
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan sumber 

daya manusia yang memiliki kemampuan akademik dan profesional 

(AIPDIKI, 2013). Pendidikan keperawatan merupakan salah satu pendidikan 

tenaga kesehatan yang menghasilkan tenaga profesional. Tenaga keperawatan 

yang kompeten dibutuhkan untuk memberikan pelayanan keperawatan dalam 

menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan standar kurikulum 

nasional. 

Standar kurikulum pendidikan D-III Keperawatan dalam 

melaksanakan praktik keperawatan harus sesuai dengan standar kompetensi. 

Hal ini sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati dalam penjelasan 

pasal 35 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa kemampuan yang 

dimiliki oleh kompetensi lulusan yaitu yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan (Hidayat, 2013).  

Kompetensi keperawatan dapat diterapkan melalui proses 

keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan berpikir kritis.  

Mahasiswa keperawatan dalam praktiknya, akan menemukan berbagai 

kondisi kritis dalam menghadapi masalah pasien yang rumit, di mana 

masalah-masalah kesehatan semakin kompleks, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi keperawatan semakin canggih, dan selain itu 
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persyaratan dunia kerja semakin menuntut tenaga keperawatan yang 

kompeten.  

Tenaga keperawatan yang kompeten dalam proses pembelajarannya 

pada tahap akademik yang dibagi dalam situasi kelas dan laboratorium tidak 

bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan proses pembelajaran melalui 

pendekatan teacher centered learning (TCL). Pada pendekatan TCL 

mahasiswa harus mempelajari prosedur simulasi di laboratorium secara 

terpisah satu waktu belajar teori saja di kelas dan waktu lainnya belajar 

keterampilan di laboratorium (Glen & Landers, 2000 dalam Junet al, 2013). 

TCL membuat mahasiswa sulit mencapai kompetensi jika menemukan satu 

hambatan atau permasalahan dalam proses belajarnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang diharapkan dapat 

diperoleh siswa setelah melalui proses pembelajaran (Sanjaya, 2006). 

Kemampuan yang diharapkan mengacu pada taksonomi tujuan pengajaran 

yang dikembangkan oleh Bloom yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Untuk mencapai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

diharapkan, mendorong dosen untuk merangkul metode pembelajaran yang 

terintegrasi pada kedua komponen dalam proses pembelajaran di kelas 

maupun di laboratorium, dan diperlukan adanya proses pembelajaran yang 

inovatif yang menuntut mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang inovatif dapat diperoleh dengan merubah 

pendekatan yang berpusat pada guru (TCL) (Tiwari et al, 2006; dalam 



Khatiban & Sangestani, 2014) menjadi pendekatan yang berfokus pada siswa 

(SCL) artinya guru tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih dominan 

dalam proses pembelajaran. Strategi metode pembelajaran SCL yang dapat 

membantu mahasiswa dalam meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor salah satunya adalah model siklus belajar engagement, 

eksploration, explanation, elaboration, dan evaluation (5 E) yang dianggap 

sebagai metode yang mampu mencapai integrasi pada prosedur simulasi di 

laboratorium antara teori dan praktek (Balci et al, 2006 dalam Jun et al, 

2013).  

Penerapan Model siklus 5E pada setiap fasenya berkontribusi untuk 

perubahan konseptual siswa dari pengetahuan sebelumnya yang 

memunculkan pengetahuan baru dan pemahaman tentang pengetahuan ilmiah 

dan keterampilan melalui praktikum klinis (Bybee, 1997 dalam Burke, 2014). 

Model siklus belajar 5E sangat berguna untuk pengembangan metode 

pembelajaran yang mencakup teori dan praktek (Ceylan & Geban, 2009).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran siklus belajar 5E berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar (Kulsum & Hindarto, 2011; Rahayuningsih et al, 2012; Astutik, 

2012). Studi penelitian lain juga dengan membandingkan efektifitas siklus 5E 

dengan efektifitas ekspositori (konvensional) (Kaynar et al, 2009), menurut 

kesimpulan peneliti kegiatan bagi mahasiswa dalam siklus 5E membantu 

mereka untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mencaritahu di 

mana kesalahpahaman mereka. Selain dapat meningkatkan pengetahuan, 



mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan, mengemukakan 

ide-ide mereka, dan juga adanya praktek yang membantu mahasiswa 

memperpanjang pemahaman konseptual.  

Mahasiswa keperawatan pada tatanan klinis akan menghadapi 

berbagai macam masalah kesehatan pasien, sehingga memerlukan adanya 

metode pembelajaran yang menggunakan skenario klinis dan didapat dalam 

metode problem based learning (PBL). PBL merupakan strategi mengajar 

yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

dan sikap mahasiswa. 

