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Lampiran 1 

SURAT PERNYATAAN  

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bersedia untuk 

turut berpartisipasi menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh 

Mahasiswa Program Studi Magister Keperawatan, Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu : 

Nama  : Ferawati 

N.I.M  : 20141050046 

Judul     : PenerapanCase Based Learning dalam meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa keperawatan. 

Saya telah menerima penjelasan dari peneliti terkait dengan segala 

sesuatu mengenai penelitian ini. Saya mengerti bahwa informasi yang saya 

berikan, akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Selain itu, Jawaban 

yang saya berikan ini adalah sebenarnya sesuai dengan apa yang saya 

ketahui tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Yogyakarta,    Juni  2016 

 

  Responden  
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 

 

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 

 

 

A. Partisipan :   

Kaprodi/Pengelola Prodi/Pengelola Bidang Pendidikan STIKes 

Insan Cendekia Husada Bojonegoro 

B. TujuanWawancara 

1. TujuanUmum 

Tujuan umum wawancara ini adalah untuk mengetahui 

strategi pembelajaran yang ditertapkan dan apakah dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis pada mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah yang digunakan Prodi Ners 

STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari wawancara adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui metode pembelajaran di kelas pada mata 

kuliah Keperawatan Medikal Bedah pada Prodi Ners STIKes 

Insan Cendekia Husada Bojonegoro 

b. Untuk mengetahui apakah metode yang digunakan dapat 

meningkatakan kemampuan berfikir kritis mahasiswa pada 

mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. 
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c. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan untuk 

mencari metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan 

pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. 

C. Data Umum Wawancara : 

1. Nama Pewawancara : 

2. Tanggal Wawancara :   

3. Tempat Wawancara :   

4. Nama Lengkap Partisipan :   

5. Pekerjaan Partisipan :  

6. Nomor Telepon/ Handphone Partisipan :  

7. Alamat Partisipan                                  :   

D. Tahap Pembukaan Wawancara: 

1. Pewawancara menyampaikan ucapan terimakasih kepada 

partisipan atas kesediannya meluangkan waktu untuk 

diwawancarai 

2. Pewawancara memperkenalkan diri dan menjelaskan topik yang 

wawancara yang akan dilakukan 

3. Pewawancara membuat kontrak waktu dengan partisipan 

4. Pewawancara memberikan informasi kepada partisipan bahwa 

dalam hal ini dia bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, 

harapan, serta saran-saran yang berkaitan dengan topic wawancara 
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E. Tahap Pelaksanaan Wawancara 

Panduan Wawancara Mendalam dengan Kaprodi/Pengelola 

Prodi/Pengelola Bidang Pendidikan 

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang kemampuan berfikir kritis? 

2. Bagaimana kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program Ners 

STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro 

3. Apakah strategi pembelajaran selama ini sudah mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program 

Ners STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro? Mengapa? 

4. Strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program Ners STIKes Insan 

Cendekia Husada Bojonegoro, khususnya dalam mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah? Apa alasannya? 

5. Bagaimana ketersediaan sumber daya pada Program Ners STIKes 

Insan Cendekia Husada Bojonegoro untuk mengembangkan 

strategi tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? 

F. Tahap Penutup 

Pewawancara mengucapkan terimakasih atas perhatian dan 

kerjasama partisipan yang telah memberikan segala informasi guna 

mengidentifikasi atau mengungkap informasi tentang hal-hal yang 

selama ini diterapkan dalam proses pembelajaran dikelas. 
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BIODATA PARTISIPAN 

 

 

 

1. NamaPartisipan           : 

2. Umur                            :  

3. JenisKelamin               :  

4. Alamat               :  

5. Suku                           :  

6. Agama                          :  

7. Lama wawancara          :   

8. Pukul :  

9. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 

Transkrip 

PERTANYAAN JAWABAN 
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Panduan FGD dengan tim pengasuh mata kuliah Keperawatan Medikal 

Bedah 

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang kemampuan berfikir kritis? 

2. Seberapa penting kemampuan berfikir kritis dikembangkan pada 

masha aiswa  

3. Bagaimana kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program Ners 

STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro 

4. Apakah strategi pembelajaran selama ini sudah mampu 

mengembangkan kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program 

Ners STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro? Mengapa? 

5. Strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa Program Ners STIKes Insan 

Cendekia Husada Bojonegoro , khususnya dalam mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah? Apa alasannya? 

6. Bagaimana ketersediaan sumber daya pada Program Ners STIKes 

Insan Cendekia Husada Bojonegoro untuk mengembangkan 

strategi tersebut? Bagaimana cara mengatasinya? 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR KUESIONER 

 

 

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Tulislah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan 

2. Isilah semua data pada tempat yang tersedia dengan benar 

3. Kejujuran dan partisipasi anda sangat saya harapkan 

4. Atas kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih 

 

B.Identitas Responden 

1. Tanggal Pengisian : 

2. Nama    : 

3. Umur   : 

4. Jenis Kelamin  : 

5. Asal Universitas  : 

 

C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda (√) 

pada kolom yang telah disediakan. 

1. Kuesioner Kemampuan Berpikir Kritis (CCTDI) Oleh, Mutiarani 

(2010) 

 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 

 Truthseeking      

1 

Saya mengambil keputusan yang 

tepat dalam membahas kasus-

kasus keperawatan ? 

     

2 

Saya memilih alternatif 

penyelesaian masalah yang tepat 

dalam memecahkan masalah 

keperawatan ? 
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3 

Keputusan yang saya ambil dalam 

diskusi berdasarkan analisis 

terlebih dahulu ? 

     

 Openmindedness      

4 
Saya berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan diskusi ? 

     

5 

Saya menghargai setiap pendapat 

yang diajukan oleh rekan diskusi 

saya ? 

     

6 

Saya dapat memahami setiap 

pendapat yang diajukan oleh 

rekan diskusi saya ? 

     

7 

Saya dapat menyimpulkan 

pendapat yang diajukan oleh 

rekan diskusi saya, dan kemudian 

saya menjelaskan kembali kepada 

forum ? 

     

8 

Saya mampu memberikan 

tanggapan terhadap pendapat 

rekan diskusi saya ? 

     

 Analyticity      

9 

Apabila saya menemui kesulitan, 

maka saya akan berusaha mencari 

jawabannya dengan mencari 

referensi di textbook maupun 

jurnal ? 

     

10 
Apabila saya menemui kesulitan 

dalam diskusi, maka saya akan 

berusaha memecahkan masalah 
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tersebut melalui analisis yang 

tepat ? 

 Systematicity      

11 

Sebelum pelaksanaan diskusi, 

saya belajar terlebih dahulu 

mengenai kasus yang akan 

dibahas ? 

     

12 

Saya mencari tambahan informasi 

mengenai kasus yang akan 

dibahas ? 

     

13 

Saya mencari tambahan informasi 

di buku-buku dan jurnal 

penelitian yang terkait dengan 

kasus yang akan dibahas? 

     

14 
Saya merasa percaya diri untuk 

menyampaikan pendapat saya ? 

     

15 

Saya menyampaikan pendapat 

dengan lugas dan tanpa ragu-ragu 

?  

     

16 
Walaupun pendapat saya ditolak, 

saya tidak menjadi rendah diri ? 

     

 Inquisitiveness      

17 
Saya tertarik untuk mempelajari 

hal-hal baru ? 

     

18 

Saya akan berusaha untuk 

mencari tahu tentang hal yang 

tidak saya mengerti dalam diskusi 

? 
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19 

Apabila saya menemukan hal 

yang baru, maka saya akan 

berusaha untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap mengenai 

hal tersebut ? 

     

 Maturity      

20 

Saya menggunakan pertimbangan 

dan analisis dalam membuat 

keputusan ? 

     

21 

Keputusan yang saya ambil 

berdasarkan kesepakatan anggota 

kelompok diskusi? 

     

22 

Saya mendiskusikan dengan 

rekan diskusi, apabila akan 

mengubah keputusan yang telah 

disepakati ? 

