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ABSTRAK 

 

Latar Belakang: Salah satu sarana untuk memaparkan mahasiswa kedokteran 

terhadap materi-materi kegawatdaruratan adalah melalui kegiatan skils lab. 

Kegiatan pembelajaran dengan metode simulasi merupakan salah satu metode yang 

memungkinkan mahasiswa aktif belajar menghayati, memahami, dan memperoleh 

keterampilan tertentu tanpa memerlukan objek atau situasi yang sebenarnya. Pasien 

simulasi (standardized patients) merupakan seseorang yang dilatih untuk 

memperagakan suatu kondisi sakit melalui bahasa tubuh, kondisi fisik dam 

kepribadian dengan tujuan untuk memberikan pengajaran dan gambaran kepada 

mahasiswa kedokteran mengenai suatu penyakit. metode pembelajaran berbasis 

simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling bermanfaat untuk 

meningkatkan keterampilan klinis seorang mahasiswa kedokteran. Salah satu 

bidang dalam kedokteran yang menuntut pelakunya memiliki keterampilan klinis 

yang baik adalah bidang kegawatdaruratan. Oleh sebab itu, metode pembelajaran 

berbasis simulasi untuk materi kegawatdaruratan perlu untuk diperhatikan 

kualitasnya, salah satu caranya adalah dengan menjamin kualitas pasien simulasi 

yang digunakan. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pengaruh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan. 

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain 

cross sectional. Sampel yang dari penelitian adalah mahasiswa fakultas kedokteran 

universitas muhammadiyah Angkatan 2016 dan 2015. 

Hasil: Berdasarkan hasil analisi di dapatkan nilai p 0,201 dan p = 0,15sehingga 

tidak terdapat hubungan antara penggunaan pasien simulasi dan pembelajaran 

berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis mahasiswa 

kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan. 

Kesimpulan: tidak terdapat adanya pengaruh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan. 

Kata Kunci: Pasien simulasi, Keterampilan klinis , performa keterampilan klinis 
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ABSTRACT 

 

Background : One of the means to expose medical students to materials for 

emergencies is through lab skills. Learning activities with the simulation method 

are one of the methods that allow students to actively learn to appreciate, 

understand, and acquire certain skills without requiring actual objects or situations. 

A simulation patient (standardized patient) is someone who is trained to 

demonstrate a sick condition through body language, physical condition and 

personality in order to provide teaching and description to medical students about 

a disease. Simulation-based learning methods are one of the most useful learning 

methods for improving the clinical skills of a medical student. One of the fields in 

medicine that requires the perpetrators to have good clinical skills is the emergency 

field. Therefore, simulation-based learning methods for emergency materials need 

to be considered for their quality, one way is to ensure the quality of the simulated 

patients used. 

Purpose : This is to determine the effect of using simulated patients and simulation-

based learning to improve the performance of medical students' clinical skills in the 

emergency field. 

Method : This study was an observational analytic study with a cross sectional 

design.Samples from the study were students of the medical faculty of 

Muhammadiyah University of 2016 and 2015. 

Result : Based on the results of the analysis, the values of p 0,201 and p = 

0,151were obtained, so that there was no relationship between the use of simulation 

patients and simulation-based learning to improve the performance of medical 

students' clinical skills in the emergency field.. 

Conclution : tidak terdapat adanya pengaruuh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan. 

Key words : Simulation patients, clinical skills, clinical skills performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Kondisi gawat darurat merupakan keadaan saat seseorang 

membutuhkan pertolongan segera karena terdapat suatu kondisi yang 

mengancam jiwanya atau menimbulkan kecacatan permanen. Beberapa contoh 

kejadian gawat darurat adalah henti napas, henti jantung, dan kecelakaan lalu 

lintas. Dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut, seorang dokter harus dapat 

tetap tenang sekaligus memikirkan penanganan yang terbaik untuk pasien yang 

dihadapinya.1 Oleh karena itu, materi mengenai kasus-kasus gawat darurat dan 

latihan cara menghadapinya perlu dirancang dengan baik, serta diberikan sedini 

mungkin. Salah satu sarana untuk memaparkan mahasiswa kedokteran terhadap 

materi-materi kegawatdaruratan adalah melalui kegiatan skills lab. 

Skill lab merupakan salah satu sarana pembelajaran di fakultas 

kedokteran yang berfungsi untuk melatih keterampilan klinis mahasiswa 

kedokteran. Kegiatan ini berupa kegiatan simulasi dimana mahasiswa 

kedokteran dapat mempraktekkan keilmuan yang dimilikinya dengan dipandu 

oleh seorang instruktur.2 Kegiatan ini diarahkan sebagai salah satu upaya 

pengenalan dini terhadap keterampilan klinik yang harus dimiliki oleh seorang 

dokter. Keterampilan klinik (clinical skills) merupakan hal yang mutlak 

dibutuhkan pada profesi dokter karena pelayanan kedokteran tidak dapat 
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dijalankan dengan baik dan optimal jika hanya mengandalkan pemahaman 

keilmuan tanpa adanya keterampilan.3 

Kegiatan pembelajaran menggunakan metode simulasi pada dasarnya 

telah lama diterapkan pada bidang kedokteran karena terbukti memiliki 

beberapa keuntungan. Kegiatan pembelajaran dengan metode ini merupakan 

salah satu metode yang memungkinkan mahasiswa aktif belajar menghayati, 

memahami, dan memperoleh keterampilan tertentu tanpa memerlukan objek 

atau situasi yang sebenarnya. Metode simulasi juga memungkinkan mahasiswa 

untuk memadukan teori dan praktik, sehingga konsep yang diperoleh dan 

keterampilan yang dimiliki menjadi sangat kuat, serta memungkinkan 

mahasiswa untuk belajar dengan pemahaman, bukan belajar secara mekanis.4 

Agar kegiatan pembelajaran dengan metode ini dapat berlangsung dengan baik 

diperlukan adanya fasilitas berupa pasien simulasi yang berkualitas. 

Pasien simulasi (standardized patients) merupakan seseorang yang 

dilatih untuk memperagakan suatu kondisi sakit melalui bahasa tubuh, kondisi 

fisik dam kepribadian dengan tujuan untuk memberikan pengajaran dan 

gambaran kepada mahasiswa kedokteran mengenai suatu penyakit. Penggunaan 

pasien simulasi sebagai bagian dari metode pembelajaran simulasi telah banyak 

diterapkan dalam pendidikan kedokteran, baik untuk kepentingan melatih 

keterampilan klinis maupun untuk kepentingan melatih komunikasi terapeutik. 

Selain itu, penggunaan pasien simulasi dalam ranah formatif juga bermanfaat 

untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan mahasiswa 

dalam praktek klinik.5 Oleh sebab itu, kemampuan pasien simulasi dalam 
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memainkan perannya sebagai pasien sangat menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran dengan metode simulasi. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa metode pembelajaran 

berbasis simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling 

bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan klinis seorang mahasiswa 

kedokteran. Salah satu bidang dalam kedokteran yang menuntut pelakunya 

memiliki keterampilan klinis yang baik adalah bidang kegawatdaruratan. Oleh 

sebab itu, metode pembelajaran berbasis simulasi untuk materi 

kegawatdaruratan perlu untuk diperhatikan kualitasnya, salah satu caranya 

adalah dengan menjamin kualitas pasien simulasi yang digunakan. Sampai 

proposal penelitian ini dibuat, belum terdapat penelitian yang menginvestigasi 

penggunaan pasien standar untuk pembelajaran berbasis simulasi dalam bidang 

kegawatdaruratan di Universitas Muhammdiyah Makassar. Dengan demikian, 

penelitian ini penting untuk dilakukan. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana kualitas pasien simulasi yang digunakan pada proses 

pembelajaran skills lab di Universitas Muhammadiyah Makassar? 

2. Bagaimana gambaran pembelajaran berbasis simulasi dalam bidang 

kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar? 



 

   4 

3. Bagaimana performa keterampilan klinis mahasiswa kedokteran dalam 

bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar? 

4. Bagaimana pengaruh penggunaan pasien simulasi dan pembelajaran 

berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan 

klinis mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

1. Diketahuinya kualitas pasien simulasi yang digunakan pada proses 

pembelajaran skills lab di Universitas Muhammadiyah Makassar 

2. Diketahuinya gambaran pembelajaran berbasis simulasi dalam 

bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar 

3. Diketahuinya performa keterampilan klinis mahasiswa kedokteran 

dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

4. Diketahuinya pengaruh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa 
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keterampilan klinis mahasiswa kedokteran dalam bidang 

kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi pendidikan tempat dilakukannya penelitian, hasil 

penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai gambaran kualitas 

pasien simulasi yang digunakan, efektivitas pembelajaran metode 

simulasi yang dilakukan, dan performa keterampilan klinis mahasiswa 

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi 

ilmiah terutama dalam bidang ilmu pendidikan kedokteran 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan 

keilmuan dalam bidang ilmu pendidikan kedokteran dan penulisan 

karya tulis ilmiah 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Kegawatdaruratan 

2.1.1.1.Definisi Kegawatdaruratan 

Kegawatdaruratan berasal dari kata gawat dan darurat. 

