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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 


