
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini adalah adanya 

pergeseran tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan oleh 

perguruan tinggi. Saat ini lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut harus 

memiliki pengetahuan (hard skill) namun juga dituntut untuk memiliki sikap dan 

keterampilan (soft skill) yang dapat menunjang keberhasilan lulusan dalam 

berkarir. Pergeseran tuntutan masyarakat tersebut sejalan dengan meningkatnya 

ekspektasi masyarakat pada perguruan tinggi yang semakin berkembang. Pada 

awalnya, perguruan tinggi dituntut berperan sebagai agent of education kemudian 

bergeser menjadi agent of research and development. Harapan ini terus 

berkembang dan saat ini perguruan tinggi dituntut bisa memerankan dirinya 

sebagai agent of culture, knowledge and technology transfer dan akhirnya 

perguruan tinggi harus dapat berperan sebagai agent of economic development 

(Kemenristekdikti 2015). 

Perguruan tinggi sebagai agent of economic development diharapkan dapat 

berperan dalam pembangunan ekonomi  bangsa dengan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, relevan dengan dunia kerja dan berdaya saing tinggi. Perguruan 

tinggi dalam menjalankan perannya dihadapkan pada persaingan yang semakin 

ketat dalam berbagai hal dan perubahan yang semakin cepat dalam berbagai 

bidang. Menurut Frolich dan Stensaker (2010), pendidikan tinggi saling bersaing 

dalam berbagai hal, antara lain pendanaan, reputasi, output penelitian dan calon 

mahasiswa yang berkualitas. Usaha untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas 

bukan hanya membutuhkan calon mahasiswa yang berkualitas saja tetapi juga 

membutuhkaan sarana prasarana pendukung yang memadai, sumber daya manusia 

yang berkualitas dan proses pembelajaran yang berkualitas. 

Usaha yang dilakukan dalam rangka mengupayakan proses pembelajaran 

yang berkualitas dan adanya pergeseran paradigma pendidikan dari teacher 

centered learning menjadi student centered learning berdampak pada penggunaan 

metode atau model pembelajaran. Salah satu metode yang dianggap sesuai untuk 

penerapan student centered learning adalah problem based learning. Metode ini 

pertama kali diterapkan di Fakultas Kedokteran McMaster, Kanada pada tahun 

1969. Saat ini, metode tersebut telah diterapkan pada banyak fakultas kedokteran 

termasuk fakultas kedokteran di Indonesia.  

Problem based learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menggunakan masalah dalam menemukan dan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan memecahkan atau mencari solusi 

terbaik untuk masalah tersebut. Salah satu tujuan penerapan  problem based 

learning adalah membangun dan mengembangkan kemampuan mahasiswa di 

bidang psikomotorik berupa scientific reasoning, critical appraisal, information 

literacy, self-directed learning, life-long learning. Self directed learning 

merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh pelajar (Conradie 2014) 

karena merupakan salah satu soft skill yang dapat membantu orang dewasa agar 

merasa lebih aman dalam memasuki pembelajaran orang dewasa (Knowles et al. 

2005). Self directed learning tidak hanya dibutuhkan di dunia pendidikan tetapi 
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juga dibutuhkan di dunia kerja, bahkan kemampuan self directed learning telah 

menjadi prasyarat untuk hidup di dunia yang dinamis dengan perubahan yang 

cepat (Leveet-Jones 2005).  

Penggunaan metode problem based learning menuntut keaktifan dan 

kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Menurut Dolmans et al. 

(2005), metode pembelajaran problem based learning memiliki banyak 

keunggulan antara lain mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, 

pengembangan integrasi pengetahuan dasar, persiapan kemampuan pembelajaran 

seumur hidup, paparan klinis yang lebih banyak, meningkatkan hubungan antara 

mahasiswa dan staf pengajar serta dapat meningkatkan motivasi mahasiswa. 

Penerapan metode problem based learning  juga dapat meningkatkan minat 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan (Muhson 2009) serta dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran karena pada metode problem based learning  

siswa dapat menjadi lebih mandiri dalam belajar (Atmojo 2013). Problem based 

learning dibangun berdasarkan empat prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran 

secara konstruktif, belajar mandiri, kolaboratif dan kontekstual. Problem based 

learning secara kooperatif dan positif berpengaruh terhadap self directed learning 

(Dolmans et al. 2005 dan Lee et al . 2010).  

Kegiatan belajar mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam 

problem based learning antara lain mengidentifikasi berbagai masalah yang akan 

dipelajari, menentukan sumber belajar yang akan mereka gunakan, menentukan 

aktivitas pembelajaran dan mengevaluasi hasil belajar mereka secara mandiri 

(Nyambe et al. 2016). Penerapan metode problem based learning diharapkan 

dapat meningkatkan self directed learning readiness mahasiswa sehingga dapat 

meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Menurut Triastuti (2016), self 

directed learning readiness memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi 

akademik mahasiswa.  