Gawat yang memiliki arti mengancam nyawa, sedangkan darurat 

mengandung arti membutuhkan pertolongan yang sifatnya segera 

dikarenakan terdapat nyawa seseorang yang terancam. Berdasarkan 

uraian penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gawatdarurat 

merupakan keadaan yang dapat mengancam nyawa individu dan 

harus dilakukan pertolongan segera agar tidak menyebabkan 

terjadinya kecacatan yang dapat berisiko terjadi kematian.6 

Keadaan gawatdarurat tidak hanya ditemukan ketika terjadi 

kecelakaan lalu lintas di jalan raya saja, akan tetapi keadaan ini dapat 

ditemukan di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 

Gawatdarurat yang sering dijumpai pada lingkungan rumah seperti 

seseorang yang sebelumnya melakukan olahraga seketika 

mengalami henti jantung, kejadian seseorang yang sedang makan 

seketika tersedak dan mengalami henti nafas, seseorang yang sedang 

bekerja di kebun seketika digigit ular berbisa, dan kejadian 

gawatdarurat lainnya. Keadaan-keadaan tersebut harus diberik 
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penanganan yang sifatnya segera bahkan dalam hitungan menit 

hingga detik. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengetahuan dalam 

penanganan yang mudah dipahami bagi semua lapisan masyarakat 

terkait pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat. 

Pertolongan pertama gawat darurat merupakan rangkaian dari 

penanganan pertama yang dapat diberikan pada korban dalam 

keadaan gawatdarurat yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa 

korban dan ancaman kematian.7 

2.1.1.2.Tujuan Pelayanan Gawatdarurat 

Kondisi gawatdarurat dapat ditemukan dimanapun antara 

lain saat pre hospital, in hospital, bahkan post hospital. Oleh sebab 

itu tujuan dari penanganan gawatdarurat terdiri dari 3 macam antara 

lain: 

Pre Hospital 

Menurut Luh et al., (2017) menjelaskan bahwa tindakan 

pertolongan yang dapat dilakukan dalam lingkup pre hospital 

oleh masyarakat umum ataupun petugas kesehatan. Ada tujuan 

antara lain: 

a) Mengamankan korban dari benda-benda berbahaya yang 

berada di tempat kejadian yang memiliki risiko 

bertambahnya korban lagi seperti, adanya pecahan-pecahan 

kaca yang kemungkinan akan runtuh. 
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b) Melakukan triase atau pemilihan korban berdasarkan 

tingkat kegawatannya, setelah dilakukan triase korban 

diberikan penanganan pertama sebelum petugas kesehatan 

datang untuk memberikan tindakan. 

c) Melakukan fiksasi atau stabilisasi yang sifatnya hanya 

sementara. 

d) Melakukan evakuasi yaitu memindahkan korban ke tempat 

yang lebih aman atau dibawa ke pusat pelayanan kesehatan 

terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. 

e) Melalukan pelatihan siap siaga bencana kepada masyarakat 

umum oleh petugas kesehatan sesuai ahlinya. 

In Hospital 

Tindakan pertolongan yang dapat dilakukan dalam lingkup 

in hospital oleh petugas kesehatan.9 Adapun tujuan dari 

pertolongan ini adalah: 

a) Memberikan pertolongan profesional kepada korban sesuai 

dengan kondisinya. 

b) Memberikan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan Bantuan 

Hidup Lanjut (BHL). 

c) Melakukan stabilisasi dan mempertahankan hemodinamika 

yang akurat. 

d) Melakukan rehabilitasi agar produktifitas korban saat 

kembali ke masyarakat lebih baik. 
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e) Melakukan pendidikan kesehatan dan melatih

 korban dalam mengenali kondisinya dengan kelebihan yang 

dimiliki. 

Post Hospital 

Tindakan post hospital dapat diberikan pada korban yang 

mengalami gangguan trauma psikologis berat misalnya, 

kehilangan harga diri, memiliki harga diri yang rendah, hingga 

individu yang memiliki risiko bunuh diri.10 Adapun tujuan yang 

diberikan pada penanganan post hospital antara lain: 

a) Mengembalikan rasa percaya diri pada korban yang 

mengalami trauma. 

b) Mengembalikan harga diri korban. 

c) Meningkatkan kemampuan sosialisasi korban terhadap 

orang terdekat dan lingkungan sekitar. 

d) Meningkatkan persepsi korban terhadap realita kehidupan  

2.1.2. Keterampilan Klinik (Skills Lab) 

2.1.2.1.Definisi Pendidikan Keterampilan Klinik (Skilsl Lab) 

Keterampilan klinik merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh praktisi bidang kesehatan terhadap pasien serta kemampuan 

tindakan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan 

dalam menangani sebuah kasus. Dalam menjalankan praktek 

keterampilan klinik dapat dilakukan menggunakan pasien simulasi 

atau yang disebut probandus dan juga dapat dilakukan dengan pasien 
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yang sesungguhnya di pusat pelayanan kesehatan bersama dengan 

pembimbing klinik yang lebih profesional. Laboratorium 

keterampilan klinik atau pusat keterampilan klinik didirikan dengan 

tujuan agar dapat membantu mahasiswa dalam menjalani proses 

praktikum di masing-masing ruangan yang telah disediakan. 

Pembelajaran keterampilan klinik tersebut memberikan gambaran 

kepada mahasiswa tentang kondisi klinik yang akan dihadapi ketika 

menghadapi situasi yang nyata di lapangan, sehingga pengetahuan 

yang telah diberikan dalam proses pembelajaran tersebut dapat 

diaplikasikan oleh mahasiswa dengan harapan memiliki tingkat 

percaya diri yang tinggi dalam menghadapi situasi klinik.11 

2.1.2.2.Peran Pendidikan Keterampilan Klinik (Skills Lab) 

Terdapat 3 domain terintegrasi yang menjadi dasar dalam 

menjalani pendidikan keterampilan klinik yaitu kognisi, 

keterampilan, dan sikap. Elemen penting yang harus dimiliki oleh 

pendidikan kedokteran yaitu adanya penguasaan keterampilan 

klinik. Institusi pendidikan profesi kesehatan tentunya akan 

memberikan pengetahuan secara teori atau konsep (declarative 

knowledge) yang memadai kepada peserta didiknya. Namun dalam 

pemberian bekal keterampilan (procedural knowledge) dan 

perkembangan sikap masih kurang, kedua hal tersebut merupakan 

komponen penting yang dibutuhkan ketika menjalani praktek di 

pelayanan kesehatan.12 
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Terdapat 3 tingkatan pendidikan kedokteran konvensional 

yang terdiri dari pre-klinik, klinik, dan kepaniteraan. Latihan 

keterampilan medik yang dilakukan pada pendidikan kedokteran 

konvensional waktu pelaksanaannya pada tingkat akhir yaitu saat 

dilakukan praktek klinik kepaniteraan atau rotasi klinik (clerkship). 

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki keterampilan pokok yang 

dijadikan sebagai pilar utama mahasiswa dalam pencapaian 

kompetensi. Tercapainya kompetensi atau target dari kurikulum 

berbasis kompetensi tersebut dibuktikan dengan kemampuan 

mahasiswa yang terampil dalam bidang tertentu saat menangani 

pasien.13 

2.1.2.3.Tingkat Penguasaan Keterampilan Mahasiswa dalam 

Pendidikan Keterampilan Klinik (Skills Lab) 

Skills laboratory merupakan suatu tempat yang digunakan 

oleh mahasiswa dalam memperoleh sarana serta fasilitas untuk 

mempelajari keterampilan klinik sebelum menghadapi pasien yang 

sebenarnya di rumah sakit. Melalui pembelajaran skill lab 

mahasiswa dilatih kemampuan keterampilan medik yang 

dibutuhkan yang dilatih secara terstruktur, sistematis, bertahap, dan 

aman tanpa harus menimbulkan risiko yang membahayakan pasien 

yang sesungguhnya. Terdapat 4 tingkat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

yang dilaksanakan dalam kegiatan skills lab, tingkatan tersebut 
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sering disebut dengan Miller’s Pyramid. Adapun 4 tingkatan 

tersebut terdiri dari: 

1) Penguasaan terhadap teori, konsep, dan prinsip dari suatu 

pengetahuan (Knows) 

2) Pernah melihat atau menyaksikan demonstrasi (Knows How) 

3) Mampu melakukan (Show How) 

4) Kemampuan sampai mahir (Does) 

2.1.3. Pasien Simulasi 

Pasien simulasi atau yang sering disebut dengan probandus 

adalah seseorang yang dilatih untuk menjadi pasien nyata dan 

mensimulasikan berbagai tanda dan gejala klinis dari suatu penyakit. 