     

 

Keterangan : STS = Sangat tidak setuju  S = Setuju 

  TS = Tidak setuju   SS  = Sangat 

setuju 

  R = Ragu-ragu 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI  

KEAKTIFAN DOSEN DALAM WORKSHOP  
 

Hari / Tanggal  : _________________ 

Nama Dosen  : _________________  

Nama Observer  : _________________ 

 

Tujuan : 

1. Merekam data berapa banyak dosen di suatu kelas aktif dalam 

workshop 

2. Merekam data kualitas aktivitas diskusi dosen 

 

Petunjuk : 

1. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu 

pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa. 

2. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

Iya = 1, tidak = 0 

No. Keaktifan dosen Iya   Tidak 

A. 
Pengetahuan dialami, dipelajari, dan 

ditemukan oleh dosen 
--- --- 

1. Melakukan pengamatan  --- --- 

2. 

Meperhatikan dengan aktif (misal dengan pen di 

tangan untuk menggaris bawahi atau membuat 

catatan kecil atau tanda-tanda tertentu pada teks) 

--- --- 

3. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 

respon, misal tersenyum atau tertawa saat 

mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 

terkagum-kagum bila mendengar sesuatu yang 

menakjubkan, dsb) 

 

--- --- 
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B. 
Dosen melakukan sesuatu untuk memahami 

materi (membangun pemahaman) 
--- --- 

1. 
Berlatih (misalnya mencoba membuat kasus 

sendiri sesuai denga tahapan) 
--- --- 

2. 

Berpikir kreatif (misalnya mencoba memecahkan 

masalah-masalah pada kasus yang mempunyai 

variasi berbeda dengan contoh yang diberikan) 

--- --- 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu menemukan 

kejanggalan, kelemahan atau kesalahan yang 

dilakukan orang lain dalam menganalisis kasus ) 

--- --- 

C. 
Dosen mengkomunikasikan sendiri hasil 

pemikirannya 
--- --- 

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi kasus --- --- 

5. Mengumpulkan kasus --- --- 

D. Dosen berpikir reflektif  --- --- 

1. 
Mengomentari dan menyimpulkan kasus yang 

dibuat 
--- --- 

2. 
Memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam 

pembuatan kasus 
--- --- 

3. 
Mengevaluasi kasus tersebut dapat di aplikasikan 

kepada mahasiswa atau harus di revisi 
--- --- 

 

Bojonegoro, ...................................... 

 

 

(Observer) 
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Lampran 7 

 

LEMBAR OBSERVASI  

KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM BELAJAR 
 

Semester / Kelas  : _________________  

Hari / Tanggal  : _________________ 

Nama Mahasiswa : _________________  

Nama Observer  : _________________ 

 

Tujuan : 

3. Merekam data berapa banyak mahasiswa di suatu kelas aktif 

belajar 

4. Merekam data kualitas aktivitas belajar mahasiswa 

 

Petunjuk : 

3. Observer harus berada pada posisi yang tidak mengganggu 

pembelajaran tetapi tetap dapat memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa. 

4. Observer memberikan skor sesuai dengan petunjuk berikut: 

0 = Tidak, 1 = Iya 

No. Aktivitas Belajar mahasiswa Iya  Tidak 

A. 
Pengetahuan dialami, dipelajari, dan 

ditemukan oleh mahasiswa   

1. Memperhatikan di saat dijelaskan --- --- 

2. 

Membaca dengan aktif (misal dengan pen 

di tangan untuk menggaris bawahi atau 

membuat catatan kecil atau tanda-tanda 

tertentu pada teks) 

--- --- 

3. 

Mendengarkan dengan aktif (menunjukkan 

respon, misal tersenyum atau tertawa saat 

mendengar hal-hal lucu yang disampaikan, 

terkagum-kagum bila mendengar sesuatu 

--- --- 
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yang menakjubkan, dsb) 

B. 

Mahasiswa melakukan sesuatu untuk 

memahami materi pelajaran 

(membangun pemahaman) 
  

1. 

Mencoba untuk berlatih (misalnya 

mencobakan sendiri konsep-konsep misal 

berlatih dengan kasus-kasus) 

--- --- 

2. 

Berpikir kreatif (misalnya mencoba 

memecahkan masalah-masalah pada kasus 

yang mempunyai variasi berbeda dengan 

contoh yang diberikan) 

--- --- 

3. 

Berpikir kritis (misalnya mampu 

menemukan kejanggalan, kelemahan atau 

kesalahan yang dilakukan orang lain dalam 

menyelesaikan kasus atau tugas) 

--- --- 

C. 
mahasiswa mengkomunikasikan sendiri 

hasil pemikirannya   

1. Mengemukakan pendapat --- --- 

2. Menjelaskan  --- --- 

3. Berdiskusi --- --- 

4. Mempresentasi laporan --- --- 

5. Mengumpulkan hasil pekerjaan --- --- 

D. mahasiswa berpikir reflektif  
  

1. 
Mengomentari dan menyimpulkan proses 

pembelajaran 
--- --- 

2. 
Menyimpulkan materi pembelajaran dengan 

kata-katanya sendiri / merangkum 
--- --- 

 

Bojonegoro, ...................................... 

 

 

(Observer) 
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Lampiran 8 

 

BIODATA PARTISIPAN 

 

10. NamaPartisipan           : Ns. M 

11. Umur                            :  

12. JenisKelamin               :  

13. Alamat               :  

14. Suku                           :  

15. Agama                          :  

16. Lama wawancara          :   

17. Pukul :  

18. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada Bojonegoro 

Transkrip 

PERTANYAAN JAWABAN Sub Tema Open Coding Axial Coding 

Apa yang 

bapak/ibu pahami 

tentang 

kemampuan 

berfikir kritis? 

 

Kemampuan menggunakan 

pengetahuan secara efektif 

menganalisis, mengevaluasi 

untuk mendapatkan 

ketepatan suatu pernyataan. 

Berfikir ktitis berarti tidak 

mudah menerima informasi 

tanpa melakukan analisa 

terlebih dahulu apa yang 

sedang disampaikan 

Definisi 

berfikir kritis 

Berfikir kritis merupakan 

kemampuan menggunakan 

pengetahuan secara efektif 

menganalisis, 

mengevaluasi untuk 

mendapatkan ketepatan 

suatu pernyataan. 

 

kemampuan 

menganalisa suatu 

masalah secara 

efektif 
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Seberapa penting 

kemampuan 

berfikir kritis 

dikembangkan 

pada mahasiswa? 

Sangat penting bagi 

mahasiswa dengan berfikir 

kritis yang diterapkan pada 

proses pembelajaran maka 

mahasiswa akan terlatih 

untuk menganalisis suatu 

masalah, memiliki 

ketrampilan sintesis. 

Memecahkan masalah, 

mengumpulkan dan 

mengevaluasi. Sehingga 

dengan ketrampilan 

tersebut sangat bermanfaat 

untuk nanti ketika 

mengaplikasikan ke dunia 

kerja atau lahan sebagai 

seorang perawat. 

Manfaat 

berfikir kritis 

Kemampuan berfikir kritis 

sangat penting bagi 

mahasiswa, karena 

mahasiswa dapat terlatih 

menganalisa  dan 

memecahkan suatu 

masalah  sehingga sangat 

bermanfaat bagi 

mahasiswa untuk bekal 

ketika mereka memasuki 

dunia kerja. 

Sangat penting 

karena kemampuan 

berfikir kritis 

menjadi bekal 

mahasiswa untuk 

memasuki  dunia 

kerja 

Bagaimana 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

program Ners 

STIKes Insan 

Cendekia Husada 

Bojonegoro 

Kemampuan Critical 

Thinking mahasiswa Icsada 

masih perlu ditingkatkan 

dan terus diasah. 

Kemampuannya masih 

kurang, dapat dilihat untuk 

kemampuan interpretasi 

analisis, evaluasi dan 

explanation ketika proses 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Icsada 

Berdasarkan hasil 

pembelajaran kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa 

Icsada masih kurang 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa Icsada 

masih kurang 
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pembelajaran masih 

kurang. 

