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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi global menuntut perubahan yang bersifat mendasar pada sistem 

pendidikan di Indonesia, tidak terkecuali pada pendidikan kedokteran di Indonesia. 

Seluruh dokter di dunia harus memenuhi kriteria five stars doctor, yaitu seorang 

dokter yang berperan sebagai pemberi pelayanan (care provider), pembuat 

keputusan (decision maker), komunikator (communicator), pemimpin masyarakat 

(community leader), manajer (manager) (Yudaristy dkk, 2014). 

Perubahan paradigma pendidikan kedokteran tersebut menyebabkan perlu 

diadakan perubahan pada kurikulum pendidikan dokter yang akan memberikan 

dampak pada metode, aktivitas, dan hasil belajar di Fakultas Kedokteran (FK). Dari 

sistem konvensional berupa teacher centered menjadi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dengan metode student centered. Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

pendekatan Problem Based Learning (PBL) (KKI, 2012). 

Penerapan metode PBL menurut mahasiswa lebih banyak untuk belajar 

mandiri atau yang dikenal dengan dengan Self Directed Learning (SDL). Belajar 

mandiri yang dilakukan mahasiswa dalam PBL seperti: mengidentifikasi berbagai 

masalah yang akan dipelajari, menentukan sumber belajar, menentukan aktivitas 

pembelajaran dan evaluasi hasil belajar yang telah dicapai secara mandiri oleh 

mahasiswa dengan atau tanpa bantuan tutor (Zulharman, 2008). 

Selain PBL, ada juga kegiatan lain yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran di FK yang berupa Clinical Skill Lab (CSL), praktikum, dan kuliah. 

Hal-hal tersebut juga dapat menuntut mahasiswa agar menerapkan SDL sehingga 

mahasiswa tersebut dapat mengembangkan dirinya sendiri. Penerapan SDL 

tersebut dapat diaplikasikan ketika menjadi seorang dokter nantinya, karena 

seorang dokter dituntut untuk menjadi long-life learner. 

Dalam lingkungan belajar yang menuntut keaktifan dan kemandirian 

mahasiswa diperlukan pemahaman mengenai faktor internal berupa Self Directed 

Learning Readiness (SDLR). SDLR merupakan kesiapan seseorang untuk belajar 
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secara mandiri yang terdiri dari komponen sikap, kemampuan, dan karakteristik 

personal. Semakin baik SDLR, mahasiswa diharapkan semakin mampu 

menentukan solusi terhadap kesulitan yang dihadapi.  

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur SDLR adalah Self 

Directed Learning Readiness Scale (SDLRS). SDLRS dirancang untuk mengukur 

sejauh mana seseorang menilai dirinya memiliki keterampilan dan sikap-sikap yang 

sering dikaitkan dengan kemandirian dalam belajar (Aruan, 2013).  

Mahasiswa yang mempunyai SDLR lebih tinggi diharapkan mendapat hasil 

belajar yang optimal. Evaluasi hasil belajar tersebut dapat dilihat dari nilai Indeks 

Prestasi (IP) yang merupakan gabungan dari nilai ujian setiap blok yang telah 

diakumulasikan. 

Yoshioka et al. (2005) mengemukakan bahwa mahasiswa tahun pertama 

mengalami banyak masalah dalam proses adaptasi belajar dalam lingkungan belajar 

PBL, terutama untuk mahasiswa yang berasal dari sekolah menengah atas yang 

biasanya tidak menerapkan belajar mandiri. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan 