Pasien simulasi sering kali digunakan dalam tingkat pendidikan 

kesehatan sebagai objek dalam pengajaran, pembelajaran, dan 

penilaian. Pasien simulasi diikutsertakan dalam proses pengajaran 

sejumlah domain, termasuk keterampilan dalam komunikasi dan 

konsultasi, pemeriksaan fisik, keterampilan prosedural non invasif 

hingga penilaian profesionalisme.14  

Proses rekrutmen pasien simulasi biasanya dilibatkan dari 

masyarakat awam lokal atau aktor profesional yang sebelumnya pernah 

menjalani pelatihan. Pasien simulasi merupakan orang biasa yang akan 

digunakan untuk menggambarkan kondisi pasien tertentu sesuai dengan 

yang telah ditetapkan di sebuah skenario. Pasien simulasi digunakan 

untuk mahasiswa berlatih dan meningkatkan keterampilan klinik serta 
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akan membantu mahasiswa dalam proses komunikasi dengan pasien 

yang nyata. Pasien simulasi akan memberikan gambaran berupa proses 

anamnesis, pemeriksaan fisik, latihan pengambilan keputusan/ 

diagnosis, dan konseling.14 

2.1.4. Pembelajaran Berbasis Simulasi 

2.1.4.1.Definisi Metode Pembelajaran Simulasi 

Metode pembelajaran adalah salah satu bentuk pembelajaran 

yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana pembelajaran 

yang telah disusun berupa kegiatan yang nyata dan praktis dalam 

pencapaian suatu kompetensi pembelajaran. Metode pembelajaran 

simulasi merupakan salah satu bentuk dari cara pemberian pelajaran 

dengan memperagakan atau mempraktikkan kepada peserta didik 

terkait suatu proses, situasi atau benda tertentu yang digunakan 

sebagai objek pembelajaran dapat berupa benda nyata ataupun 

simulasi dan diberikan penjelasan secara lisan. Metode ini 

merupakan proses pemindahan suatu situasi yang sifatnya nyata ke 

dalam kegiatan atau ruang belajar mengajar sebagai bentuk 

persiapan dalam menghadapi situasi yang sesungguhnya.15 

2.1.4.2.Tujuan Metode Pembelajaran Simulasi 

Adapun tujuan dari metode pembelajaran simulasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Agar peserta didik memiliki gambaran yang lebih jelas 

terkait hal-hal yang berkaitan dengan proses menyusun 
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sesuatu, proses membuat sesuatu, proses terjadinya sesuatu, 

proses mengerjakan atau menggunakannya, dan komponen-

komponen lainnya yang membentuk sesuatu. 

2. Untuk menghindari terjadinya verbalisme pada peserta 

didik, hal ini dikarenakan harapan hasil luaran yang 

diperoleh dapat melainkan berupa keterampilan praktek 

tidak hanya sebatas keterampilan verbal yang memiliki sifat 

hafalan. 

3. Untuk meminimalisir pembelajaran yang hanya satu arah, 

dengan metode simulasi peserta didik akan diikutsertakan 

secara aktif dalam pembelajaran. 

4. Menstimulasi peserta didik untuk aktif mengamati, 

menyesuaikan antara teori dengan praktik, serta uji coba 

mempraktekkan yang berada dalam teori menjadi sesuatu 

yang nyata.15 
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2.2. Tinjuan Keislaman  

 Allah SWT menciptakan dan menurunkannya sebagai khalifa di muka 

bumi. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang di berkahi oleh 

Allah. Demi mencapi kesemprunaan insani, maka diperlukan proses belajar 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan untuk meningkatkan derajat kehidupan 

mereka. Perintah menuntut ilmu yang disampaikan Rasulullah SAW sejalan 

dengan perintah Allah SWT. Adapun salah satu hadis Nabi SAW yang 

menerangkan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu yaitu :  

ُث َعْن دَاُودَ ْبِن َجِميٍل َحدَّثَنَا ُمَسدَّدُ ْبُن ُمَسْرَهٍد حَ  ِ ْبُن دَاُودَ َسِمْعُت َعاِصَم ْبَن َرَجاِء ْبِن َحْيَوةَ يَُحد ِ دَّثَنَا َعْبدُ َّللاَّ

ِء إِن ِي ا الدَّْردَاَعْن َكثِيِر ْبِن قَْيٍس قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا َمَع أَبِي الدَّْردَاِء فِي َمْسِجِد ِدَمْشَق فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَاَل يَا أَبَ 

 ِ ثُهُ َعْن َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِلَحِديٍث بَلَغَنِي أَنََّك تَُحد ِ ُسوِل َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِجئْتَُك ِمْن َمِدينَِة الرَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَيْ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِه َوَسلََّم يَقُوُل َمْن َسلََك َطِريقًا يَْطلُُب فِيِه ِعْلًما َما ِجئُْت ِلَحاَجٍة قَاَل فَإِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ بِِه َطِريقًا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَِّة َوإِنَّ اْلَمََلئَِكةَ لَتََضُع أَْجنَِحتََها ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم وَ  إِنَّ اْلعَاِلَم لَيَْستَْغِفُر لَهُ  َسلََك َّللاَّ

فِي اْْلَْرِض َواْلِحيتَاُن فِي َجْوِف اْلَماِء َوإِنَّ فَْضَل اْلعَاِلِم َعلَى اْلعَابِِد َكفَْضِل اْلقََمِر  َمْن فِي السََّمَواِت َوَمنْ 

ثُوا ثُوا ِدينَاًرا َوَل لَْيلَةَ اْلبَدِْر َعلَى َسائِِر اْلَكَواِكِب َوإِنَّ اْلعُلََماَء َوَرثَةُ اْْلَْنبِيَاِء َوإِنَّ اْْلَْنبَِياَء لَْم يَُور ِ   ِدْرَهًما َورَّ

َمْشِقيُّ َحدَّثَنَا اْلَوِليدُ قَ  دُ ْبُن اْلَوِزيِر الد ِ اَل لَِقيُت َشبِيَب ْبَن َشْيبَةَ اْلِعْلَم فََمْن أََخذَهُ أََخذَ بَِحظ ٍ َوافٍِر َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْعنَاهُ فََحدَّثَنِي بِِه َعْن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي َسْودَةَ َعْن أَبِي الدَّْردَاءِ  ِ َصلَّى َّللاَّ    يَْعنِي َعْن النَّبِي 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Daud aku mendengar 'Ashim bin Raja 

bin Haiwah menceritakan dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais ia berkata, 

"Aku pernah duduk bersama Abu Ad Darda di masjid Damaskus, lalu datanglah 

seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ad Darda, sesungguhnya 

aku datang kepadamu dari kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena 
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sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatannya dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan tidaklah aku datang kecuali untuk 

itu." Abu Ad Darda lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Barangsiapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka 

Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para Malaikat 

merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang 

berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan 

yang ada di dasar laut. Kelebihan serang alim dibanding ahli ibadah seperti 

keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama 

adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, 

mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya maka ia telah 

mengambil bagian yang banyak." Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Al Wazir Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al 

Walid ia berkata; aku berjumpa dengan Syabib bin Syaibah lalu ia 

menceritakannya kepadaku dari Utsman bin Abu Saudah dari Abu Ad Darda 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan maknanya." 

Dalam menjelaskan hadits ini, Imam al-Nawawi mengingatkan bahwa 

keutamaan saat bepergian untuk mencari ilmu bertujuan kepada Allah SWT 

meskipun kesibukannya pada ilmu-ilmu . Pada dasarnya hal ini merupakan 

prasyarat yang mutlak dalam setiap ibadah, para ulama punya kebiasaan 

mengingatkannya, karena sebagian orang dalam mencari ilmu sering bersikap 

gegabah. Lebih lagi terhadap anak muda yang sedang mencari ilmu, mereka 

sering melupakan tujuan dan niat sesungguhnya. Bahkan Rasulullah SAW., 
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mengkategorikan bahwa orang-orang yang meninggalkan rumah dengan 

tujuan untuk menuntut ilmu mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, 

sebagai pejuang di jalan Allah SWT.17 

بَْيِريُّ قَِدمَ  ِ ْبُن ُمعَاِويَةَ الزُّ  َعلَْينَا َمكَّةَ َحدَّثَنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ قَاَل َكاَن ُعْرَوةُ يَقُوُل َحدَّثَنَا أَبُو ُمعَاِويَةَ َعْبدُ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوبِ  ِ َصلَّى َّللاَّ تَاهُ َل أَْعَجُب ِمْن فَْهِمِك أَقُوُل َزْوَجةُ َرُسوِل َّللاَّ ْنُت أَبِي بَْكٍر َوَل أَْعَجُب ِلعَائَِشةَ يَا أُمَّ

ْعِر َوأَيَّاِم النَّاِس أَقُوُل اْبنَةُ أَبِي َبْكٍر َوَكاَن أَْعلََم النَّاِس أَْو َوِمْن أَْعلَِم النَّاِس َولَِكْن أَ ِمْن ِعْلِمِك بِ  ْعَجُب ِمْن الش ِ

ِ َكْيَف ُهَو َوِمْن أَْيَن هَُو قَاَل فََضَربَْت َعلَى َمْنِكبِِه َوقَاَلْت أَْي ُعَريَّةُ إِنَّ رَ  ب  ُ ِعْلِمِك بِالط ِ ِ َصلَّى َّللاَّ ُسوَل َّللاَّ

ِمْن ُكل ِ َوْجٍه فَتَْنعَُت   َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَْسقَُم ِعْندَ آِخِر ُعْمِرِه أَْو فِي آِخِر ُعْمِرِه فََكانَْت تَْقدَُم َعلَْيِه ُوفُودُ اْلعََربِ 

 لَهُ اْْلَْنعَاَت َوُكْنُت أَُعاِلُجَها لَهُ فَِمْن ثَمَّ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah Abdullah bin 

Mu'awiyah Az-Zubairy ketika kami datang ke Mekah. Telah menceritakan 

kepada kami Hisyam bin Urwah berkata; Urwah bin Az-Zubair berkata kepada 

Aisyah; Wahai ibu! Saya sudah tidak kagum terhadap kepintaranmu tentang 

agama. Saya berkata-maksudnya Aisyah 'Istri Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam dan anak Abu Bakar--. Dan, saya juga tidak kagum 

lagi dengan pengetahuanmu tentang sya'ir dan sejarah. Saya berkata; 'Anak 

Abu bakar dan dia adalah orang yang paling berilmu atau diantara orang-orang 

yang sangat berilmu. Akan tetapi, saya kagum dengan ilmumu tentang 

kedokteran bagaimana kamu mendapatkannya dan dari mana kamu 

mendapatkannnya? Urwah berkata; 'Maka Aisyah menepuk pundakku dan 

berkata; 'Wahai 'Urwah! Sesungguhnya ketika Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam sakit di akhir umurnya ada beberapa utusan orang-

orang Arab dari berbagai daerah yang datang kepada beliau untuk 
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mengobatinya dan saya yang membantu mereka mengobati beliau, maka dari 

situlah saya mendapatkannya.'" 

