
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bimbingan klinik dalam pembelajaran praktek klinik merupakan hal 

penting demi terlaksananya pengalaman belajar praktikum bagi peserta didik. 

Bimbingan klinik yang maksimal akan menciptakan pembelajaran klinik yang 

baik. Pembelajaran klinik membutuhkan pembimbing klinik yang mampu 

membimbing peserta didik. Pembimbing klinik harus pakar dalam bidangnya 

dan juga mempunyai kemampuan sebagai pembimbing klinik yang mampu 

memberi stimulasi, dorongan, bimbingan dan fasilitas. Pembimbing klinik 

memfasilitasi proses belajar dengan memberi kesempatan bagi peserta didik 

untuk melakukan suatu tindakan di bawah pengawasan pembimbing klinik 

secara bertahap menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik melalui proses 

belajar (Nursalam, 2007). 

Proses pembelajaran klinik adalah tahap belajar yang sangat penting bagi 

peserta didik. Melalui praktek klinik di rumah sakit dan tatanan kesehatan 

lainnya peserta didik belajar bagaimana situasi nyata memberi pelayanan 

kepada klien/pasien secara langsung. Teori-teori yang diperoleh melalui proses 

belajar di kelas dicoba untuk diterapkan peserta didik. Dampak positif akan 

diperoleh yaitu peserta didik akan merasakan pengalaman nyata dalam 

memberikan pelayanan keperawatan (Lee, 1997). 
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Dalam kegiatan praktek klinik terjadi proses interaksi antara mahasiswa, 

pasien dan pembimbing klinik. Mahasiswa belajar memberikan pelayanan 

keperawatan kepada pasien di rumah sakit. Selama memberikan pelayanan 

kepada pasien, telah terjadi proses belajar yang sangat komplek. Mahasiswa 

belajar mengidentifikasi keluhan dan tanda penyimpangan kesehatan sebagai 

data pasien, menganalisa data, menentukan masalah, menetapkan rencana 

tindakan, melakukan tindakan dan menilai efektifitas tindakan yang dilakukan. 

Dalam memeberikan pelayanan kepada pasien diperlukan berbagai jenis 

ketrampilan atau skill, sehingga kegiatan pembelajaran praktek klinik dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan melakukan berbagai jenis ketrampilan 

profesional (Martono, 2009). 

Pembimbing klinik memfasilitasi proses belajar dengan memberi 

kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan suatu tindakan dibawah 

pengawasan pembimbing klinik secara bertahap menumbuhkan kepercayaan 

diri peserta didik melalui proses belajar. Hal ini harus dipahami dan disadari 

oleh institusi penyelenggara pendidikan serta rumah sakit sebagai institusi 

lahan praktek tempat menempa calon profesional bidang keperawatan 

(Enawati, 2008) 

King dan Gerwik (2001) menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran 

klinik yang ditandai dengan pencapaian target kompetensi sangat dipengaruhi 

oleh hubungan antara pembimbing dengan peserta didik. Pengaruh hubungan 

antara guru dengan murid dapat bersifat positif atau negatif pada pertumbuhan 

afektif dan kognitif. Hubungan yang terjalin dengan baik akan berdampak 
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positif sebaliknya hubungan buruk akan berdampak buruk juga atau negatif. 

Hubungan yang terjalin dengan baik akan berdampak positif pada peningkatan 

pengetahuan dan skill yang ada pada peserta didik. 

Pengetahuan merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan 

kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban baik lisan atau 

tulisan (Notoatmodjo, 2003). Bukti atau tulisan tersebut merupakan suatu 

reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan atau tulisan. Skill 

atau keterampilan adalah suatu upaya untuk melakukan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada seseorang dengan baik dan benar, skill atau 

keterampilan merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh perawat untuk 

melakukan tindakan keperawatan (Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan merupakan aspek penting yang sangat vital dalam 

keperawatan. Setiap hal yang dilakukan oleh perawat harus dilandasi oleh 

pengetahuan yang diwujudkan dalam praktik keperawatan (Basford, 2006; 

Sohn dan Cook, 2002). Dengan demikian, perawat tidak perlu khawatir 

terhadap keterbatasan pengetahuan yang didapatkan selama pendidikan 

keperawatan, karena perawat dapat menggali pengetahuan personal yang 

didapatkan berdasarkan pengalaman di lapangan. Diharapkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan pengalaman perawat, maka skill dasar perawat 

juga menjadi baik. 

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah salah satu unit di rumah sakit yang 

harus dapat memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat yang menderita 

penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar. Tindakan 
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keperawatan khususnya di IGD membutuhkan pengetahuan dan skill yang 

baik, cepat tanggap dan mampu berpikir kritis (Musliha, 2010). 

Tindakan-tindakan keperawatan di IGD yang berhubungan dengan 

praktek keperawatan dasar adalah pemasangan infus dan melakukan 

perekaman EKG (Elektrocardiogram). Kedua tindakan tersebut merupakan 

tindakan keperawatan yang masuk ke dalam 12 kompetensi dasar perawat. 12 

kompetensi dasar perawat tersebut meliputi etika keperawatan, komunikasi 

interpersonal, patient safety, pengendalian infeksi, pencegahan cedera, 

kebutuhan oksigen, kebutuhan cairan dan elektrolit, pemeriksaan fisik, 

dokumentasi keperawatan, perawatan luka, pemberian obat dan pemberian 

darah/transfusi secara aman (Standar Kompetensi Perawat Indonesia), (PPNI, 

2005). 