Apakah strategi 

pembelajaran 

selama ini sudah 

mampu 

mengembangkan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program Profesi 

Ners STIKes Insan 

Cendekia Husada 

Bojonegoro? 

Mengapa ? 

Strategi pembelajaran di 

STIKes Icsada Bojonegoro 

masih perlu ditingkatkan 

dan dikembangkan karena 

selama itu masih banyak 

yang mengarah atau 

berpusat pada dosen. 

Dimana mahasiswa masih 

pasif dalam proses 

pembelajaran 

Penerapan 

strategi 

pembelajaran 

saat ini 

Strategi pembelajaran 

selama ini belum 

mengoptimalkan 

kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa masih 

berorientasi pada dosen, 

sehingga mahasiswa justru 

pasif dalam proses 

pembelajaran 

Strategi 

pembelajaran 

berpusat pada 

dosen belum 

optimal untuk 

pengembangan 

kemampuan 

berfikir kritis 

Strategi 

pembelajaran apa 

yang tepat untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program Ners 

STIKes Insan 

Cendekia Husada 

Strategi pembelajaran yang 

diharapkan yaitu yang 

mampu mengasah 

kemampuan Critical 

Thinking, inofatif dan 

produktif yaitu yang 

mengarah ke “ Student 

Centre”  yang 

mengupayakan mahasiswa 

sebagai peran utama dalam 

Strategi 

pembelajaran 

untuk 

pengembangan 

berfikir kritis 

Perubahan strategi 

pembelajaran yang mampu 

mengasah kemampuan 

mahasiswa untuk berfikir 

kritis seperti strategi 

Student Centre  

Perubahan strategi 

pembelajaranke 

arah Student 

Centre untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 
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Bojonegoro, 

khususnya dalam 

mata kuliah 

Keperawatan 

Medikal Bedah? 

Apa alasannya? 

pembelajaran untuk 

mencari, 

mengupayakan/menemukan 

pemahaman melalui 

pencapaian diri sendiri 

dimana dosen bertugas 

sebagai fasilitator 

Bagaimana 

ketersediaan 

sumber daya pada 

program Ners 

STIKes Insan 

Cendekia Husada 

Bojonero untuk 

mengembangkan 

strategi tersebut? 

Bagaimana cara 

mengatasinya? 

Sumber daya termasuk 

SDM harus terus dilatih 

dan ditingkatkan sebagai 

penunjang yang sangat 

penting karena peran untuk 

mengelola/ mengupayakan 

agar mahasiswa terlatih 

dengan proses 

pembelajaran yang  Student 

Centre perlu dikembangkan 

untuk kemampuan 

knowlage skill dan 

kemampuan dalam 

pembelajaran student center 

sehingga bisa memberi 

pembelajaran yang inovatif. 

Ketersedian 

SDM 

Belum memadai secara 

kualitas sehingga perlu 

pelatihan mengenai strategi 

pembelajaran Studen 

Centre terutama yang 

berkaitan dengan 

knowledge skill 

Kualitas SDM 

belum memadai 
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BIODATA PARTISIPAN 

 

 

1. NamaPartisipan           : Ns. B 

2. Umur                            :  

3. JenisKelamin               :  

4. Alamat               :  

5. Suku                           :  

6. Agama                          :  

7. Lama wawancara          :   

8. Pukul :  

9. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 

Transkrip 

PERTANY

AAN 

JAWABAN    

Apa yang 

bapak/ibu 

phami 

tentang 

kemampuan 

berfikir 

kritis? 

 

Berfikir kritis 

adalah proses 

untuk 

menganalisis 

informasi atau 

suatu 

kegiatan,/tinda

kan/ dll secara 

detail 

Definisi 

berfikir 

kritis 

Berfikir kristis 

merupakan suatu 

proses 

menganalisa 

informasi secara 

detil 

proses 

menganal

isa 

informasi 

secara 

detil 

Seberapa 

penting 

kemampuan 

berfikir kritis 

dikembangka

n pada 

mahasiswa?  

 

Sangat penting 

dengan alasan 

mahasiswa 

dalam setiap 

tindakan atau 

informasi yang 

dilakukan 

diperlukan 

analisis lebih 

sehingga akan 

Manfaat 

berfikir 

kritis 

Berfikir kristis 

sangat penting 

bagi mahasiswa  

karena setiap 

tindakan atau 

informasi perlu 

dianalisis 

sebagai ciri 

intelektualitasny

a 

Berfikir 

kristis 

sangat 

penting 

bagi 

mahasisw

a  karena 

sebagai 

ciri 

intelektua
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beda dengan 

non mahasiswa 

cara 

berfikirnya. 

litasnya 

Bagaimana 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

program 

Ners STIKes 

Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro 

Masih kurang, 

karena kondisi 

mahasiswa di 

Bojonegoro 

dalam 

menyikapi hal 

kecil yang 

dapat 

minimbulkan 

masalah besar 

masih 

dianggap biasa 

dan tidak 

peduli. 

Kemampua

n berfikir 

kritis 

mahasiswa 

Icsada 

  

Apakah 

strategi 

pembelajaran 

selama ini 

sudah 

mampu 

mengembang

kan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program 

Profesi Ners 

STIKes Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro? 

Mengapa ? 

 

Masih belum 

karena kondisi 

mahasiswa 

mempunyai 

karakter dan 

cara 

menyimpan 

atau 

menangkap 

sebuah materi 

berbeda-beda 

caranya. Ada 

yang suka 

metode 

ceramah da 

nada yang suka 

metode 

demontrasi 

saja. 

 

Pengemban

gan strategi 

pembelajar

an berfikir 

kritis 

  

Strategi 

pembelajaran 

apa yang 

Metode 

diskusi, karena 

mahasiwa 

Strategi 

pembelajar

an untuk 
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tepat untuk 

mengembang

kan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program 

Ners STIKes 

Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro, 

khususnya 

dalam mata 

kuliah 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah? Apa 

alasannya? 

merasa 

mempunyai 

kesempatan 

yang sama 

dengan 

mahasiswa 

yang lain 

dalam 

pembelajaran 

di kelas.  

pengemban

gan berfikir 

kritis 

Bagaimana 

ketersediaan 

sumber daya 

pada 

program 

Ners STIKes 

Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonero 

untuk 

mengembang

kan strategi 

tersebut? 

Bagaimana 

cara 

mengatasiny

a? 

Masih kurang, 

dengan 

melaksanakan 

pelatihan 

tentang 

pembelajaran 

kepada 

pengajar 

supaya lebih 

efektif, 

menyekolahka

n dosen 

keperawatan 

ke Magister 

NEDU 

Ketersedia

n SDM 
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BIODATA PARTISIPAN 

 

 

 

1. Nama Partisipan           : Ns. M 

2. Umur                            :  

3. JenisKelamin               :  

4. Alamat               :  

5. Suku                           :  

6. Agama                          :  

7. Lama wawancara          :   

8. Pukul :  

9. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 

10. Transkrip 

PERTANYA

AN 

JAWABAN    

Apa yang 

bapak/ibu 

phami tentang 

kemampuan 

berfikir kritis? 

 

Kemampuan 

untuk 

menganalisis 

suatu objek 

secara 

mendalam 

sampai 

ditetapkan 

suatu 

keputusan 

atau 

kesimpulan. 

Berfikir kritis 

mulai tahap 

menganalisa, 

menyambung

kan hal 

tersebut 

dengan hal 

Definisi 

berfikir 

kritis 

Berfikir 

kristis 

merupakan 

suatu 

kemampuan 

menggunak

an 

pengetahua

n yang 

dimiliki 

untuk 

menganalis

a suatu 

masalah 

kemampuan 

menggunak

an 

pengetahua

n yang 

dimiliki 

untuk 

menganalisa 

suatu 

masalah 
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lain dan yang 

terakhir 

menggabung

kan dari 

beberapa hal 

menjadi satu 

kesimpulan. 

Seberapa 

penting 

kemampuan 

berfikir kritis 

dikembangka

n pada 

mahasiswa?  