Keutamaan ilmu dapat di simak pada awal mula diciptaan manusia. 

Para malaikat diperintahkan Allah SWT untuk bersujud (menghormat) kepada 

Adam , karena Adam mampu menceritakan nama-nama (ilmu) yang diajarkan 

Allah SWT , sedangkan para malaikat tidak mempunyai kemampuan untuk itu 

(QS. Al-Baqarah: 30-34). Oleh karena keutamaan ilmu, ada di antara malaikat 

yang bertugas menaungi orang-orang yang mencari ilmu dengan sayap 

sayapnya.  

دُ ْبُن َرافِعٍ، قَالَ  :قَالَ : أَْخبََرنَا اْبُن ُخَزْيَمةَ، 85صحيح ابن حبان  دُ ْبُن يَْحَيى، َوُمَحمَّ َحدَّثَنَا َعْبدُ  :َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

اِق، قَالَ  زَّ ، قَالَ   :الرَّ ، قَالَ   :أَْنبَأَنَا َمْعَمٌر، َعْن َعاِصٍم، َعْن ِزر ٍ  ؟َما َجاَء بِكَ   :أَتَْيُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّاٍل اْلُمَراِديَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، يَقُولُ  :ِجئُْت أَْنبُِط اْلِعْلَم، قَالَ  :قَالَ  َما ِمْن َخاِرجٍ يَْخُرُج ِمْن  :فَإِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َّللاَّ

  .بَْيتِِه يَْطلُُب اْلِعْلَم، إِلَّ َوَضعَْت لَهُ اْلَمَلَئَِكةُ أَْجنَِحتََها، ِرًضا بَِما يَْصنَعُ 

Artinya: Shahih Ibnu Hibban 85: Ibnu Khuzaimah mengabarkan kepada kami, 

dia berkata: Muhammad bin Yahya dan Muhammad bin Rafi’menceritakan 

kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Ma’mar mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Zirr, dia berkata: 

Aku pernah mendatangi Shafwan bin Assal Al Muradi, dia berkata, “Untuk apa 

kamu datang?” Ia (Zirr) menjawab, “Aku datang untuk mencari ilmu.” Ia 

(Shafwan bin Assal Al Muradi) berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidaklah seseorang keluar dari 

rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan membentangkan 

sayap mereka karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan’”. 
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Rasulullah SAW pernah membuat suatu perumpamaan diantara orang-

orang yang mau menenerima ilmu dan tidak mau menerima ilmu. Nabi SAW., 

mengibaratkan yang pertama seperti tanah yang berguna bagi manusia, 

sedangkan yang kedua di ibaratkan seperti tanah yang mandul yang tidak 

berguna. 

دُ ْبُن اْلَعََلِء َواللَّْفُظ ِْلَبِي َعاِمٍر قَالُوا َحدَّثََنا أَبُ َحدَّثَنَا أَبُو َبْكِر ْبُن  و أَبِي َشْيبَةَ َوأَبُو َعاِمٍر اْْلَْشعَِريُّ َوُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ مَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ بِِه ثَلَ أَُساَمةَ َعْن بَُرْيٍد َعْن أَبِي بُْردَةَ َعْن أَبِي ُموَسى َعْن النَّبِي   َما بَعَثَنَِي َّللاَّ

َء فَأَْنبَتَْت اْلَكََلَ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن اْلُهدَى َواْلِعْلِم َكَمثَِل َغْيٍث أََصاَب أَْرًضا فََكانَْت ِمْنَها َطائِفَةٌ َطي ِبَةٌ قَبِلَْت اْلَما

ُ بَِها النَّاَس فََشِربُوا ِمْنَها َوَسقَْوا َوَرَعْوا َوأََصاَب َواْلعُْشَب اْلَكثِيَر َوَكاَن ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكْت اْلَماَء َفنَفَ  َع َّللاَّ

ِ َوَنفَعَهُ بَِما َطائِفَةً ِمْنَها أُْخَرى إِنََّما ِهَي قِيعَاٌن َل تُْمِسُك َماًء َوَل تُْنبُِت َكََلً فَذَِلَك َمثَُل َمْن فَقُهَ فِي ِدي ِن َّللاَّ

ُ بِِه فَعَ  ِ الَِّذي أُْرِسْلُت بِهِ بَعَثَنَِي َّللاَّ   ِلَم َوَعلََّم َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرفَْع بِذَِلَك َرأًْسا َولَْم يَْقبَْل هُدَى َّللاَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu 

'Amir Al Asy'ari serta Muhammad bin Al 'Allaa lafazh ini milik Abu Amir 

mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid  

dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 

bersabda: "Perumpamaan agama yang aku diutus Allah 'azza wajalla 

dengannya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu ialah bagaikan hujan yang jatuh ke 

bumi. Diantaranya ada yang jatuh ke tanah subur yang dapat menyerap air, 

maka tumbuhlah padang rumput yang subur. Diantaranya pula ada yang jatuh 

ke tanah keras sehingga air tergenang karenanya. Lalu air itu dimanfaatkan 

orang banyak untuk minum, menyiram kebun dan beternak. Dan ada pula yang 

jatuh ke tanah tandus, tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan 

tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah perumpamaan orang yang mempelajari 
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agama Allah dan mengambil manfaat dari padanya, belajar dan mengajarkan, 

dan perumpamaan orang yang tidak mau tahu dan tidak menerima petunjuk 

Allah yang aku di utus dengannya." 

ِ أَْخَبَرنَا َزْيدٌ اْلعَم ِ  يُّ َعْن بَْعِض اْلفَُقَهاِء أَنَّهُ أَْخبََرنَا أَبُو ُعْثَماَن اْلبَْصِريُّ َعْن َعْبِد اْلعَِزيِز ْبِن ُمْسِلٍم اْلقَْسَمِلي 

اْلَحِديِث َيْنَفعَُك   قَاَل يَا َصاِحَب اْلِعْلِم اْعَمْل بِِعْلِمَك َوأَْعِط فَْضَل َماِلَك َواْحبِْس اْلفَْضَل ِمْن قَْوِلَك إِلَّ بَِشْيٍء ِمنْ 

تََك َوَمْعِذَرتََك ِعْنِد َرب َِك إِذَا لَِقيتَهُ يَا ِعْندَ َرب َِك يَا َصاِحَب اْلِعْلِم إِنَّ الَِّذي َعِلْمَت ثُمَّ لَمْ   تَْعَمْل بِِه قَاِطٌع ُحجَّ

 ِ ا نُِهيَت َعْنهُ ِمْن َمْعِصيَِة َّللاَّ ِ لَيَْشغَلَُك َعمَّ يَا َصاِحَب اْلِعْلِم َل  َصاِحَب اْلِعْلِم إِنَّ الَِّذي أُِمْرَت بِِه ِمْن َطاَعِة َّللاَّ

 فِي َعَمِل َغْيِرَك َضِعيًفا فِي َعَمِل نَْفِسَك يَا َصاِحَب اْلِعْلِم َل يَْشغَلَنََّك الَِّذي ِلغَْيِرَك َعْن الَِّذي لَكَ تَُكونَنَّ قَِويًّا 

مْ يَا َصاِحَب اْلِعْلِم َجاِلْس اْلعُلََماَء َوَزاِحْمُهْم َواْستَِمْع ِمْنُهْم َودَْع ُمنَاَزَعتَُهْم يَا َصاِحَب اْلِعْلِم عَ  اْلعُلََماَء ِلِعْلِمِهْم   ظ ِ

ْث بَِحدِ  ْبُهْم َوَعل ِْمُهْم يَا َصاِحَب اْلِعْلِم َل تَُحد ِ اَل ِلَجْهِلِهْم َوَل تُبَاِعدْهُْم َوقَر ِ ْر اْلُجهَّ يٍث فِي َمْجِلٍس َحتَّى َوَصغ ِ

ةَ تَْفَهَمهُ َوَل تُِجْب اْمَرأً فِي قَْوِلِه َحتَّى تَْعلََم َما قَاَل لََك يَا   ِ َوَل تَْغتَرَّ بِالنَّاِس فَإِنَّ اْلِغرَّ َصاِحَب اْلِعْلِم َل تَْغتَرَّ بِاَّللَّ

ِ َما َحذََّرَك ِمْن نَْفِسِه   ةَ بِالنَّاِس ات ِبَاعُ أَْهَوائِِهْم َواْحذَْر ِمْن َّللاَّ ِ تَْرُك أَْمِرِه َواْلِغرَّ َواْحذَْر ِمْن النَّاِس فِتْنَتَُهْم يَا بِاَّللَّ

