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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Interprofessional Education (IPE) 

2.1.1 Definisi 

 Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Hakqul Fattah (2017) Woril Health 

Organization (WHO) (2010) menyatakan bahwa Interprofessional Education adalah salah 

satu konsep pendidikan teritegrasi untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi. IPE 

dilaksanakan oleh dua mahasiswa atau lebih dari profesi kesehatan yang berbeda dan 

saling berkontribusi dalam mempelajari tentang bagaimana memberikan pelayanan 

dengan sistem kolaborasi yang efektif dan menghasilkan pelayanan kesehatan yang 

terbaik untuk pasien. Selain itu IPE merupakan langkah awal yang paling dibutuhkan 

untuk mempersiapkan calon-calon tenaga medis yang siap berkolaborassi sehingga 

dapat mewujudkan tenaga medis yang siap memberikan pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan kesehatan pasien (WHO, 2010). 

 IPE merupakan kesempatan bagi mahasiswa dapat belajaar berkolaborasi 

dengan cara menjalin kerjasama dengan profesi lain secara lebih responsive, efektif dan 

ekonomis walaupun berhadapan dengan berbagai tantangan seperti permasalahan pada 

urbanisasi, migrasi dan multibudaya yang bersifat dinamis. Dengan kolaborasi yang 

terencana dengan baik akan menjadikan kerjasama fleksibel, terkoordinasi, searah, 

seimbang dan efektif. Mahasiswa juga dapat mengerti bahwa tiap profesi memiliki 

tugas-tugas yang berbeda, sehingga mereka dapat menghargai identitas tiap profesi lain 

(Barr et al., 2017). 

 Menurut Bridges et al., (2011) dalam artikel yang dimuat di COACTION 

Publisher mengatakan, bahwa Interprofessional Education adalah sistem pendekatan 
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kolaboratif untuk mahasiswa kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagai calon anggota tim 

inteprofessional. IPE merupakan wadah bagi mahasiswa dalam berkomuunikasi antar 

tim multidisiplin ilmu lainnya, sehingga mereka dapat saling berbagi ilmu, keahlian dan 

saling menghargai profesi lainnya. Kerjasama yang baik dalam tim akan berdampak 

pada keoptimalan dan kualitas pemberi pelayanan kesehatan. 

2.1.2 Prinsip Pelaksanaan Interprofessional Education 

 Prinsip pelaksanaan Interprofessional Education menurut Barr et al., (2017) 

terdapat tiga prinsip pelaksanaan IPE, yaitu : 

1) Value/Nilai 

a. Berfokus pada kebutuhan individu (pasien), keluarga dan komunitas 

agar dapat meningkatkan kualitas dan hasil pelayanan kesehatan. 

b. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota dari setiap 

profesi untuk memberikan pendapat. 

c. Mengahargai individualitas dan perbedaan antara nggota tim. 

d. Menghargai identitas dan keahlian setiap profesi. 

e. Mengedepankan penyamaran antar profesi dalam lingkungan 

pembelajaran. 

f. Menanamkan nilai uninprofesional dan multiprofesional. 

2) Process/Proses 

a. Terdiri dari rangkaian sistem pembelajaran untuk pendidikan, 

kesehatan manajerial, medis, perawatan social dan profesi lainnya. 

b. Mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi pada perencanaan, 

perkembangan dan evaluasi hasil pembelajaran. 
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c. Meninjau kembali kebijakan dan praktek secara kritis dari perbedaan 

perspektif. 

d. Tiap anggota dari profesi yang berbeda dapat saling belajar dan berbagi 

pengalaman serta keahlian masing-masing. 

e. Manajemen konflik yang baik, sehingga dapat menyamakan pendapat 

dan menyepakati hasil dari diskusi. 

f. Pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran di universitas 

dan di tempat di tempat kerja. 

g. Perpaduan antara teori dan praktek. 

h. Menggunakan pengajaran dasar evidence-based, termasuk runtutan atau 

rangkaian dan penempatan pelasanaan IPE. 

i. Menerapkan kriteria dan proses pengkajian jyang konsisten bagi 

seluruh profesi dengan tujuan agar menjadi profesi yang berkualifikasi. 

j. Melibatkan service users dan perawat dalam proses belajar mengajar. 

