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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Perawat merupakan suatu profesi dimana seorang petugas 

kesehatan khususnya memberikan asuhan pelayanan kepada pasien 

yang meliputi kebutuhan biologis, psikologis, sosiokultural dan 

spiritual. Profesi perawat sebagai pilar utama kesehatan di Indonesia, 

merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan.  

Keperawatan sebagai suatu profesi didalamnya terdapat body of 

knowledge memiliki dasar pendidikan kuat yang dapat dikembangkan 

setinggi-tingginya sehingga menyebabkan profesi keperawatan 

dituntut untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi aktif dalam 

sistem pelayanan kesehatan di Indonesia dalam upaya meningkatkan 

profesionalisme keperawatan agar dapat memajukan pelayanan 

kesehatan, maka dibentuklah system Pendidikan Tinggi Keperawatan 

(Hindriyastuti, 2009). Sebagaimanaa tujuan dari didirikannya 

pendidikan tinggi keperawatan menurut Nursalam (2008) yaitu, adalah 

mampu memberikan landasan ilmu pengetahuan yang kokok bagi ilmu 
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keperawatan maupun ilmu maupun ilmu keperawatan maupun ilmu 

penunjang keperawatan lainnya. 

Institusi pendidikan keperawatan harus menyadari dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang memenuhi syarat kredensial dari negara 

lain yang lulusannya bisa diterima bekerja di semua tatanan dan 

diseluruh dunia, maka ada berbagai aspek yang harus diperhatikan 

antara lain yaitu para lulusan harus memperoleh pengetahuan teoritis 

dan pengalaman praktek klinik yang memadai dengan mengacu 

konsep pendidikan keperawatan yang berpusat pada pemenuhan 

kebutuhan klien dan hubungan perawat  - klien (Damayantie, 2009 ).  

Seorang perawat sering kali dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan dalam pelayanan keperawatan. Perawat dituntut untuk 

cermat, tepat, dan tanggap bertindak, sehingga perawat harus 

mempunyai kemampuan berpikir kritis agar mampu menyelesaikan 

tugas pelayanan keperawatannya secara optimal.  Paul & Elder (2006) 

menyebutkan bahwa berpikir kritis merupakan suatu 

kemampuan/keterampilan seseorang untuk menganalisis dan 

mengevaluasi suatu hal dengan menggunakan proses yang sistematis 

sehingga menghasilkan daya berpikir atau suatu pemikiran yang 

intelektual didalam ide-ide yang digagas. Brinkley et al., (2010) 

menekankan bahwa, kemampuan dalam berpikir kritis dan pemecahan 
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masalah merupakan keahlian yang penting serta sangat dibutuhkan 

oleh seseorang dalam menghadapi beragam permasalahan di abad 21 

ini. Oleh karenanya, pendidikan keperawatan diharapkan mampu 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir krtitis 

mahasiswnya agar mahasiswa mampu menerapkan kemampuan 

tersebut saat memasuki dunia profesinya. 

Dosen mempunyai tugas penting dalam mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswanya. 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam dunia pendidikan 

sangat bergantung dalam proses pembelajaran. Pemilihan strategi 

pembelajaran sangat mempengaruhi hasil pembelajaran, sehingga 

proses inovasi strategi pembelajaran yang berkelanjutan. 

STIkes ICSADA Bojonegoro adalah salah satu lembaga 

pendidikan keperawatan di Kabupaten Bojonegoro. STIkes ICSADA 

Bojonegoro mempunyai tenaga pengajar 9 orang namun kebanyakan 

belum berpendidikan S2. STIkes ICSADA Bojonegoro menggunakan 

kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada kurikulum AIPNI 

2010.  

Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah merupakan salah satu 

materi pokok dalam pendidikan keperawatan dalam kurikulum KBK 

AIPNI 2010. Bobot SKS mata kuliah tersebut cukup besar yaitu 22 
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SKS. Mata kuliah ini diasuh oleh sebuah tim yang terdiri dari 3 – 4 

dosen.  