ِ يَا َصاِحَب اْلِعْلِم اِحَب اْلِعْلِم إِنَّهُ َل يَْكُمُل َضْوُء النََّهاِر إِلَّ بِالشَّْمِس َكذَِلَك َل تَْكُمُل اْلِحْكَمةُ إِلَّ بَِطاَعِة صَ  َّللاَّ

يَماُن إِلَّ  ْرعُ إِلَّ بِاْلَماِء َوالتَُّراِب َكذَِلَك َل يَْصلُُح اْْلِ  بِاْلِعْلِم َواْلعََمِل يَا َصاِحَب اْلِعْلِم ُكلُّ إِنَّهُ َل يَْصلُُح الزَّ

دَ َوَكذَِلَك َسيَِجدُ ُكلُّ َعاِمٍل إِذَا اْحتَاَج   دٌ َوَسيَِجدُ إِذَا اْحتَاَج إِلَى َزاِدِه َما تََزوَّ ِ إِلَى َعَمِلِه فِي اْْلِخَرةِ ُمَسافٍِر ُمتََزو 

َك َعلَى ِعبَادَتِِه فَاْعلَْم أَنَّهُ إِنََّما أََرادَ أَْن يُبَي َِن لََك  َما َعِمَل فِي الدُّْنيَا يَا َصاِحَب اْلِعْلمِ  ُ أَْن يَُحضَّ إِذَا أََرادَ َّللاَّ

لَنَّ إِلَى َغْيِرِه فَتَْرِجَع ِمْن َكَراَمتِِه إِلَى َهَوانِِه يَا َصاِحَب اْلِعْلِم إِنَّ  ِحَجاَرةَ َك إِْن تَْنقُْل الْ َكَراَمتََك َعلَْيِه فَََل تََحوَّ

ُث َمْن َل يَْعِقُل حَ  َث َمْن َل يَْعِقُل َحِديثََك َوَمثَُل الَِّذي يَُحد ِ ِديثَهُ َكَمثَِل الَِّذي  َواْلَحِديدَ أَْهَوُن َعلَْيَك ِمْن أَْن تَُحد ِ

 يُنَاِدي اْلَمي َِت َويََضُع اْلَمائِدَةَ ِْلَْهِل اْلقُبُورِ 

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Utsman Al Bashri(1) dari Abdul 

Aziz bin Muslim Al Qasmali(2) telah mengabarkan kepada kami Zaid Al 

'Ammi(3) dari beberapa ulama fikih(4), ia berkata: 'Wahai orang berilmu, 

amalkan ilmumu, berikan kelebihan hartamu, dan tahanlah kelebihan 
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perkataanmu kecuali sedikit pembicaraan, akan bermanfaat bagimu di sisi 

Tuhanmu. Wahai orang berilmu, sesuatu yang kamu ketahui tetapi tidak kamu 

amalkan adalah pemotong argumentasi dan alasanmu di sisi Tuhanmu ketika 

kamu menemui-Nya. Wahai orang berilmu, taat kepada Allah yang 

diperintahkan kepadamu sebenarnya telah menyibukkanmu dari maksiat 

kepada Allah yang dilarang untukmu. Wahai orang berilmu, janganlah kamu 

menjadi orang kuat yang meneropong perbuatan orang lain, namun kamu 

sendiri manusia lemah dalam mengerjakan (suatu amal) untuk dirimu sendiri. 

Wahai orang berilmu, janganlah apa yang dimiliki orang lain, membuatmu lupa 

terhadap apa yang kamu miliki. Wahai orang berilmu, ajaklah bicara para 

`ulama, bergaulah dengan mereka dan dengarkanlah perkataan mereka dan 

janganlah kamu menentangnya. Wahai orang berilmu, agungkanlah ulama 

karena ilmu mereka dan janganlah kamu menghormati orang-orang bodoh 

karena kebodohan mereka, namun jangan menjauhi mereka, tetapi dekatilah 

dan ajarilah mereka. Wahai orang berilmu, janganlah kamu membicarakan 

suatu hadis di suatu majelis sehingga kamu betul-betul memahaminya, dan 

janganlah menjawab pertanyaan orang hingga engkau tahu persis apa yang 

diucapkannya kepadamu. Wahai orang berilmu, janganlah kamu tertipu oleh 

Allah dan jangan pula kamu tertipu oleh manusia. Tertipu oleh Allah 

maksudnya meninggalkan perintah-Nya, dan tertipu oleh manusia maksudnya 

mengikuti hawa nafsu mereka. Takutlah kepada Allah dalam semua hal yang 

Dia mengajakmu takut terhadap diri-Nya, dan hindarilah manusia karena fitnah 

mereka. Wahai orang berilmu, cahaya siang tidaklah sempurna kecuali dengan 
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matahari, begitu pula hikmah tidak sempurna kecuali dengan menaati Allah 

subhanallahu wa ta'ala. Wahai orang berilmu, tanaman tidak baik kecuali 

dengan air dan tanah, begitu pula dengan iman tidak baik kecuali dengan ilmu 

dan amal. Wahai orang berilmu, setiap musafir haruslah berbekal, dan ia 

dapatkan bekalnya apabila ia dibutuhkannya, begitu pula dengan setiap orang 

yang beramal, di akhirat akan ia dapatkan apa yang telah diperbuatnya di dunia 

apabila ia butuhkan amal perbuatannya. Wahai orang berilmu, Apabila Allah 

subhanallahu wa ta'ala berkehendak mendorongmu dalam beribadah 

kepadaNya, ketahuilah bahwa Dia ingin menampakkan karamah-Nya 

terhadapmu, maka janganlah kamu mengalihkannya kepada selainNya, 

sehingga kamu tinggalkan kemuliaanNya dan malah kamu dapatkan kehinaan 

hidup. Wahai orang berilmu, Jika kamu memindahkan batu atau besi, itu lebih 

ringan bagimu daripada berbicara kepada orang yang tidak menerima 

pembicaraanmu, perumpamaan orang yang berbicara kepada orang yang tidak 

menerima pembicaraannya adalah seperti orang yang memanggil orang mati 

dan meletakkan hidangan untuk penghuni kubur". 

Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah 

dengan penekanannya terhadap ilmu. Al-Qur’an dan Sunnah telah lama 

mengajak manusia untuk mencari dan mendapatkan ilmu, serta menempatkan 

orang-orang yang berpengetahuan atau berilmu pada derajat yang tinggi. 

Beberapa ayat Al-Qur’an yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad 

SAW., menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia. 

ْنَسانَ  َخلَقَ ) 1( َخلَقَ  الَِّذي َرب ِكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ  الَِّذي) 3( اْْلَْكَرم   َوَربُّكَ  اْقَرأْ ) 2( َعلَق   ِمنْ  اْْلِ  
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ْنَسانَ  َعلَّمَ   بِاْلقَلَمِ  َعلَّمَ  )4(5( يَْعلَمْ  لَمْ  َما اْْلِ   

Terjemahnya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” 

(QS Al-Alaq ayat 1-5). 

Ayat ini dapat dijadikan sebagai alasan bahwa ilmu pengetahuan itu 

penting dalam kehidupan manusa. Allah SWT memeritahkan manusia agar 

membaca sebelum memerintahkan dan melakukan pekerjan lain. Ayat ini juga 

menunjukkan karunia Allah SWT kepada manusia, sebab dia dapat 

mememukan kemampuan belajar bahasa. Tambahan lagi, manusia juga dapat 

mempelajari baca tulis, ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam, 

petunjuk dan keimanan serta hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia 

sebelum diajarkan kepadanya. Dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT., 

berfirman: 

ت   ٱْلِعْلمَ  أ وت وا   َوٱلَِّذينَ  ِمنك مْ  َءاَمن وا   ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ   يَْرفَعِ  َخبِير   تَْعَمل ونَ  بَِما َوٱّللَّ    ۚدََرَجَٰ  

Terjemahnya: “Allah meninggikan beberapa derajat (tingkatan) orang-orang 

yang berirman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu (diberi 

ilmupengetahuan). dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. 

Al-Mujadilah ayat 11). 

Ayat di atas dengan jelas menunjukan bahwa orang yang beriman dan 

berilmu akan menjadi memperoleh kedudukan yang tinggi. Beberapa tokoh 

penting (ilmuwan) dalam sejarah Islam jelas menjadi bukti janji Allah SWT 
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akan terangkatnya derajat mereka baik di hadapan Allah SWT maupun sesama 

manusia. Alquran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan 

terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka 

di sisi Allah SWT dan makhluk-Nya,  

Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk 

menuntut Ilmu, dan Ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar 

bahwa betapa kecilnya manusia dihadapan Allah SWT, sehingga akan tumbuh 

rasa kepada Allah SWT bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Ini sejalan 

dengan firman Allah : 

َ ِمْن ِعبَاِدِه  َ َعِزيٌز َغفُورٌ إِنََّما يَْخَشى ٱَّللَّ ُؤ۟ا ۗ إِنَّ ٱَّللَّ َٰٓ  ٱْلعُلََم 

Artinya: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya 

hanyaklah ulama (orang berilmu):. (QS. Fathir : 28) 

Metode Perumpamaan adalah metode yang mengembangkan 

kemampuan analisis dalam rangkan menemukan makna. sesuatu adalah sifat 

sesuatu itu yang menjelaskan dan menyingkap hakikatnya atau apa yang 

dimaksudkan untuk dijelaskannya , baik na’atnya maupun ahwâlnya. Kadang-

kadang perumpamaan sesuatu yaitu penggambaran dan penyingkapan 

hakikatnya dengan jalan majaz atau hakikat dibukukannya dengan 

mentasybihkannya (penggambaran yang serupa).16 

ْلنَاهُ تَْنِزيلً   َوقُْرآنًا فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى  ُمْكٍث َونَزَّ

Artinya: “dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar 

kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami 

menurunkannya bagian demi bagian.”(QS. Al-Isra‟: 106)  
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Niat untuk belajar wajib dimiliki setiap muslim, karena niat merupakan 

suatu dasar dari semua perbuatan. Seberapa banyak amalal yang terlihat 

sebagai amalah dunia, lalu menjadi amal akhirat karena niat yang baik. Dan 

seberapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalah akhirat, lalu menjadi 

amalan dunia karena niat yang buruk. Semestinya seorang muslim berniat 

menuntut ilmu karena mencari ridha Allah SWT dan kehidupan akhirat, serta 

menghapus kebodohan dari dirinya dan dari segenap orang-orang bodoh, 

menghidupkan agama, dan melanggengkan Islam. Sebab, kelanggengan Islam 

adalah dengan ilmu.  