Mahasiswa dapat meningkatkan pemahamannya tentang apa yang 

mereka pelajari sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam kondisi nyata 

pada kehidupan sehari-hari. Mahasiswa juga dapat aktif dalam berpikir, 

berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan dapat mendorong kerja sama 

tim. Penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar yang penggunaan metode 

PBL lebih baik dari pada yang menggunakan pembelajaran konvensional, dan 

juga tingkat kejenuhan siswa dalam pembelajaran yang menggunakan PBL 

tidak lebih rendah dari titik jenuh siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional (Kresma, 2014). 

Dalam metode PBL, mahasiswa mengeksplorasi kompleksitas situasi 

kehidupan nyata, mencari hubungan di seluruh disiplin ilmu, dan 

menggunakan pengetahuan yang ada dan baru yang diperoleh dalam proses 

keperawatan, situasi yang sama dengan tahap eksplorasi pada model siklus 

belajar 5E (Williams, 2001 dalam Jun et al, 2013). Metode PBL tidak 



memiliki fase elaborasi yang dapat membantu mahasiswa dalam menerapkan 

konsep belajar pada skenario klinis yang menimbulkan masalah keperawatan 

(Jun et al, 2013). Sehingga, metode PBL dapat digabungkan  dengan model 

siklus belajar 5E pada proses pembelajaran mahasiswa dalam prosedur 

simulasi di laboratorium, khususnya pada mata kuliah dengan teori dan 

praktek seperti Keperawatan Medikal Bedah (KMB).   

Pada studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dari hasil pengamatan 

proses belajar-mengajar di Akper Samawa Sumbawa yang masih 

menggunakan pendekatan teacher centered learning yang didominasi oleh 

dosen dalam belajar mengajar di kelas yaitu metode ceramah. Mahasiswa 

terlihat pasif dalam mengikuti proses pembelajaran ditunjukkan dengan sikap 

hanya mendengarkan penjelasan dosen. Dari hasil kuesioner yang dibagikan 

oleh bagian akademik pada 85 mahasiswa terhadap evaluasi kinerja dosen 

didapatkan data bahwa 75 % mahasiswa mengatakan dengan metode ceramah 

yang biasa digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar di kelas 

membuat bosan dan kurang menarik, mahasiswa menginginkan lebih banyak 

diskusi dalam proses pembelajaran. 

Dari semua mata kuliah keperawatan, mata kuliah KMB yang 

memiliki nilai paling rendah dari mata kuliah lainnya. Pada mata kuliah KMB 

diberikan dalam tiga semester yaitu KMB 1 pada semester 3, KMB 2 pada 

semester 4, dan praktik klinik KMB 1 dan 2 pada semester 5. Pada KMB 1 

rata-rata nilai mahasiswa mencapai 70 dan KMB 2 rata-rata nilai mahasiswa 

67 pada hasil ujian pada tahun akademik 2014/2015 (data hasil studi 



akademik Akper Samawa Sumbawa, 2015). KMB di Akper Samawa 

Sumbawa merupakan mata kuliah dengan SKS besar yaitu 12 SKS yang 

terbagi dalam KMB 1 sebesar 3 SKS, praktik klinik KMB 1 sebesar 3 SKS, 

KMB 2 sebesar 3 SKS, dan praktik klinik KMB 2 sebesar 3 SKS. KMB 

penting dipelajari karena masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia 

dewasa baik yang bersifat akut maupun kronik yang meliputi gangguan 

fungsi tubuh pada berbagai sistem tubuh.  

Pembelajaran pada materi KMB memiliki suatu peran yang penting 

dalam pendidikan keperawatan karena mahasiswa diharapkan akan mampu 

memberikan dan melaksanakan asuhan keperawatan yang komprehensif, 

sehingga permasalahan yang muncul dapat diatasi dalam tatanan nyata. Selain 

itu, keilmuan KMB juga memiliki bobot yang paling besar yaitu 25-37% dari 

bobot keilmuan yang lain pada uji kompetensi keperawatan.  

Kondisi demikian bila terus dibiarkan, maka akan berdampak buruk 

bagi mahasiswa khususnya terhadap kualitas pembelajaran KMB, dan bagi 

kualitas institusi pendidikan secara umum. Berdasarkan substansi 

permasalahan yang diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penelitian tentang Penerapan Model Siklus Belajar 5E dengan PBL dalam 

upaya meningkatkan kognitif, afektif, psikomotor mahasiswa. 