 

Sangat 

penting bagi 

mahasiswa 

dengan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

dapat 

menganalisis 

suatu masalah 

serta 

memecahkan 

suatu 

masalah. 

Dengan 

metode 

pembelajaran 

yang 

mengajarkan 

mahasiswa 

untuk berfikir 

kritis dapat 

menjadi bekal 

untuk 

mahasiswa 

pada saat 

terjun di 

dunia kerja. 

Manfaat 

berfikir 

kritis 

Berfikir 

kristis 

sangat 

penting bagi 

mahasiswa  

untuk 

menganalis

a suatu 

masalah 

dalam gunia 

kerja 

keperawata

n dan 

membutuhk

an strategi 

pembelajara

n yang tepat 

untuk 

melatih 

kemampuan 

berfikir 

kritis 

mahasiswa 

Berfikir 

kristis 

sangat 

penting bagi 

mahasiswa  

sebagai 

bekal dalam 

dumia kerja 

Pengemban

gan 

kemampuan 

berfikir 

kritis 

mahasiwa 

butuh 

strategi 

pembelajara

n yang tepat 

Bagaimana 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

program Ners 

STIKes Insan 

Cendekia 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

STIKes 

Icsada 

Bojonegoro 

masih 

Kemampua

n berfikir 

kritis 

mahasiswa 

Icsada 

Kemampua

n berfikir 

kritis 

mahasiswa 

STIKes 

Icsada 

Bojonegoro 

Kemampua

n berfikir 

kritis 

mahasiswa 

STIKes 

Icsada 

Bojonegoro 
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Husada 

Bojonegoro 

kurang, 

terbukti 

kurangnya 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menganalisa 

masalah pada 

saat diberikan 

harus pada 

proses 

pembelajaran 

masih 

kurang, 

masih 

kurang, 

Apakah 

strategi 

pembelajaran 

selama ini 

sudah mampu 

mengembang

kan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program 

Profesi Ners 

STIKes Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro? 

Mengapa ? 

 

Strategi 

pembelajaran 

selama ini 

belum 

mampu 

mengembang 

kemampuan 

berpikir kritis 

mahasiswa, 

karena masih 

banyak 

proses 

pembelajaran 

yang 

mengarah 

pada dosen, 

mahasiswa 

pasif dalam 

pembelajaran. 

Pengemban

gan strategi 

pembelajara

n berfikir 

kritis 

Strategi 

pembelajara

n selama ini 

belum 

mampu 

mengemban

g 

kemampuan 

berpikir 

kritis 

mahasiswa, 

Strategi 

pembelajara

n selama ini 

belum 

mengemban

g 

kemampuan 

berpikir 

kritis 

mahasiswa, 

Strategi 

pembelajaran 

apa yang 

tepat untuk 

mengembang

kan 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

Program Ners 

Student 

Centre karena 

pada metode 

pembelajaran 

ini 

mahasiswa 

menjadi 

peran utama 

dimana 

mahasiswa 

Strategi 

pembelajara

n untuk 

pengemban

gan berfikir 

kritis 

Studen 

centre 

merupakan 

strategi 

pembelajara

n yang 

melatih 

berfikir 

kritis karena 

mahasiswa 

Studen 

centre 

merupakan 

strategi 

pembelajara

n yang 

melatih 

berfikir 

kritis 
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STIKes Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro, 

khususnya 

dalam mata 

kuliah 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah? Apa 

alasannya? 

dituntut untuk 

mencari, 

menemukan 

solusi dalam 

masalah dan 

dosen sebagai 

fasilitator 

dituntut 

mencari 

solusi 

sendiri dari 

masalah 

yang 

diberikkan 

oleh dosen. 

Dosen 

hanya 

bertindak 

sebagai 

fasilitator 

Bagaimana 

ketersediaan 

sumber daya 

pada program 

Ners STIKes 

Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonero 

untuk 

mengembang

kan strategi 

tersebut? 

Bagaimana 

cara 

mengatasinya

? 

SDM di 

STIKes 

Icsada 

Bojonegoro 

kurang, 

Karena masih 

terdapat 

beberapa 

dosen yang 

belum 

melanjutkan 

pendidikan 

strata 2 

sehingga 

pengalaman 

yang dimiliki  

kurang 

menunjang.  

Ketersedian 

SDM 

Kompetensi 

pendidikan 

dosen 

belum 

memadai 

untuk 

pengemban

gan strategi 

pembelajara

n studen 

centre, 

masih 

terdapat 

dosen yang 

belum 

mengikuti 

pendidikan 

S2  

Kompetensi 

pendidikan 

dosen 

belum 

memadai 

untuk 

pengemban

gan strategi 

pembelajara

n studen 

centre 
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BIODATA PARTISIPAN 

 

 

 

1. Nama Partisipan           : Ns. R 

2. Umur                            :  

3. JenisKelamin               :  

4. Alamat               :  

5. Suku                           :  

6. Agama                          :  

7. Lama wawancara          :   

8. Pukul :  

9. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 

Transkrip 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang bapak/ibu phami 

tentang kemampuan berfikir 

kritis? 

 

2. Seberapa penting kemampuan 

berfikir kritis dikembangkan 

pada mahasiswa? 

 

 

 

3. Bagaimana kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa 

program Ners STIKes Insan 

1. Proses untuk menganalisis 

informasi atau kegiatan atau 

tindakan secara detail 

     pada saat terjun di dunia kerja. 

2. Sangat penting dengan alasan 

dalam setiap tindakan/ informasi 

yang dilakuakan diperlukan 

analisis lebih sehingga beda 

dengan siswa berfikirnya 

3. Masih kurang, karena kondisi 

mahasiswa di bojonegoro dalam 

menyikapi hal kecil maupun besar 
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Cendekia Husada Bojonegoro 

 

 

4. Apakah strategi pembelajaran 

selama ini sudah mampu 

mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis mahasiswa 

Program Profesi Ners STIKes 

Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro? Mengapa ? 

 

5. Strategi pembelajaran apa yang 

tepat untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa Program Ners 

STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonegoro, 

khususnya dalam mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah? 

Apa alasannya? 

 

 

6. Bagaimana ketersediaan 

sumber daya pada program 

Ners STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonero untuk 

mengembangkan strategi 

masih dianggap biasa dan tidak 

peduli 

 

4. Masih belum, karena 

mahasiswa karakter dan cara 

penyimpan / menangkap 

sebuah materi berbeda – beda 

caranya. Ada yang suka 

metode ceramah, ada juga yang 

suka metode demonstrasi 

 

5. Metode diskusi, karena 

mahasiswa merasa mempunyai 

kesempatan yang sama dengan 

mahasiswa lain dalam 

pembelajaran dikelas. Salah 

satu metode pembelajaran yang 

ada diskusinya adalah Small 

Group Discussion, Problem 

Based Learning, Case Based 

Learning  

 

6. Masih kurang, dengan 

memberikan pelatihan maupun 

workshop tentang 

pembelajaran kepada dosen 

supaya lebih efektif, 
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tersebut? Bagaimana cara 

mengatasinya? 

Memberikan kesempatan 

dosen untik lanjut studi 

kepeminatan NEDU 
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BIODATA PARTISIPAN 

 

 

 

1. Nama Pewancara       :  

2. Tanggal Wawancara                 :  

3. Tempat Wawancara             :  

4. Nama Lengkap Partisipan        : Ns. F 

5. Pekerjaan Partisipan                 : Kaprodi Keperawatan 

6. No Hp         :   

7. Alamat :  

Transkrip 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Apa yang bapak/ibu pahami 

tentang kemampuan berfikir 

kritis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa program Ners 

STIKes Insan Cendekia Husada 

1. Suatu proses berfikir yang 

sistematis dengan menggunakan 

logika,/ penalaran, berbasis 

pengetahuan yang dimiliki, serta 

pengalaman yang diperoleh 

sebagai pedoman untuk 

menganalisis, mengevaluasi 

suatu keadaan atau kasus 

sehingga dapat menghasilkan 

suatu gagasan pemikiran yang 

akurat. 