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) merupakan salah satu 

fakultas di Universitas Tadulako (Untad) yang masih terbilang muda. FKIK Untad 

baru berdiri pada bulan Januari tahun 2012 dengan dua program studi yaitu 

Program Studi Pendidikan Dokter yang sekarang menjadi Program Studi 

Kedokteran dan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang sekarang 

menjadi Program Studi Kesehatan Masyarakat . Sebelumnya, kedua program studi 

tersebut terbentuk sejak tahun 2008 dan bernaung di bawah Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini, FKIK Untad juga telah membuka Program 

Studi Profesi Dokter. Sebaliknya, Program Studi Kesehatan Masyarakat akan 

dibentuk fakultas tersendiri yang terpisah dari FKIK. 

Program Studi Kedokteran Untad, sejak terbentuknya telah menerapkan 

metode pembelajaran problem based learning secara penuh yang didalamnya 

terdapat berbagai aktifitas yaitu berupa ceramah/kuliah tatap muka/kuliah pakar,  

diskusi kelompok/tutorial, praktikum, praktikum keterampilan klinik (skill lab) 

dan pengalaman belajar lapangan. Salah satu tahapan dalam proses problem based 

learning khususnya pada aktifitas diskusi kelompok tutorial adalah belajar 

mandiri yaitu mahasiswa secara mandiri mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. Tahapan tersebut merupakan representasi dari salah satu tujuan 

problem based learning yaitu mengembangkan keterampilan self directed 

learning. 
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Lulusan dari Program Studi Kedokteran adalah sarjana kedokteran yang 

apabila tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi, maka mereka akan 

kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang calon sarjana kedokteran harus 

dipersiapkan untuk mampu mengikuti pendidikan klinik pada program profesi dan 

ujian kompetensi dokter untuk meraih gelar dokter serta mampu 

mengimplementasikan life-long learning. Mahasiswa pada program profesi dokter 

akan langsung berhadapan dengan pasien dengan berbagai kesehatan masalah 

yang dihadapi. Oleh karena itu mahasiswa harus memiliki bekal yang cukup yang 

ia peroleh dari program sarjana kedokteran yang salah satu diantaranya adalah self 

directed learning readiness. Selain itu, pemahaman mengenai konsep dan teori 

juga sangat penting. Indeks prestasi pada program sarjana kedokteran dapat 

menggambarkan tingkat pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai teori 

yang akan mereka implementasikan pada program profesi dokter. 

Beberapa peneliti sebelumnya melakukan pengukuran self directed learning 

readiness mahasiswa Program Studi Kedokteran Untad yang salah satu 

diantaranya bertujuan untuk melihat hubungan self directed learning readiness 

dengan prestasi belajar namun difokuskan pada mahasiswa tingkat pertama dan 

hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara  self directed learning 

readiness dengan prestasi belajar mahasiswa. Selain itu ada juga yang 

membandingkan tingkat self directed learning readiness antara mahasiswa tingkat 

I, II dan III, namun belum ada penelitian yang mengkaji mengenai keterkaitan 

antara self directed learning readiness dengan prestasi akademik mahasiswa 

setelah mahasiswa tersebut terpapar oleh strategi pembelajaran problem based 

learning dalam waktu yang lebih lama dan faktor faktor apa yang berpengaruh 

terhadap self directed learning readiness dan prestasi akademik khususnya pada 

mahasiswa Program Studi Kedokteran Untad. 

 

 

Perumusan Masalah 

Setiap mahasiswa termasuk mahasiswa Program Studi Kedokteran Untad 

diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan memperoleh prestasi 

akademik yang baik pula selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Salah 

satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi akademik adalah 

indeks prestasi yang dicapai oleh mahasiswa. 

Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa FKIK khususnya 

Program Studi Kedokteran pada tiga angkatan yang ada sampai pada semester 

genap 2015/2016 adalah kurang dari 3.0 bahkan pada angkatan 2015 rata-rata IPK 

mahasiswa hanya mencapai 2.22 yang berarti kurang dari 2.75. Berdasarkan 

peraturan akademik FKIK Untad, IPK minimal untuk mendapatkan gelar sarjana 

kedokteran adalah 2.75.  Mahasiswa  angkatan 2014 dan angkatan 2013, 

meskipun rata-rata IPK sudah diatas 2.75 namun masih terdapat sekitar 25% 

mahasiswa dengan IPK yang kurang dari 2.75 untuk angkatan 2014 dan sekitar 

27% untuk angkatan 2013. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 

27% mahasiswa  angkatan 2013 yang menjadi calon mahasiswa lulus tidak tepat 

waktu. Gambaran rata-rata IPK mahasiswa Program Studi Kedokteran Untad 

untuk angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang dicapai sampai pada semester genap 

2015/2016 disajikan pada Gambar 1. 
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    Sumber: FKIK Untad (data diolah) 

Gambar 1 Rata-rata IPK mahasiswa berdasarkan angkatan     

 

 

