
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Bimbingan Klinik 

Membimbing dalam pembelajaran praktikum merupakan hal penting 

demi terlaksananya pengalaman belajar praktikum bagi peserta didik. 

Nursalam (2007) menjabarkan proses pembelajaran melalui tahapan berikut 

ini:  

1. Persiapan rancangan pembelajaran dalam rangka membantu peserta didik 

melaksanakan tugas belajar. Tahap ini menekankan pada perencanaan 

pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, 

termasuk sumber yang sesuai dengan jumlah peserta didik dan pengajar, 

mencoba peralatan yang akan digunakan untuk demonstrasi/redemonstrasi, 

merancang layout, merencanakan ruang praktikum, pemasangan berbagai 

diagram/poster/grafik, membuat makalah, serta pengaturan tempat duduk. 

Pada tahap persiapan diperlukan kemampuan mengorganisir fasilitas sesuai 

tujuan dan tahapan peserta didik. 

2. Penerapan berbagai metode pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik dapat menyelesaikan tugas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.  
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3. Evaluasi harus dilakukan terhadap hasil pencapaian tujuan pembelajaran 

praktikum yang telah dilakukan dan evaluasi terhadap kemampuan peserta 

didik. 

Pembimbing klinik adalah seorang yang diangkat dan diberikan tugas 

oleh institusi pelayaan/pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran praktek 

klinik di Rumah Sakit (Pusdiknakes, 2004). Menurut Baillie (2004), 

pembimbing klinik (Clinical Teacher) adalah pembimbing/guru perawat. 

Kegiatan pembelajaran klinik merupakan suatu bentuk kegiatan belajar 

mengajar dalam konteks pelayanan nyata. Maksudnya mahasiswa belajar 

memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

tersebut. Mahasiswa bekerja sesuai dengan standar pelayanan profesi 

keperawatan. Selama proses pembelajaran klinik keperawatan terjadi proses 

interaksi antara pembimbing klinik, mahasiswa dan pasien. Ketiga komponen 

ini akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran praktek klinik 

keperawatan. Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap komponen 

pembimbing klinik yang meliputi kompetensi dan motivasi pembimbing klinik 

pengaruhnya terhadap kinerja pembimbing praktek klinik. 

Pembimbing klinik adalah seorang yang diangkat dan diberikan tugas 

oleh institusi pelayanan/pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran praktek 

klinik di Rumah Sakit (Pusdiknakes, 2004). Makna kata bimbingan dalam 

pembelajaran praktek klinik identik dengan proses kegiatan belajar mengajar. 
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Pusdiknakes (2004) menetapkan tugas yang dapat dikerjakan 

pembimbing klinik dalam rangka kegiatan pembelajaran praktek klinik yaitu: 

a) merumuskan tujuan pembelajaran praktek klinik, b) menentukan indikator 

pencapaian target komptensi praktek, c) mengidentifikasi tempat praktek 

klinik, d) mengidentifikasi dan menetukan peralatan/sumber yang diperlukan 

selama pembelajaran praktek klinik, e ) memfasilitasi mahasiswa memperoleh 

target kompetensi dan alat-alat yang digunakan, f) memecahkan masalah 

belajar praktek, g) membangkitkan dan mendorong semangat mahasiswa 

selama mengikuti pembelajaran praktek klinik dan menghargai kerja 

mahasiswa, h) memberikan contoh pelayanan keperawatan terhadap pasien 

secara nyata kepada mahasiswa, i) melakukan penilaian kepada mahasiswa 

yang mengikuti pembelajaran praktek klinik, j) membuat laporan pembelajaran 

praktek klinik. 

Menurut Ewan (2000), peran yang diharapkan dari pembimbing klinik 

agar pembelajaran klink efektif dan efisien adalah peran manajerial, konselor, 

evaluator, memberikan penilaian, observer dan memberikan umpan balik 

terhadap pencapaian tugas mahasiswa. 