Menuntut ilmu juga begitu diutamakan sehingga esensinya disejajarkan 

dengan jihad fi sabilillah dalam firman Allah SWT Ta‟ala surat at-Taubah ayat 

122 berikut:  

يِن َوِليُْنذِ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َكافَّةً ۚ َفلَْوَل نَفََر ِمْن ُكل ِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِ  ُروا قَْوَمُهْم إِذَا  ي الد ِ

 َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ 

Terjemahnya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah: 122) . 

Anjuran menuntut ilmu yang disandingkan dengan esensi jihad di ayat 

ini amat jelas menunjukkan keuutamaan yang sejajar. Singkatnya, tafaqquh 

fiddin atau menuntut ilmu agama sama pentingnya dengan berjihad. Keduanya 

sangat diutamakan dalam syariat. Para ulama tafsir bahkan terkesan seragam 
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mengomentari ayat mulia ini. Musthafa al-Maraghi misalnya, beliau menulis 

dalam tafsir fenomenalnya itu sebagai berikut:  

“Ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya mendalaman agama 

dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta 

memahamkan orang lain kepada agama sebanyak yang dapat memperbaiki 

keadaan mereka. Sehingga, mereka tak bodoh lagi tentang hukum-hukum 

agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap Mukmin. Orang-orang 

yang beruntung, dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama 

dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi 

Allah SWT dan tidak kalah tingginya dari kalangan pejuang yang 

mengorbankan harta dan jiwa dalam meninggikan kalimat Allah SWT, 

membela agama dan ajaranNya. Bahkan mereka boleh jadi lebih utama dari 

para pejuang selain situasi ketika mempertahankan agama menjadi wajib „ain 

bagi setiap orang 18. 

َما لَهُۥ فِى ٱْلَءاِخَرةِ َمن َكاَن يُِريدُ َحْرَث ٱْلَءاِخَرةِ نَِزدْ لَهُۥ فِى َحْرثِهِۦ ۖ َوَمن َكاَن يُِريدُ َحْرَث ٱلدُّْنيَا نُْؤتِهِۦ ِمْنَها وَ 

 ِمن نَِّصيبٍ 

Terjemahnya: barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan 

Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki 

Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia 

dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.” (QS. As-Syuura: 20)
 
 

Saking pentingnya kandungan ayat ini, Rasulallah SAW bahkan 

menegaskan bahwa, “siapapun yang menuntut ilmu demi mengharap ridha 

Allah SWT namun kemudian ia tunjukan untuk meraih keinginan dunia, maka 
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ia tidak akan mencium wangi surga di hari kiamat kelak.” Karena itu, seorang 

muslim sejatinya tidak menjadikan ijasa, pekerjaan, bahkan pengetahuan itu 

sendiri sabagai orientasi utama, namun menjadikannya sebagai washilah 

ibadah demi mendekatkan diri kepasa Allah SWT. Pada Hakikatnya belajar 

diartikan sebagai proses membangun makna atau pemahaman terhadap suatu 

informasi dan pengalaman. Proses belajar yang aktif dan secara terus menerus 

dapat mengembangkan wawasan manusia untuk terus berkembang megikuti 

zaman.  
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2.3.Kerangka Teori  

  

 

Pasien simuasi 

 

Tujuan 

Memiliki gambaran 

yang lebih nyata 

mengenai materi 

yang dipelajari 

Menghindari 

Verbalisme 

Pembelajaran 

berbasis simulasi 

Meningkatkan 

pembelajaran dua 

arah 

Menstimulasi belajar 

Performa 

keterampilan klinis 

dalam bidang 

kegawatdaruratan 

Penguasan teori Pernah menyaksikan 

demonstrasi 
Mampu melakukan Mahir melakukan 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

3.1 Dasar Pemikiran Variabel Penelitian 

Metode pembelajaran berbasis simulasi merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang paling bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan klinis 

seorang mahasiswa kedokteran. Salah satu bidang dalam kedokteran yang 

menuntut pelakunya memiliki keterampilan klinis yang baik adalah bidang 

kegawatdaruratan. Oleh sebab itu, metode pembelajaran berbasis simulasi 

untuk materi kegawatdaruratan perlu untuk diperhatikan kualitasnya, salah satu 

caranya adalah dengan menjamin kualitas pasien simulasi yang digunakan. 

 

3.2 Kerangka Konsep 
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3.3 Definisi Operasional  

1. Pasien Simulasi  

Definisi : Dilibatkannya seseorang yang dilatih untuk menjadi pasien 

nyata dan mensimulasikan berbagai tanda dan gejala klinis dari suatu 

penyakit. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Cara Ukur : Disebarkan Kepada subjek penelitian  

Hasil pengukuran     :  Skor total 0-20 → tidak berkualitas 

      Skor total 21-40 → berkualitas  

Skala ukur : Nominal 

 

2. Pembelajaran Berbasis Simulasi 

Definisi : Merupakan salah satu bentuk dari cara pemberian pelajaran dengan 

memperagakan atau mempraktikkan kepada peserta didik terkait suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang digunakan sebagai objek pembelajaran 

dan masalah konsumen. 

Alat Ukur : Kuesioner 

Cara Ukur : Disebarkan Kepada subjek penelitian  

Hasil pengukuran     :  Skor total 0-14 → tidak berkualitas 

      Skor total 15-28 → berkualitas  

Skala ukur : Nominal 

 

3. Performa Keterampilan Klinik 
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Defenisi : Merupakan tindakan yang dilakukan oleh praktisi bidang 

kesehatan terhadap pasien serta kemampuan tindakan Alat Ukur : 

Kuesioner 

Alat Ukur : Kuesioner 

Cara Ukur : Disebarkan Kepada subjek penelitian  

Hasil pengukuran     :  Skor total 0-17 → tidak memuaskan  

      Skor total 18-35 → cukup 

Skor total 36-52 → Memuaskan 

Skala ukur : Ordinal 

 

3.4 Hipotesis 

3.4.1 Hipotesis Nul (H0) 

a) Tidak terdapat kualitas pasien simulasi yang digunakan pada 

proses pembelajaran skills lab di Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

b) Tidak terdapat gambaran pembelajaran berbasis simulasi dalam 

bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar 

c) Tidak terdapat performa keterampilan klinis mahasiswa kedokteran 

dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

d) Tidak terdapat pengaruh penggunaan pasien simulasi dan 

pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa 

keterampilan klinis mahasiswa kedokteran dalam bidang 

kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar 
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3.4.2 Hipotesis Alternatif (HA) 

a) Terdapat kualitas pasien simulasi yang digunakan pada proses 

pembelajaran skills lab di Universitas Muhammadiyah Makassar 

b) Terdapat gambaran pembelajaran berbasis simulasi dalam bidang 

kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah Makassar 

c) Terdapat performa keterampilan klinis mahasiswa kedokteran 

dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

d) Terdapat pengaruh penggunaan pasien simulasi dan pembelajaran 

berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan di 

Universitas Muhammadiyah Makassar 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

desain cross sectional. Analitik berarti penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Observasional berarti 

peneliti tidak memberikan intervensi apapun selama penelitian berlangsung, 

tetapi hanya mengamati. Cross sectional berarti seluruh data dalam penelitian 

ini diukur dalam satu waktu yang sama. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar 

pada bulan Oktober 2020. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2015 dan 

2016. 
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2. Sampel 

Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2015 dan 2016 yang sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4.Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi: 

− Mahasiswa/i preklinik Fakultas Keokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang telah melewati blok 

kegawatadaruratan 

− Mahasiswa/i preklinik Fakultas Keokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang menggunakan pasien 

simulasi 

− Memiliki sarana dan prasarana yang adekuat untuk mengisin 

kuesioner penelitian ini secara online 

Kriteria eksklusi: 

− Mahasiswa/i preklinik Fakultas Keokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang tidak mengisi kuisoner 

dengan lengkap. 

 

4.4 Teknik Pengambilan Sampel dan Besar Sampel 

Sampel penelitian ini akan diambil menggunakan teknik simple 

random sampling. Besar sampel penelitian ini dihitung menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 
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𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
=

150

1 + (150 𝑥 0,122)
= 47 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi (studi pendahuluan menunjukkan bahwa jumlah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

angkatan 2015 dan 2016 adalah sekitar 150 orang) 

e : toleransi kesalahan (12% atau 0,12) 

 

4.5.Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner secara online 

melalui google form. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner baru 

yang dibuat peneliti dan akan melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum 

digunakan.  