Knowles (1980) yang menyatakan bahwa mahasiswa tahun pertama yang tidak 

memiliki kesiapan untuk belajar mandiri dapat mengalami kecemasan, frustasi, dan 

kegagalan meraih prestasi yang diharapkan. Apabila seorang mahasiswa 

dihadapkan stimulus berupa lingkungan belajar yang menuntut kemandirian dan 

keaktifan, maka dibutuhkan kesiapan dari mahasiswa tersebut untuk merespon 

stimulus berupa lingkungan belajar yang menuntut kemandirian dan keaktifan 

sehingga nantinya proses belajar menjadi lancar dan akhirnya meraih prestasi yang 

memuaskan (Zulharman, 2008). 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri. Dalam menuntut ilmu, ternyata motivasi dari Allah dan Rasul-Nya 

banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara Islam, 

ilmu, dan motivasi menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an 

surah Ar-Ra’d (13) ayat 11 yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri”. Ada makna mendalam yang bisa dipetik dari ayat tersebut, yaitu 

Allah mengajarkan manusia untuk melakukan perubahan. Perubahan yang lahir dari 
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sebuah motivasi individu atau masyarakat yang kemudian motivasi tersebut 

merubah cara pandang dan aktivitas (Purwanto, 2013). 

Setiap mahasiswa pada dasarnya selalu ingin mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal, untuk itu setiap mahasiswa harus mampu melewati berbagai macam 

ujian untuk mendapatkannya. Islam mengajarkan bahwa ujian tidak perlu ditakuti, 

tetapi harus dihadapi dengan keberanian karena sesungguhnya Allah tidak akan 

membebani seseorang di luar dari batas kemampuannya, seperti dalam firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 286 yang artinya: “Allah tidak 

membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. 

Oleh karena hal-hal tersebut, perlu diadakannya penelitian tentang ada atau 

tidaknya hubungan antara Self Directed Learning Readiness (SDLR) dengan Indeks 

Prestasi (IP) semester pertama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

tahun akademik 2016/2017 beserta tinjauannya dalam Islam. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dapat ditemukan permasalahan 

yaitu hubungan antara Self Directed Learning Readiness (SDLR) dengan Indeks 

Prestasi (IP) semester pertama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

tahun akademik 2016/2017 dan tinjauannya dari sudut pandang Islam. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang timbul berdasarkan uraian diatas, adalah: 

1. Bagaimana gambaran Self Directed Learning Readiness (SDLR) pada 

mahasiswa semester pertama Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

tahun akademik 2016/2017? 

2. Bagaimana gambaran Indeks Prestasi (IP) semester pertama mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun akademik 2016/2017? 

3. Adakah hubungan antara Self Directed Learning Readiness (SDLR) 

dengan Indeks Prestasi (IP) semester pertama mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI tahun akademik 2016/2017? 

4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap hubungan antara Self Directed 
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Learning Readiness (SDLR) dengan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa 

semester pertama di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 

akademik 2016/2017? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan Self Directed Learning Readiness (SDLR) dengan Indeks Prestasi (IP) 

mahasiswa. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui gambaran Self Directed Learning Readiness (SDLR) pada 

mahasiswa semester pertama Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

tahun akademik 2016/2017 

2. Mengetahui gambaran Indeks Prestasi (IP) semester pertama 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun akademik 

2016/2017 

3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Self Directed Learning 

Readiness (SDLR) dengan Indeks Prestasi (IP) semester pertama 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun akademik 

2016/2017 

4. Mengetahui tinjauan Islam terhadap terhadap hubungan antara Self 

Directed Learning Readiness (SDLR) dengan Indeks Prestasi (IP) 

mahasiswa semester pertama di Fakultas Kedokteran Universitas 

YARSI tahun akademik 2016/2017 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 
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 Mengembangkan wawasan peneliti dalam ilmu pendidikan kedokteran, 

menambah dan mengasah keterampilan dalam penulisan karya ilmiah, 

serta dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan sebagai 

sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

2. Bagi Universitas YARSI 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan dan menjadi 

sumber pengetahuan bagi civitas akademika mengenai hubungan antara 

Self Directed Learning Readiness  (SDLR) dengan Indeks Prestasi (IP) 

semester pertama mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 

3. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan 

memberikan informasi yang penting bagi pembaca serta dapat berguna 

sebagai referensi penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