Kriteria yang harus dipenuhi seorang pembimbing antara lain: (1) 

memiliki pengetahuan keilmuan yang dalam dan luas serta minimal setara 

dengan jenjang pendidikan peserta didik, (2) kompeten dalam kemampuan 

klinik, (3) terampil dalam pengajaran klinik, dan (4) mempunyai komitmen 

dalam pembelajaran klinik. Salah satu cara meningkatkan kualitas pembimbing 

adalah dengan mengadakan pelatihan clinical educator (Nursalam, 2007).  
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Nursalam (2008), menjelaskan bahwa tempat praktek (rumah sakit) yang 

digunakan untuk melaksanakan pengalaman belajar klinik pada program 

pendidikan profesi dalam bidang kesehatan harus memenuhi beberapa kriteria 

berikut ini:  

1. Terdapat pelayanan/asuhan keperawatan profesional dengan berbagai 

kekhususan yang diperlukan dan dilaksanakan oleh perawat professional. 

2. Manajemen rumah sakit memungkinkan berbagai kegiatan pengembangan 

pengalaman belajar klinik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan.  

3. Teknologi keperawatan merupakan teknologi maju untuk melaksanakan 

asuhan keperawatan yang diperlukan.  

4. Kegiatan penelitian keperawatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat 

perkembangan institusi dan tuntutan kebutuhan perkembangan 

keperawatan.  

5. Kegiatan dalam proses penerapan/adaptasi teknologi keperawatan dapat 

dilaksanakan.  

6. Iklim dan lingkungan, terutama hubungan interpersonal dan 

kepemimpinan, memungkinkan terlaksananya proses pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk pelayanan 

asuhan keperawatan.  

7. Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman sehingga tiga fungsi 

utama pendidikan tinggi dapat dilaksanakan.  
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8. Tersedia cukup peralatan dan staf profesional sehingga pelaksanaan 

pelayanan keperawatan serta kegiatan pendidikan dan penelitian 

keperawatan dapat dilaksanakan.  

9. Tersedianya materi yang cukup untuk materi pendidikan, penelitian, dan 

pelayanan keperawatan dalam rangka penerapan teknologi keperawatan 

maju dan tepat guna.  

10. Terdapat komunitas profesional keperawatan dengan jumlah dan kualitas 

yang memadai untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pelayanan 

keperawatan.  

11. Terdapat model peran untuk pertumbuhan dan pembinaan sikap, tingkah 

laku, serta ketrampilan profesional keperawatan pada peserta didik. 

Metode pembelajaran yang perlu diterapkan dalam pembelajaran klinik 

antara lain: (1) metode pengalaman dengan penugasan klinik, penugasan 

tertulis, (2) metode pemecahan masalah, (3) konferensi, (4) observasi, (5) 

media, (6) metode pengarahan individu, dan (7) metode bimbingan individu. 

Individu dapat diterapkan dengan empat mode yang ada: observasi, response, 

tertulis, dan OSCE. Khusus untuk model terakhir tersebut (OSCE), perlu lebih 

banyak diterapkan dalam menunjang evaluasi klinik bagi mahasiswa.  

 

B. Metode BImbingan Klinik 

Metode pembelajaran klinik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

klinik diklasifikasikan sesuai dengan kegunaan utama setiap strategi. Metode 

pembelajaran klinik tersebut meliputi eksperiential, pemecahan masalah, 
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konferensi, obeservasi, selfdirected, perceptorship dan model yang dipusatkan 

pada praktek (White dan  Ewan, 1991). 

Metode eksperiential memberikan pengalaman langsung dari kejadian baik 

praktek klinik yang melibatkan interaksi dengan klien yang nyata dan orang 

lain dilapangan atau melalui pengalaman yang seperti kenyataan misalnya 

simulasi atau bermain peran. Metode ini meliputi penugasan klinik, tugas 

tertulis serta simulasi dan permainan. 

Metode pemecahan masalah membantu peserta didik dalam menganalisa 

situasi klinis yang bertujuan menjelaskan masalah yang akan diselesaikan, 

memutuskan tindakan yang diambil,menerapkan pengetahuan pada suatu 

masalah klinik dan memperjelas keyakinan dan nilai sesorang. Metode 

pembelajaran klinik yang sesuai dengan praktek klinik antara lain situasi 

pemecahan masalah, situasi pembuatan keputusan dan insiden kritis. 

Metode konferensi merupakan bentuk diskusi kelompok mengenai 

beberapa aspek parktek klinis. Dengan metode ini peserta didik dapat berbicara 

saat proses pemecahan masalah dan menerima umpan balik langsung dari 

rekan sejawat dan pembimbing. Metode ini juga memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan penilaian rekan sejawat, diskusi mengenai 

keprihatinan dan analisis terhadap isu-isu yang berkaitan dengan praktek klinis. 