Hasil observasi dan studi pendahuluan di IGD RSUD Banyumas 

diperoleh > 60% mahasiswa yang baru pernah melakukan kegiatan praktek 

klinik merasa kesulitan dalam melakukan tindakan keperawatan. Hal ini 

disebabkan oleh ketidaktahuan mahasiswa serta tidak adanya pengalaman yang 

cukup dan skill yang belum terasah dalam menangani pasien di IGD. Salah 

satu upaya kegiatan yang dilakukan perawat untuk mengatasi kondisi tersebut 

adalah dengan adanya bimbingan klinik antara pembimbing klinik dan 

mahasiswa.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di IGD RSUD 

Banyumas kepada 10 mahasiswa praktek klinik, 6 diantaranya mengatakan 

bahwa masih bingung atau tidak mengerti tindakan apa saja yang harus 
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dilakukan ketika pasien gawat darurat datang ke IGD. Karena alasan inilah 

peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh bimbingan klinik terhadap 

peningkatan pengetahuan dan skill mahasiswa prakek di IGD RSUD 

Banyumas. Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh 

antara bimbingan klinik terhadap tingkat pengetahuan dan skill dasar 

mahasiswa prakek di IGD RSUD Banyumas. 

 

B. Perumusan Masalah 

Pengetahuan dan skill dasar merupakan dua hal penting yang harus ada 

dalam diri seorang perawat. Pengetahuan yang baik akan menjadikan seorang 

perawat berpikir lebih kritis, skill atau keterampilan yang baik pula akan 

menjadikan seorang perawat yang kompeten dan cepat tanggap dalam 

melakukan tindakan keperawatan terutama perawat yang berada di IGD. 

Mahasiswa keperawatan yang baru saja menjalani praktek klinik di IGD tentu 

akan mengalami kesulitan dalam menjalani tindakan keperawatan, maka dari 

itu diperlukan bimbingan klinik guna meningkatkan pengetahuan dan skill 

mahasiswa sehingga dapat melaksanakan tugas keperawatan dengan baik. 

Dari uraian tersebut, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan 

peneliti: “Bagaimana pengaruh bimbingan klinik terhadap peningkatan 

pengetahuan dan skill mahasiswa praktek di IGD RSUD Banyumas ?”  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum: 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

bimbingan klinik terhadap peningkatan pengetahuan dan skill dasar 

mahasiswa praktek di IGD RSUD Banyumas. 

2. Tujuan khusus: 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui karakteristik responden meliputi jenis kelamin dan umur 

mahasiswa praktek di IGD RSUD Banyumas. 

b. Mengetahui rata-rata pengetahuan mahasiswa praktek sebelum dan 

sesudah dilakukan bimbingan klinik di IGD RSUD Banyumas. 

c. Mengetahui rata-rata skill dasar mahasiswa praktek sebelum dan sesudah 

dilakukan bimbingan klinik di IGD RSUD Banyumas. 

d. Mengetahui pengaruh bimbingan klinik terhadap tingkat pengetahuan 

mahasiswa praktek di IGD RSUD Banyumas 

e. Mengetahui pengaruh bimbingan klinik terhadap skill dasar mahasiswa 

praktek di IGD RSUD Banyumas 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk: 

1. Mahasiswa praktek 
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Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan skill khususnya 

mahasiswa yang sedang menjalani praktek klinik di IGD. 

2. Pembimbing klinik 

Sebagai wacana dan pembelajaran guna meningkatkan pengetahuan dan 

skill bagi mahasiswa didikannya 

3. Institusi Rumah Sakit 

Dapat menerapkan sistem pembelajaran klinik yang tepat untuk mahasiswa. 

4. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

lebih mengembangkan variabel-variabel yang sudah ada dengan cara lebih 

meningkatkan kualitas cara pengambilan data. 

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Enawati (2008) berjudul “Pengaruh Penggunaan Metode 

Konseptual dalam Bimbingan Praktek Klinik Keperawatan terhadap 

Pencapaian Kompetensi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang 

berarti berarti secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara 

metode konseptual dan metode konvensional dalam bimbingan klinik 

keperawatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

teliti adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh bimbingan klinik, 

sedangkan perbedaan penelitiannya adalah peneliti berfokus pada 

peningkatan pengetahuan dan skill dasar keperawatan. 
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2. Penelitian Azizatunnisa dan Suhartini (2012) yang berjudul “Pengetahuan 

dan keterampilan perawat dalam pelayanan keperawatan holistic di 

Indonesian Tourist Hospital”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat 

pengetahuan perawat tentang keperawatan holistik dan tingkat keterampilan 

perawat dalam menyediakan lingkungan holistik di Indonesian Holistic 

Tourist Hospital Purwakarta Jawa Barat berada dalam kategori cukup. 

Perawat IHTH perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan 

cara membentuk komite khusus di bidang keperawatan dan mengadakan 

pelatihan terkait keperawatan holistik. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti tentang tingkat pengetahuan dan 

keterampilan/skill, akan tetapi penelitian ini berfokus pada keperawatan 

holistik sehingga berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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