B. Rumusan Masalah  

Inovasi metode pembelajaran siklus belajar 5E dengan PBL yang 

merupakan metode belajar yang menerapkan konsep belajar pada skenario 

klinis yang menimbulkan masalah keperawatan sebagai langkah awal dalam 



mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru, mengeksplorasi 

kompleksitas situasi kehidupan nyata yang diperoleh dalam proses 

keperawatan. Metode konvensional (TCL) belum mampu membantu 

mahasiswa menerapkan konsep belajar yang efektif terhadap tujuan 

pengajaran pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam proses 

keperawatan, khususnya pada mata kuliah dengan teori dan praktek seperti 

Keperawatan Medikal Bedah (KMB). 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang 

dirancang peneliti adalah: “Apakah Penerapan Model Siklus Belajar 5E 

dengan PBL dapat meningkatkan kognitif, afektif, psikomotor mahasiswa 

pada mata kuliah KMB sistem muskuloskeletal di AKPER Samawa 

Sumbawa?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh Model Siklus Belajar 5E dengan PBL dalam 

meningkatkan kemampuan Kognitif, Afektif dan Psikomotor mahasiswa 

pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah sistem muskuloskeletal di 

AKPER Samawa. 

2. Tujuan Khusus 

a. Membandingkan kemampuan kognitif mahasiswa pada mata kuliah 

KMB sistem muskuloskeletal di AKPER Samawa Sumbawa sebelum 

dan sesudah menggunakan model siklus belajar 5E dengan PBL dan 



POLTEKKES Mataram Prodi Keperawatan Bima yang menggunakan 

metode konvensional. 

b. Membandingkan kemampuan afektif mahasiswa pada mata kuliah 

KMB sistem muskuloskeletal di AKPER Samawa Sumbawa sebelum 

dan sesudah menggunakan model siklus belajar 5E dengan PBL dan 

POLTEKKES Mataram Prodi Keperawatan Bima yang menggunakan 

metode konvensional. 

c. Membandingkan kemampuan psikomotor mahasiswa pada mata 

kuliah KMB sistem muskuloskeletal di AKPER Samawa Sumbawa 

sebelum dan sesudah menggunakan model siklus belajar 5E dengan 

PBL dan POLTEKKES Mataram Prodi Keperawatan Bima yang 

menggunakan metode konvensional. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori inovasi 

strategi pembelajaran yaitu model siklus belajar 5e dengan PBL dalam 

dunia pendidikan khususnya keperawatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi 

Institusi pendidikan mendapatkan masukan yang positif dari 

hasil penelitian terutama bagi para dosen dalam menggunakan atau 

memilih metode pembelajaran. 

 



b. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat meningkatkan kognitif, afektif, psikomotor 

melalui pendekatan pembelajaran student centered learning (SCL) 

dengan metode pembelajaran model siklus belajar 5e dengan PBL. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai kerangka 

berpikir dalam menambah referensi terkait metode pembelajaran 

model siklus belajar 5E dengan PBL. 

E. Penelitian Terkait 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh: 

1. Jun, Lee, Park, Chang, dan Kim, 2013 di Korea Selatan, dengan judul 

“Use of the 5E Learning Cycle Model Combined With Problem-Based 

Learning for a Fundamentals of Nursing Course” penelitian ini 

merupakan penelitian quasi eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kelompok eksperimen hasilnya signifikan dalam meningkatkan 

kemampuan diri, berpikir kritis, sikap, dan kepuasan belajar. Penelitian 

ini menguji efektifitas model siklus belajar 5E dengan PBL (kelompok 

intervensi) pada mata kuliah Fundamental Keperawatan pada tingkat 

pengetahuan mahasiswa, self efficacy, sikap, berpikir kritis, kepuasan 

belajar dan membandingkan hasilnya dengan pembelajaran konvensional 

(kelompok kontrol). Pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini 

adalah penggunaan model siklus belajar 5E dengan PBL terhadap 



peningkatan kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa pada mata 

kuliah Keperawatan Medikal Bedah sistem muskuloskeletal. 

2. Yu, Zhang, Xu, Wu, dan Wang, 2013 di Cina, dengan judul 

“Improvement in Critical Thinking Dispositions of Undergraduate 

Nursing Students Through Problem-Based Learning: A Crossover-

Experimental Study” penelitian ini merupakan penelitian crossover-

experimental pada mata kuliah keperawatan. Semua siswa secara acak 

dibagi dalam dua kelompok secara paralel, dengan satu kelompok 

menerima PBL dan kelompok LBL (lecture based learning) sebagai 

kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL meningkatkan 

disposisi berpikir kritis pada mahasiswa keperawatan, dibandingkan 

dengan LBL. Pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah 

penggunaan model siklus belajar 5E dengan PBL terhadap peningkatan 

kognitif, afektif, dan psikomotor pada mata kuliah Keperawatan Medikal 

Bedah sistem muskuloskeletal. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

quasy eksperiment. 