Metode pembelajaran observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap 

pengalaman aktual di lapangan atau terhadap peragaan yang diperlukan untuk 

belajar melalui modeling. Metode pembelajaran observasi meliputi obeservasi 

di lingkungan klinik, kunjungan lapangan, ronde keperawatan dan peragaan. 
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Metode pembelajaran self directed didasarkan pada konsep pembelajaran 

fenomenologik yang menyadari pembelajaran sebagai proses individu yang 

memerlukan keterlibatan aktif peserta didik. Melalui metode ini tanggung 

jawab pembelajaran berada di pihak peserta didik. 

Perceptorship dan model praktek terkonsentrasi didasarkan pada konsep 

modeling. Pendidik klinis merupakan staf perawat dan praktisi keperawatan 

dalam lingkungan klinis yang berfungsi sebagai model peran dan pengajar 

untuk peserta didik melalui hubungan interpersonal. Pada metode ini 

diharapkan peserta didik memperoleh dan atau memodifikasi perilaku dengan 

cara mengobeservasi sendiri model yang memiliki perilaku yang dibutuhkan 

peserta didik dan mereka juga memiliki kesempatan untuk mempraktekkan 

perilaku tersebut. 

Dalam proses bimbingan klinik keperawatan kita tidak dapat hanya 

memilih salah satu metode saja. Metode konseptual bimbingan klinik 

keperawatan menggunakan kombinasi dari berbagai metode yang ada. 

 

C. Pengetahuan dan Skill/Keterampilan 

Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan 

pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan isinya termasuk manusia 

dan kehidupannya (Keraf, 2001). Pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketahui. Manusia memiliki rasa ingin tahu, lalu ia mencari, hasilnya ia tahu 

sesuatu. Sesuatu inilah yang dinamakan pengetahuan (Tafsir, 2004). 
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Notoatmodjo (2005), berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil tahu 

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang 

terhadap objek mempunyai intensitas dan tingkat yang berbeda-beda, yang 

secara garis besar dapat dibagi dalam enam tingkat pengetahuan, yaitu: 

1. Tahu (know) 

Merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah termasuk dalam 

tingkatan ini adalah mengingat kembali sesuatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. 

2. Memahami (comprehension) 

Pada tingkatan ini orang sudah paham dan dapat menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar juga. 

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. 

4. Analisis (analysis) 

Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk menjabarkan materi 

yang telah dipelajari dalam komponen-komponen yang berkaitan satu sama 

lain. 
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5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari 

formulasi-formulasi yang ada dengan cara meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau objek, di mana penilaian berdasarkan pada 

kriteria yang dibuat sendiri atau pada kriteria yang sudah ada. 

Proses pembelajaran terjadi bila ada pertukaran pengetahuan (sharing 

knowledge) dalam mengembangkan kemampuan untuk bertindak. Belajar 

adalah proses seumur hidup yang tidak terbatas pada pendidikan formal saja. 

Ada dua jenis belajar yaitu: 1) secara generatif, ini dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan dan bersifat kreatif, 2) cara adaptif, untuk 

bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pengetahuan 

mencakup penalaran, penjelasan, dan pemahaman manusia tentang segala 

sesuatu (Keraf, 2001). 

Pengetahuan dalam model keperawatan integral meliputi enam bentuk 

yaitu pengetahuan personal, empiris, estetika, etika, ketidaktahuan dan sosial-

politik. Pengetahuan personal adalah proses dinamika perawat yang utuh dan 

berfokus pada perpaduan persepsi dan kesadaran diri (Dossey dan 

Keegan,2008). Sumber pengetahuan perawat tentang terapi komplementer 

sebenarnya tidak berasal dari pendidikan profesional, tetapi pengalaman 

personal yang dimiliki individu (Sohn dan Cook, 2002), dengan demikian, 
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perawat tidak perlu khawatir terhadap keterbatasan pengetahuan yang 

didapatkan selama pendidikan keperawatan, karena perawat dapat menggali 

pengetahuan personal yang didapatkan berdasarkan pengalaman di lapangan. 

