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Izmi Ika (2016) The Relationship Readiness In interprofessional Education (IPE) 

Capabilities Shared-Decision Making (SDM) at Student Profession FKIK UMY 

 

Supervisor: 

Moh. Afandi, S.Kep., Ns., MAN., HNC 

 

ABSTRACT 

Background: The complexity of patient’s problems cannot be handled by the medical 

profession, but must involve the various health professions. The practice of collaboration 

is necessary for patient safety and increase the satisfaction and the creation of good 

quality health care. Interprofessional collaboration practice can be applied through 

Education (IPE). In the interprofessional approach, one thing that is needed is the 

Shared-Decision Making (SDM). 

Purpose: The purpose of this study was to determine the relationship of preparedness in 

interprofessional Education (IPE) with the abilityof  Shared-Decision Making (SDM). 

Methods: This study was a quantitative research. IPE is measured using Readiness for 

interprofessional Learning Readiness Scale (RIPLS) questionnaire, while the human 

resources capacity was measured using the Assessment of interprofessional Team 

Collaboration Scale (AITCS) questionnaire. This Research was conducted in December 

2015 until April 2016 in Asri Medical Center. Respondents are consisted of 85 people 

who were students of co-assistent of medical, co-assistent of dentistry, co-ners and 

student of  pharmaceutical study program. 

Results: There was no relationship between the readiness to interprofessional Education 

(IPE) with the ability Shared-Decision Making (SDM) to the students of the Faculty of 

Medicine and Health Sciences, University of Muhammadiyah Yogyakarta. It can be seen 

from the results of Chi-Square test, the obtained value of p = 0.160. 

Conclusion: There is no relationship between the readiness to interprofessional 

Education (IPE) with the ability Shared-Decision Making (SDM). 

 

Keywords: Readiness interprofessional Education (IPE), Shared Decision Making 

(SDM), RIPLS, AITCS 
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Izmi Ika (2016) Hubungan Kesiapan Dalam Interprofessional Education (IPE) Dengan 

Kemampuan Shared-Decision Making (SDM) Pada Mahasiswa Profesi FKIK 

UMY 

 

Pembimbing: 

Moh. Afandi, S.Kep.,Ns.,MAN., HNC 

 

INTISARI 

Latar Belakang: Permasalahan pasien yang kompleks tidak dapat ditangani oleh satu 

profesi medis, melainkan harus melibatkan berbagai profesi kesehatan. Praktik kolaborasi 

diperlukan demi keselamatan pasien dan meningkatkan kepuasan serta terciptanya mutu 

pelayanan kesehatan yang baik. Praktik kolaborasi dapat diterapkan melalui 

Interprofessional Education (IPE). Dalam pendekatan interprofessional, salah satu hal 

yang dibutuhkan adalah Shared-Decision Making (SDM). 

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kesiapan dalam 

Interprofessional Education (IPE) dengan kemampuan Shared-Decision Making (SDM). 

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengukuran kesiapan IPE 

diukur menggunakan Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), sedangkan 

kemampuan SDM diukur menggunakan Assesment of Interprofessional Team 

Collaboration Scale (AITCS). Penelitian dilaksanakan pada Desember 2015 hingga April 

2016 di Asri Medical Center. Responden terdiri dari 85 orang yang terdiri dari mahasiswa 

tahap profesi program studi pendidikan dokter, program studi pendidikan dokter gigi, 

program studi ilmu keperawatan dan mahasiswa tahap akademik program studi farmasi. 

Hasil Penelitian: Tidak ada hubungan antara kesiapan dalam Interprofessional Education 

(IPE) dengan kemampuan Shared-Decision Making (SDM) pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji Chi-Square , yang diperoleh nilai p = 0,160. 

Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara kesiapan dalam Interprofessional Education 

(IPE) dengan kemampuan Shared-Decision Making (SDM). 

 

Kata Kunci: Kesiapan Interprofessional Education (IPE), Kemampuan Shared Decision 

Making (SDM), RIPLS, AITCS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

The Bussiness Case for Medication Safety  memperkirakan sekitar 

7.000 orang meninggal pertahun akibat medication error. Medication error 

adalah jenis medical error yang paling sering terjadi di rumah sakit. 

Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien (Kongres 

PERSI 2007) kesalahan dalam pemberian obat menduduki peringkat pertama 

(24.8%) dari 10 besar insiden medical error yang dilaporkan. Medication 

error di Intensif Care Unit (ICU) di Jogjakarta mencapai 96% dan di 

puskesmas adalah sekitar 80% (Kongres PERSI, 2007). 

Berdasarkan data dari World Health Organitation (WHO), 70-80% 

kesalahan dalam pelayanan kesehatan disebabkan oleh buruknya komunikasi 

dan pemahaman di dalam tim. Apabila tidak dilakukan kerja sama tim yang 

baik, maka dalam menghadapi kompleksitas permasalahan pasien akan 

berpotensi terjadinya pelayanan yang tumpang tindih, konflik 

interprofesional, serta keterlambatan pemeriksaan dan tindakan. Dalam  dunia 

kesehatan, praktik kolaborasi sangatlah penting. Permasalahan pasien yang 

kompleks tidak dapat ditangani hanya oleh satu profesi medis, melainkan 

harus melibatkan berbagai profesi. Praktik kolaborasi bukan hanya diperlukan 

demi keselamatan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan serta 

terciptanya mutu pelayanan kesehatan yang baik.  Peraturan Pemerintah No. 

32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan 
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meliputi tenaga medis (dokter), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), 

tenaga kefarmasian, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lain. Perbedaan status 

antar profesi, stereotyping, adanya perasaan superior dan inferior, serta 

banyaknya tindakan yang bersifat instruksi dari profesi lain masih 

mendominasi praktik kolaborasi, sehingga perlunya kesepakatan antar tenaga 

kesehatan terhadap praktik kolaborasi interprofesi yang baik sehingga dapat 

meningkatkan mutu  pelayanan kesehatan (Legare, 2010). 

Pada tahun 2001  Institute of Medicine merekomendasikan desain ulang 

sistem pendidikan dan mengembangkan tim kesehatan yang efektif untuk 

mencapai perawatan yang berpusat pada pasien dan didukung oleh 

pengambilan keputusan berbasis bukti (Denial A, 2014). Pada tahun 2007, 

WHO mengadakan kelompok studi Interprofessional Education (IPE). WHO 

(2010) mendifinisikan pendidikan Interprofessional Education  (IPE) sebagai 

kesempatan ketika siswa dari dua atau lebih profesi belajar tentang dan dari 

satu sama lain untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan 

kesehatan. Sekelompok mahasiswa tersebut belajar bersama selama periode 

pendidikan tertentu, untuk berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif dan hal lainnya yang berhubungan dengan kesehatan 

(CIHC, 2009). 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma’idah ayat 2 tentang 

bekerjasama : 
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Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan 

ketaqwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara kejahatan 

dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya (QS. Al-Ma’idah:2) 

 

Manfaat dari pelaksanaan IPE dan kolaboratif dapat mengubah cara 

berinteraksi petugas kesehatan dengan profesi lain dalam memberikan 

perawatan pada pasien (WHO, 2010). Manfaat lainnya adalah untuk 

meningkatkan kolaborasi antar profesi kesehatan dalam pemahaman tentang 

pengetahuan dan keterampilan secara praktek sehingga dapat memperbaiki 

pelayanan dan membuat hasil maksimal dalam perawatan pasien (CIHC, 

2009). 

Di dalam pendekatan interprofessional ada beberapa hal yang 

dibutuhkan, yaitu kemitraan, kerjasama, kolaborasi dan Shared Decision 

Making (SDM) atau kemampuan membuat keputusan bersama.  Shared 

Decision Making (SDM) didefinisikan sebagai suatu proses dimana pilihan 

kesehatan yang dibuat oleh praktisi bersama-sama dengan pasien dan 

berpusat pada  perawatan pasien (Legare, 2007). Namun, pengambilan 

keputusan kesehatan sebagian besar hanya terbatas pada dokter dan pasien 

tanpa melibatkan tenaga kesehatan lain ( Legare, 2007). Penanganan pasien 

secara interdisiplin baik pada rawat inap maupun pelayanan kesehatan primer, 
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dapat meningkatkan kepuasan serta mengurangi hospitalisasi dan angka 

kematian. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan klinis bukanlah 

monopoli dari satu profesi medis. Esensi  dari pelayanan interdipsilin adalah 

mengutamakan shared expertise dan mengurangi personal autonomy 

sehingga terjadi proses berbagi peran. Hal terpenting dari praktik kolaborasi 

adalah hubungan saling percaya, menghargai, dan mampu bekerja sama. 

Aplikasi IPE telah diterapkan di beberapa negara di dunia seperti 

Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Saat ini, ada lima pusat IPE termasuk 

Universitas Washington, University of Minnesota, Thomas Jefferson 

University,  Saint Louis University,  dan Creighton University (IECPCP).  

Sebuah penelitian di Kanada untuk mengetahui kesiapan internal dalam IPE. 

Total korelasi menunjukan nilai rendah dalam sampel penelitian tersebut 

(Mark, 2014). Pada tahun 2010 di Indonesia,  Universitas Gadjah Mada 

menyelenggarakan IPE. Fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada yang 

terdiri dari program profesi kedokteran dan ners mempunyai kesiapan yang 

baik terhadap IPE  (Fauziah, 2010). Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

(FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mulai tahun 2013 

menyelenggarakan IPE terhadap mahasiswa tahap profesi (Sembodo A, 

2013). 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan kesiapan mahasiswa profesi dalam IPE dengan 

kemampuan Shared-Decision Making atau kemampuan mengambil keputusan 

bersama. Subjek yang dipilih adalah mahasiswa profesi karena mereka dinilai 
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sudah terpapar dengan profesi lain baik di primary health care maupun di 

rumah sakit.  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipilih sebagai tempat 

penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian tentang hubungan 

kesiapan dalam IPE dengan kemampuan SDM di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah hubungan antara kesiapan 

mahasiswa profesi FKIK UMY dalam IPE dengan kemampuan Shared-

Decision Making ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kesiapan mahasiswa dalam IPE dengan kemampuan 

SDM. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran data demografi responden pada kelompok 

penelitian dalam bentuk frekuensi dan persentase. 

b. Mengetahui kesiapan mahasiswa dalam IPE. 

c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam Shared-Decision Making. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan 

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan kurikulum IPE 

agar menghasilkan lulusan yang mampu berkolaborasi dengan baik 

untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

b. Sebagai penambahan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian 

berikutnya khususnya yang menyangkut tentang IPE. 