3) Outcome/Hasil 

a. Menghasilkan tenaga professional. 

b. Meningkatkan praktik dalam setiap profesi. 

c. Saling bekerjasama dan komunikasi dengan tujuan memperbaiki 

pelayanan kesehatan. 

d. Memperbaiki individu (pasien), keluarga dan komunitas. 

e. Tiap anggota dapat mendeskripsikan pengalamannya. 

f. Perkembangan yang terjadi pada anggota IPE dapat dijadikan dan 

penelitian yang sistematis. 
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2.1.3 Aplikasi Konsep Kurikulum IPE 

 Kurikulum IPE tidak dapat dipisahkan dari bagian kolaborasi interprofessional. 

Interprofessional Education dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan terhadap 

praktik kolaborasi. 

American College of Clinical Pharmacy ((Lee et al., 2009) membagi kompetensi pada 

IPE menjadi 4 bagian yaitu : pengetahuan, keterampilan (skill), sikap dan kemampuan 

tim. Hal tersebut akan membuat tenaga kesehatan lebih mengutamakan bekerjasama 

dalam melakukan perawatan pada pasien. 

Tabel 2.1.3 Kompetensi IPE 

No Kompetensi Utama IPE Komponen kompetensi IPE 

1 Kompetensi pengetahuan Strategi koordinasi 

Model berbagi tugas/pengkajian situasi 

Kebiasaan karakter bekerja dalam tim 

Pengetahuan terhadap tujuan tim 

Tanggung jawab yang spesifik 

2 Kompetensi keterampilan (skill) Pemantauan kerja bersama-sama 

Fleksibilitas/penyesuaian 

Dukungan perilaku/perilaku saling 

mendukung 

Kepemimpinan tim 

Pemecahan konflik 

Umpan balik 

Komunikasi/pertukaran informasi 

3 Kompetensi sikap (attitude) Orientasi tim 

Kemajuan bersama 

Berbagi pandangan/tujuan 

4 Kompetensi kemampuan tim Kepaduan tim 

Saling percaya  
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Orientasi bersama 

Kepentingan bekerja tim 

 

2.1.4 Metode Pembelajaran IPE 

1) Kuliah klasikal  

IPE dapat diterapkan pada mahasiswa menggunakan metode 

pembelajaran berupa kuliah klasikal. Setting perkuliahan melibatkan beberapa 

pengajar dari berbagai disiplin ilmu (team teaching) dan melibatkan mahasiswa 

dari berbagai profesi kesehatan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

terintegrasi dari berbagai profesi kesehatan. Kurikulum yang digunakan 

adalah kurikulum terintegrasi dari berbagai profesi kesehatan. Kuliah dapat 

berupa sharing  keilmuan terhadap suatu masalah atau materi yang sedang 

dibahas. 

2) Kuliah Tutorial (PBL) 

Setting kuliah tutorial dapat dilakukan dengan diskusi kelompok kecil 

yang melibatkan mahasiswa yang berasal dari berbagai profesi kesehatan. 

Mereka membahas suatu masalah dan mencoba mengidentifikasi dan mencari 

penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Modul yang digunakan adalah 

modul terintegrasi. Dosen berupa team teaching dari berbagai profesi dan 

bertugas sebagai fasilitator dalam diskusi tersebut. 

3) Kuliah Tutorial (Brain storming)   

Kuliah tutorial (Brain storming) dilaksanakan pada tatanan kelas. Modul 

yang digunakan adalah modul terintegrasi yang melibatkan mahasiswa yang 

berasal dari berbagai profesi kesehatan. Mahasiswa melakukan diskusi kasus 
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dengan ilmu yang  diketahui sendiri tanpa ada literature yang dibawa (Brain 

Storming). 