Pengetahuan empiris adalah ilmu pengetahuan yang berfokus pada kompetensi 

ilmiah dalam pendidikan dan praktik keperawatan yang berasal dari persepsi, 

observasi langsung dan pembuktian (Basford, 2006). 

Pengetahuan estetika adalah kapasitas untuk mengetahui apa yang harus 

dilakukan pada waktu tertentu tanpa sadar mengetahui apa yang harus 

dilakukan. Perawat yang sudah mencapai pengetahuan tingkat estetika atau 

artisty dapat mengetahui apa yang harus dilakukan saat itu juga atau terampil 

dalam memberikan pelayanan kepada klien (Basford, 2006).  

Pengetahuan etik merupakan pengetahuan moral dalam keperawatan. 

Ketidaktahuan adalah kapasitas untuk menggunakan keberadaan penyembuhan 

dan bersikap terbuka secara spontan ketika tidak dapat mempertimbangkan 

jawaban atau tujuan yang ingin didapatkan. Pengetahuan sosio-politik 

merupakan pengetahuan yang bersifat kontekstual dalam variabel sosial, 

ekonomi, politik, sejarah, teori, evidence-based practice dan penelitian (Dossey 

dan Keegan, 2008). 

Skill/keterampilan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam 

bidang tertentu, skill keperawatan adalah keahlian yang dimiliki perawat dalam 

melakukan proses keperawatan atau tindakan asuhan keperawatan. 

Skill/keterampilan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan akan 

semakin terasah berdasarkan lama tidaknya perawat tersebut berada dilapangan 
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untuk melakukan tindakan keperawatan (Muwarni, 2008). Mahasiswa 

keperawatan cenderung mempunyai skill yang belum terasah dikarenakan 

pengalamannya di lapangan dalam melakukan tindakan keperawatan masih 

kurang. 

Dalam penelitian ini, pengetahuan dan skill yang akan peneliti kaji adalah 

pengetahuan dan skill mahasiswa tentang keperawatan khususnya tindakan 

keperawatan pemasangan infuse dan perekaman EKG (Elektrokardiograf) di 

IGD. Pengetahuan mahasiswa akan diobservasi dengan kuesioner, sedangkan 

skill/keterampilan mahasiswa akan diobservasi berdasarkan SOP tindakan 

keperawatan yang dilakukan khususnya tindakan keperawatan gawat darurat 

pemasangan infuse dan perekaman EKG. 

Skill dasar merupakan keterampilan dasar sebagai bahan klinik 

mahasiswa untuk menunjukkan kemampuanya dalam praktik tindakan – 

tindakan keperawatan. Sebagai mahasiswa pengalaman klinik sangat 

menentukan eksistensi pertamanya dalam melakukan tindakan keperawatan. 

Skill tersebut dapat terasah sesuai dengan berapa lamanya mahasiswa tersebut 

praktek. Mahasiswa yang baru menjalani praktek dilapangan pertama kali akan 

dapat menemukan hal – hal baru dan banyak menemukan perbedaan 

bagaimana teori dan praktek. Skill dasar tersebut yang akan dinilai untuk 

mendapatkan pertanggung jawaban selama praktek dilapangan. Selama proses 

menjalani praktek dilapangan mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari 

pembimbing klinik dengan berbagai metode untuk menambah pengetahuan dan 

menambah pengalaman skill dasar mahasiswa. 
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D. Instalasi Gawat Darurat 

Gawat darurat adalah suatu keadaan dimana penderita memerlukan 

penanganan medis segera, apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal bagi 

penderita. 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 

(Musliha, 2010).  

IGD adalah suatu unit integral dalam satu rumah sakit dimana semua 

pengalaman pasien yang pernah datang ke IGD tersebut akan dapat menjadi 

pengaruh yang besar bagi masyarakat tentang bagaimana gambaran Rumah 

Sakit itu sebenarnya. Fungsinya adalah untuk menerima, menstabilkan dan 

mengatur pasien yang menunjukkan gejala yang bervariasi dan gawat serta 

juga kondisi-kondisi yang sifatnya tidak gawat. IGD juga menyediakan sarana 

penerimaan untuk penatalaksanaan pasien dalam keadaan bencana, hal ini 

merupakan bagian dari perannya di dalam membantu keadaan bencana yang 

terjadi di tiap daerah (Suryaputra, 2008).  