2. Bagi mahasiswa profesi  

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang IPE. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penelitian dibidang keperawatan khususnya IPE. 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya : 

1. Mark L, et al (2012) dengan judul  Attitudes Toward Interprofessional 

Education : Comparing Physician Assistant and Other Health Care 

Professions Students. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

analitik, survei Readiness for Interprofessional Learning Scale (RILPS) 

diisi oleh 158 mahasiswa profesi kesehatan termasuk 71 asisten dokter. 

Siswa menyelesaikan survei RILPS, pertanyaan demografi, dan 

pertanyaan tentang pengalaman di lingkungan perawatan kesehatan. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan  terletak pada instrumen 

yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan instrumen RILPS 
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sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan instrumen 

RILPS dan Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale 

(AITCS). 

2. Mahler C, et al ( 2014 ) dengan judul Internal Consistency of the readiness 

for interprofessional learning scale in German health care students and 

professional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dinilai 

dalam dua survei online dengan dua sampel yang berbeda. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. 

Subjek pada penelitian ini adalah tenaga kesehatan dan siswa peduli 

kesehatan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan subjeknya 

adalah mahasiswa tahap profesi FKIK UMY.   

3. Legare F, et al (2007) dengan judul Advancing theoritis,models, and 

measurement for an interprofessional approach to shared decission 

making in primary care : a study  protocol. Berdasarkan analisa teori, 

model konseptual dan satu set alat pengukur yang bisa digunakan untuk 

meningkatkan pendekatan interprofesional untuk SDM di kesehatan 

primer akan diusulkan dan di uji coba. Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada metode, pada penelitian ini menggunakan metode 

teori analisis sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan metode deskriptif korelasional. 

4. Curran, et al (2007) dengan judul Attitudes of health sciences faculty 

member towards interprofessional teamwork and education. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analitik,  63% staff memiliki sikap yang 
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baik terhadap pendidikan dan praktek interprofessional. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian, subjek 

pada penelitian ini adalah staff kesehatan sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan subjeknya adalah mahasiswa tahap profesi FKIK UMY.  

5. Fauziah (2010) dengan judul Analisa Gambaran Persepsi dan Kesiapan 

Mahasiswa Profesi Fakultas Kedokteran UGM Terhadap Interprofessional 

Education. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, 

87,9% mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap IPE dan 83,46% 

mahasiswa menunjukan kesiapan yang baik terhadap IPE. Perbedaan 

penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel dan metode 

penelitian, variabel pada penelitian ini adalah persepsi dan kesiapan 

mahasiswa terhadap IPE dengan metode kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan variabelnya adalah 

kesiapan terhadap IPE dan kemampuan Shared Decision Making. 

6. Sembodo A (2013) dengan judul Perbedaan Persepsi Mahasiswa Tahap 

Profesi di FKIK UMY tentang  Interprofessional Educationdi Asri 

Medical Center Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode non 

eksperimental dengan rancangan desain deskriptif analitik dengan 

pendekatan cross setional. Pada penelitian ini variabel nya adalah persepsi 

mahasiswa terhadap IPE sedangkan variabel penelitian yang akan 

dilakukan adalah kesiapan terhadap IPE dan kemampuan Shared Decision 

Making (SDM) dengan metode deksiptif analitik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Interprofesional Education (IPE) 

a. Kesiapan (readiness) terhadapInteprofesional Education (IPE) 

The Interprofesional Education for Collaborative Patient-Centered 

Practice (IECPCP, 2015) mendefinisikan IPE sebagai pembelajaran 

bersama untuk mempromosikan kolaborasi. Praktek kolaborasi terjadi 

ketika penyelenggara pelayanan kesehatan bekerja dengan orang yang 

berasal dari profesinya sendiri, luar profesinya sendiri, dan dengan 

pasien atau klien serta keluarganya (The Canadian Interprofessional 

Health Collaborative, 2009). Kesiapan terhadap IPE adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi pembelajaran IPE (Parsel & Bligh, 2009), 

faktor lain adalah persepsi dan peran dosen. Persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak 

manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya (Slameto, 2010). Adanya peran dosen 

diharapkan pembelajaran IPE dapat membentuk peserta didik yang 

dapat memahami peran dan fungsi masing-masing profesi sehingga 

akan muncul suatu tanggung jawab yang sesuai dalam menyelesaikan 

sebuah masalah. Oleh karena itu suatu peran dan tanggung jawab 

sebagai tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk kesiapan dan 

pencapaian suatu kompetensi IPE (A’la, 2011). 
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Kesiapan (readiness) merupakan keseluruhan sifat atau kekuatan 

yang membuat seseorang bereaksi dengan cara tertentu. Kesiapan IPE 

dapat dilihat dengan tiga domain umum yaitu : (1) identitas profesional, 

(2) teamwork, (3) peran dan tanggungjawab. Ketiga domain ini saling 

berhubungan dalam membangun kesiapan untuk penerapan IPE (Lee, 

2009). Identitas professi untuk komponen kunci dari sebuah 

professionalisme merupakan bagian dari filosofi pelayanan kesehatan, 

dapat dilakukan melalui interaksi dengan profesi lain untuk membentuk 

dasar pemahaman mengenai interprofessional dokter dan perawat 

(Pullon, 2008). 

Seiring dengan identitas profesi, teamwork dalam kolaborasi 

mutlak diperlukan. Teamwork dalam kolaborasi merupakan bekerja di 

dalam tim interprofessional baik lintas program, lembaga, disiplin ilmu, 

ataupun tatanan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 

Pengambilan keputusan yang sesuai dengan tim kolaborasi juga 

diperlukan dalam, 1) Berbagai sumber daya, keahlian, dan tanggung 

jawab untuk  mencapai tujuan bersama dalam praktik kolaboratif; 2) 

membangun komitmen dan mempertahankan partisipasi dalam suatu 

tim interprofessional; 3) mengenali saat ada ketidaksesuaian dalam 

praktik kolaborasi; 4) mengatasi masalah dan konflik menggunakan 

manajemen konflik yang tepat (IPE Consortium, 2002). 

Hal lain yang harus dimiliki dalam IPE adalah teamwork, 

kompetensi teamwork ini meliputi kekompakan tim, saling percaya, 
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berorientasi kolektif, dan mementingkan kerjasama (Lee, 2009). Dalam 

kompetensi IPE diharapkan peserta didik mengetahui tugas dan 

wewenang masing-masing sehingga adanya tanggungjawab yang sesuai 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Peran dan tanggungjawab sebagai 

tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk kesiapan dan pencapaian 

kompetensi IPE. 

b. Kompetensi Interprofesional Education (IPE) 

Interprofessional Education (IPE) bertujuan untuk melatih 

mahasiswa agar lebih mengenal peran profesi kesehatan yang lain 

sehingga diharapkan mahasiswa akan mampu untuk melakukan 

kerjasama atau dengan kata lain berkolaborasi dengan baik saat 

melakukan proses pelayanan kesehatan pada seorang pasien (Laksmi, 

2015). ACCP (2009) membagi kompetensi IPE menjadi empat bagian 

yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan tim. 

c. Interprofessional Education (IPE) di FKIK UMY 

Sejarah dimulainya IPE sebagai pembelajaran di FKIK UMY 

sejak tahun 2013, namun sebelum diterapkan untuk mahasiswa secara 

formal dilakukan simulasi praktik IPE pada tahun 2012 sebagai 

landasan dilanjutkannya program pendidikan kesehatan IPE di FKIK 

UMY hingga sekarang. 

1) Karakteristik Mahasiswa 

Sasaran pada praktik pembelajaran IPE di FKIK UMY adalah 

mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Dokter, Pendidikan 
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Dokter Gigi, Ilmu Keperawatan tahap profesi yang sedang menjalani 

stase kedokteran keluarga/kedokteran komunitas dan telah 

menyelesaikan 4 stase besar dan mahasiswa S1 Farmasi. Selanjutnya 

kegiatan IPE berlangsung dengan berkelompok yang terdiri dari 10-

12 orang setiap kelompoknya. 

2) Modul Kegiatan IPE 

Modul dalam praktik pembelajaran IPE ini digunakan sebagai 

penuntun untuk melakukan kegiatan IPE tersebut dan akan dibagikan 

kepada masing-masing mahasiswa, modul berisi proses 

pembelajaran IPE dan penyakit yang akan digunakan sebagai bahan 

untuk kegiatan IPE. Modul ini terdiri dari modul untuk  Diabetes 

Mellitus,  HIV/AIDS,  Stroke,  Osteo Arthritis,Tuberkulosis, Drug 

abuse, Trauma, Malaria, Abortus dan Gondok. 

3) Alur Kegiatan IPE 

Dalam kegiatan IPE di FKIK UMY terdapat beberapa alur 

kegiatan yang harus diikuti setiap mahasiswa agar kegiatan IPE 

dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi hambatan 

yang akan muncul.  Untuk alur kegiatan IPE dapat dilihat pada 

bagan berikut : 
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Gambar 2.1 Alur Kegiatan IPE 

Sumber : modul Interprofessional Education FKIK UMY (2013) 

a) Badside Teaching (BST) merupakan salah satu kegiatan dari 

pembelajaran IPE yang memiliki  tujuan, yaitu mengajarkan 

keterampilan klinis (keterampilan klinik dasar maupun 

prosedural) dan mengamati pencapaian keterampilan klinis 

dengan memberikan feedback.  Dalam kegiatan BST terdapat 

beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu :  

(1) Persiapan (Sebelum BST)  

Dosen pendidik IPE memberitahukan rencana 

kegiatan BST kepada pasien dan keluarga pasien dan  

meminta persetujuan, dosen pendidik klinik  menentukan 

tujuan belajar, dan dosen pendidik klinik meminta peserta 
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mempersiapkan diri dengan mereview konsep terkait 

keterampilan  yang akan dipelajari.  

