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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keperawatan sebagai profesi dikembangkan sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan memperhatikan tuntutan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan atau keperawatan. Pelayanan 

keperawatan yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya perawat yang 

dihasilkan dari institusi pendidikan yang berkualitas sesuai standar yang 

ditetapkan. Dengan demikian pendidikan perawat memegang peranan yang 

sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas (Asmadi, 2008). 

Pendidikan tinggi keperawatan merupakan bagian dari pendidikan 

nasional yang mana pola pendidikan terdiri dari dua aspek yakni pendidikan 

akademik dan pendidikan profesi. Kedua tahap pendidikan keperawatan ini 

harus diikuti karena keduanya merupakan tahapan pendidikan yang terintegrasi 

sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Telah disepakati 

oleh semua institusi yang tergabung dalam Asosiasi Institusi Pendidikan Ners 

Indonesia bahwa lulusan profesi keperawatan yang siap bekerja atau telah 

memenuhi standar kompetensinya adalah lulusan Ners (Nurhidayah, 2011). 

Besarnya minat atau kemauan seorang mahasiswa antara individu yang 

satu dengan yang lain bervariasi. Jika minat itu kemauannya besar, datangnya 

dari lubuk hati yang dalam ataukah oleh faktor eksternal seperti disuruh orang 

tua, karena ingin cepat mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, sebab hal 

tersebut akan mempengaruhi kemauan belajarnya (Nasution, 2009). 
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Penelitian dari Jamaludin (2013), tentang Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Minat Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan untuk 

Mengikuti Program Ners, menghasilkan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil 

bivariat menunjukkan bahwa status ekonomi (p=0,040), dan pengetahuan 

(p=0,012). Ada hubungan antara status ekonomi dan pengetahuan dengan 

minat melanjutkan program ners, oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan 

sosialisasi mengenai progam ners. 

Hasil penelitian dariSya’bani (2012), tentang Hubungan Persepsi 

Mahasiswa yang Mengikuti CCSA tentang Praktik Klinis dengan Motivasi 

untuk Melanjutkan Pendidikan Profesi Ners,terdapat 56,7% mahasiswa 

memiliki persepsi positif tentang praktik klinis, 86,67% memiliki motivasi 

yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan profesi dan tidak terdapat hubungan 

bermakna antara persepsi mahasiswa tentang praktik klinis dengan motivasi 

untuk melanjutkan pendidikan profesi. Meskipun demikian 13,3% dari 

mahasiswa masih memiliki motivasi yang rendah untuk melanjutkan 

pendidikan profesi sehingga dibutuhkan sosialisasi program profesi sebagai 

integral dari pendidikan professional secara dini. 

Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu di Indonesia 

memiliki hukum masing-masing dan setiap warga negara Indonesia dilindungi 

oleh hukum yang berlaku. Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia 

sebagai subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan 

manusia, baik secara perorangan maupung berkelompok, hukum mengatur 

perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antara 
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kelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok manusia 

(Praptianingsih, 2006). 

Mahasiswa keperawatan sebagai calon perawat harus memahami hukum 

keperawatan sebagai perlindungan untuk dirinya dan untuk melindungi hak-

hak klien. Fungsi hukum dalam praktik keperawatan antara lain, hukum 

memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang 

sesuai dengan peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian 

pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum 

administrasi dan hukum pidana. Arti peraturan disini tidak hanya mencakup 

pedoman internasional, namun kebiasaan, hukum yurispudensi, namun ilmu 

pengetahuan dan kepustakaan dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum 

(Leenen, 1972 dalam Ameln, 1991). 

Hukum keperawatan terbaru yang ada di Indonesia tertera dalam 

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas peraturan sebelumnya yaitu HK.02.02/MENKES/148/I/2010 

tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. 

Dalam kutipan isi Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan terdapat peraturan bahwa perawat yang memiliki hak untuk 

membuka praktek klinik mandiri atau non mandiri adalah lulusan perawat yang 

memiliki ijazah pendidikan D III Keperawatan atau S 1 Keperawatan + Profesi 

Ners. Pernyataan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa peneliti 

tertarik untuk meneliti pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap Undang-
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Undang Keperawatan dan minat mahasiswa S 1 Keperawatan untuk 

melanjutkan pendidikan profesi Ners, karena lulusan S 1 Keperawatan tidak 

akan diperbolehkan secara legal jika hendak membuka praktek klinik mandiri 

atau non mandiri tanpa memiliki gelar profesi Ners. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto menunjukan bahwa mahasiswa 

angkatan 2010 yang telah lulus dan wisuda sebanyak 81 mahasiswa. Dari 81 

mahasiswa yang telah lulus hanya 59 mahasiswa (73,56%) yang melanjutkan 

pendidikan profesi Ners.Hal tersebut menunjukan bahwa adanya perbedaan 

antar mahasiswa berkaitan dengan dukungan keluarga serta minat mahasiswa 

untuk melanjutkan pendidikan profesi Ners. Seperti yang kita ketahui bahwa 

berdasarkan Undang-Undang Keperawatan profesi Ners sangatlah penting bagi 

lulusan Keperawatan S1 sebagai sebagian syarat untuk mendapatkan izin 

praktik mandiri atau non mandiri dikemudian hari. Dalam hal ini diperlukan 

pengetahuan dan sikap respon positif mahasiswa terhadap Undang-Undang 

Keperawatan dalam hal praktik mandiri perawat disamping pentingnya 

dukungan dari keluarga serta minat dari mahasiswa itu sendiri untuk 

melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

Peneliti juga mengambil studi pendahuluan pada tanggal 8 Mei 2015, 

dengan melakukan wawancara terhadap 12 mahasiswa semester VIII 

Keperawatan S1 UMP angkatan 2011 tentang minat untuk melanjutkan profesi 

Ners. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada 5(lima) mahasiswa yang 