 

4.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan langkah berikut: 

1. Editing (pengeditan data) 

Menyunting data yang diperoleh.  

2. Coding (pengkodean data) 

Melakukan pengkodean pada setiap informasi yang didapat. 

3. Processing  

Memproses data dengan menggunakan program perangkat lunak 

statistik. 
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4. Tabulating 

Mengelompokan data sesuai variabel yang diteliti agar 

memudahkan analisis data. 

5. Entry  

Memasukkan hasil informasi dan jawaban pada program 

pengolahan data. 

6. Cleaning 

Memeriksa kembali apakah ada kesalahan data, sehingga data 

benar-benar siap untuk dianalisis. 

Analisis univariat akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan 

hasil penelitian mengikuti asas statistik deskriptif dan ditampilkan dalam 

suatu tabel distribusi frekuensi.  

Analisis bivariat akan dilakukan dengan cara mengujinya 

menggunakan metode Chi Square atau Kruskall-Wallis, tergantung apakah 

data penelitian ini nanti dapat memenuhi syarat uji Chi Square. Metode 

tersebut dipilih karena variabel penelitian ini merupakan variabel kategorik. 

Hipotesis penelitian diterima apabila nilai p < 0,05.  
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4.8.Alur Penelitian 

 

4.8 Etika Penelitian 

Penelitian ini menggunakan orang sebagai subjek, maka peneliti akan 

menggunakan etika penelitian meliputi:  

1. Surat permohonan responden  

Peneliti akan membuat surat pernyataan yang berisi penjelasan tentang 

penelitian meliputi topik penelitian, tujuan penelitian serta ketentuan-

ketentuan untuk menjadi responden 

2. Lembar persetujuan (informed consent)  

Lembar persetujuan akan di berikan kepada responden yang akan 

diteliti, peneliti akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang 

Mahasiswa/i Fakultas Kedokteran 

Unismuh yang ditetapkan menjadi 

sampel 

Pengumpulan data 

responden 

Pengisian kuisoner oleh 

responden 

Hasil 

Inforned consent 

Pengolahan dan analisis 

data 
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dilakukan serta dampak yang mungkin terjadi selama dan sesudah 

pengumpulan data. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti tidak 

akan memaksa dan tetap menghormati hak-hak responden 

3. Tanpa nama (anomity)  

Untuk menjaga kerahasiaan responden, maka peneliti tidak 

mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner cukup dengan 

menggunakan kode angka 

4. Kerahasiaan (confidentiality)  

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijaga 

kerahasiaannya oleh peneliti 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1.Kualitas Pasien Simulasi  

Kualitas pasien simulasi yang digunakan pada proses pembelajaran skills 

lab di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dinilai 

menggunakan kuesioner yang diisi oleh 47 orang mahasiswa angkatan 2015 dan 

2016. Hasil penilaian kualitas pasien simulasi ditampilkan pada tabel di bawah. 

Tabel 1. Kualitas Pasien Simulasi 

Variabel Frekuensi Persentase 

Kualitas Pasien Simulasi   

Tidak Berkualitas 4 8,5 

Berkualitas 43 91,5 

Total 47 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini 

berpersepsi bahwa pasien simulasi yang digunakan termasuk dalam kategori 

berkualitas. 

5.2.Kualitas Pembelajaran Berbasis Simulasi  

Hasil penilaian kualitas pasien simulasi ditampilkan pada tabel di bawah. 
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Tabel 2. Kualitas Pembelajaran Berbasis Simulasi 

Variabel Frekuensi Persentase 

Kualitas Pembelajaran Berbasis 

Simulasi 

  

Tidak Berkualitas 3 6,4 

Berkualitas 44 93,6 

Total 47 100,0 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini 

berpersepsi bahwa pembelajaran berbasis simulasi yang dijalani termasuk dalam 

kategori berkualitas. 

5.3.Performa Keterampilan Klinis 

Hasil penilaian performa keterampilan klinis ditampilkan pada tabel di 

bawah. 

Tabel 3. Performa Keterampilan Klinis 

Variabel Frekuensi Persentase 

Performa Keterampilan Klinis   

Tidak Memuaskan 0 0,0 

Cukup 42 89.4 

Memuaskan 5 10.6 

Total 47 100,0 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian ini 

berpersepsi bahwa performa keterampilan klinis yang dimilikinya termasuk dalam 

kategori cukup memuaskan. 

5.4.Pengaruh Penggunaan Pasien Simulasi dan Pembelajaran Berbasis 

Simulasi untuk Meningkatkan Performa Keterampilan Klinis  

Pengaruh penggunaan pasien simulasi dan pembelajaran berbasis simulasi 

untuk meningkatkan performa keterampilan klinis dianalisis menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov Test. Uji hipotesis ini dilakukan di aplikasi SPSS versi 21 

Tabel 4. Pengaruh Penggunaan Pasien Simulasi dan Pembelajaran Berbasis 

Simulasi untuk Meningkatkan Performa Keterampilan Klinis 

 Performa 

Keterampilan Klinis Nilai p 

TM C M 

Kualitas Pasien 

Simulasi 

Tidak 

Berkualitas 

N 0 4 0 0,201 

% 0,0% 8,5% 0,0% 

Berkualitas N 0 38 5 

% 0,0% 80,9% 10,6% 

Kualitas 

Pembelajaran 

Berbasis Simulasi 

Tidak 

Berkualitas 

N 0 3 0 0,151 

% 0,0% 6,4% 0,0% 

Berkualitas N 0 39 5 

% 0,0% 83,0% 10,6% 

Total N 0 42 5  



 

   42 

% 0,0% 89.4% 10,6% 

Keterangan: TM = tidak memuaskan; C = cukup; M = memuaskan; N = frekuensi 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa yang bersepsi bahwa kualitas 

pasien simulasi dan kualitas pembelajaran berbasis simulasi yang digunakan 

termasuk dalam kategori berkualitas memiliki performa keterampilan klinis yang 

termasuk dalam kategori cukup.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan 

pasien simulasi dan pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa 

keterampilan klinis mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan (nilai p 

= 0,201 dan p = 0,151.  
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1.Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar angkatan 2015 dan 2016 

berpersepsi bahwa pasien simulasi yang digunakan dan pembelajaran berbasis 

simulasi yang dijalani termasuk dalam kategori berkualitas. Mayoritas mahasiswa 

juga menunjukkan performa keterampilan klinis yang dimilikinya termasuk dalam 

kategori cukup memuaskan.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa yang bersepsi bahwa kualitas 

pasien simulasi dan kualitas pembelajaran berbasis simulasi yang digunakan 

termasuk dalam kategori berkualitas memiliki performa keterampilan klinis yang 

termasuk dalam kategori cukup.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan 

pasien simulasi dan pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan performa 

keterampilan klinis mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan (nilai p 

= 0,201 dan p = 0,151). 

Hasil ini sedikit berbeda dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Riskawati (2019) di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

dengan desain kohort yang melibatkan 126 orang mahasiswa kedokteran tersebut 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dan penilaian keterampilan 

klinis yang dinilai menggunakan perubahan persepsi kesiapan melakukan 

keterampilan klinis sebelum dan sesudah menjalani kepaniteraan umum 
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dibandingkan ketika menjalani tahap profesi. Penelitian tersebut mendapati bahwa 

proses pembelajaran keterampilan klinis berbasis simulasi di kepaniteraan umum 

berpengaruh positif untuk meningkatkan keterampilan klinis mahasiswa profesi 

dokter sebelum menjalani tahap profesi hingga awal tahap profesi 17. 

Hasil yang berbeda juga didapatkan pada sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Offiah (2019) di Royal College of Surgeons in Ireland Education and Research 

Centre, Irlandia. Penelitian dengan desain kuasi eksperimental yang melibatkan 51 

orang mahasiswa kedokteran tersebut bertujuan untuk untuk mengevaluasi tingkat 

keterampilan praktis yang diajarkan dan untuk mengeksplorasi tingkat pelatihan 

ulang yang diperlukan untuk memulihkan kinerja. Penelitian tersebut mendapati 

bahwa kurikulum berbasis simulasi secara signifikan meningkatkan kompetensi 

siswa dalam keterampilan klinis. Praktik keterampilan klinis di bawah pengawasan 

instruktur merupakan komponen kunci dari kurikulum ini. Pengalaman dan 

penilaian dalam pengaturan klinis perlu ditambah dengan fokus pada observasi 

langsung dan umpan balik terfokus untuk memperkuat keterampilan yang diperoleh 

dalam proses simulasi 18. 

Hasil relative sejalan ditunjukkan pada sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Taylor (2018) di University of New South Wales, Australia. Penelitian dengan 

desain eksperimental tersebut bertujuan untuk menentukan apakah program pasien 

simulasi yang murah menawarkan keuntungan pendidikan dibandingkan dengan 

role play untuk skills lab pada mahasiswa kedokteran praklinis. Penelitian tersebut 

mendapati bahwa penggunaan pasien simulasi tidak lebih baik daripada role play 

saat digunakan dalam kegiatan skills lab yang ditargetkan pada siswa praklinis 19. 
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Perbedaan hasil ini disebabkan penelitian tersebut membandingkan efektivitas dari 

dua pendekatan pembelajaran keterampilan klinis, yaitu penggunaan pasien 

simulasi dan role play. Penelitian tersebut tidak menyebutkan bahwa penggunaan 

pasien simulasi tidak efektif, tetapi hanya menyatakan bahwa penggunaan pasien 

simulasi memiliki efektivitas yang sama dengan pendekatan role play. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pada penelitian tersebut 

sebenarnya penggunaan pasien simulasi termasuk efektif untuk meningkatkan 

keterampilan klinis mahasiswa. 