(2) Pelaksanaan (saat BST) 

Dosen pendidik klinik memperkenalkan diri dan 

mahasiswa IPE kepada pasien atau keluarga, dosen 

pendidik klinik mempersiapkan pasien ikut terlibat aktif 

dalam kegiatan BST, dosen pendidik klinik dan mahasiswa 

IPE. 

(3) Hal-hal yang dapat diajarkan dari kegiatan BST adalah:  

(a) Kemampuan wawancara medis  

(b) Kemampuan pemeriksaan fisik dan  keterampilan 

prosedural 

(c) Keputusan klinik  

(d) Kemampuan konseling kualitas  humanistic 

profesionalisme 

(e) Keterampilan klinik prosedural 

(f) Kompetensi klinis keseluruhan 

b) Tutorial klinik 

Tutorial klinik adalah pembelajaran berbasis kasus nyata 

yang ditemui di klinik, dilakukan dengan interaksi dalam diskusi 

kelompok dan dapat disimpulkan hasilnya. 
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1) Pelaksanaan tutorial klinik 

Didahului dengan serangkaian kegiatan mandiri, 

dilanjutkan dengan pertemuan bersama dosen pendidik klinik 

IPE, diadakan dua kali pertemuan tutorial dan dimulai setelah 

kegiatan BST. 

2) Langkah-langkah tutorial 

Dosen pendidik klinik IPE menentukan mahasiswa IPE 

yang bertugas menyiapkan kasus, masing-masing tim IPE 

membuat resume pemeriksaan dalam format analisis kasus, 

dosen pendidik klinik berperan sebagai fasilitator dan asesor 

(menilai proses dan kualitas diskusi), dan nilai langsung 

diberikan pada akhir diskusi. 

c) Persentasi kasus 

Mahasiswa IPE mampu melaporkan kasus klinik secara 

lengkap berikut langkah –  langkahnya secara bertahap dan 

lengkap. Persentase kasus difasilitasi oleh perwakilan dosen 

pembimbing masing – masing program studi. Langkah – 

langkah yang dilakukan dalam persentase kasus adalah : 

1) Pemeriksaan klinis  

2) Pengisian rekam medis lengkap 

3) Pembahasan, yang dilengkapi dengan teori dan data Evidence 

Based Medicine (EBM) 

4) Persentase dengan menggunakan power point 
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d) Refleksi kasus  

Refleksi kasus meliputi proses pengungkapan kembali atas 

observasi, analisis dan evaluasi dari pengalaman klinik yang 

didapat peserta. Refleksi kasus dilakukan 1 kali setiap 

mahasiswa dan dipersentasekan kepada 1 dosen pembimbing 

klinik IPE. 

e) Tes sumatif  

Tes sumatif merupakan tes tulis yang diberikan kepada 

mahasiswa IPE untuk mengevaluasi proses pembelajaran  

terhadapIPE.  Tes tulis ini berisikan sekitar 30 soal yang harus 

dikerjakan oleh setiap mahasiswa IPE. 

2. Shared- Decision Making (SDM) 

a. Definisi Shared-Decision Making (SDM) 

Shared-Decision Making (SDM) didefinisikan sebagai suatu 

proses dimana para tenaga kesehatan profesional  dan pasien bekerja 

sama untuk membuat pilihan kesehatan (Legar et al, 2011). Ada 

beberapa keuntungan untuk melibatkan tim interprofessional (IP) dalam  

Shared- Decision Making (SDM). Tim interdisipliner akan memberikan 

kontribusi yang berbeda, pengetahuan dan keterampilan untuk proses 

pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih 

layak dan berkelanjutan. 
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b. Komponen pendekatan Interprofessional Shared Decision Making 

(IP-SDM) 

1) Pelaku dalam IP-SDM  

a) Pasien 

Pasien adalah pusat dalam IP-SDM. Untuk memulai proses, 

pasien mempunyai masalah/situasi kesehatan yang membutuhkan 

pengambilan keputusan. 

b) Inisiator proses SDM 

Orang pertama yang terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. Peran ini dapat dimainkan oleh profesional kesehatan, 

yaitu, dokter keluarga, perawat praktisi, dan lainnya ketika ada 

keputusan yang perlu dibuat. 

c) Pelatih pembuat keputusan 

Seorang profesional kesehatan yang terlatih untuk 

mendukung keterlibatan pasien dalam pengambilan kesehatan 

tetapi tidak membuat keputusan untuk pasien (Stacey, et al., 

2008). 

d) Anggota keluarga 

Orang yang bisa memainkan peran pendukung terhadap 

proses pengambilan keputusan. Anggota keluarga dapat 

mengambil keputusan untuk pasien jika kondisi kesehatan pasien 

tidak memungkinkan untuk mengurus dirinya sendiri, misalnya 
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penyakit kesehatan mental yang berat, orang yang tidak sadar, 

dan lain-lain. 

e) Profesional kesehatan 

Berbagai ahli kesehatan yang melalui proses pengambilan 

keputusan bersama pasien. Untuk IP-SDM, setidaknya dua 

profesional kesehatan dari profesi kesehatan yang berbeda bekerja 

sama untuk mencapai SDM dengan pasien baik secara bersamaan 

atau tidak. 

2) Proses Shared-Decision Making (SDM) 

a) Pembuatan Keputusan 

Inisiator proses SDM memberikan informasi secara 

signifikan pada pasien dan profesional kesehatan bahwa ada 

pilihan yang harus dibuat antara pilihan yang relevan dan pilihan 

berbeda lainnya. Pendekatan IP-SDM  mengharuskan para 

profesional membangun pengetahuan umum dan akhirnya 

memahami pilihan, serta mengakui pertimbangan yang ada, dan 

memberikan pertimbangan ini untuk pasien dengan cara yang 

konsisten agar pasien menyadari kebutuhan untuk pengambilan 

keputusan. 

b) Pertukaran informasi 

Pilihan yang relevan dengan kondisi kesehatan pasien harus 

jelas berhubungan dengan pasien dan orang lain secara signifikan. 

Tenaga kesehatan profesional berbagi informasi dengan pasien 
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tentang manfaat dan bahaya,  dapat dilengkapi dengan sumber 

daya berbasis bukti (misalnya materi pendidikan, alat bantu 

keputusan pasien). Informasi yang dipertukarkan juga dapat 

mencakup aspek afektif dan emosional, dimensi bawah sadar 

yang harus diperhitungkan dalam proses DM. 

c) Nilai / preferensi 

Bersamaan dengan pertukaran informasi, pasien harus 

memiliki kesempatan untuk membahas dan mengklarifikasi nilai 

dan preferensi dalam pilihan yang tersedia. Nilai-nilai semua 

individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat 

mempengaruhi keputusan. Mereka yang terlibat, termasuk para 

profesional kesehatan, mungkin perlu memiliki pemahaman yang 

sama tentang nilai-nilai yang ada. 

d) Kemungkinan 

Kelayakan opsi adalah suatu pertimbangan penting oleh tim 

IP (yang mencakup pasien) sebelum menentukan preferensi 

individu. 

e) Pilihan yang disukai 

Dengan bantuan dari individu yang berbeda, pasien harus 

mencapai pilihan yang lebih disukai. Selain itu, penyedia layanan 

kesehatan dapat memilih opsi dan berbagi pilihan yang mereka 

sukai dengan pasien dalam bentuk rekomendasi. 
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f) Pilihan aktual 

Keputusan yang sebenarnya, idealnya disepakati oleh 

semua. Setidaknya, keputusan harus disetujui oleh penyedia 

layanan kesehatan yang dapat membantu akses pilihan pasien dan 

mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pilihan. 

g) Implementasi 

Selama pelaksanaan pilihan yang telah dibuat, pasien di 

beri dukungang agar  berdampak positif pada kesehatan. 

Kesetiaan pelaksanaan, atau sejauh mana pilihan 

diimplementasikan seperti yang direncanakan, serta hasil 

kesehatan harus dievaluasi sehingga mereka bisa 

menginformasikan proses pengambilan keputusan lebih lanjut. 

h) Hasil 

Banyak keputusan kesehatan yang ditinjau oleh pasien dan 

keluarga mereka dengan tim IP, terutama di mana hasil yang 

diinginkan tidak sesuai dengan pilihan awal. 

i)  Waktu 

Langkah untuk proses pengambilan keputusan memerlukan 

investasi waktu. Pasien juga dapat meninjau kembali keputusan. 

Tindakan ini akan membutuhkan kerja yang lama tetapi 

diperlukan bagi pasien agar puas dengan keputusannya dan 

menghindari penyesalan keputusan. 
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c. Hal-hal yang diperlukan dalam pendekatan Interprofessional 

Shared- Decision Making (IP-SDM) 

1) Kemitraan:  penciptaan hubungan terbuka dan menghormati, dimana 

semua anggota bekerja secara adil dan sama untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2) Kerjasama: kemampuan untuk mendengarkan dan menghargai sudut 

pandang dari semua anggota tim dan berkontribusi sesuai pandangan 

profesi masing-masing. 

3) Koordinasi: kemampuan untuk bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama. 

