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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 masih terdapat 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 
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teknik pelaksanaan IPE. Sejalan dengan pendapat Gilligan, peneliti lain 

menemukan 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 

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 yang sangat penting dalam mengembangkan program IPE 

(Julie, Hess-April, Cassiem, Wilkenson, & Rhoda., 2016, p.222). 
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B. Rumusan Masalah 

 Persepsi terhadap IPE adalah salah satu langkah awal menuju langkah 

lain dalam menyukseskan dan mengembangkan program IPE. Tidak terlepas 

dari ketertarikan peneliti terhadap peran penting dosen sebagai fasilitator, 

timbulah pertanyaan bagaimana pengalaman dosen UMS menjadi fasilitator 

IPE?. Bagaimana persepsi dosen UMS terhadap IPE, setelah kurang lebih 5 

tahun pelaksanaan IPE telah berjalan?.   

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui persepsi dosen terhadap IPE berdasarkan pengalaman 

menjadi fasilitator IPE. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengklasifikasikan persepsi dosen berdasarkan tujuan IPE 

b. Mengklasifikasikan persepsi dosen berdasarkan fungsi IPE 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teori 

Kedepan penelitian ini dapat menjadi rujukan, pertimbangan pelaksanaan 

IPE kedepan serta pengembangan program IPE. 

2. Praktek 

a. Fakultas 

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi fakultas dalam pelaksanaan 

dan perkembangan program IPE. 

b. Institusi Keperawatan 
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Penelitian ini dapat dijadikan acuan yang dapat mendorong 

keperawatan agar kedepan terus termotivasi dan konsisten untuk 

berpartisipasi dalam IPE. 

c. Dosen/ Fasilitator 

Penelitian ini dapat digunakan tim fasilitator untuk saling melihat    

refleksi beberapa anggota fasilitator terhadap IPE, meningkatkan 

pemahaman antara tim fasilitator. Peneliti berharap hasil penelitian ini 

dapat mendorong tim fasilitator untuk saling berkolaborasi. 

d. Peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah rujukan. Selain juga 

peneliti berharap hasil penelitian ini dapat mendorong peneliti lain 

untuk melanjutkan dan/ mengembangkan penelitian terkait IPE. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Recommendation from recent graduates in medicine, nursing and 

pharmacy on improving interprofessional education in university 

programs: a qualitative study.. 

Penelitian ini adalah peneliitian qualitative yang dilakukan oleh Conor 

Gilligan, Sue Outram, and Tracy Levett- Jones pada tahun 2014. Penelitian 

ini terfokus pada pengeksplorasian refleksi dari mahasiswa- mahasiswa 

yang sudah lulus dari kedokteran, keperawatan dan farmasi terkait 

pengalaman mengikuti program IPE saat masih duduk dibangku kuliah . 

metode yangn digunakan adalah (Interprofessional for the Quality use of 

Medicines; IPE for QuM)  dengan FGD. 12 FGD menjadi partispan 

didalam penelitian ini dimana kebanyakan dari partisipan sudah bekerja 
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diarea pelayanan kesehatan yang tersebar di Australia. Hasil menunjukan 

bahwa ingatan mereka terkait IPE adalah baik. Pada akhir atau highlight 

pada penelitian ini Gilligan merumuskan suatu rekomendasi untuk 

pelaksanaan IPE berdasarkan pengalaman partisipannya. Rekomendasinya 

antara lain: 

a. Memulai pelaksanaan/ program dengan konsep yang sederhana namun 

berlanjut lebih detail seiring dengan peningkatan program dan situasi 

klinik 

b. Mendukung setiap interaksi sosial antara mahasiswa dengan 

memfamiliarkan tempat kerja/ dunia profesi dan memberikan 

kesempatan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman 

c. Setiap grup/ profesi harus belajar memahami apa yang profesi lain 

ketahui; apa yang mereka diajarkan dalam kelas mereka, apa peran 

mereka dan apa kemampuan mereka dalam situasi yang spesifik 

d. IPE seharusnya diterapkan dalam bagian penempatan praktek klinik 

dengan LO yang jelas 

e. Disediakan kesempatan untuk bekerja bersama seperti dalam 

penyelesaian kasus, tugas- tugas Problem- solving baik itu dikelas 

ataupun lab atau saat praktek klinik 

f. Memfokuskan tugas pada peningkatan kemampuan komunikasi 

g. Menyempilkan kurikulum tersembunyi melalui perkembangan fakultas 

khususnya dengan Dosen klinik. 
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2. Changes in Pharmacy Students After Experiencing Interprofessional 

Education Activities 

Penelitian ini dilakukan oleh Shane R. Tollenson, Nadia J. Ismail, Anne C. 

Gill, Rita A. Dello Stritto, Mark D. Hatfield, Cayla R. Teal, Elizabeth A. 

Nelson and Catherine L. Hatfield  pada tahun 2016. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melihat dampak dari pengalaman IPE pada mahasiswa 

farmasi terkait dengan tingkat kenyamanan reabilitas dengan profesi 

kesehatan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa semester 

3 dan semester 4  (N= 190) dianalisis menggunakan analisis statistic 

descriptive dan analisis bivariat . mahasiswa mengalami peningkatan 

signifikan dalam tingkat kenyamanan atas pertanyaan profesi lain setelah 

IPE (pre IPE: 5.45 ± 2.24 dan post IPE: 7.22 ± 1.62, p<0.01) dan 

ditanyakan oleh profesi lain (pre IPE: 5.39 ± 2.24 dan post IPE: 7.04 ± 

1.68, p<0.01). mahasiswa juga mengalami peninngkatan signifikan 

terhadap realibilitas dan keakuratan informasi dari para perawat setelah 

IPE(pre IPE: 5.91 ± 1.82 dan post IPE: 6.41 ± 1.62, p = 0.01). Hasil akhir 

menunjukkan bahwa mahasiswa farmasi yang berpengalaman IPE 

menganggap dirinya sangat nyaman saat ditanya dan bertanya kepada 

profesi tenaga kesehatan lain dibanding dengan mahasiswa yang tidak ikut 

IPE. 