Selama ini prestasi belajar mahasiwa untuk mata kuliah tersebut 

belum memuaskan. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 

tanggal 22 Oktober 2015 didapatkan bahwa strategi pembelajaran 

Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah masih menggunakan metode 

lecturing. Hasil observasi dalam proses pembelajaran Mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah menunjukkan bahwa mahasiswa kurang 

aktif, kurang berinteraksi dengan dosen maupun mahasiswa lain terkait 

dengan mata kuliah dalam proses pembelajaran, mengantuk saat dosen 

menjelaskan, kurang termotivasi untuk mencari informasi diluar jam 

belajar, serta jarang mengerjakan tugas yang diberikan dosen dan 

sering terlambat kuliah. 

Hasil wawancara dengan dosen didapatkan dosen mengeluh 

karena sebagian besar mahasiswa kurang antusias terhadap mata 

kuliah yang diberikan. Mahasiswa  sedikit bertanya, pasif, kurang 

minat dan kurang termotivasi mengikuti proses belajar mengajar. Hasil 

wawancara dengan mahasiswa, didapatkan bahwa metode 

pembelajaran yang diterapkan kurang menstimulus keingintahuan 

mahasiswa serta kurang memotivasi mahasiswa untuk partisipasi dan 

keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran.   
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Pembelajaran berbasis kasus dapat digunakan sebagai strategi 

mata kuliah dalam Keperawatan Medikal Bedah karena mata kuliah 

tersebut memerlukan adanya ilustrasi kasus nyata dalam penerapan 

teori. Mahasiswa harus mempunyai pengetahuan dasar untuk 

menyelesaikan kasus dalam proses belajar mengajar Keperawatan 

Medikal Bedah sehingga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah 

semester akhir. Strategi pembelajaran CBL merupakan metode 

pembelajaran dengan cara diskusi kelompok yang bertujuan untuk 

mengaplikasikan teori yang telah dimiliki kelompok belajar. 

Srinivasan et al (2007) menyebutkan bahwa diskusi kelompok CBL 

berfokus pada pemecahan masalah secara kreatif dan membutuhkan 

pengetahuan yang luas. 

Selama ini stategi pembelajaran yang dikembangkan di STIkes 

ICSADA Bojonegoro adalah lecturing. Lecturing merupakan salah 

satu strategi pembelajaran teacher center learning (TCL). Pada saat 

mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa sebatas 

memahami sambil membuat catatan. Dosen menjadi pusat peran dalam 

pencapaian hasil pembelajaran dan seolah-olah menjadi satu-satunya 

sumber ilmu. Pola pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini 

mempunyai efektivitas pembelajaran yang rendah. Efektivitas 

pembelajaran mahasiswa umumnya terbatas, terjadi pada saat-saat akhir 
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mendekati ujian. Pembelajaran yang diterapkan saat ini berfokus pada 

pemahaman materi saja. Dari metode yang diterapkan itu, mahasiswa 

tidak memiliki gambaran penerapan materi pada dunia kerja. Metode 

pembelajaran ini belum mampu mengasah kemampuan analisis 

mahasiswa, kepekaan terhadap permasalahan, melatih pemecahan 

masalah serta kemampuan mengevaluasi permasalahan secara holistik. 

Di sisi lain, penggunaan metode TCL sebetulnya tidak sesuai dengan 

Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2014 yang diterbitkan 

DIKTI yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi termasuk perguruan 

tinggi keperawatan hendaknya menerapan metode pembelajaran 

Student-Centered Learning (SCL). 