Peningkatan keterampilan klinis pada mahasiswa diduga sangat terkait 

dengan kepercayaan diri yang dimiliki. Setelah menjalani pembelajaran berbasis 

simulasi disertai pasien yang berkualitas akan membuat mahasiswa merasa lebih 

siap dan lebih percaya diri dalam melakukan berbagai keterampilan klinis. Hal ini 

disampaikan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Issroviatiningrum (2018) 

di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian dengan desain kuasi 

eksperimental tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh practice-based 

simulation terhadap kepercayaan diri dalam keterampilan klinis pada mahasiswa. 

Penelitian tersebut mendapati bahwa practice-based simulation mempengaruhi 

kepercayaan diri dalam keterampilan klinis pada mahasiswa semester VI FIK 

Unissula Semarang 20. 

Pembelajaran berbasis simulasi tidak hanya meningkatkan keterampilan 

klinis mahasiswa, tetapi juga meningkatkan keterampilan klinis non-teknis, seperti 

kemampuan komunikasi. Komunikasi efektif itu sendiri merupakan salah satu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Hal ini disampaikan pada 
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sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hageman (2017) di Ruhr-University 

Bochum, Jerman. Penelitian dengan desain eksperimental yang melibatkan 77 

orang mahasiswa kedokteran tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efek dari 

seminar keterampilan non-teknis yang dibuat khusus pada perilaku, sikap, dan 

kinerja mahasiswa kedokteran selama simulasi perawatan pasien. Penelitian 

tersebut mendapati bahwa simulasi dalam bentuk seminar singkat tentang 

keterampilan non-teknis mahasiswa kedokteran terbukti efektif untuk 

meningkatkan keterampilan non-teknis siswa 21.  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini 

menggunakan desain cross sectional yang kurang tepat digunakan untuk 

menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel. Namun desain ini merupakan 

desain yang paling superior untuk mengetahui prevalensi dari suatu fenomena pada 

populasi. Kedua, penelitian ini kesulitan untuk menyingkirkan variabel perancu 

penelitian karena berbagai variabel perancu tersebut telah melekat erat dan tidak 

mungkin untuk dipisahkan seluruhnya dari subjek penelitian.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

1. Kualitas pasien simulasi yang digunakan pada proses pembelajaran skills 

lab di Universitas Muhammadiyah Makassar termasuk dalam kategori 

berkualitas 

2. Pembelajaran berbasis simulasi dalam bidang kegawatdaruratan di 

Universitas Muhammadiyah Makassar termasuk dalam kategori 

berkualitas 

3. Performa keterampilan klinis mahasiswa kedokteran angkatan 2015 dan 

2016 dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas Muhammadiyah 

Makassar termasuk dalam kategori cukup memuaskan 

4. Tidak terdapat pengaruh penggunaan pasien simulasi dan pembelajaran 

berbasis simulasi untuk meningkatkan performa keterampilan klinis 

mahasiswa kedokteran dalam bidang kegawatdaruratan di Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

 

7.2. Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya agar menggunakan desain penelitian lain yang 

lebih tepat untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variabel, seperti 

case control dan kohort 
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2. Bagi penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan berbagai variabel 

perancu penelitian dan sedapat mungkin menyingkirkan variabel-variabel 

perancu tersebut 
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LAMPIRAN 1 

KUISIONER PENELITIAN 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama atau Inisial  :……………………………………………………... 

2. Angkatan   :……………………………….…………………….. 

 

Kuesioner 

Petunjuk: STS = sangat tidak setuju; TS = tidak setuju; N = netral/abstain; S = 

setuju; SS = sangat setuju 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Keberadaan pasien simulasi (probandus) 

dalam kegiatan skills lab membantu saya 

lebih menguasai materi yang diberikan  

     

2 Probandus membuat saya lebih mudah 

untuk berpura-pura bahwa saya adalah 

seorang dokter 

     

3 Kepercayaan diri saya dalam melakukan 

berbagai tindakan atau pemeriksaan 

meningkat ketika ada probandus di 

dalam ruangan 

     

4 Probandus yang terlatih akan membuat 

saya lebih mendalami peran sebagai 

seorang dokter 

     

5 Sekitar 90% dari materi yang diberikan 

di skills lab seharusnya melibatkan 

probandus 

     

6 Dengan adanya probandus, saya lebih 

mudah membayangkan kondisi 

sebenarnya di praktik klinis nantinya 

     

7 Probandus yang selama ini saya temui 

cukup menguasai berbagai situasi klinis 

yang disimulasikan 
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No Pertanyaan STS TS N S SS 

8 Berkomunikasi dengan probandus 

membuat saya merasa lebih tenang dan 

menghilangkan rasa grogi 

     

9 Probandus yang selama ini saya temui 

mampu memperagakan kondisi sakit 

yang dialaminya dengan baik, misalnya 

berpura-pura menahan sakit, terlihat 

murung seperti penderita depresi, dan 

lain-lain 

     

10 Probandus yang selama ini saya temui 

dapat membantu saya menegakkan 

diagnosis dengan tepat 

     

11 Saya merasa simulasi kasus yang selama 

ini diberikan sudah cukup jumlahnya 

     

12 Semua tindakan medis yang memiliki 

tingkat kompetensi IV bagi dokter 

umum telah dipelajari dengan cara 

simulasi 

     

13 Kasus kegawatdaruratan yang 

disimulasikan dalam kegiatan skills lab 

sudah cukup banyak dan sesuai dengan 

SKDI 

     

14 Kegiatan skills lab yang selama ini 

dijalani lebih tepat disebut sebagai 

kuliah karena kurangnya kegiatan yang 

hands on 

     

15 Terdapat kegiatan simulasi kasus, 

misalnya pada skills lab, pada hampir 

setiap blok yang telah saya lewati 
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No Pertanyaan STS TS N S SS 

16 Kegiatan simulasi yang selama ini 

diberikan sudah cukup untuk melatih 

kemampuan dan kepercayaan diri saya 

     

17 Kasus yang dibahas pada kegiatan skills 

lab memang cocok untuk untuk 

disimulasikan 

     

18 Saya merasa percaya diri dengan 

kemampuan klinis saya 

     

19 Saya merasa percaya diri menghadapi 

berbagai kasus kegawatdaruratan 

     

20 Apabila saya menemui kasus 

kegawatdaruratan di tempat umum, saya 

percaya diri untuk paling tidak 

memberikan pertolongan pertama 

     

21 Saya menguasai berbagai kasus 

kegawatdaruratan 

     

22 Apabila saat ini saya ditempatkan di 

IGD sebagai dokter, saya merasa saya 

bisa menangani berbagai kasus yang 

akan saya temui 

     

23 Kemampuan saya dalam bidang 

kegawatdaruratan termasuk baik 

     

24 Apabila saat ini saya menemui kasus 

kegawatdaruratan, saya masih akan 

merasa bingung apa yang harus saya 

perbuat  

     

25 Saya yakin saya bisa melakukan 

penjahitan luka sederhana 

     

26 Saya yakin saya bisa melakukan 

pemasangan bidai untuk berbagai kasus 

fraktur dan dislokasi 
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No Pertanyaan STS TS N S SS 

27 Saya yakin saya bisa melakukan bantuan 

hidup dasar dan lanjut untuk kasus henti 

jantung 

     

28 Saya yakin saya bisa melakukan 

penanganan awal untuk pasien yang 

mengalami syok anafilaktik 

     

29 Saya yakin saya bisa melakukan 

pemasangan kateter untuk kasus retensi 

urin 

     

30 Saya hafal berbagai obat yang digunakan 

pada kasus kegawatdaruratan dan 

dosisnya 
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LAMPIRAN 2 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 50 orang. Berdasarkan tabel 

standar (Sugiyono, 2008), nilai R yang digunakan sebagai nilai minimal 

perhitungan analisis dari sebuah kuesioner dengan 50 responden adalah 0,279. 

Artinya, kuesioner ini baru dikatakan valid apabila uji validitas menunjukkan 

angka > 0,279 dan baru dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s alpha 

menunjukkan angka > 0,279. Beberapa ahli menyatakan bahwa nilai minimal 

Cronbach’s alpha adalah 0,600. 
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5) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan aplikasi SPSS. Pada kolom hasil uji korelasi 

(Corrected Item-Total Correlation) menunjukkan semua pertanyaan (item 1-30) 

bernilai > 0,279 yang berarti semua pertanyaan dalam kuesioner ini valid. 
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Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan aplikasi SPSS. Terlihat bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,279 yang berarti semua pertanyaan dalam kuesioner ini reliabel untuk 

digunakan. Terdapat beberapa literatur yang menyatakan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha harus > 0,6. Apabila standar yang digunakan adalah angka tersebut, 

kuesioner ini tetap reliabel karena hasil uji reliabilitas menunjukkan angka > 0,6. 
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LAMPIRAN 3 

HASIL ANALISIS SPSS 
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LAMPIRAN 4 

PERSURATAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 5 

UJI PLAGIAT 
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