masih bingung atau kurang memiliki minat untuk melanjutkan profesi Ners 
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karena berbagai alasan seperti sudah malas menjadi mahasiswa, tetapi ada 

dukungan dari keluarganya untuk tetap melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

Hasil lainnya terdapat 4(empat) mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan 

profesi Ners, namun kurang mendapatkan dukungan dari keluarganya karena 

faktor ekonomi. Sisanya ada 3(tiga) mahasiswa yang sudah yakin hendak 

melanjutkan ke program profesi Ners tanpa ada keraguan dari dirinya dan 

keluarganya. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Dukungan Keluarga, Pengetahuan dan Sikap 

tentang Undang-Undang Keperawatan dengan Minat Melanjutkan Profesi 

Ners”. 

B. Rumusan Masalah 

Pada mahasiswa Keperawatan S1 tingkat akhir pastilah memiliki 

pemikiran untuk melanjutkan pendidikannya ke program yang lebih tinggi 

yaitu program profesi Ners. Akan tetapi setiap mahasiswa pasti memiliki 

tingkat perbedaan antara minat dan dukungan dari keluarganya masing-masing 

baik karena faktor dukungan moral maupun material keluarganya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan rumusan 

masalah yaitu: adakah hubungan antara dukungan keluarga,pengetahuan dan 

sikap tentang undang-undang praktik mandiri perawat dengan minat 

melanjutkan profesi ners? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

dukungan keluarga, pengetahuan dan sikap tentang undang-undang 

keperawatan dengan minat melanjutkan profesi ners. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin 

mahasiswa. 

b. Mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan minat melanjutkan 

program profesi Ners 

c. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan minat melanjutkan profesi 

Ners 

d. Mengetahui hubungan sikap dengan minat melanjutkan profesi Ners 

e. Mengetahui hubungan dukungan keluarga, pengetahuan dan sikap tentang 

undang-undang keperawatan dengan minat melanjutkan profesi Ners 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi responden 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa terkait 

dengan minat mahasiswa. 

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

Memberikan data atau informasi bagi fakultas untuk membantu mengatasi 

permasalahan dalam program profesi Ners. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 
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Dapat memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang 

ingin melakukan  penelitian sejenis. 

E. Penelitian Terkait 

1. Sya’bani dan Susilaningsih (2012) 

Judul penelitian “Hubungan Persepsi Mahasiswa yang Mengikuti CCSA 

Tentang Praktik Klinis dengan Motivasi untuk Melanjutkan Pendidikan 

Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran”. 

Penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif dilakukan 

kepada 60 mahasiswa angkatan 2008 FIK Unpad yang diambil secara 

random. Persepsi dan motivasi mahasiswa diukur dengan menggunakan 

instrumen berupa kuisioner. Penelitian dianalisis dengan menggunakan uji 

korelasi Rank Spearman untuk mengetahui besarnya korelasi, dan uji t 

untuk pengujian hipotesis. Hasilnya menunjukkan 56,7% mahasiswa 

memiliki persepsi positif tentang praktik klinis, 86,67% memiliki motivasi 

yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan profesi dan tidak terdapat 

hubungan bermakna antara persepsi mahasiswa tentang praktik klinis 

dengan motivasi untuk melanjutkan pendidikan profesi. Meskipun demikian 

13,3% dari mahasiswa masih memiliki motivasi yang rendah untuk 

melanjutkan pendidikan profesi Ners. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan, tempat 

penelitian, uji Chi-Square dan pendekatan Cross Sectional. Sedangkan 

persamaan dalam penelitian ini yaitu jenis dan jumlah sampel. 
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2. Jamaludin (2013) 

Judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Minat 

Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan untuk Mengikuti Program Ners 

di STIKES Nani Hasanuddin Makassar”. Penelitian ini adalah penelitian 

non eksperimen dengan metode pendekatan deskriptif analitik dengan 

rancangan cross sectional, Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

mahasiswa Stikes Nani Hasanuddin program studi S1 keperawatan angkatan 

2006 program A yang berjumlah 182 mahasiswa. Sampel dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa STIKES Nani Hasanuddin program studi S1 

keperawatandengan besar sampel 125 orang. Pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner,didapatkan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil 

bivariat menunjukkan bahwa status ekonomi (p=0,040), dan pengetahuan 

(p=0,012). Ada hubungan antara status ekonomi dan pengetahuan dengan 

minat melanjutkan program Ners. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan, tempat 

penelitian, jenis dan jumlah sampel yang digunakan. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang minat mahasiswa, teknik 

pengambilan sample, pendekatan Cross Sectional dan uji Chi- Square. 
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