Ruang IGD selain sebagai area klinis juga memerlukan fasilitas yang 

dapat menunjang beberapa fungsi-fungsi penting sebagai berikut: kegiatan ajar 

mengajar, penelitian/riset, administrasi, dan kenyamanan staff. Adapun area-

area yang ada di dalam kegiatan pelayanan kesehatan bagi pasien di IGD 

adalah : (1) Area administratif, (2) Reception/Triage/Waiting area, (3) 

Resuscitation area, (4) Area perawatan akut (pasien yang tidak menggunakan 

ambulan), (5) Area konsultasi (untuk pasien yang menggunakan ambulan), (6) 
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Staff work stations, (7) Area khusus, misalnya: ruang wawancara untuk 

keluarga pasien, ruang prosedur, plaster room, Apotik, opthalmology/ENT, 

Psikiatri, ruang isolasi, ruang dekontaminasi, area ajar mengajar. (8) Pelayanan 

penunjang, misalnya: gudang / tempat penyimpanan, perlengkapan bersih dan 

kotor, kamar mandi, ruang staff, tempat troli linen, (9) Tempat peralatan yang 

bersifat mobile Mobile X-Ray equipment bay, (10) Ruang alat kebersihan. (11) 

Area tempat makanan dan minuman, (12) Kantor dan area administrasi, (13) 

Area diagnostic misalnya medis imaging area laboratorium, (14) Departemen 

keadaan darurat untuk sementara/ bangsal observasi jangka pendek/ singkat 

(opsional), (15) Ruang sirkulasi (Musliha, 2010). 

 

E. Bimbingan Klinik di IGD 

Pembimbing melakukan proses bimbingan kepada mahasiswa praktek 

klinik khususnya di IGD dengan beberapa metode,termasuk salah satunya 

adalah metode bed side teaching. Metode bed side teaching sering digunakan 

oleh pendidikan tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat dalam 

mempelajari kasus nyata ataupun melakukan perawatan pasien secara 

langsung.Bed side teaching merupakan salah satu metode bimbingan klinik, 

dimana bed side merupakan singkatan dari briefing,expectation, 

demonstrations, specific feedback, inclusion microskill, debriefingand 

education. Menurut Cox (1993) dan Dent and Hardent (2006), bed side ini 

dikembangkan dari teori experience and explanation cycles. Briefing meliputi 

kegiatan menyiapkan mahasiswa tentang syarat pengetahuan yang harus 
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dimiliki sebelum bed side teaching dan juga mempersiapkan pasien untuk bed 

side teaching. 

Menurut Dent dan Hardent (2006), bahwa melalui bed side teaching 

dapat melakukan observasi pasien secara keseluruhan dan dapat mempelajari 

penyakit pasien dengan komprehensif. Berbagai inovasi memungkinkan 

dilakukan melalui proses berfikir kritis. Dalam pembelajaran perlu 

memperhatikan kenyamanan pasien, fokus pada pembelajaran dan 

melaksanakan dinamika kelompok (Muwarni,2008). 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1. Kerangka teori pengaruh bimbingan klinik terhadap peningkatan 
pengetahuan dan skill dasar (Basford, 2006; Dossey dan Keegan, 2008; 

Muwarni, 2008; Sohn dan Cook, 2002) 
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G. Kerangka Konsep Penelitian 

Variabel Dependen     Variabel Independen 

 

 

 

 

 

 Variabel pengganggu 

 

 

Keterangan:  

  : Variabel yang diteliti 

  : Hubungan yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti 

  : Hubungan yang tidak diteliti 

 

Gambar 2.2. Kerangka konsep penelitian pengaruh bimbingan klinik terhadap 
peningkatan pengetahuan dan skill dasar. 
 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ada pengaruh antara bimbingan klinik terhadap tingkat pengetahuan dan skill 

dasar pada mahasiswa praktek klinik di IGD RSUD Banyumas. 

 

Bimbingan Klinik 

Pengetahuan 
mahasswa  tentang 
kegawat daruratan 

Skill mahasiswa 
tentang pemasangan 

infuse dan EKG 

1. Institusi Pendidikan 
2. Jumlah mahasiswa praktek 
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