4) Pengambilan keputusan bersama: proses dimana semua pihak 

bekerjasama dakam mengekplorasi pilihan dan perencanaan 

perawatan pasien dalam konsultasi dengan satu sama lain, pasien, 

dan anggota keluarga. 
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3. Kerangka Konsep 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan : 

   : Diteliti 

   : Tidak diteliti 

   : Berhubungan 

 

 

4. Hipotesa 

Ada hubungan antara kesiapan mahasiswa dalam IPE dengan 

kemampuan Shared-Decision Making pada mahasiswa profesi FKIK 

UMY. 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

Kesiapan 

Interprofesional 

Education 

Shared-Decision 

Making 

Domain kesiapan IPE : 

 Identitas 

professional 

 Teamwork 

 Peran dan 

tanggung jawab 

Hal yang diperlukan 

dalam pendekatan IP-

SDM : 

 Kemitraan 

 Kerjasama 

 Koordinasi 

 Pengambilan 

keputusan 

bersama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

korelasional yaitu dengan mengkaji hubungan kesiapan IPE dan kemampuan 

SDM dengan pendekatan cross sectional yang menekankan pada waktu 

pengukuran/observasi data hanya satu kali dalam satu waktu dalam periode 

waktu tertentu.  

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIK UMY tahap 

profesi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), Program Studi 

Pendidikan Dokter Gigi (PSPDG), Program Studi Ilmu Keperawatan 

(PSIK) dan mahasiswa S1 Farmasi. 

Kriteria inklusi dan ekslusi dalam penelitian ini adalah:  

a. Kriteria inklusi 

1) Mahasiswa PSPD, PSPDG, dan PSIK yang sedang menjalani 

program profesi serta mahasiswa S1  Farmasi  yang  mengikuti 

pembelajaran IPE. 

2) Mahasiswa FKIK UMY yang mengikuti pembelajaran IPE 

periode bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016 

3) Mahasiswa FKIK UMY yang bersedia menjadi responden 

penelitian. 
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b. Kriteria eksklusi 

1) Mahasiswa FKIK UMY yang tidak hadir pada saat pembagian 

kuiseoner. 

2) Mahasiswa FKIK UMY yang pada saat penelitian sedang cuti atau 

tidak berada dalam lingkup institusi pendidikannya. 

2. Sampel dan Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota 

populasi sebagai responden atau sampel. Dengan demikian, maka peneliti 

mengambil sampel dari seluruh populasi yang sesuai dengan kriteria inklusi 

dan kriteria eksklusi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  85 orang. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di RSGM Asri Medical Center pada 

bulan Desember 2015 - Mei 2016, karena proses pembelajaran IPE FKIK 

UMY dilaksanakan di RSGM Asri Medical Center. 

D. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen dan 

variabel dependen, sebagai berikut : 

a. Variabel Independen (bebas): Kesiapan Interprofesional Education 

(IPE). 

b. Variabel Dependen (tergantung): Kemampuan Shared-Decision 

Making (SDM) 
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2. Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Kesiapan 

Interprofes

sional 

Education 

(IPE) 

 

Keadaan dimana  seseorang 

siap dalam melaksanakan 

kolaborasi dengan tim 

kesehatan lain, baik dari 

profesinya sendiri, luar 

profesi maupun pasien dan 

keluarga pasien. 

Kuesioner 

RIPLS 

1) Siap 

(i>77) 

2) Tidak 

siap 

(i<77) 

Nominal  

Kemampu-

an Shared 

Decision 

Making 

(SDM) 

Kemampuan dalam proses 

membuat keputusan 

perawatan yang dilakukan 

oleh para tenaga kesehatan 

dan bekerja sama dengan 

pasien. SDM tidak hanya 

diputuskan oleh satu pihak 

melainkan berdiskusi atau 

berkolaborasi dengan semua 

tenaga kesehatan yang 

terlibat dalam perawatan 

pasien. 

Kuesioner 

AITCS 

1) Mampu 

(i>155) 

2) Tidak 

mampu 

(i<155) 

Nominal 

 

E. Intstrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui hubungan kesiapan 

mahasiswa dalam IPE dengan kemampuan Shared Decision Making 

adalah metode angket yaitu kusioner : 

1. Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)  

Untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam IPE, kuiseoner yang 

peneliti gunakan adalah  Readiness for Interprofessional Learning 

Scale (RIPLS). Kuiseoner ini dibuat oleh Parsell dan Bligh (1999) 

untuk menilai sikap siswa terhadap pendidikan interprofessional. 

RIPLS terdiri dari 19 item dan tigasub-skala, diidentifikasi oleh 

McFadyen  (2005) yaitu "kerja tim dan kolaborasi", "identitas 



26 

 

 

 

profesional" dan "peran dan tanggung jawab". Skala yang digunakan 

adalah skala Likert 5 point, terdiri dari favourable dan unfavourable. 

Untuk favourable skor 1 jika responden sangat tidak setuju terhadap 

pernyataan, skor 2 jika responden tidak setuju dengan pernyataan, skor 

3 jika responden ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pernyataan, skor 4 

jika responden setuju terhadap pernyataan, dan skor 5 jika responden 

sangat setuju terhadap pernyataan. Untuk unfavourable skor 1 jika 

responden sangat setuju dengan pernyataan, 2 jika responden setuju, 3 

jika responden ragu-ragu atau tidak tahu terhadap pernyataan, 4 jika 

responden tidak setuju dengan pernyataan, dan 5 jika responden sangat 

tidak setuju dengan pernyataan.  RIPLS telah diterjemahkan ke dalam 

beberapa bahasa dan digunakan dalam berbagai tatanan pendidikan 

yang berbeda. 

Tabel 3.2 Distribusi Daftar Pernyataan Instrumen Penelitian RIPLS 

No. Sub-skala 

kesiapan 

IPE 

Nomor 

item 

Favourable Unfavourable Jumlah 

Pertanyaan 

1. Kerja tim dan 

kolaborasi 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9 

9 - 9 

2. Identitas 

professional 

10,11,12,

13,14,15,

16 

4 3 7 

3. Peran dan 

tanggung 

jawab 

17,18,19 1 2 3 

Jumlah Total 19 
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2. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) 

Untuk mengukur kemampuan  Shared Decision Making  dalam 

praktek kolaborasi, peneliti menggunakan kuiseoner Assessment of 

Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS). Dikembangkan oleh 

Orchard et al. AITCS ini terdiri dari 37 item dalam 3 sub-skala yaitu 

shared decision making/parthnership 19 item, kerjasama 11 item, dan 

kordinasi 7 item dinilai dengan menggunakan skala Likert 5 point terdiri 

dari pernyataan favourable. Skor 5 jika responden selalu melakukan 

pernyataan, 4 jika repsonden melakukan pernyataan sebagian besar waktu, 

3 jika responden melakukan pernyataan beberapa waktu, 2 jika responden 

melakukan pernyataan kadang-kadang, dan 1 jika reponden tidak pernah 

melakukan pernyataan. 

Tabel 3.3 Distribusi Daftar Pernyataan Instrumen Penelitian AITCS 

No. Sub-skala 

kolaborasi 

inter 

Profesional 

Nomor 

Item 

Favourable Un 

Favourab

le 

Jumlah 

Pertanyaan 

1. Shared-

Decision 

Making/ 

Partnership 

7,8,10,12,20,21,22,23, 

24,25,26,30,31,32,33,34

,35,36,37 

19 - 19 

2. Kerjasama 2,3,4,5,6,9,15,16,17,18,

19 

11 - 11 

3. Koordinasi 1,11,13,14,27,28,29 7 - 7 

Jumlah Total 37 
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3.1 Uji Validitas dan Reabilitas 

a. Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS) 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner Readiness for 

Interprofessional Learning Scale (RIPLS) sudah dilakukan oleh 

McFayden et al (2006) dan dilakukan kembali oleh Fauziah (2010)  

dengan hasil menunjukkan bahwa semua item yang terdiri dari 19 

pernyataan dinyatakan valid. 

Sedangkan untuk uji reliabilitas, didapatkan hasil sebesar 0,72. 

Berdasarkan Notoatmodjo (2010), suatu instrumen dikatakan reliable jika 

memiliki nilai Alpha Cronbach 0,6, sedangkan instrumen penelitian ini 

memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,72 sehingga instrumen bisa 

dikatakan reliabel. 

b. Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scalen (AITCS) 

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner Assessment of 

Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) dilakukan oleh 

Orchard et al (2012) dengan hasil ada 37 item pertanyaan yang valid dari 

47 item yang dibuat, sedangkan untuk uji reliabilitas didapatkan hasil 

sebesar 0,98. Berdasarkan Notoatmodjo (2010), suatu instrumen dikatakan 

reliable jika memiliki nilai Alpha Cronbach 0,6, sedangkan instrumen 

penelitian ini memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,98 sehingga 

instrumen bisa dikatakan reliabel. 
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F. Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

a. Membagikan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada mahasiswa 

profesi yang melakukan IPE di Asri Medical Center (AMC) Yogyakarta. 

b. Penyebaran kuesioner dilakukan setiap minggu pada kelompok yang 

berbeda ketika ada jadwal IPE. 

c. Peneliti menyerahkan kuesioner kepada bagian admin IPE, penyebaran 

kuesioner dilakukan oleh bagian admin IPE ketika mahasiswa dalam 

waktu luang selama pelaksanaan IPE. 

d. Setelah kuesioner terisi seluruhnya, kuesioner  dikembalikan lagi kepada 

peneliti kemudian peneliti mengecek kelengkapan kuesioner. 