 

2. Kemampuan Critical Thinking 

mahasiswa Icsada masih perlu 

ditingkatkan dan terus diasah. 
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Bojonegoro?  

 

 

 

 

 

3. Bagaimana stategi 

pembelajaran selama ini sudah 

mampu mengembangkan 

metode kemampuan berfikir 

kritis  mahasiswa program 

Ners STIKes Insan CVendekia 

Husada Bojonegoro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Strategi pembelajaran apa yang 

tepat untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis 

Kemampuannya masih kurang, 

dapat dilihat dari kemampuan 

interpretasi analisis, evaluasi dan 

explanation ketika proses 

pembelajaran masih kurang 

 

3. Strategi pembelajaran yang 

digunakan saat ini belum secara 

maksimal dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa khususnya pada 

analisis  kasus – kasus 

keperawatan, sebagian besar 

dosen masih mengajar 

menggunakan metode 

pembelajaran sehingga 

mahasiswa kurang antusias dan 

aktif dalam krgiatan belajar 

mengajar, tetapi ada sebagian 

dosen yang sudah menggunakan 

metode SCL sehingga kritical 

tingking mahasiswa mulai 

tumbuh 

 

4. Menurut saya stategi 

pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kritical 
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mahasiswa program studi Ners 

STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonegoro, 

khususnya dalam mata kulaiah 

keperawatan Medikal Bedah? 

Apa alasanya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thingking mahasiswa 

diantaranya yaitu, Case Besed 

Learning. Pelaksanaan Case 

Based Learning melibatkan 

mahasiswa  dan dosen dalam 

dialog analitik dalam situasi 

keperawatan. Dosen hanya 

membantu peserta didik 

menganalisis kasus untuk 

mengidentifikasi masalah 

klien, membandingkan dan 

mengevaluasi solusi opsional, 

dan memutuskan bagaimana 

menangani situasi klinis. CBL 

dapat meningkatkan kritical 

tingking maghasiswa 

dikarenakan pada mata kuliah 

Medikal bedah banyak kasus 

yang disesuaiakn dengan 

kondisi dilahan, sehingga 

mahasiswa di siapkan seperti 

kondisi nyata di klinik.  

5. Sumber Daya Manusia di 

STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonegoro masih 

belum mencukupi sehingga 

belum bisa mengembangkan 
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5. Bagaimana ketersediaan 

sumber daya pada program 

Ners STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonero untuk 

mengembangkan strategi 

tersebut? Bagaimana cara 

mengatasinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stategi pembelajaran tersebut, 

beberapa dosen masih proses 

studi lanjut dan bebrerapa 

masih berjenjnang sarjana. 

Dosen harus dituntut untuk 

segera lanjutkan kuliah, 

Sumber daya termasuk SDM 

harus terus dilatih dan 

ditingkatkan pengetahuanya 

serta kemampuan khususnya 

mengenai metode 

pembelajaran, diikutkan 

pelatihan maupun workshop. 

Yang mendukung pada metode 

pembelajaran khususnya. 

pembelajaran yang  Student 

Centre perlu dikembangkan 

untuk kemampuan knowlage, 

skill dan kemampuan dalam 

pembelajaran student center 

sehingga bisa memberi 

pembelajaran yang inovatif. 
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Lampiran 9 

 

BIODATA PARTISIPAN 

 

1. Nama Partisipan           : Ns. M, Ns. B, Ns. R, Ns. M 

 

2. Waktu :  

3. Tempat                          :  STIkes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 

Transkrip 

PERTANYAAN Partisipan JAWABAN 

Apa yang 

bapak/ibu 

pahami tentang 

CBL? 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

 

P4 

 

Pembelajaran berbasis kasus 

 

Kalau menurut saya CBL merupakan 

salah satu dari SCL, jadi mahasiswa yang 

lebih aktif mencari bahan2 pembelajaran 

sehingga mahasiswa lebih mandiri, 

tantangannya dosen harus lebih kreatif 

mencari bahan dan menambah wawan 

agar tidak tertinggal informasi dengan 

mahasiswa. 

 

CBL merupakan pembelajaran berbasis 

kasus dan bagian dari pembelajaraan 

interaktif antara dosen dan mahasiswa 

dimana dosen sebagai fasilitator 

 

Suatu metode pembelajaran yang 

dirancang untuk meningkatkan berfikir 

kritis mahasiswa dalam menyelesaikan 

suatu kasus 

Apakah CBL 

layak digunakan 

pada program 

Ners STIKes 

Insan Cendekia 

Husada 

Bojonegoro? 

P1 

 

P2 

 

 

 

P3 

 

 

Sangat layak 

 

Ya sangat layak, tapi pihak sekolah juga 

harus mempersiapkan sarana yang 

dibutuhkan seperti kelengkapan buku dan 

sebagainya agar mahasiswa dapat mencari 

literatur yang dibutuhkan 

 

Layak.. saya sependapat dengan pak P2, 
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P4 

 

kita perlu persiapan sarana dan 

prasarananya, mudah-mudahan tahun 

ajaran baru bisa kita terapkan...  

 

Sangat layak, kita akan perbaiki semua 

kekurangan kita.. inikan kita sedang uji 

coba, kita lihat kekurangannya apa, kita 

evaluasi dan kita perbaiki...  

 

Kapan rencana 

CBL akan 

diterapkan pada 

program Ners 

STIKes Insan 

Cendekia 

Husada 

Bojonegoro? 

P1 

 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

Akan dikembangkan atau dilakukan 

setelah ada bukti kalau CBL da[pat 

meningkatkan berfikir kritis mahasiswa 

 

Insya Allah... skan diterapkan mulai tahun 

ajaran baru 

 

Ya rencananya begitu mulai tahun ajaran 

baru akan diterpakan 

 

Ya.. Penerapan metode CBL ini akan 

dilakukan mulai tahun ajaran baru 

Siapa saja yang 

menyusun 

perencanaan 

tersebut? 

P1 

 

P2 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

P4 

Tim Kurikulum pastinya karena mereka 

yang bertanggung jawap mengenai proses 

belajar mengajar di sini 

 

Tim Kurikulum... Jadi hasil proyek 

percontohan ini akan kita bawa ke tim 

kurikulum untuk kita presentasikan, 

sekaligus kita berbagi ilmu tentang CBL 

dengan teman dosen yang lain 

 

Iya ... jadi tim Kurikulum bersama dosen 

akan membicarakan hal ini, bila dianggap 

layak untuk dikembangkan tahun ajaran 

baru kita buat kesepakatan untuk 

menerapkan pada mata kuliah yang lain  

 

Betul, musyawarah Tim Kurikulum 

bersama dosen 
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Apakah akan 

diterapkan pada 

semua mata 

kuliah 

P1 

 

 

P2 

 

 

 

P3 

 

 

 

P4 

 

Tidak .. seperti saran dari mentor waktu 

workshop, CBL lebih cocok digunakan 

untuk mata kuliah yang kompleks seperti 

KMB misalnya 

 

Setiap metode dan mata kuliah punya 

karakteristik sendiri, jadi untuk CBL tidak 

bisa diterapkan pada semua mata kuliah, 

CBL akan diterapkan pada mata kuliah 

yang bersifat kompleks 

 

Kayaknya tidak mungkin karena waktu 

workshop di CBL lebih tepat untuk mata 

kuliah yang kompleks, biasanya mata 

kuliah tahun-tahun terakrir yang materinya 

sangat kompleks 

 

Menurut saya CBL bisa diterapkan pada 

semua mata kuliah namun setiap mata 

kuliah dibatasi juga oleh waktu, SKS dan 

sebagainya, jadi kalau diterapkan pada 

matakuliah yang SKS kecil mungkin 

dosen akan kehabisan waktu untuk 

memberikan materi yang telah ditetapkan 

oleh kurikulum 

Mengapa waktu 

uji coba 

penerapan CBL 

memilih mata 

kuliah medikal 

bedah? 