Hasil penelitian Zohrabi et al., (2012) didapatkan bahwa metode 

Student Centered Learning (SCL) lebih efisien daripada TCL, karena 

metode TCL justru menyebabkan mahasiswa pasif, diam dan 

mendengarkan ceramah dari guru. Hasil penelitian tersebut juga 

menemukan bahwa prestasi belajar mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode TCL lebih rendah dibandingkan dengan 

mahasiswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode SCL. SCL 

merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, 

metode pembelajaran ini menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, 

kreatif dan inovatif bagi mahasiswa.  
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Untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa Mata kuliah 

Keperawatan Medikal Bedah, tim dosen melakukan evaluasi. Hasil 

evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa salah satu penyebab prestasi 

belajar mahasiswa kurang optimal karena strategi pembelajaran yang 

kurang tepat. Strategi pembelajaran lecturing atau TCL dianggap oleh 

tim dosen pengasuh mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah sudah 

tidak relevan lagi sehingga perlu strategi yang lain untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa. Tim dosen telah sepakat untuk mengubah strategi 

pembelajaran dengan metode Case Based Learning (CBL).  

Case Based Learning adalah sebuah strategi yang 

mempromosikan belajar aktif siswa (Kaddoura, 2011). Pembelajaran 

berbasis kasus adalah suatu metode pembelajaran yang dirancang 

untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan suatu 

kasus. Pembelajaran berbasis kasus dapat membantu siswa untuk 

menghubungkan pendidikan dan latihan khusus sambil 

mengembangkan keterampilan profesional untuk praktek. Srivasan et 

al (2007) menyebut dalam metode CBL, kelompok peserta didik 

belajar bersama berfokus pada pemecahan masalah secara kreatif, 

namun dosen sebagai fasilitator tetap menjadi kontrol bila diskusi yang 

berkembang keluar dari masalah utama. 
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CBL merupakan salah satu metode pembelajaran SCL dapat 

membuat siswa untuk berpikir kritis, komunikasi, dan keterampilan 

interpersonal. Hasil penelitian Dayli, (2002) menyebutkan bahwa 

bahwa CBL dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek 

dan juga menuntut mahasiswa untuk melakukan penelitian dan 

mengevaluasi  beberapa sumber data, membina literasi informasi  

sehingga dapat membuat mahasiswa untuk selalu berpikir kritis. CBL 

juga efektif untuk mengembangkan dunia nyata, keterampilan 

professional dan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 

komunikasi tertulis dan lisan serta kolaborasi dengan tim. 

Keterampilan ini diperlukan pada waktunya untuk bertindak secara 

profesional di masa depan sebagai perawat. Hasil penelitian 

Shrinivasan dkk (2007) menyebutkan bahwa CBL lebih disukai oleh 

hampir 90 persen mahasiswa kedokteran di Amerika dibandingkan 

metode PBL. 

Dari fenomena perubahan strategi pembelajaran dari lecturing ke 

CBL menarik untuk dikaji. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk 

mengamati proses pengembangan strategi pembelajaran Case Based 

Learning dan dampaknya terhadap peningkatan kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa di STIKes INSAN CENDEKIA HUSADA 

(ICSADA) Bojonegoro. 
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B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: “apakah Cased Based Learning dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis mahasiswa Keperawatan di STIKes INSAN 

CENDEKIA HUSADA (ICSADA) Bojonegoro? 

C. Tujuan Penelitian 

1. TUJUAN UMUM 

Untuk mengembangkan metode pembelajaran Case Based 

Learning sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa Keperawatan di STIKes Insan Cendekia 

Husada Bojonegoro 

2. TUJUAN KHUSUS 

a. Untuk mengamati proses penerapan strategi pembelajaran Case 

Based Learning pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 

di STIKes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. 

b. Untuk mengetahui dampak penerapan strategi pembelajaran 

Case Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa Keperawatan di STIKes Insan Cendekia Husada 

Bojonegoro 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat 

berguna sebagai bahan masukan dalam pengembangan pendidikan 

ilmu keperawatan,khususnya tentang strategi pembelajaran Model 

Case Based Learning didalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis Mahasiswa di Institusi Pendidikan Ilmu Keperawatan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan diri untuk 

meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa, kepekaan 

terhadap permasalahan, melatih pemecahan masalah serta 

kemampuan mengevaluasi permasalahan secara holistik. 