G. Pengolahan dan Metode Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengeditan Data (Editing) 

Setelah kuesioner terisi dan sudah dikembalikan responden ke 

peneliti,  peneliti melakukan pengeditan data. Pengeditan ini dilakukan 

dengan cara memeriksa kuesioner yang dikembalikan oleh responden 

dan melihat kelengkapannya. 
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b. Coding 

Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu 

pada data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memberikan kode 

pada responden berdasarkan hasil penilaian kuesioner RIPLS dan 

AITCS. Kode yang diberikan untuk kuesioner RIPLS yaitu 1 untuk 

responden yang tidak siap dan 2 untuk responden yang siap, sedangkan 

untuk kuesioner AITCS yitu 1 untuk responden yang tidak mampu dan 

2 untuk responden yang mampu. 

c. Tabulasi Data 

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel 

dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan 

kebutuhan analisis. 

d. Data Entry 

Peneliti memasukkan data ke dalam program atau software statistik 

komputer untuk analisis data lebih lanjut. 

e. Penyajian Data 

Setelah data diolah, data disajikan dalam bentuk tabel. 

f. Cleaning 

Mengecek kembali untuk mendeteksi kesalahan kode, lengkap atau 

tidaknya data yang sudah dimasukkan, dan lain sebagainya. Setelah itu 

dilakukan pengoreksian dan pembetulan. 
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2. Metode Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). Pada penelitian ini analisa univariat yang 

digunakan untuk menjelaskan karakteristik dari responden meliputi 

usia dan jenis kelamin, yang ditampilkan dalam bentuk nilai 

distribusi dan frekuensi. Analisis univariat juga digunakan untuk 

mendeskripsikan nilai atau skor kesiapan dalam kuesioner RIPLS 

dan kemampuan Shared Decision Making dalam AITCS. Analisis 

yang digunakan adalah nilai mean/median, standar deviasi, nilai 

minimum, dan maksimum. 

b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji Chi-

Square, syarat menggunakan uji chisquare adalah skala pengukuran 

kategorik, nilai expected lebih dari 5 dan tabel 2 x 2. Bila pada uji 

Chi-Square perhitungan nilai p <0,05 maka terdapat hubungan yang 

bermakna antara variabel kesiapan terhadap IPE dan kemampuan 

SDM.  

H. Kesulitan Penelitian 

Tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian adalah jadwal kegiatan IPE yang tidak tentu. Peneliti 

terhambat mulai di minggu kedua dari jalannya penelitian dikarenakan 
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tidak ada penjadwalan IPE.  Hal yang dilakukan peneliti untuk mengatasi 

kesulitan tersebut adalah dengan selalu menanyakan dan 

mengkoordinasikan jadwal IPE yang akan berlangsung dan peneliti 

memperpanjang waktu penelitian guna memperlancar jalannya penelitian.  

I. Etik Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik 

dalam penelitian. Menurut Nursalam, 2013 ada beberapa prinsip etik yang 

perlu diperhatikan yaitu : 

a. Informed Consent  

Pada prinsip Informed Consent, responden harus mendapatkan 

informasi secara lengkap tentang tujuan penelitian yang akan dilaksanakan 

dan mempunyai hak untuk bebas berpartisipasi atau menolak menjadi 

responden. Prinsip ini diterapkan peneliti dengan cara ketika akan 

melakukan penelitian, peneliti menyerahkan lembar pernyataan menjadi 

responden untuk dibaca dan diisi terlebih dahulu serta memberikan 

kesempatan tanda tangan sebagai bukti kesediaan untuk berpartisipasi 

menjadi responden dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menyerahkan 

lembar kuesioner untuk diisi oleh responden. 

b. Hak Dijaga Kerahasiaannya (Right To Privacy) 

Responden mempunyai hak untuk meminta bahwa data yang akan 

diberikan harus dirahasiakan. Oleh karena itu, peneliti tidak 

mencantumkan nama responden melainkan hanya memberikan kode 
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responden saja sehingga data yang ada di kuesioner hanya diketahui oleh 

peneliti dan responden yang bersangkutan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Interprofessional Education (IPE) adalah satu sistem pembelajaran 

di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). IPE dilaksanakan di Asri Medical 

Center (AMC) sebagai salah satu rumah sakit pendidikan UMY. 

Sistem IPE di FKIK UMY dimulai sejak tahun  2013 hingga 

sekarang. IPE menjadi salah satu stase yang harus diikuti oleh seluruh 

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tahap profesi program 

studi pendidikan dokter, program studi pendidikan dokter gigi dan 

program studi ilmu keperawatan, serta mahasiswa tahap akademik 

program studi farmasi. Saat ini IPE di FKIK UMY sedang dikembangkan 

untuk diimplementasikan ditahap akademik. Kegiatan pembelajaran IPE 

dilaksanakan selama satu minggu yang terdiri dari kuliah interaktif IPE, 

bedside teaching (BST), Tutorial Klinik, Refleksi kasus dan ujian atau tes 

sumatif.  

1. Gambaran Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 85 orang mahasiswa 

yang terdiri dari 3 orang mahasiswa farmasi, 10 orang mahasiswa profesi 

dokter gigi, 18 orang mahasiswa profesi  dokter, dan 54 orang mahasiswa 

profesi ners. Hasil tentang karakteristik responden dalam penelitian ini 
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digunakan untuk mengetahui gambaran umum responden berdasarkan 

jenis kelamin, umur, program studi, dan angkatan. Data gambaran 

karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1.Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden (N=85) 

Karakteristik N (%) 

Jenis Kelamin  

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

27 

58 

 

31,8 

68,2 

Umur 

a. 19-22 tahun 

b. 23-26 tahun 

 

40 

45 

 

47,1 

52,9 

Program Studi 

a. Farmasi 

b. Pendidikan Dokter 

c. Pendidikan Dokter Gigi 

d. Ilmu Keperawatan 

 

3 

18 

10 

54 

 

3,5 

21,2 

11,8 

63,5 

Angkatan 

a. 2008 

b. 2010 

c. 2011 

d. 2013 

 

1 

31 

50 

3 

 

1,2 

36,5 

58,8 

3,5 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin di dominasi oleh perempuan sebanyak 58 (68,3%) 

responden. Dikuti responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 

(31,8%) responden. Hasil perhitungan terhadap umur responden pada 

rentang 19 sampai 22 tahun 40 (47,1%) responden, diikuti rentang usia 

23 sampai 26 tahun 45 (52,9%) responden. Perhitungan berdasarkan 

program studi responden di dominasi oleh program studi ilmu 

keperawatan sebanyak 54 (63,5%) responden. Hasil perhitungan 

berdasarkan angkatan responden didominasi oleh angkatan 2011 

sebanyak 50 (58,8%) responden. 
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2. Gambaran Kesiapan Terhadap IPE dan Kemampuan Shared 

Decision Making (SDM) 

Tabel 4.2 Gambaran Kesiapan Mahasiswa Terhadap IPE 

RIPLS N % 

Siap 40 47,1 

Tidak Siap 45 52,9 

Total 85 100 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.2 menunjukkan sebanyak 45 (52,9%) responden yang tidak siap 

terhadap praktek IPE. 

Tabel 4.3 Gambaran Kemampuan Shared Decision Making (SDM) 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.3 menunjukkan sebanyak 43 (50,6%) responden yang tidak 

mampu dalam shared decision making. 

3. Hubungan Kesiapan Terhadap IPE dengan Kemampuan Shared 

Decision Making 

Tabel 4.4 Hubungan Kesiapan Terhadap IPE dengan Kemampuan Shared 

Decision Making 

 

AITCS 

OR 

P 

(CI 

95%) 
Mampu 

Tidak 

Mampu 

RIPLS 

Siap 
23 

(27,19%) 

17 

(20,0%) 
1,85 

0.160 

(0,782-

4,384) 
Tidak 

Siap 

19 

(22,4%) 

26 

(30,6%) 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hubungan antara kesiapan dalam IPE 

dengan kemampuan SDM didominasi oleh kelompok yang tidak siap 

AITCS N % 

Mampu  42 49,4 

Tidak Mampu 43 50,6 

Total 85 100 
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mengahadapi IPE dan tidak mampu dalam mengambil keputusan 

(SDM) sebanyak 26 (30,6%).  Mahasiswa yang siap dalam  IPE dan 

mampu dalam mengambil keputusan (SDM) berjumlah 23 (27,19%) 

responden, mahasiswa yang siap dalam IPE dan tidak mampu dalam 

mengambil keputusan (SDM) sebanyak 17 (20,0%) responden. 

Sedangkan mahasiswa yang tidak siap dalam IPE dan mampu dalam 

mengambil keputusan (SDM) sebanyak 19 (22,4%) responden. 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin dan Umur 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi 

oleh perempuan sebanyak 58 (68,3%) responden, 31 (36,5%) responden  

tidak siap terhadap IPE dan 30 (35,3%) responden tidak mampu dalam 

SDM. Penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2011) juga 

menunjukkan bahwa secara psikologis laki-laki dan perempuan 

berbeda, perempuan pada umumnya lebih baik pada ingatan dan laki-

laki lebih baik dalam berpikir logis. Perempuan lebih tertarik pada 

masalah-masalah kehidupan yang praktis kongret, sedangkan laki-laki 

lebih tertarik pada segi-segi yang abstrak (Ekawati,2011). Menurut 

Rahal (2012), lelaki cenderung berani mengambil keputusan dan berani 

menanggung risiko dibandingkan dengan perempuan. Faktor psikologis 

terkait dengan intelegensia, perhatian, minat, bakat, kematangan dan 

kesiapan. Oleh karena itu, alasan-alasan diatas yang membuat 
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perempuan lebih tidak siap dan tidak mampu dalam mengambil 

keputusan dibandingkan laki-laki dengan temuan bahwa responden 

yang tidak siap dan tidak mampu dalam mengambil keputusan pada 

penelitian ini mayoritas adalah perempuan. 

b. Program Studi 

Karakteristik responden berdasarkan program studi didominasi 

oleh program studi ilmu keperawatan sebanyak 54 (63,5%) responden. 