P1 

 

 

P2 

 

 

P3 

 

P4 

Karena mata kuliah KMB di kurikulum 

SKS sangat besar dan di KMB banyak 

kasus – kasus yang bisa dipelajari 

 

Karena mata kuliah KMB memerlikan 

ilustrasi kasus nyata dalam penerapan 

teori yang didapat 

 

Karena mata kuliah KMB sangat komplek 

dan banyak sistem – sistem yang ada 

 

Karena mata kuliah KMB SKS besar dan 

memerlukan pengalaman yang banyak 

sehingga nanti jika di lahan sudah terbiasa 

dengan kasus – kasus yang ada 
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Bagaimana 

pelaksanaan uji 

coba kegiatan 

CBL? 

P1 

 

 

P2 

 

 

 

P3 

 

 

 

P4 

Mahasiswa di minta membaca kasus dan 

menyelesaikan setiap pertanyaan yang 

adakemudian mempresentasikan jawaban  

 

Dosen membacakan kasus yang ada dan 

mahasiswa di minta untuk menyelesaikan 

setiap kasus yang ada, kemudian 

mahasiswa memprentasikan jawaban yang 

ada 

 

Mahasiswa membaca kasus yang ada di 

modul, kemudian menjawab setiap 

pernyataan yang ada kenudian 

mempresentasikan jawaban dan dosen 

memberikan feedback kepada mahasiswa 

 

Dosen membagikan modul kemudian 

mahasiswa membaca kasus yang ada di 

modul, kemudian menjawab setiap 

odernyataan yang ada kenudian 

mempresentasikan jawaban dan dosen 

memberikan feedback kepada mahasiswa 

Siapa yang 

menyusun modul 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

Dosen tim pengampu MK 

 

Dosen pengampu mata kuliah dan Tim 

penyusun kurikulum 

 

Dosen tim pengampu MK dan prodi 

 

Dosen tim pengampu MK dan ti penyusun 

kurikulum 

Apa isi modul 

tersebut? 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

 

 

P4 

Kompetensi yang ingin dicapai, kasus, 

pertanyaan dan jawaban 

 

Waktu pelaksanaan, kompetensi yang 

diharapkan, tujuan pembelajaran, stategi 

pembelajaran, refrensi, kasus, pertanyaan 

dan jawaban 

Waktu pelaksanaan, kompetensi yang 

diharapkan, tujuan pembelajaran, stategi 

pembelajaran, gambaran umum kasus, 
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assesmen yang dilakukan, refrensi, kasus, 

pertanyaan dan jawaban 

 

Waktu pelaksanaan, kompetensi yang 

diharapkan, tujuan pembelajaran, stategi 

pembelajaran, gambaran umum kasus, 

assesmen yang dilakukan, refrensi, kasus, 

pertanyaan dan jawaban 

Bagaimana 

proses 

penyusunan 

modul tersebut?  

P1 

 

 

P2 

 

 

P3 

 

 

P4 

Dosen tim MK bersama – sama tim 

penyusun kurikulum melakukan rapat 

untuk menyusun modul 

 

Dosen tim MK bersama – sama tim 

penyusun kurikulum melakukan rapat 

untuk menyusun modul 

 

Dosen tim MK bersama – sama tim 

penyusun kurikulum melakukan rapat 

untuk menyusun modul 

 

Dosen tim MK bersama – sama tim 

penyusun kurikulum melakukan rapat 

untuk menyusun modul 

Apakah 

penyusunan 

kasus telah 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

CBL ini? 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

Belum 

 

Sudah tapi belum sempurna 

 

Belum optimal 

 

Sudah tetapiui belum optimal 

Mengapa belum 

optimal 

P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

Belum tahu modul yang digunakan sudah 

benar atau belum terutama kasus 

 

Selain modul, sarana dan pra sarana belum 

menunjang 

 

Kemampuan dosen belum begitu bagus/ 

kualitas dosen kurang 

 

Modul yang dibuat belum tau benar atau 

tidak, kemampuan dosen yang masih 
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kurang, sarana pra sarana terutama 

refrensi masih kurang 

Bagaimana 

pengaruh 

perubahan 

metode 

pembelajaran 

terhadap 

kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa? 

P1  

 

P2 

 

 

P3 

 

 

P4 

Ada perubahan cara berfikir kritis 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah 

 

Mahasiswa dapat memecahkan masalah 

yang ada di kasus – kasus yang diberikan 

dosen 

 

Mahasiswa mulai bisa menerapakan 

berfikir kritis pada setiap proses 

pembelajaran 

 

Ada pengaruh dari penerapan metose 

pembelajaran CBL ini terlihat dari 

kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisa, menentukan cara pemecahan 

masalah yang mulai meningkat 

Bagaimana 

proses 

penyusunan 

kelompok 

mahasiswa? 

P1 

 

P2 

 

 

P3 

 

 

P4 

Di bagi berdasarkan Nilai IPK , satu 

kelompok terdiri dari 6-7 mahasiswa 

 

Dibagi berdasarkan Nilai IPK yang Nilai 

IPK lebih dari 3.00 digabung dengan Nilai 

IPK kurang dari 3.00, satu kelompok 

terdiri dari 6-7 orang 

 

Dibagi rata antara yang IPK lebih dari 3 

dan kurang dari 3.00, dibagi mdenjadi 4 

kelompok yang terdiri 6-7 orang dalam 

satu kelompok 

 

Dibagi menjadi 4 kelompok dikarenakan 

mentor ada 4 orang, jadi 1 kelompok 

terdiri dari 6-7 mahasiswa 

 

Bagaimana 

respon 

mahasiswa 

terhadap proses 

pembelajaran 

dengan CBL ini? 

P1 

 

P2 

 

 

P3 

Mahasiswa sangat antusias dengan 

penerapan metode CBL, mungkin karena 

suasananya berbeda ya.. 

 

Mahasiswa sangat senang dengan 

penerapan metode CBL ini dikarenakan 
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P4 

mereka lebih paham dan dapat lebih 

optimal dalam kegiatan diskusi 

 

Mahasiswa merasa lebih paham di 

karenakan jumlah kelompok lebih sedikit 

jadi mereka lebih bisa mengeksplor apa 

yang menjadi unek – uneknya 

 

Mahasiswa sangat senang dengan metode 

CBL dikarenakan metode ini baru dan 

dapat meningkatkan berfikir kritis 

mahasiswa dalam memahami kasus – 

kasus yang diberikan 

Apa hambatan 

dalam penerapan 

CBL 

P1 

 

 

P2 

 

 

P3 

 

 

 

P4 

Hambatan dalam proses CBL... karena ini 

masih baru ya... jadi kita belum punya 

pengalaman untuk menyusun kasus yang 

berkualitas...  

 

Kalau menurut saya kita kekurangan 

waktu dan refensi untuk mendesain dan 

mengembangkan kasus yang berkualitas ...  

 

Ya betul ... salah satu hambatan kita 

sumber-sumber atau refrensi yang kita 

perlukan dan untuk diberikan kepada 

mahasiswa yang cukup untuk memahami 

kasus yang dipelajari... waktu untuk 

diskusi juga cukup lama...  