Pencapaian indeks prestasi (IP) mahasiswa tiap semester berdasarkan 

angkatan memiliki trend yang berbeda. Mahasiswa Program Studi Kedokteran 

Untad memiliki trend IP yang berfluktuasi, namun ada kecenderungan rata-rata IP 

tiap angkatan mengalami penurunan yang tajam pada semester 2. Hal ini 

diasumsikan bahwa kejadian tersebut disebabkan karena pada masa tersebut 

merupakan masa transisi menuju pembelajaran orang dewasa dengan harapan 

pada semester berikutnya rata-rata IP mahasiswa akan  meningkat dengan 

penggunaan metode pembelajaran orang dewasa. Namun pada kenyataannya, 

meskipun rata-rata IP mahasiswa dapat meningkat pada semester selanjutnya akan 

tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian Yoshioka (2005) 

menunjukkan bahwa mahasiswa pada tahun pertama mengalami berbagai masalah 

dalam proses adaptasi dengan lingkungan belajar problem based learning. 

Mahasiswa tahun pertama dengan self directed learning readiness yang kurang 

akan mengalami kecemasan, frustasi dan kegagalan dalam meraih prestasi 

akademik yang diharapkan. Trend rata rata IP mahasiswa Program Studi 

Kedokteran Untad tiap semester disajikan pada Gambar 2. 

Pihak FKIK Untad terutama Program Studi Kedokteran perlu mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi akademik 

mahasiswa dan perlu untuk mengelola faktor-faktor tersebut dalam rangka usaha 

untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Oleh karena itu, penulis 

merasa perlu mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian 

prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad dengan indikator indeks prestasi 

kumulatif dan bagaimana pengaruh self directed learning readiness terhadap 

prestasi akademik mereka. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka pertanyaan 

penelitian disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap self directed learning readiness  mahasiswa FKIK Untad 

2. Bagaimana pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad 
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3. Bagaimana pengaruh self directed learning readiness terhadap prestasi 

akademik mahasiswa FKIK Untad 

4. Bagaimana implikasi manajerial bagi FKIK Untad dalam meningkatkan self 

directed learnig readiness dan prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad. 

 

 
Sumber: FKIK Untad (data diolah)  

Gambar 2  Rata-rata IP mahasiswa tiap angkatan berdasarkan semester 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap self directed learning readiness  mahasiswa FKIK Untad 

2. Menganalisis pengaruh karakteristik mahasiswa, faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad 

3. Menganalisis pengaruh self directed learning readiness terhadap prestasi 

akademik mahasiswa FKIK Untad 

4. Merumuskan implikasi manajerial bagi FKIK Untad untuk meningkatkan self 

directed learnig readiness dan prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak: 

1. Peneliti,  penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan 

mengenai pengaruh self directed learning readiness terhadap prestasi 

akademik mahasiswa dan faktor-faktor lain yang memengaruhi prestasi 

akademik. 

2. FKIK Untad, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat self directed learning readiness  dan pengaruhnya terhadap 
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prestasi akademik mahasiswa serta faktor-faktor lain yang berpengaruh 

terhadap prestasi akademik mahasiswa. 

3. Peneliti lainnya, tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi 

peneliti lainnya yang mengambil tema atau tertarik dengan tema penelitian 

ini. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis faktor karakteristik mahasiswa, 

faktor internal dan faktor ekternal serta self directed learning readiness dan 

pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa FKIK Untad. Responden 

pada penelitian ini dibatasi pada Mahasiswa tingkat IV atau angkatan 2013 

program sarjana kedokteran yang aktif kuliah pada semester 8 (semester genap 

2016/2017). 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Self Directed Learning Readiness 

Salah satu tujuan penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning 

adalah membangun dan mengembangkan pembelajaran mahasiswa di bidang 

psikomotorik termasuk self directed learning .  Dalam arti luas, self directed 

learning merupakan bentuk penting dalam pembelajaran orang dewasa (Caffarella 

1993; Knowles 1975; Knowles et al. 2005). Self directed learning merupakan 

suatu proses di mana individu mengambil inisiatif (Knowles 1975; Caffarella 

1993) dengan atau tanpa bantuan orang lain, untuk mendiagnosis kebutuhan 

belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber daya 

untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dan 

mengevaluasi hasil belajar mereka (Knowles 1975). Menurut Sub Direktorat 

Kurikulum dan Program Studi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2008) self 

directed learning adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu 

mahasiswa sendiri. Pada self directed learning, perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, secara keseluruhan 

oleh individu yang bersangkutan. Dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang 

bertugas memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar 

yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Pengertian  lain mengenai self directed 

learning diajukan oleh Gibbons (2002) yang menyatakan bahwa self directed 

learning adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan 

mengembangkan diri dimana individu menggunakan banyak metode dalam 

banyak situasi dalam setiap waktu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa self directed learning adalah proses belajar yang 

dilakukan oleh individu secara mandiri yang meliputi perencanaan, penentuan 

tujuan, pemilihan sumberdaya dan strategi pembelajaran, dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil belajarnya secara mandiri. 
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