Sebagai salah satu anggota tim kesehatan, perawat berperan sebagai 

penghubung penting antara pasien dengan pemberi layanan kesehatan. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Martina (2013), 

responden terbanyak yang mengikuti kegiatan pembelajaran IPE 

berasal dari program studi ilmu keperawatan. Hasil penelitian Waluyo 

(2011) perawat dalam memberikan asuhan keperawatan belum dapat 

melaksanakan fungsi kolaborasi khususnya dengan dokter, proses 

keperawatan terjadi ketika perawat mampu menilai status kesehatan 

pasien, merencanakan intervensi, melaksanakan rencana, mengevaluasi 

hasil dan menilai kembali sesuai kebutuhan. Oleh karena itu sangat 

penting bagi perawat untuk menerapkan interpofessional untuk 

meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan memahami peran 

sebagai perawat. 

c. Umur dan Angkatan 

Berdasarkan umur responden, didominasi pada rentang usia 23-

26 tahun sebanyak 55 (53%) responden dan berdasarkan angkatan 
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responden terbanyak adalah angkatan 2011 sebanyak 50 (58,8%) 

responden. Pada periode 2015 dan 2016, angkatan yang mengikuti 

profesi adalah angkatan 2011. Usia rata-rata mahasiswa angkatan 2011 

berada pada usia 23 – 26 tahun yang termasuk dalam rentang usia 22 – 

40 tahun yang dikategori sebagai dewasa muda (potter & perry, 2009).   

Dewasa muda adalah periode untuk memilih, menetapkan tanggung 

jawab, mencapai kestabilan, dan mulai melakukan hubungan erat. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2013) 

bahwa rentang umur untuk mahasiswa yang sedang menjalani 

pendidikan profesi adalah dalam rentang umur 22-24 tahun atau 

dewasa muda. Menurut Teori perkembangan kognitif Piaget 

perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses 

yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan 

system syaraf. Makin bertambah umur seseorang makin kompleks 

susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. 

2. Kesiapan Mahasiswa Terhadap Interprofessional Education (IPE) 

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 52,9% responden tidak siap 

terhadap IPE. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPE adalah 

standar kompetensi yang harus mahasiswa capai, sehingga adanya IPE 

akan memperjelas kontribusi setiap profesi kesehatan dalam sistem 

pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniawan A (2015) 

menunjukkan kesiapan dosen dalam IPE 94,5% dan dikategorikan baik. 
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Komponen kesiapan IPE dibagi menjadi tiga, yaitu team work dan 

kolaborasi, identitas profesi, peran dan tanggungjawab. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arkhiyati (2011) menunjukkan 

komponen teamwork dan kolaborasi menunjukkan nilai tertinggi 

sedangkan peran dan tanggungjawab memiliki nilai terendah pada dosen 

FK UGM. Serupa dengan hasil penelitian Yuniawan A (2015), komponen 

paling tinggi adalah teamwork dan kolaborasi, kemudian identitas profesi 

dan terakhir adalah komponen peran dan tanggung jawab. Pemahaman 

peran dan tanggung jawab masing-masing profesi membuat professional di 

bidang kesehatan dapat memahami apa yang sebenarnya akan dilakukan 

tiap-tiap profesi dalam pekerjaanya sehingga meningkatkan team work dan 

kolaborasi (Yuniawan A, 2015). Oleh karena itu penerapan 

interprofesional sejak tahap akademik dirasakan sangat perlu untuk 

meningkatkan pemahaman antar profesi kesehatan tentang peran masing-

masing. 

3. Kemampuan Shared Decision Making (SDM) 

Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 50,6% responden tidak 

mampu dalam shared decision making. Pembuatan keputusan dilakukan 

oleh seseorang untuk mencapai tujuan (goal). Proses pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor personal yang 

menentukan apa yang diputuskan antara lain kognisi (kuantitas dan 

kualitas pengetahuan yang dimiliki), motivasi (tujuan yang ingin dicapai 

sehingga diperlukan pengambilan keputusan), dan sikap (sikap positif dan 
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negatif menentukan keputusan yang akan diambil) (Rakhmat,2007). 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiyati (2014), 

menyatakan bahwa motivasi dapat meningkatkan kemampuan mengambil 

keputusan seseorang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohancova (2010) 

menunjukkan hasil motivasi memiliki korelasi dengan kemampuan 

mengambil keputusan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nasiyati (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi motivasi maka 

kemampuan mengambil keputusan akan meningkat. Oleh karena itu 

sangat dibutuhkan faktor motivasi yang kuat dalam diri mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara selektif 

dengan menggunakan rasional dan mempertimbangkan resiko yang 

mengiringi hasil keputusan tersebut. 

4. Hubungan Kesiapan Terhadap Interprofessional Education (IPE) 

dengan Kemampuan Shared Decision Making (SDM) 

 Nilai uji korelasi antara kesiapan terhadap IPE dengan kemampuan 

SDM p= 0,160 , nilai tersebut lebih besar dari  0,05 yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara variabel kesiapan terhadap IPE 

dengan kemampuan SDM. Kesiapan bukan hanya faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam kemampuan pengambilan keputusan, hal ini juga 

tampak pada hasil crosstab yang menunjukkan bahwa terdapat 17 orang 

yang tidak siap dalam IPE tetapi mampu dalam SDM serta 19 orang yang 

tidak siap dalam IPE tetapi mampu dalam SDM. Ada hal lain yang 
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dibutuhkan dalam pendekatan Interprofesional Shared Decision Making 

(IP-SDM) yaitu kolaborasi dan kerjasama.  

Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus 

bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Menurut Lindeke and 

Sieckert (2010) kolaborasi merupakan proses komplek yang membutuhkan 

sharing pengetahuan yang direncanakan yang disengaja, dan menjadi 

tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Hal ini dikarenakan 

praktik kolaboratif sangat diperlukan demi pelayanan kesehatan yang lebih 

baik. Sehingga tenaga kesehatan dapat berbagi peran dan dapat melakukan 

pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dasar-dasar kompetensi 

dalam kolaborasi adalah komunikasi, kepercayaan dan respek, 

memberikan dan menerima feedback, pengambilan keputusan, dan 

menejemen konflik. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami L (2015) 

terdapat hubungan antara sikap dan perilaku kolaborasi dokter dan perawat 

terhadap kolaborasi interprofesi. Semakin positif sikap dokter dan perawat 

terhadap kolaborasi interprofesi, maka akan semakin baik perilaku 

kerjasama dan interaksi dalam praktik interprofesi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, tidak adanya hubungan dalam penelitian ini dapat disebabkan 

karna masih kurangnya kemampuan atau kompetensi mahasiswa dalam 

praktek kolaborasi terutama dalam pengetahuan dan sikap yang 

ditunjukkan oleh masing-masing profesi.  
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Bila dilihat dari karakteristik responden seharusnya didalam 

penelitian ini kesiapan dapat mempengaruhi kemampuan dikarenakan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan seperti karakteristik 

umur didalam peneletian ini menunjukkan rata rata umur responden adalah 

23-26 tahun sesuai dengan teori (Potter & Perry 2009) usia antara 20-40 

merupakan periode untuk memilih, menetapkan tanggung jawab, 

mencapai kestabilan, dan mulai melakukan hubungan erat sehingga dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan pengambilan keputusan. Tidak 

terdapatnya hubungan antara kesiapan IPE dan kemampuan Shared-

Decision Making didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuniawan 

A (2015) bahwa kesiapan terhadap IPE justru mempunyai hubungan 

dengan persepsi terhadap IPE. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

persamaan komponen diantara kesiapan IPE dan persepsi IPE, yaitu 

komponen bukti bekerja sama dengan teamwork dan kolaborasi. Salah satu 

outcome yang diharapkan dalam penerapan IPE adalah terjadinya 

teamwork dan kolaborasi yang kuat antar professional kesehatan dari 

disiplin ilmu yang berbeda. 

 Tidak adanya hubungan antara kedua variable dalam penelitian ini 

menunjukkan masih banyak faktor yang tidak berkontribusi dalam 

hubungan tersebut. Faktor tentang bagaimana penerapan IPE dan 

hambatannya di institusi pendidikan adalah salah satu yang perlu 

diperhatikan (Sedyowinarso, 2011). Misalnya membangun kesepakatan 

antara tiap program studi, antara fakultas, antara institusi pendidikan dan 
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rumah sakit sampai sikronisasi birokrasi dan administrasi untuk kegiatan 

pembelajaran IPE. Selain itu penyediaan fasilitas, pengajar, standar 

kurikulum dan penyelenggaraan IPE juga termasuk dalam faktor penting 

yang mempengaruhi proses pembelajaran IPE. Hal ini yang membuktikan 

bahwa kesiapan terhadap IPE tidak memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan Shared Decision Making karena kesiapan IPE bukan hanya 

factor yang dapat mempengaruhi kemampuan Shared Decision Making 

yang dimiliki mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a. Teknik sampling yang digunakan adala total sampling 

b. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa tahap profesi yang 

sudah terpapar dengan profesi lain. 

2. Kelemahan Penelitian 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan IPE dan 

kemampuan SDM belum diketahui dan dikontrol dengan 

baik. 

b. Peneliti tidak bisa melakukan observasi pada semua 

pelaksanaan IPE setiap kelompok. 

c. Peneliti tidak dapat melakukan pengambilan data secara 

langsung. 

d. Bahasa dalam kuesioner sulit dipahami 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mayoritas responden penelitian tidak siap dalam pembelajaran 

Interprofessional Education (IPE) dan tidak mampu dalam Shared 

Decision Making (SDM). 

2. Tidak terdapat hubungan kesiapan Interprofessional Education 

(IPE)  dengan kemampuan Shared Decision Making (SDM) pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

B. Saran 

1. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan masih 

banyak mahasiswa yang tidak siap dalam IPE dan tidak mampu dalam 

SDM. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan sistem pembelajaran interprofesi. 

2. Bagi mahasiswa agar bisa meningkatkandan mengembangkan 

kemampuan dalam interprofessional, seperti teamwork dan kolaborasi 

dimulai sejak tahap akademik agar memudahkan penerapan di dunia 

kerja.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini kuesioner yang digunakan 

adalah kuesioner yang diadopsi dari bahasa asing. Sehingga sulit 
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dipahami, kuesioner ini belum dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

hanya diterjemahkan secara bahasa. Oleh karena itu, peneliti 

selanjutnya dapat  melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 

instrument penelitian ini.
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Surat Keterangan Kelayakan Etika Penelitian 
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Lampiran III  

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Yogyakarta, Desember 2015 

Kepada Yth.Sdra/i Responden  

Di FKIK UMY 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Izmi Ika Fitriyani 

NIM   : 20120320131 

 Adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang akan 

melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Kesiapan Mahasiswa dalam   

Interprofessional Education (IPE) dengan Kemampuan Shared-Decision 

Making (SDM) pada Mahasiswa Profesi FKIK UMY”. 