 

Kalau menurut saya hambatan dalam 

proses penerapan CBL adalah refrensi 

yang kurang, pemahaman dosen yang 

belum begitu baik terhadap CBL 

 

Apa saran 

Bapak/ibu untuk 

memperbaiki 

penerapan CBL 

dimasa yang 

akan datang 

P1 

 

 

P2 

 

 

P3 

Modul harus benar – benar di siapakan 

dari awal dan benar – benar yang 

berkualitas 

 

Koordinasi antara dosen pengampu yang 

perlu di perbaiki biar CBL dapat berjalan 

dengan baik 
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P4 

 

Dalam penyusunan RPS sebaiknya tim 

menggikut sertakan dosen pengampu agar 

dapat memberikan masukan terutama 

kompetensi, topic dan pertemuan yang 

akan menggunakan metode CBL 

 

Refrensi harus dilengkapi dan kemampuan 

dosen benar – benar harus di tingkatkan 
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Lampiran 10 

 
Descriptives 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa sebelum CBL 

(Pretes) 

27 54,55 72,73 68,5859 4,19133 

Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa setelah CBL 

(Postes) 

27 73,64 90,91 81,2795 4,28082 

Keaktifan mahasiswa 

sebelum CBL (pretes) 
27 46,15 100,00 69,5157 14,85501 

Keaktifan mahasiswa setelah 

CBL (postes) 
27 69,23 100,00 89,7436 9,05151 

Valid N (listwise) 27     
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NPar Tests (Uji Normalitas Data) 
 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

sebelum CBL 

(Pretes) 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

setelah CBL 

(Postes) 

Keaktifan 

mahasiswa 

sebelum CBL 

(pretes) 

Keaktifan 

mahasiswa 

setelah CBL 

(postes) 

N 27 27 27 27 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 68,5859 81,2795 69,5157 89,7436 

Std. Deviation 4,19133 4,28082 14,85501 9,05151 

Most Extreme Differences 

Absolute ,202 ,145 ,186 ,205 

Positive ,162 ,145 ,186 ,196 

Negative -,202 -,088 -,142 -,205 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,051 ,755 ,966 1,064 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,219 ,618 ,309 ,208 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Paired T-Test 
 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa sebelum CBL 

(Pretes) 

68,5859 27 4,19133 ,80662 

Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa setelah CBL 

(Postes) 

81,2795 27 4,28082 ,82384 

Pair 2 

Keaktifan mahasiswa 

sebelum CBL (pretes) 
69,5157 27 14,85501 2,85885 

Keaktifan mahasiswa 

setelah CBL (postes) 
89,7436 27 9,05151 1,74196 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

Kemampuan berfikir kritis 

mahasiswa sebelum CBL 

(Pretes) & Kemampuan berfikir 

kritis mahasiswa setelah CBL 

(Postes) 

27 ,220 ,270 

Pair 2 

Keaktifan mahasiswa sebelum 

CBL (pretes) & Keaktifan 

mahasiswa setelah CBL 

(postes) 

27 ,293 ,137 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

sebelum 

CBL 

(Pretes) - 

Kemampuan 

berfikir kritis 

mahasiswa 

setelah CBL 

(Postes) 

-12,69360 5,29175 1,01840 -14,78695 -10,60026 -12,464 26 ,000 

Pair 

2 

Keaktifan 

mahasiswa 

sebelum 

CBL (pretes) 

- Keaktifan 

mahasiswa 

setelah CBL 

(postes) 

-20,22792 14,95680 2,87844 -26,14463 -14,31121 -7,027 26 ,000 
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Lampiran 11 

 

MODUL PEMBELAJARAN 

(CASE BASED LEARNING) 

 

Keperawatan Sistem Integumen ( KMB) 

 

 

 

 

 

PRODI PROFESI NERS  

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 
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INSAN CENDEKIA HUSADA BOJONEGORO 

2016 

No.   

1. Waktu 

Pembelajaran  

: 

2 x 100 menit (2 x pertemuan tutorial) 

2.  Kompetensi   

yang harus 

dimiliki 

mahasiswa 

setelah 

mengikuti 

modul ini         

: 

1. Komunikasi efektif 

2. Keterampilan Klinis 

3. Landasan Ilmiah Ilmu Keperawatan 

khususnya sistem integument 

4. Pengelolaan Masalah Kesehatan 

5. Etika, Moral, dan Profesionalisme  

6. Memberikan pendidikan kesehatan pada 

klien dan keluarga dengan masalah sistem 

integumen. 

3.  Tujuan 

Pembelajaran   

: 

Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini 

diharapkan mahasiswa akan dapat: 

1. Mampu mengetahui konsep penyakit 

integument 

2. Mampu menjelaskan etiologi kasus 

integument 

3. Mmapu menjelaskan anatomi fisiologi 

kulit 

4. Mampu menjelaskan patofisiologi 

penyakit integument 
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5. Mampu menjelaskan penatalaksanaan 

penyakit integument 

6. Mampu memberikan asuhan keperawatan 

dengan kasus integument secara 

profesional 

7. Mampu mengaplikasikan terapi non 

farmakologi pada penyakit integument 

8. Mampu memberikan tindakan prefentif 

dan rehabilitative berdasarkan legal dan  

etis keperawatan 

4. Strategi 

Pembelajaran 

Dengan Case Based Learning 

5. Gambaran 

umum tentang 

kasus               

: 

Kasus ini merupakan kasus penyakit scabies 

yang prevalensinya banyak terjadi di negara 

beriklim  tropis.  Kasus ini sudah disajikan secara 

lengkap mulai dari ringkasan pengkajian, hasil 

wawancara dan observasi dari lingkungan tempat 

tinggal, pemeriksaan klinis, diagnosis penyakit 

serta penatalaksanaan yang telah diberikan 

kepada pasien. Dengan adanya data yang lengkap 

diharapkan mahasiswa akan dapat meningkatkan 

kemampuan clinical reasoningnya mengenai 

anamnesis, pemeriksaan fisik,  cara   penegakan 

diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, 

penatalaksanaan preventif dan  promotiv , serta 

dapat melakukan konsultasi dengan dokter dalam 

memberikan terapi pengobatan sehingga perawat 
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benar – bebar menjadi perawat yang professional. 

6. Assesmen 

yang akan 

dilakukan: 

1. Keluhan utama pasien 

2. Riwayat penyakit dahulu atau keluarga 

3. Tanda – tanda Vital 

4. BB 

5. Kebiasaan pasien 

6. Riwayat alergi 

7. Kondisi lingkungan dan tempat tinggal 

8. Kondisi luka 

7. Buku 

Referensi: 

1. Brunner & Suddart, 2002. Keperawatan 

Medikal Bedah, edisi 8. Jakarta. EGC 

2. Elly, 2016. Dasar – dasar Anatomi dan 

Fisiologi, 12 th Indonesia edition. Jakarta. 

(Terjemahan) 

3. Muttaqin, 2013.  Asuhan Keperawatan 

gangguan sistem integument. Jakarta. 

Medika Salemba 

4. Syaifuddin, 2016. Ilmu Biomedik Dasar. 

Jakarta. Medika Salemba 

5. Syamsuhidayat, 2004. Buku Ajar Ilmu 

Bedah edisi 2. Jakarta. EGC 

6. Syaifudin, 2013. Anatomi tubuh manusia 

untuk mahasiswa perawat. Jakarta. 

Medika Salemba 
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KASUS 

 

Seorang anak usia 10 thn datang ke Icsada Nursing Center dengan 

keluhan gatal-gatal hampir di seluruh tubuh kurang lebih satu minggu. 

Dari hasil pengkajian didapatkan data klien tinggal di daerah pedesaan 

dengan lingkungan yang kurang bersih, kondisi rumah berlanti tanah, 

pencahayaan kurang, dan ventilasi tidak bagus. klien biasanya mandi di 

sungai jarang memekai sabun, jarang pakai alas kaki. Pasien mempunyai 

alergi makanan sosis, setiap habis makan sosis pasien mengeluh gatal, 

Sebelumnya klien pernah berobat dan dianjurkan mandi rebusan daun sirih 

dengan keluhan yang sama dan sembuh. Selain itu dalam satu keluarga 

terdapat saudara klien yang mengalami keluhan yang sama.   

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik diperoleh hasil TTV : TD 90/60, 

N 110 x/m, S : 38,0
0 

C, RR 24 x/m. BB pasien 18 kg, Dari hasil observasi 

didapatkan luka bintik-bintik dengan diameter 5 mm bernanah, terdapat 

semacam trowongan dibawah kulit yang menghubungkan bintik satu 

dengan bintik yang lainnya, terasa panas, nyeri dan kemerahan pada 

daerah sekitar luka. Setelah dikonsulkan ke dokter, dokter mendiagnosa 

penyakit pasien adalah scabies dan memberikan advis terapi Amoxillin 

syrp 3x1 cth, salep antibacterial 3x1 oles, paracetamol syrp 2x1 cth dan 

vitamin syrp 1x1 cth. 