4) Kuliah Tutorial (Evidence Based) 

Kuliah tutorial (Evidence Based) merupakan metode yang baik bagi IPE 

karena dapat mendiskusikan bagaimana cara berkolaborasi dengan mahasiswa 

dari berbagai profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien 

dengan menggunakan Evidence Based terbaru. 

2.1.4 Manfaat Interprofessional Education 

 Dalam buku yang ditulis Nenny Triana (2018) menurut CIHC (Canadian 

Interprofessional Health Collaborative, 2009), manfaat dari Interprofessional Education (IPE) 

antara lain meningkatkan praktik yang dapat meningktkan pelayanan dan membuat 

hasil yang positif dalam melayani klien; meningkatkan pemahaman tentang 

pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan kerja secara kolaborasi; membuat 

lebih baik dan nyaman terhadap pengalaman dalam belajar bagi peserta didik; secara 

fleksibel dapat diterapkan dalam berbagai setting. Hal tersebut juga dijelaskan oleh 

WHO (2010), tentang salah satu manfaat dari pelaksanaan praktek Interprofessional 

Education (IPE) dan kolaboratif bahwa strategi ini dapat mengubah cara berinteraksi 

petugas kesehatan dengan profesi lain dalam memberikan perawatan.  

 World Health Organization (2010) juga menjabarkan manfaat yang dapat 

diperoleh dari IPE, yaitu : 

1) Educational benefits 

a) Mahasiswa memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih nyata. 

b) Mahasiswa mempelajari tentang bagaimana bekerja sebagai praktisi 
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c) Para staf dari berbagai profesi dapat ikut melakukan kontribusi kedalam 

pengembanagan program. 

2) Health policy benefits  

a) Meningkatkan praktik dan produktivitas di tempat kerja. 

b) Meningkatkan hasil pelayanan kesehatan. 

c) Meningkatkan tingkat keselamatan pasien. 

d) Jangkauan ke pelayanan kesehatan yang lebih baik. 

2.2  Kemampuan Kolaborasi  

2.2.1 Definisi 

 Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk 

menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Kolaborasi 

di dasari prinsip mengenai kebersamaan, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung 

gugat. Kolaborasi daam pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai asumsi peran yang 

melengkapi profesionalitas pelayanan kesehatan dan bekerja bersama-sama dengan 

kooperatif, berbagi tanggung jawab untuk memecahkan masalah dan membuat 

keputusan untuk formulasi dan perencanaan pelayanan pasien (WHO, 2010). 

 Dalam dunia kesehatan, praktik kolaborasi sangatlah penting. Pelayanan 

terbaik pada pasien tidak akan lepas dari praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan 

professional dalam memberikan pelayanan secara terintegrasi dalam memecahkan 

suatu kasus, salah satunya adalah oleh perawat. Kerjasama tim yang baik dapat 

membantu mengurangi masalah patient safety. Hubungan kolaborasi interprofesi dalam 

pelayanan kesehatan melibatkan sejumlah profesi kesehatan, namun kolaborasi 

merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi kualitas proses perawatan 

(Christiana, 2018). Pendekatan interprofesional dalam perawatan pasien diyakini dapat 
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meningkatkan hubungan professionalism, meningkatkan efisiensi dan koordinasi serta 

pencapaian pelayanan kesehatan pasien (Flynn et al., 2012).  

 World Health Organization (2010) mendefinisikan kemampuan kolaboratif 

kesehatan “ketika beberapa tenaga kesehatan dari latar belakang profesi yang berbeda 

memberikan pelayanan yang komperhensif dan pendidikan interprofesional terjadi 

ketika dua atau lebih profesi belajar satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi 

yang efektif dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2010). 