3. Khatiban dan Sangestani, 2014 di Iran, dengan judul “The effects of using 

problem-based learning in the clinical nursing education on the students' 

outcomes in Iran: A quasi-experimental study”, desain penelitian ini 

adalah quasi eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi umum dan khusus PBL siswa meningkat dalam post-test 

secara signifikan. Sikap dan kinerja siswa terhadap PBL secara signifikan 

lebih baik dari pada kelompok kontrol. Pada penelitian yang dilakukan 



peneliti saat ini adalah penggunaan model siklus belajar 5E dengan PBL 

terhadap peningkatan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

4. Sari, Mulyani, dan Utami, 2013 di Kartasura-Indonesia, dengan judul 

“Penerapan Siklus Belajar 5E (Learning cycle 5E) dengan Penilaian 

Portofolio untuk Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil Belajar Pada 

Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan”. Penelitian ini merupakan 

penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 

semester genap SMA N 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Dari hasil 

observasi, angket dan tes pada siklus I, diperoleh ketercapaian keaktifan 

siswa adalah 70,11%. Ketercapaian aspek afektif adalah 75,75% dan 

aspek psikomotor adalah 69,70%. Pada aspek kognitif ketercapaiannya 

hanya 58,97% di mana hasil tersebut belum mecapai target yang 

ditetapkan. Dari hasil observasi, angket dan tes pada siklus II, diperoleh 

ketercapaian keaktifan siswa adalah 80,13%. Ketercapaian aspek afektif 

adalah 77,62% dan aspek psikomotor adalah 88,50%.    Pada aspek 

kognitif ketercapaiannya adalah 82,05% di mana hasil tersebut sudah 

mecapai target yang ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan peneliti 

saat ini adalah penggunaan model siklus belajar 5E dengan PBL pada 

mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah sistem muskuloskeletal pada 

mahasiswa D3 Keperawatan, dengan metode quasy eksperimen. 

5. Afifah, Asim, dan Muhardjito, 2012 di Malang-Indonesia, dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran 5-E Learning Cycle Terhadap kerja 



Ilmiah Dan Prestasi Belajar  Fisika”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rancangan eksperimental semu (quasi experimental 

design). Hasil penelitian menunjukkan kerja ilmiah dan prestasi belajar 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran 5E Learning Cycle lebih 

tinggi daripada siswa yang belajar dengan model pembelajaran Direct 

Instruction. Pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan 

model siklus belajar 5E dengan PBL terhadap peningkatan kognitif, 

afektif, dan psikomotor pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 

sistem muskuloskeletal mahasiswa D3 Keperawatan. 

6. Sari, Asim, dan Yudyanto, 2006 di Probolinggo-Indonesia, dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Untuk 

Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi Belajar Fisika”. Jenis penelitian 

adalah tindakan kelas. Penelitian berlangsung dalam dua siklus, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan catatan lapangan, lembar observasi, 

dan tes. Analisis data dalam penelitian ini besifat kualitatif (berupa kata 

atau kalimat) dan kuantitatif (berupa angka). Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan keterlaksanaan pembelajaran sebesar 

8,70%, peningkatan aktivitas siswa pada aspek afektif sebesar 18,34%, 

sedangkan untuk aspek psikomotor sebesar 16,53%, dan peningkatan 

pada prestasi belajar siswa sebesar 22,58%. Pada penelitian yang 

dilakukan peneliti saat ini adalah penggunaan model siklus belajar 5E 

dengan PBL terhadap peningkatan kognitif, afektif, dan psikomotor pada 



mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah sistem muskuloskeletal dengan 

metode quasy eksperimen.  

Dari beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

metode pembelajaran model siklus belajar 5E dapat meningkatkan 

prestasi maupun hasil belajar dan metode PBL dapat meningkatkan 

kinerja siswa, mampu berpikir kritis, sikap, dan juga hasil belajar atau 

prestasi belajar siswa. Sedangkan, kombinasi dari metode pembelajaran 

model siklus belajar 5e dengan PBL dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan sikap, kemampuan berpikir kritis, dan adanya rasa kepuasan 

dalam belajar yang diteliti pada mahasiswa keperawatan pada mata 

kuliah Fundamental Nursing. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini 

adalah model siklus belajar 5E dengan PBL terhadap peningkatan 

kognitif, afektif, psikomotor mahasiswa D3 keperawatan pada mata 

kuliah Keperawatan Medikal Bedah (KMB) sistem muskuloskeletal. 

 