 Peneliti memohon dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi 

responden dan mau mengisi data serta memberikan tanggapan yang layak dengan 

sejujur-jujurnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan akibat apapun bagi semua responden. Kerahasiaan semua informasi 

yang diberikan akan dijaga dan hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian.  

 Atas perhatian dan kesediannya, saya ucapkan terima kasih. 

Peneliti 

Izmi Ika Fitriyanin 1 
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Lampiran IV  

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : 

Umur    : 

Jenis Kelamin   : 

Alamat   : 

 Menyatakan bersedia untuk menjadi responden pada penelitian yang akan 

dilakukan oleh Izmi Ika Fitriyani Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang berjudul “Hubungan Kesiapan Mahasiswa dalam   

Interprofessional Education (IPE) dengan Kemampuan Shared-Decision 

Making (SDM) pada Mahasiswa FKIK UMY” dan saya akan mengikuti proses 

penelitian serta menjawab kuesioner sejujur-jujurnya.  

 Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi 

responden pada penelitian ini dengan suka rela dan tanpa paksaan dari pihak 

manapun. 

 

 Yogyakarta,   Desember  2015 

Responden 

 

(……………………….) 
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Lampiran V  

Kuesioner Kesiapan Interprofessional Education (IPE) 

Petujuk pengisian : Berilah tanda (V) untuk jawaban anda 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju  S : Setuju   R : Ragu-ragu 

TS : Tidak setuju  STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan SS S R TS STS 

1. Belajar dengan mahasiswa profesi 

kesehatan lain akan membantu saya 

menjadi anggota tim pelayanan 

kesehatan yang lebih baik 

     

2. Akan sangat bermanfaat bagi pasien 

jika mahasiswa profesi kesehatan 

bekerja bersama-sama untuk 

menyelesaikan permasalahan pasien 

     

3. Belajar bersama mahasiswa profesi 

kesehatan lain akan membantu saya 

untuk memahami permasalahan klinik 

     

4. Belajar bersama mahasiswa profesi 

kesehatan lain sebelum masuk tahap 

profesi akan meningkatkan hubungan 

baik dan kerjasama setelah tahap profesi 

     

5. Keterampilan berkomunikasi 

seharusnya dipelajari bersama 

mahasiswa profesi lain 

     

6. Belajar bersama mahasiswa profesi lain 

membantu saya berfikir positif terhadap 

profesi lain  

     

7. Pada pembelajaran kelompok kerja 

kecil, mahasiswa membutuhkan rasa 

percaya dan hormat satu dengan yang 

lainnya 

     

8. Kemampuan kerjasama dalam tim 

merupakan hal yang essensial dalam 

proses pembelajaran 

     

9. Belajar bersama profesi lain akan 

membantu saya mengetahui kekurangan 

pada diri sendiri 

     

10. Saya tidak mau membuang-buang 

waktu saya untuk belajar bersama 

mahasiswa profesi lain 

     

11. Tidak penting bagi mahasiswa s1      
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No Pernyataan SS S R TS STS 

profesi kesehatan untuk belajar bersama 

12. Kemampuan penyelesaian masalah 

klinik hanya dapat dipelajari bersama 

mahasiswa yang berasal dari jurusan 

yang sama saja 

     

13. Belajar bersama mahasiswa profesi 

kesehatan lain akan melatih cara 

berkomunikasi saya dengan pasien dan 

profesi lain 

     

14. Saya sangat terbuka pada kesempatan 

untuk bekerja sama dalam kegiatan 

kelompok kecil dengan mahasiswa 

profesi lain 

     

15. Belajar bersama akan membantu 

memahami permasalahan klien 

     

16. Belajar bersama sebelum tahap profesi 

akan membantu saya menjadi lebih baik 

dalam bekerja secara tim 

     

17. Fungsi perawat dan profesi kesehatan 

yang lainnya sebagian besar adalah 

untuk membantu dokter 

     

18. Saya tidak yakin terhadap peran saya 

kelak 

     

19. Saya harus memperoleh pengetahuan 

dan kemampuan yang lebih dari pada 

mahasiswa profesi lain 
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Lampiran VI  

Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) 

Petujuk pengisian : Berilah tanda (V) untuk jawaban anda 

Keterangan: 

S : Selalu  HS : Hampir Selalu K : Kadang-KadangHTP : 

Hampir Tidak Pernah TP : Tidak Pernah 

No Pernyataan S HS K HTP TP 

1. Menerapkan definisi yang unik dari 

praktek kolaboratif interprofessional 

untuk pengaturan praktek 

     

2. Membagi kekuatan satu sama lain      

3. Membantu dan mendukung satu sama lain      

4. Menghormati dan saling percaya      

5. Terbuka dan jujur satu sama lain      

6. Membuat perubahan dalam pekerjaan 

mereka berdasarkan tinjauan reflektif 

(reflective review) 

     

7. Membuat perjanjian tentang tujuan-tujuan 

untuk setiap pasien yang kita rawat 

     

8. Semua anggota tim berkomitmen untuk 

tujuan yang diterapkan oleh tim 

     

9. Berupaya untuk mencapai resolusi yang 

saling memuaskan dalam perbedaan 

pendapat 

     

10. Menyertakan pasien dalam menetapkan 

tujuan perawatan mereka 

     

11. Tujuan yang disetujui oleh anggota tim 

dibagi rata antara tim 

     

12. Dengarkan keinginan pasien mereka saat 

menentukan proses perawatan yang 

dipilih oleh tim 

     

13. Mendorong dan mendukung komunikasi 

terbuka, menyertakan pasien selama 

pertemuan tim  

     

14. Menggunakan dan menyetujui proses 

untuk menyelesaikan konflik 

     

15. Memahami batas-batas apa yang satu 

sama lain dapat lakukan 

     

16. Memahami bahwa ada pembagian 

pengetahuan dan keterampilan antara 

profesi kesehatan 

     

17. Membuktikan prioritas tinggi untuk 

mendapatkan wawasan dari pasien 

     



57 

 

 

 

No Pernyataan S HS K HTP TP 

tentang keinginan/harapan mereka 

18. Menciptakan suasana kooperatif antara 

anggota ketika menangani situasi pasien 

     

19. Membangun rasa percaya diantara 

anggota tim 

     

20. Anggota tim bertemu dan mendiskusikan 

perawatan pasien secara teratur 

     

21. Ada dukungan dari organisasi untuk kerja 

sama tim 

     

22. Anggota tim mengkoordinasikan 

pelayanan kesehatandan sosial (misalnya, 

keuangan, pekerjaan, perumahan, 

hubungan dengan masyarakat, spiritual) 

berdasarkan kebutuhan perawatan pasien 

     

23. Anggota tim menggunakan berbagai cara 

komunikasi (misalnya, pesan tertulis, e-

mail, catatan pasien elektronik, ponsel, 

sarasehan, dll) 

     

24. Ada komunikasi yang konsisten dengan 

anggota tim untuk membahas perawatan 

pasien 

     

25. Semua anggota tim kami terlibat dalam 

penetapan tujuan untuk setiap pasien 

     

26. Mendengarkan dan mempertimbangkan 

suara dan opini/pandangan anggota 

lainnya dalam hal proses rencana 

perawatan individu 

     

27. Pemimpin tim bervariasi tergantung pada 

kebutuhan pasien kami 

     

28. Memilih pemimpin untuk tim kami      

29. Anggota tim secara terbuka mendukung 

ikut sertanya pasien dalam pertemuan tim 

mereka 

     

30. Ketika keputusan keperawatan dibuat, 

pemimpin berusaha untuk membuat 

konsesus tentang proses yang 

direncanakan 

     

31. Memiliki rasa saling memiliki antar 

kelompok 

     

32. Anggota tim menentukan tenggang waktu 

untuk langkah-langkah dan penanda 

keberhasilan dalam hal perawatan pasien 

     

33. Anggota tim bersama-sama setuju untuk 

mengkomunikasikan rencana untuk 
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No Pernyataan S HS K HTP TP 

perawatan pasien 

34. Anggota tim mempertimbangkan 

pendekatan alternatif untuk mencapai 

tujuan bersama 

     

35. Mendorong satu sama lain dan pasien 

serta keluarga mereka untuk 

menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang kita masing-masing 

punyai dalam mengembangkan rencana 

perawatan 

     

36. Fokus kerja sama tim secara  konsisten 

adalah pasien 

     

37. Bekerja dengan pasien dan kerabatnya 

dalam menyesuaikan rencana perawatan 
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Lampiran VII  

Hasil Analisa Data Penelitian 

Descriptive  

 

 

 

 

Frequency table 

 

Descriptive Statistics

85 1.47 .502 1 2 1.00 1.00 2.00

85 1.49 .503 1 2 1.00 1.00 2.00

RIPLS_Kategorik

AITCS_Kategorik

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 25th 50th (Median) 75th

Percentiles

Statistics

85 85

0 0

78.06 154.79

77.00 155.00

76 185

7.433 23.731

55.246 563.169

.295 -.259

.261 .261

-.342 -.805

.517 .517

63 107

95 207

6635 13157

73.00 140.00

77.00 155.00

82.50 176.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

Sum

25

50

75

Percentiles

RIPLS AITCS
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Umur

2 2.4 2.4 2.4

1 1.2 1.2 3.5

2 2.4 2.4 5.9

35 41.2 41.2 47.1

29 34.1 34.1 81.2

9 10.6 10.6 91.8

6 7.1 7.1 98.8

1 1.2 1.2 100.0

85 100.0 100.0

19

20

21

22

23

24

25

26

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Umur * RIPLS_Kategorik Crosstabulation