2.2.2 Aspek-Aspek dalam Kemampuan Kolaborasi 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Aprillia, dkk (2013) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa variabel yang menunjukkan bagaimana kemampuan kolaborasi pada 

mahasiswa, yiatu: 

1. Percaya Diri 

2. Sikap Positif 

3. Menghargai Masukan Orang Lain 

4. Memberi Dorongan 

5. Membangun Semangat Kelompok 

Triling & Fadel (2009) juga telah menjabarkan Indikator dalam 

Kemampuan Kolaborasi menjadi empat bagian, yaitu : 

Tabel 2.2.2 Indikator Kemampuan Kolaborasi 

Kolaborasi Indikator 

Kerjasama  Kerjasama berkelompok secara 

efektif 

Kerjasama berkelompok dengan 

tim yang beragam. 
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Fleksibilitas Kontribusi individu yang dibuat 

oleh masing-masing anggota tim 

Beradaptasi sesama anggota tim. 

Kompromi Membuat kompromi yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan 

bersama 

Diskusi antar kelompok untuk 

mengambil keputusan. 

Komunikasi Nilai Komunikasi secara efektif dalam 

kelompok. 

 

2.2.3 Peran dan Tanggung Jawab Dokter, Perawat dan Farmasi  

Dalam buku Neny Triana (2018) menjelaskan beberapa peran dan tanggung 

jawab Dokter, Perawat, Farmasi dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait pada 

Interprofessional Education (IPE), yaitu: 

1. Dokter 

Dalam buku yang dituliskan oleh Tharmizi Taher (2003) menjelaskan 

5 Star Doctor yang merupakan profil dokter ideal yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan serangkaian pelayanan kesehatan untuk memenuhi kualitas, 

kebutuhan, efektifitas biaya dan persamaan dalam dunia kesehatan. WHO 

(1994) menerapkan batasan bahwa dokter masa depan wajib memenuhi kriteria 

Lima kualitas seorang dokter, yaitu : 

1. Care Provider yaitu dokter harus memberikan pelayanan medis 

yang bermutu, menyeluruh, berkelanjutan dan manusiawi terhadap 

pasien. Dilandasi hubungan jangka panjang dan saling percaya. 



19 
 

 
 

2. Decision maker yaitu dokter memiliki kemampuan untuk 

menentukan tindakan yang harus diambil, memilih dan 

menerapkan teknologi kedokteran dan kesehatan secara efektif.  

3. Communicator yaitu dokter diharapkan dapat memotivasi, 

mengarahkan dan memberikan edukasi kepada orang lain 

mengenai pentingnya gaya hidup sehat.  

4. Community Leader yaitu dokter menempatkan diri sebagai teladan 

dan pemimpin yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat dalam pelaksanaan program yang sesuai dan 

dibutuhkan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

5. Manager yaitu dokter dapat menjalin kerjasama yang baik dengan 

teman sejawat, mitra kerja, maupun bidang lain diluar institusi demi 

kepentingan pasien dan masyarakat luas.  

2. Perawat  

a. Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan professional 

kesehatan lain : 

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama 

perawat dengan tenaga kesehatn lainnya baik dalam 

memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun 

dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara 

keseluruhan. 

2. Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, 

keterampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta 

menerima pengetahuan dan pengalamannya kepada sesama 
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perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari 

profesi bidang perawatan.  

b. Peran Perawat : 

Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 

terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, dimana 

dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat 

maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Menurut 

Aziz A 2010, peran perawat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemberi Asuhan Keperawatan yaitu memperlihatkan keadaan 

kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian 

pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses 

keperawatan, dari yang sederhana sampai dengan kompleks. 

2. Advokat pasien / klien yaitu menginterprestasikan berbagai 

informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain 

khususnya khususnya dalam pengambilan persetujuan atas 

tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, 

mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. 

3. Pendidik/Edukator yaitu membantu klien dalam 

meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit 

bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan 

perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. 

4. Koordinator yaitu mengarahkan dan merencanakan serta 

mengorganisir pelayanan kesehatan dari tim kesehatan 

sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai 

dengan kebutuhan klien. 
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5. Kolaborator yaitu peran yang dilakukan karena perawat bekerja 

melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, farmasi, 

fisioterapi dan lain-lain yang berupaya mengidentifikasi 

pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau 

tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. 

6. Konsultan yaitu tempat konsultasi terhadap masalah atau 

tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini 

dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang 

tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. 

3. Farmasi 

PERMENKES RI no. 72 (2016) menjelaskan tentang peran dan 

tanggung jawab Apoteker, diantaranya : 

a. Peran Pelayanan Apoteker 

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep yaitu pengkajian resep dilakukan untuk 

menganalisa adanya masalah terkait obat bila ditemukan masalah terkait. 

Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. 

2. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat yaitu proses untuk mendapatkan 

informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain yang pernah dan 

sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara 

atau data rekam medik/pencacatan penggunaan obat pasien. 

3. Rekonsiliasi Obat yaitu proses membandingkan instruksi pengobatan 

dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk 

mencegah terjadinya kesalahan obat (medication error). 

4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) yaitu kegiatan penyediaan dan pemberian 

informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini 
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dan komperhensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada dokter. Apoteker, 

perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar 

Rumah Sakit. 

5. Konseling yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi 

obat dari Apoteker (konselor) kepada pasien dan atau keluarganya. 

6. Visite yaitu kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara 

mandiri atau bersama tim tenaga kesehtan untuk mengamati kondisi klinis 

pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi 

dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. 

7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yaitu kegiatan pemantauan setiap 

respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim 

yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis diagnosa dan terapi. 

8. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) yaitu program evaluasi penggunaan obat 

yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. 

9. Dispensing Sediaan Steril yaitu apoteker harus melakukan di Instalasi 

Farmasi dengan teknik aseptic untuk menjamin sterilitas dan stabilitas 

produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta 

menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.  

b. Tanggung Jawab Apoteker 

Tanggung jawab atas obat dengan resep,  yaitu Apoteker diharapkan mampu : 

a. Apoteker mampu menjelaskan tentang obat kepada pasien, sebab 

apoteker mengetahui. 

b. Menjelaskan bagaimana obat tersebut digunakan. 

c. Menjelaskan reaksi samping obat yang mungkin ada. 

d. Menjelaskan stabilitas obat dalam bermacam-macam kondisi. 
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e. Menjelaskan sara dan rute pemakaian obat. 

2.2.4 Pengukuran Kemampuan Kolaborasi 

Bronstein (2002) menjabarkan untuk dapat mengukur tingkat kemampuan 

kolaborasi antara mahasiswa dan memeriksa sejauh mana individu dapat terlibat dalam 

perilaku kolaboratif terdapat lima dimensi, yaitu : 

1) Saling ketergantungan dalam interaksi professional yang mengacu pada 

terjadinya interaksi antara tenaga kesehatan lain menurut peran dan tugas 

masing-masing demi mencapai tujuan yang sama. Untuk fungsi ini seluruh 

tenaga kesehatan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan 

tanggung jawab masing-masing. Perilaku yang menunjukkan saling 

ketergantungan adalah waktu yang dihabiskan bersama dalam kegiatan 

formal dan informal, komunikasi secara lisan dan tertulis antar mahasiswa 

dan saling menghargai dan menghormati pendapat dan masukan yang 

diperlukan antar mahasiswa. 

2) Kegiatan professional yang baru saja dibuat yang mengacu pada 

tindakan kolaboratif dari apa yang dibuat ketika para profesional bertindak 

menurut peran masing-masing. Aktivitas ini memaksimalkan keahlian antar 

kolaborator. 

3)   Fleksibilitas yang berhubungan pada ketergantungan peran yang mengacu 

pada kejadian yang mempertimbangkan untuk kesenjangan peran. 

4) Tujuan bersama yang mengacu pada berbagi tanggung jawab dalam seluruh 

proses untuk mencapai tujuan bersama, termasuk ikut dalam mendesain, 

mendefinisikan, mengembangkan dan mencapai tujuan akhir.  
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5) Refleksi atas proses yaitu mengacu pada perhatian dalam proses kerjasama  

antar mahasiswa. Dapat termasuk pada saat mereka berfikir, saling 

menyampaikan pendapat dan memberikan umpan balik antar mahasiswa 

dalam proses berdiskusi untuk memperkuat hubungan dan efektivitas 

kolaborasi. 

Sedangkan Ofstedal & Dahlberg (2009) juga telah menjabarkan pengukuran 

kemampuan kolaborasi dalam Collaboration Self-Assesment Tool (CSAT) yang merupakan 

hasil dari penelitian di seluruh disiplin ilmu termasuk bisnis, kesehatan, teknologi dan 

pendidikan yang kemudian memberikan pengetahuan sedikit informasi yang dapat 

membantu pendidik dapat memahami, mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan 

kolaborasi. Dan hasil dari evaluasi dan identifikasi komponen penting dari kolaborasi 

yang dapat diterapkan adalah : 

1) Kontribusi yaitu bagaimana mahasiswa dapat saling berbagi ilmu dan 

ide mengenai tugas tertentu 

2) Kualitas Kerja yaitu bagaimana mahasiswa menjaga dan 

mengembangkan kualitas kerja (pengetahuan) yang dibawa dalam suatu 

kondisi. 

3) Manajemen Waktu yaitu bagaimana mahasiswa dapat memastikan 

bahwa tugas sudah selesai dan menyesuaikan tenggat waktu atau 

tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. 

4) Dukungan Tim  yaitu mahasiswa secara terbuka berusaha untuk 

saling mendukung sesama tim. 
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5) Kesiapan yaitu mahasiswa siap untuk memberikan hasil usahanya 

(memberikan respon atau jawaban hasil pemikiran sendiri) dalam suatu 

kondisi. 

6) Pemecahan masalah yaitu bagaimana mahasiswa secara aktif mencari 

solusi untuk suatu masalah. 

7) Kerjasama yaitu bagaimana mahasiswa mendukung antar tim dan 

menjadi responsif terhadap kebutuhan anggota tim lainnya. 

8) Interaksi dengan orang lain yaitu bagaimana mahasiswa saling 

mendengarkan, menghormati, mengakui dan mendukung usaha orang 

lain. 

9) Fleksibilitas peran yaitu mahasiswa dapat berperan antara menjadi 

pemimpin dan pengikut. 

10) Refleksi yaitu bagaimana mahasiswa dapat memperbaiki diri dalam 

berkolaborasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hinyard et al (2019) dengan 

mengkolaborasikan pada penelitian sebelumnya mendapatkan 3 komponen 

yang tepat untuk digunakan dalam mengukur kemampuan kolaborasi 

mahasiswa yaitu dengan 3 komponen  menggunakan instrumen SACS (Self –

Assessed Collaboration Skills). Pada instrumen SACS lebih membahas pada 

indikator yang berhubungan pada pengembangan kemampuan kolaborasi. 

Ketiga komponen yang termasuk pada instrumen SACS adalah : 

1) Kontribusi yaitu bagaimana mahasiswa dapat saling berbagi ilmu dan ide 

mengenai tugas tertentu 
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2) Interaksi dengan Orang lain yaitu bagaimana mahasiswa saling 

mendengarkan, menghormati, mengakui dan mendukung usaha orang lain. 

3) Pembelajaran Tim yaitu termasuk bagaimana setiap mahasiswa mencari 

solusi bersama-sama dalam memecahkan masalah. 

Hinyard et al., (2019) menjelaskan bahwa pengukuran menggunakan 

SACS juga dapat membantu untuk dapat memberikan ukuran yang 

komperhensif kolaborasi bahwa kemampuan mengkaji tidak hanya pada 

kontribusi mahasiswa dan kinerja dukungan sesama tim tetapi juga 

memeriksa kemampuannya terlibat dalam percakapan yang produktif dan 

memberikan kontribusi pada pembelajaran tim, yang sebelumnya langkah-

langkah tersebut telah sering diperiksa dalam penelitian sebelumnya salah 

satunya oleh Ofstedal & Dahlberg (2009). Dengan demikian SACS dapat 

mengintegrasikan penilaian sebagai pendamping untuk dapat 

mengembangkan kemampuan kolaborasi mahasiswa. 

 