2) Penelitian ini dapat dipakai untuk berlatih berpikir kritis 

dalam menganalisis sebuah masalah yang disesuaikan 

dengan keadaan nyata.  

b. Bagi Dosen 

1) Model Case Based Learning dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kemandirian belajar dan keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan 

2) Dapat dipakai untuk membiasakan mahasiswa berpikir kritis 
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menganalisis masalah yang muncul dan bagaimana mencari 

alternatif tindakan dari masalah yang muncul. 

c. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Manfaat penelitian tentang penerapan model Case 

BasedLearning bagi Program Studi Ners STIKES ICSADA 

Bojonegoro ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian pustaka. Selain itu juga, hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumbangan masukan serta bahan evaluasi bagi institusi 

pendidikan keperawatan dalam terus meningkatkan kualitas 

kegiatan belajar mengajarnya.  

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi 

sumber referensi dan sumber informasi pendukung didalam 

melakukan penelitian yang erat kaitannya dengan metode 

pembelajaran student center yang salah satunya ialah, model 

Case Based learning. 
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E. PENELITIAN TERKAIT 

 

Tabel 1.1 Beberapa jenis penelitian yang berkaitan strategi pembelajaran Model Case Based Learning 

didalam meningkatkan kemampuan Berpikir kritis Mahasiswa di Institusi Pendidikan Ilmu Keperawatan. 

 

No

. 

Peneliti Tahun Judul Metode Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Slavin 2007 

Perbandingan Problem 

based Learning dengan 

Case based Learning  

Survei 
CBL lebih disukai 

mahasiswa dibanding PBL 

Penelitian ini tidak 

membandingkan 

dengan metode 

pembelajaran yang 

lain 

2. 

 

Gade dan Chari 

 

2014 

CBL dalam Fisiologi 

Endokrin: Pendekatan 

terhadap Belajar 

mandiri dan 

Pengembangan soft 

skill pada Mahasiswa 

Kedokteran 

Quasi 

ekperimental 

CBL mampumemotivasi 

mahasiswa kedokteran untuk 

belajar mandiri dan 

mengembangkan analitis 

serta kemampuan 

memecahkan masalah. CBL 

bermanfaat untuk siswa saat 

belajar klinis dan, melayani 

pasien kelak. 

Penelitian ini lebih 

fokus pada 

penerapan CBL 

oleh tim dosen dan 

damapaknya  

terhadap 

kemampuan 

berpikir kritis 

mahasiswa 

3. Budiati 2014 

Pengaruh pelaksanaan 

Tutorial klinik dengan 

metode Case Based 

Learning (CBL) 

terhadap kemampuan 

brerfikir kritis 

pre experiment 

dengan 

rancangan 

posttest only 

tidak ada pengaruh 

pelaksanaan tutorial klinik 

dengan metode Case Based 

Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pada tahap 
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mahasiswa pada tahap 

pendidikan profesi 

pendidikan profesi 

 4.  Kireeti dan 

Reddy 

 

2015 CBL, Merupakan 

pilhan terbaik dari 

pembelajaran 

tradisional untuk 

mahasiswa sarjana 

kedokteran dalam 

kurukulum keperawatan 

anak 

Quasy 

eksperiment 

dengan 

rancangan Pre 

test 

Nilai pretest mahasiswa yang 

tmenggunakan CBL terjadi 

peningkatan yang signifikan 

dibandingkan dengan yang 

menggunakan Ceramah / 

tradisional  

Penelitian ini 

membandingkan 

antara pembelajarn 

tradisioanal 

(Ceramah) dengan 

CBL 

5. Kaddoura  

 

2011 Keterampilan Berpikir 

Kritis Siswa 

Keperawatan dalam 

Pengajaran Kuliah 

Berbasis 

dan Case-Based 

Learning (CBL) 

Survey CBL lebih baik dalam 

peningkatan scor Critical 

Thinking mahasiswa dari 

pada peserta program 

didaktik 

 

Penelitian ini 

membandingkan 

antara CBL dengan 

pengajaran didatik 

 

 

 

 

 