Perawat memberikan intervensi yaitu dari pengkajian luka, 

memberikan pendidikan kesehatan terkait personal hygiene dan 

melakukan rawat luka dengan antimikroba secara rutin 2x sehari, dan juga 

menganjurkan agar keluarga menyendirikan handuk  ataupun pakaian dari 

si penderita agar tidak dipakai bergantian dengan anggota keluarga yang 

lainnya. 
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Matrik masalah : 

No. Masalah Masalah ke-1 Masalah ke-2 Masalah ke-3 

1. Care Provider Apa alasan perawat 

melakukan 

pengkajian luka? 

Tindakan apa yang 

pertama kali 

dilakukan perawat 

dalam managemen 

luka?  

Mengapa pasien 

dilakukan rawat luka 

dengan prinsip 

antimikrobal ? apakah 

itu sudah tepat ? 

2. Communicator Bagaimana cara 

perawat 

menyampaikan ke 

anggota keluarga 

terkait penyakit yang 

diderita anaknya? 

Bagaimna cara 

perawat 

mengkomunikasikan 

ke tim kesehatan lain 

(dokter) sebagai 

fungsi interdependen 

perawat. 

 

3. Educator dan 

Health 

Promotor 

Bagaimana edukasi 

yang diberikan oleh 

keluarga terkait 

penyakit yang 

diderita klien? 

Promosi kesehatan 

yang bisa di berikan 

pada masyarakat 

sekitar rumah 

pederita adalah? 

 

4. Manager dan 

Leader 

Bagaimana cara 

membuat 

dokumentasi 

keperawatan dari 

kasus di atas? 

Bagaimana 

pencegahan penyakit 

tersebut di 

lingkungan?  

 

5. Researcher  Dari pengkajian 

yang diperoleh 

mengapa klien 

mengeluh nyeri, 

panas pada sekitar 

luka?  

Kemungkinan 

diagnose medis dan 

diagnsa kepeawaan 

yang muncul dari 

kasus tersebut 

adalah? 

Bagaimana cara 

penularan penyakit 

tersebut? 

6. Nursepreneur  Dari kasus di atas 

apa yang bisa 

menjadi peluang 

wirausaha yang bisa 

dikembangkan? 

Bagaimana analisa 

SWOT dari 

wirausaha yang bisa 

dikembangkan 

tersebut? 

 

7. Nurse writer Hal apa yang yang 

bisa diambil dari 

kasus di atas untuk 

bisa dijadikan 

sebagai bahan karya 

ilmiah? 
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JAWABAN 
No. Masalah Masalah ke-1 Masalah ke-2 Masalah ke-3 

1. Care Provider Dalam ilmu keperawatan 

proses keperawatan yang 

pertama kali adalah 

pengkajian. Dalam kasus ini 

dengan melakukan 

pengkajian luka, perawat 

dapat menentukan tindakan 

yang tepat dalam 

menentukan dignosa 

keperawatan terkait luka. 

Dengan begitu perawat bisa 

menentukan intervensi 

keperawatan secara tepat. 

Tindakan pertama kali 

dalam managemen luka 

yaitu mencuci luka dengan 

tujuan : 

1. Meningkatkan, 

memperbaiki, dan 

mempercepat 

penyembuhan luka.  

2. Menghindari terjadiya 

infeksi. 

3. Membuang jaringan 

nekrosis dan cairan luka 

Kurang tepat, Pemilihan 

prinsip antimicrobial 

seharusnya terlebih dahulu 

dilakukan pemeriksaan kultur 

luka untuk menentukan ada 

tidaknya dan jenis  

mikroorganisme. 

 

2. Communicator Prosedur penyampaian 

informasi penyakit atau yang 

berhubungan degan klien 

harus mengikuti prinsip 

kode etik keperawatan yaitu 

: otonomi, beneficence 

(berbuat baik), justice 

(keadilan), nonmaleficience 

(tidak merugikan), veracity 

(kejujuran), fidelity 

(menepati janji), 

confidentiality (kerahasiaan) 

Kerangka komunikasi 

efektik yang bisa digunakan 

adalah dengan komunikasi 

SBAR, yaiu : 

- S (situation) : bagaimana 

situasi yang akan 

dibicarakan/ dilaporkan 

- B (background) : latar 

belakang klinis yang 

berhubungan dengan 

pasien 

- A (asessment) : hasil 

penilaian klinis pasien 
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- R (recomendation) : 

rencana yang akan 

dilakukan selanjutnya  

3. Educator dan 

Health Promotor 

Edukasi yang diberikan pada 

keluarga adalah tetang 

personal hygiene, karena 

scabies merupakan penyakit 

yang mudah menular baik 

kontak langsung melalui 

kulit ataupun melalui benda 

bekas dipakai penderita. 

Selain itu kebersiahan 

tempat tinggal, lingkungan 

rumah juga perlu 

diperhatikan. 

Promosi kesehatan  yang 

bisa diberikan dilingkungan 

sekitar tempat tinggal si 

penerita yaitu tentang 

PHBS (perilaku hidup 

bersih dan sehat). Karena 

penyakit scabies merupakan 

penyakit yang disebabkan 

sebagian besar karena 

personal hygiene yang 

buruk. 

 

 

4. Manager dan 

Leader 

Pembuatan dokumentasi 

keperawatan antara lain : 

pengkajian, diagnose 

keperawatan, intervensi 

keperawatan, implementasi, 

evaluasi. 

Pencegahan scabies 

dilingkungan adalah dengan 

menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS). 

Jika dilingkungan 

masyarakat sudah ada yang 

menderita scabies lebih 

baik menghindari kontak 

langsung (bersentuhan 

kulit) dan tidak memakai 

barang-barang bekas 

digunakan oleh penderita.  
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5. Researcher  Nyeri dan panas merupakan 

salah satu manifestasi proses 

penyakit scabies maupun 

tanda-tanda infeksi. 

 

1. Diagnose medis : 
Skabies adalah penyakit 

kulit yang disebabkan 

investasi dan sensitisasi 

(kepekaan) terhadap 

sarcoptes scabiesi var. 

hummini.s (djuanda, 

2007). 

Scabies adalah penyakit 

kulit yang disebabkan 

oleh tungau (mite) yang 

mudah menular dari 

manusia kemanusia, dari 

hewan ke manusia atau 

sebaliknya.penyebab 

scabies adalah sarcoptes 

scabiei. (ma’rufi dkk, 

2005) 

2. Diagnose keperawatan: 

- Nyeri b/d agen cedera 

biologis. 

- Kerusakan integritas 

kulit b/d edema,cedera 

biologi 

- Gangguan citra tubuh 

b/d perubahan dalam 

penampilan sekunder 

- Gangguan pola tidur b/d 

Cara penularan (transmisi) 

penyakit scabies : 

- Kontak langsung (kontak 

kulit dengan kulit), 

misalnya berjabat tangan, 

tidur bersama dan 

hubungan seksual. 

- Kontak tak langsung 

(melalui benda) misalnya 

pakaian, handuk, sprei, 

bantal dll 
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ketidaknyamanan, nyeri, 

gatal 

- Cemas b/d perubahan 

status kesehatan 

- Resiko infeksi b/d 

prosedur infasif kuman, 

proses penyakit  

6. Nursepreneur  Membuat jasa rumah 

perawatan luka scabies 

dengan metode wound care 

(perawatan luka modern) 

Analisa SWOT  

1. STRENGTH 

- Mempunyai latar 

belakang kesehatan 

(keperawatan) 

- Mempunyai sertifikat 

perawatan luka 

2. WEAKNESS 

- Harga obat lebih 

mahal. 

3. OPPORTUNITY 

- Penyakit scabies 

merupakan penyakit 

yang mudah menular.  

4. THREAT 

- Lingkungan yang 

kurang bersih dapat 

menimbulkan 

penyakit datang lagi. 

- Gaya hidup kurang 

bersih. 
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7. Nurse writer Membuat penelitian ataupun 

mini research terkait 

pengaruh pemberian air 

rebusan daun sirih untuk 

mandi terhadap penderita 

scabies 
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Lampiran 13 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 