1 1 2

1.1 .9 2.0

50.0% 50.0% 100.0%

2.2% 2.5% 2.4%

1.2% 1.2% 2.4%

1 0 1

.5 .5 1.0

100.0% .0% 100.0%

2.2% .0% 1.2%

1.2% .0% 1.2%

2 0 2

1.1 .9 2.0

100.0% .0% 100.0%

4.4% .0% 2.4%

2.4% .0% 2.4%

16 19 35

18.5 16.5 35.0

45.7% 54.3% 100.0%

35.6% 47.5% 41.2%

18.8% 22.4% 41.2%

15 14 29

15.4 13.6 29.0

51.7% 48.3% 100.0%

33.3% 35.0% 34.1%

17.6% 16.5% 34.1%

6 3 9

4.8 4.2 9.0

66.7% 33.3% 100.0%

13.3% 7.5% 10.6%

7.1% 3.5% 10.6%

3 3 6

3.2 2.8 6.0

50.0% 50.0% 100.0%

6.7% 7.5% 7.1%

3.5% 3.5% 7.1%

1 0 1

.5 .5 1.0

100.0% .0% 100.0%

2.2% .0% 1.2%

1.2% .0% 1.2%

45 40 85

45.0 40.0 85.0

52.9% 47.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

52.9% 47.1% 100.0%

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

19

20

21

22

23

24

25

26

Umur

Total

Tidak Siap Siap

RIPLS_Kategorik

Total
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Umur * AITCS_Kategorik Crosstabulation

1 1 2

1.0 1.0 2.0

50.0% 50.0% 100.0%

2.3% 2.4% 2.4%

1.2% 1.2% 2.4%

1 0 1

.5 .5 1.0

100.0% .0% 100.0%

2.3% .0% 1.2%

1.2% .0% 1.2%

1 1 2

1.0 1.0 2.0

50.0% 50.0% 100.0%

2.3% 2.4% 2.4%

1.2% 1.2% 2.4%

15 20 35

17.7 17.3 35.0

42.9% 57.1% 100.0%

34.9% 47.6% 41.2%

17.6% 23.5% 41.2%

16 13 29

14.7 14.3 29.0

55.2% 44.8% 100.0%

37.2% 31.0% 34.1%

18.8% 15.3% 34.1%

5 4 9

4.6 4.4 9.0

55.6% 44.4% 100.0%

11.6% 9.5% 10.6%

5.9% 4.7% 10.6%

4 2 6

3.0 3.0 6.0

66.7% 33.3% 100.0%

9.3% 4.8% 7.1%

4.7% 2.4% 7.1%

0 1 1

.5 .5 1.0

.0% 100.0% 100.0%

.0% 2.4% 1.2%

.0% 1.2% 1.2%

43 42 85

43.0 42.0 85.0

50.6% 49.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

50.6% 49.4% 100.0%

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Umur

% within AITCS_Kategorik

% of Total

19

20

21

22

23

24

25

26

Umur

Total

Tidak Mampu Mampu

AITCS_Kategorik

Total
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Jenis_Kelamin

27 31.8 31.8 31.8

58 68.2 68.2 100.0

85 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Jenis_Kelamin * RIPLS_Kategorik Crosstabulation

14 13 27

14.3 12.7 27.0

51.9% 48.1% 100.0%

31.1% 32.5% 31.8%

16.5% 15.3% 31.8%

31 27 58

30.7 27.3 58.0

53.4% 46.6% 100.0%

68.9% 67.5% 68.2%

36.5% 31.8% 68.2%

45 40 85

45.0 40.0 85.0

52.9% 47.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

52.9% 47.1% 100.0%

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Laki-laki

Perempuan

Jenis_

Kelamin

Total

Tidak Siap Siap

RIPLS_Kategorik

Total
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Jenis_Kelamin * AITCS_Kategorik Crosstabulation

13 14 27

13.7 13.3 27.0

48.1% 51.9% 100.0%

30.2% 33.3% 31.8%

15.3% 16.5% 31.8%

30 28 58

29.3 28.7 58.0

51.7% 48.3% 100.0%

69.8% 66.7% 68.2%

35.3% 32.9% 68.2%

43 42 85

43.0 42.0 85.0

50.6% 49.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

50.6% 49.4% 100.0%

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Jenis_Kelamin

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Laki-laki

Perempuan

Jenis_

Kelamin

Total

Tidak Mampu Mampu

AITCS_Kategorik

Total

Program_Studi

3 3.5 3.5 3.5

18 21.2 21.2 24.7

10 11.8 11.8 36.5

54 63.5 63.5 100.0

85 100.0 100.0

Farmasi

Pendidikan Dokter

Pendidikan Dokter Gi

Program Studi Ilmu K

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Program_Studi * RIPLS_Kategorik Crosstabulation

1 2 3

1.6 1.4 3.0

33.3% 66.7% 100.0%

2.2% 5.0% 3.5%

1.2% 2.4% 3.5%

10 8 18

9.5 8.5 18.0

55.6% 44.4% 100.0%

22.2% 20.0% 21.2%

11.8% 9.4% 21.2%

6 4 10

5.3 4.7 10.0

60.0% 40.0% 100.0%

13.3% 10.0% 11.8%

7.1% 4.7% 11.8%

28 26 54

28.6 25.4 54.0

51.9% 48.1% 100.0%

62.2% 65.0% 63.5%

32.9% 30.6% 63.5%

45 40 85

45.0 40.0 85.0

52.9% 47.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

52.9% 47.1% 100.0%

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Farmasi

Pendidikan Dokter

Pendidikan Dokter Gi

Program Studi Ilmu K

Program_Studi

Total

Tidak Siap Siap

RIPLS_Kategorik

Total
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Program_Studi * AITCS_Kategorik Crosstabulation

1 2 3

1.5 1.5 3.0

33.3% 66.7% 100.0%

2.3% 4.8% 3.5%

1.2% 2.4% 3.5%

11 7 18

9.1 8.9 18.0

61.1% 38.9% 100.0%

25.6% 16.7% 21.2%

12.9% 8.2% 21.2%

5 5 10

5.1 4.9 10.0

50.0% 50.0% 100.0%

11.6% 11.9% 11.8%

5.9% 5.9% 11.8%

26 28 54

27.3 26.7 54.0

48.1% 51.9% 100.0%

60.5% 66.7% 63.5%

30.6% 32.9% 63.5%

43 42 85

43.0 42.0 85.0

50.6% 49.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

50.6% 49.4% 100.0%

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Program_Studi

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Farmasi

Pendidikan Dokter

Pendidikan Dokter Gi

Program Studi Ilmu K

Program_Studi

Total

Tidak Mampu Mampu

AITCS_Kategorik

Total

Angkatan

1 1.2 1.2 1.2

31 36.5 36.5 37.6

50 58.8 58.8 96.5

3 3.5 3.5 100.0

85 100.0 100.0

2008

2010

2011

2013

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Angkatan * RIPLS_Kategorik Crosstabulation

1 0 1

.5 .5 1.0

100.0% .0% 100.0%

2.2% .0% 1.2%

1.2% .0% 1.2%

18 13 31

16.4 14.6 31.0

58.1% 41.9% 100.0%

40.0% 32.5% 36.5%

21.2% 15.3% 36.5%

25 25 50

26.5 23.5 50.0

50.0% 50.0% 100.0%

55.6% 62.5% 58.8%

29.4% 29.4% 58.8%

1 2 3

1.6 1.4 3.0

33.3% 66.7% 100.0%

2.2% 5.0% 3.5%

1.2% 2.4% 3.5%

45 40 85

45.0 40.0 85.0

52.9% 47.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

52.9% 47.1% 100.0%

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within RIPLS_

Kategorik

% of Total

2008

2010

2011

2013

Angkatan

Total

Tidak Siap Siap

RIPLS_Kategorik

Total
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Angkatan * AITCS_Kategorik Crosstabulation

0 1 1

.5 .5 1.0

.0% 100.0% 100.0%

.0% 2.4% 1.2%

.0% 1.2% 1.2%

19 12 31

15.7 15.3 31.0

61.3% 38.7% 100.0%

44.2% 28.6% 36.5%

22.4% 14.1% 36.5%

23 27 50

25.3 24.7 50.0

46.0% 54.0% 100.0%

53.5% 64.3% 58.8%

27.1% 31.8% 58.8%

1 2 3

1.5 1.5 3.0

33.3% 66.7% 100.0%

2.3% 4.8% 3.5%

1.2% 2.4% 3.5%

43 42 85

43.0 42.0 85.0

50.6% 49.4% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

50.6% 49.4% 100.0%

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within AITCS_Kategorik

% of Total

Count

Expected Count

% within Angkatan

% within AITCS_Kategorik

% of Total

2008

2010

2011

2013

Angkatan

Total

Tidak Mampu Mampu

AITCS_Kategorik

Total

Statistics

85 85 85 85 85 85

0 0 0 0 0 0

22.69 2010.67 1.47 1.49

23.00 2011.00 1.00 1.00

22 2011 1 1

1.185 .714 .502 .503

1.405 .509 .252 .253

-.082 .379 .120 .024

.261 .261 .261 .261

1.844 4.091 -2.034 -2.048

.517 .517 .517 .517

19 2008 1 1

26 2013 2 2

1929 170907 125 127

22.00 2010.00 1.00 1.00

23.00 2011.00 1.00 1.00

23.00 2011.00 2.00 2.00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

Sum

25

50

75

Percentiles

Umur

Jenis_

Kelamin

Program_

Studi Angkatan

RIPLS_

Kategorik

AITCS_

Kategorik
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RIPLS_Kategorik

45 52.9 52.9 52.9

40 47.1 47.1 100.0

85 100.0 100.0

Tidak Siap

Siap

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

AITCS_Kategorik

43 50.6 50.6 50.6

42 49.4 49.4 100.0

85 100.0 100.0

Tidak Mampu

Mampu

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent


