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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Strategi Pembelajaran 

Senjaya (2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan 

guru dalam proses pembelajaran (Uno, 2008). Hal tersebut 

dikarenakan guru yang menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang 

hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan 

tingkat kompetensi tertentu. 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam strategi 

pembelajaran terkandung makna perencanaan. Hal tersebut 

dikarenakan strategi pembelajaran pada dasarnya masih bersifat 

konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam 

suatupelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat 

diterapkan dalam kegiatan dengan mengunakan metode 

pembelajaran.Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 
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bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dengan demikian, fungsi perencanaan pembelajaran 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk membentuk, mempola, 

membuat model, dan mengkonstruksi proses pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Makmun (2003) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur 

dalam strategi pembelajaran, yaitu: 

1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni 

perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 

2. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran 

yang dipandang paling efektif. 

3. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau 

prosedur, metode dan teknik pembelajaran. 

4. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran 

keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. 

Senjaya (2008) menjelaskan salah satu upaya memperbaiki 

proses pembelajaran dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam 

bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. 
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Kemmis dan McTaggart (1990) mengembangkan model 

penelitian tindakan yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke 

siklus yang berikutnya. Setiap siklus pada model penelitian tindakan 

ini terdapat empat komponen, meliputi; planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan) dan reflection (refleksi). Berikut 

ini gambar model action research menurut Kemmis dan McTaggart. 
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Gambar 2.1 Siklus Penelitian Tindakan Menurut Kemmis dan McTaggart 

(Kusumah & Dwitagama, 2012) 
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B. Cased Based Learning 

1. Definisi Case Based Learning 

Sebuah strategi yang mempromosikan belajar aktif siswa 

adalah berbasis kasus pembelajaran (CBL) (Kaddoura, 2011). CBL 

adalah sebuah rancangan model instruksional yang merupakan 

sebuah varian dari pembelajaran berorientasi project. Menurut 

Kaddoura (2011) CBL, kasus adalah berita faktual, masalah yang 

kompleks ditulis untuk menstimulasi diskusi kelas dan analisis 

kolaborasi. Kasus diajarkan dengan melibatkan siswa agar 

interaktif, eksplorasi ide berpusat pada siswa dan situasi yang 

spesifik.  

Menurut Kaddoura (2011) menyebutkan bahwa case based 

learning  adalah penggunaan pendekatan berbasis kasus yang 

melibatkan siswa dalam diskusi dari situasi yang spesifik dan 

contoh kejadian nyata di dunia. Metode ini berpusat pada siswa 

dan melibatkan secara intens interaksi antara peserta diskusi. 

Pembelajaran berbasis kasus focus pada membangun pengetahuan  

dan kerja kelompok dalam menguji kasus. Peran guru sebagai 

fasilitator dan siswa terlibat dalam kasus untuk menganalisis 

menurut perspektifnya. Pembelajaran berbasis kasus melibatkan 
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pembelajar yang  berusaha untuk memecahkan pertanyaan yang 

tidak mempunyai jawaban tunggal yang benar. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi mendorong 

semua sektor untuk berkembang, termasuk dalam kesehatan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang 

kesehatan menyebabkan mahasiswa keperawatan juga diharuskan 

menjadi pembelajar aktif dan mampu berpikir kritis untuk 

memberikan perawatan pasien yang aman. 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. 

Kaddoura (2011) menjelaskan bahwa metode CBL 

merupakan metode pembelajaran yang lazim  digunakan dalam 

pendidikan keperawatan. Penerapan CBL melibatkan siswa dan 

guru dalam dialog analitik dalam situasi keperawatan. Guru hanya 

membantu peserta didik menganalisis kasus untuk 

mengidentifikasi masalah klien, membandingkan dan 

mengevaluasi solusi opsional, dan memutuskan bagaimana 

menangani situasi klinis. 
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2. Tujuan Case Based Learning 

a. Melatih mahasiswa belajar secara kontekstual, 

b. Mengintegrasikan prior knowledge dengan permasalahan yang 

ada di dalam kasus dalam rangka belajar untuk mengambil 

keputusan secara professional,  

c. Mengenalkan tatacara pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan yang tepat atau rasional (evidence-based)  

3. Manfaat Case Based Learning 

CBL bermanfaat bagi dosen pengampu dan mahasiswa. Dosen 

pengampu terbiasa untuk (a) menyiapkan dan menyediakan pokok 

bahasan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sebagaimana 

tertera di dalam rencana program kegiatan pembelajaran semester 

(RPKPS), (b) bersama-sama peserta didik membahas kasus yang 

disajikan. Peserta didik terlatih dan kemudian terbiasa untuk 

berpikir secara kritis ketika mengaktifkan dan menggunakan prior 

knowledge mereka yang dirangsang oleh kasus yang sedang 

dibahas bersama.  

4. Prinsip Case Based Learning 

Prinsip Case Based Learning adalah student-centered learning 

dengan mengutamakan problem-solving approach. Dengan 

demikian peserta didik perlu terlebih dahulu diberi materi yang 
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sesuai dan cukup agar pembahasan kasus dapat berjalan lancar dan 

mahasiswa mencapai tujuan pembelajarannya. 

5. Prosedur Case Based Learning 

Rowles dan Brigham (2005) dalam Kaddoura (2011) menyarankan 

lima hal yang harus dilakukan agar pelaksanaan CBL berjalan 

efektif dari studi kasus, yaitu  

a. Studi kasus perlu difokuskan pada konsep yang paling penting 

yang harus dipelajari  

b. Studi kasus mungkin tidak memiliki satu jawaban yang benar, 

guru harus mempertimbangkan tanggapan alternatif dan 

meminta siswa diskusi lebih lanjut kasus tersebut dengan 

membuat pertanyaan analitis.  

c. Dalam proses CBL lingkungan belajar harus kondusif untuk 

memfasilitasi partisipasi siswa.  

d. Semua siswa harus terlibat dalam kegiatan pembelajaran jika 

ukuran kelas memungkinkan.  

e. Kesimpulan dari poin kunci penting untuk memastikan bahwa 

siswa mengambil konsep yang paling penting. 
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Untuk menjalankan prosedur tersebut tersebut dibutuhkan langkah-

langkah sebagai berikut :  

a. Dosen pengampu menyiapkan materi (dalam bentuk kasus) 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai 

oleh peserta didik, dan referensi yang sesuai dengan pokok 

bahasan  

b. Kasus diberikan kepada peserta didik satu minggu sebelum 

proses jadwal pelaksanaan pembelajaran  

c. Pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok kecil dan / atau 

diskusi kelas  

d. Dosen mengamati proses diskusi dan bila perlu memberi 

sentuhan/ pengarahan/koreksi/ pertanyaan agar diskusi 

kelompok mencapai sasaran  

e. Setiap peserta didik diwajibkan membuat catatan ringkas 

tentang materi yang dibahas (dosen dapat memberi garis besar 

tentang apa saja yang perlu dicatat / dilaporkan oleh peserta 

didik)  

6. Proses Case Based Learning 

Menurut Rowles dan Brigham (2005) dalam Kaddoura (2011) 

proses CBL adalah: 

a. Membentuk kelompok kecil 
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b. Dosen menyusun narasi untuk dikembangkan pada inquiri dan 

diskusi 

c. Masalah dianalisa dan diformulasikan 

d. Penemuan  dari informasi, data, literature, implikasi klinis 

e. Dukungan bukti, data, hasil laboratorium, dan informasi pasien 

diberikan sebagai permintaan dari guru 

f. Menduga jawaban yang potensial 

g. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang baru 

7. Aturan dasar untuk pembelajaran berbasis kasus  

Menurut Freeman (2016) menjelaskan aturan dasar untuk 

pembelajaran berbasis kasus adalah: 

a. Menceritakan cerita 

b. Fokus pada isu yang muncul dan menarik 

c. Diatur kasusnya lima tahun terakhir 

d. Menciptakan empati dengan karakter terpusat 

e. Memasukkan kutipan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk 

memahami situasi dan memperoleh empati untuk karakter. 

f. Sesuai dengan pembaca 

g. Harus memiliki kegunaan pedagogi 

h. Memprovokasi konflik 

i. Kekuatan keputusan 
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j. Memiliki generalisasi 

k. Pendek. 

8. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kasus 

Ciri-ciri dari pembelajaran berbasis kasus menurut Schneider 

(2016) adalah: 

a. Berpusat pada siswa 

b. Terjadi kolaborasi dan kerjasama diantara siswa 

c. Mendiskusikan situasi yang spesifik, contoh di dunia nyata 

d. Tidak ada jawaban tunggal yang benar 

Yang terjadi pada siswa adalah: 

a. Siswa terlibat dengan keadaan dan karakter cerita 

b. Mengidentifikasi kasus seperti yang siswa terima 

c. Mengaitkan arti cerita ke dalam kehidupan mereka 

d. Menggunakan latar belakang prinsip dan pengetahuan yang 

dimiliki 

e. Memunculkan pendapat dan pertanyaan serta mempertahankan 

sikap 

f. Merumuskan strategi untuk menganalisa data dan 

menggunakan pemecahan yang mungkin 

g. Boleh tidak setuju tapi bisa juga kompromi 

Yang terjadi pada guru adalah: 
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a. Guru sebagai fasilitator 

b. Mendorong menggali kasus dan pertimbangan menurut sudut 

pandang keputusannya 

c. Mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran lebih baik  

d. Merangkai bersama-sama kontribusi individu sehingga dapat 

melihat pola kelas  

e. Menggunakan waktu dengan baik 

Untuk kasus sendiri memiliki ciri: 

a. Berdasar fakta 

b. Kasus yang kompleks ditulis untuk mendorong diskusi kelas 

dan analisa secara kolaboratif 

c. Memunculkan interaksi, penggalian kasus berpusat pada siswa 

dari situasi yang spesifik dan realistis. 

d. Tinggikan ketegangan antara titik pandang yang bertentangan  

e. Mengakhiri kasus pada tindak-tanduk dilemma  

9. Tipe Kasus 

Menurut Rowles dan Brigham (2005) dalam Kaddoura (2011), 

bentuk kasus sangat dipengaruhi bagaimana siswa menggunakan. 

Adapun tipe kasus sebagai berikut: 

a. Luas, studi kasus yang detail 

1) Sering digunakan di perkuliahan bisnis 
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2) Sering berpusat keputusan khusus, orang yang 

membuatnya, orang yang dipengaruhi olehnya, dan dampak 

keputusan pada semuanya 

3) Sekitar 100 halaman atau lebih. Biasanya siswa membaca 

keseluruhan kasus secara individu dan menyiapkan analisis 

keputusan denga pertimbangan untuk perubahan. Kasus 

kemudian didiskusikan. 

b. Diskripsi, narasi kasus, bagian yang diberikan secara berturut-

turut 

1) Sampai 5 halaman 

2) 1 sampai 2 paragrap per halaman 

3) Didesain untuk digunakan pada dua atau lebih pertemuan 

4) Diberikan kepada siswa satu halaman pada waktu 

pertemuan, didiskusikan, dihipotesis dan pengembangan 

tujuan pembelajaran serta mempelajari setiap pertanyaan 

dari kasus.  

5) Tujuan diberikan kepada siswa pada akhir kasus 

6) Tipe kasus ini berasal dari dunia medis 

c. Kasus kecil (mini kasus) 

1) Didesain untuk digunakan pada pertemuan satu kelas 

2) Ketat dan focus 
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3) Berguna untuk membantu siswa menerapkan konsep, untuk 

mengenalkan penerapan praktis di laboratorium, atau 

sebagai latihan awal di laboratorium yang disusun untuk 

membuat pekerjaan di lab lebih berarti. 

d. Kasus yang berurutan 

1) Dua atau tiga kalimat dengan poin pengajaran tunggal 

2) Mirip dengan masalah secara umum yang digunakan pada 

ujian namun siswa mendiskusikan dalam kelompok kecil 

e. Studi kasus yang diarahkan 

Kasus yang pendek yang diikuti dengan pertanyaan terarah 

tingkat tinggi 

f. Opsi pilihan yang ditetapkan (kasus pilihan berganda) 

1) Merupakan variasi kasus yang berurutan di atas 

2) Mini kasus dengan 4 sampai 5 pemecahan yang masuk akal. 

Siswa dalam kelompok harus memilih dan 

mempertahankan satu pemecahan 

3) Berguna untuk kebijakan, etika, desain keputusan 

4) Baiknya pendek dan digunakan di kelas 

5) Pertanyaan pilihan berganda mungkin bisa diubah secara 

mudah di sini. 
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10. Keuntungan Pembelajaran Berbasis Kasus 

Menurut Rowles dan Brigham (2005) dalam Kaddoura (2011), 

keuntungan penggunaan pembelajaran berbasis kasus adalah: 

a. Siswa dapat memilih data yang factual, menerapkan peralatan 

analisa, mengungkapkan kasus (isu), merefleksikan pada 

pengalaman mereka yang relevan, dan menggunakan kasus 

yang mereka hubungkan dengan situasi yang baru. 

b. Siswa menerima pengetahuan sebenarnya dan mengembangkan 

analisa, berkolaborasi, dan trampil berkomunikasi 

c. Kasus menambah pengertian siswa dengan adanya kesempatan 

untuk melihat teori dalam prakteknya 

d. Siswa terlihat lebih terlibat, tertarik, dan melibatkan diri dalam 

pembelajaran 

e. Pembelajaran berbasis kasus mengembangkan ketrampilan 

siswa dalam pembelajaran kelompok, berbicara, dan berpikir 

kritis 

f. Karena kasus didasarkan pada masalah yang realistic dan 

sesuai dengan masanya, penggunaan kasus ini di kelas 

membuat pelajaran lebih relevan atau sesuai.    
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11. Standar Operasional yang Baku 

Menurut Rowles dan Brigham (2005) dalam Kaddoura (2011), 

trategi pembelajaran dibagi menjadi: 

a. Strategi pembelajaran berbasis kasus 

1) Format kasus 

Kasus dapat berupa kasus fakta yang ada endingnya, dimana 

kasus ini hanya untuk analisis. Ada juga kasus yang tanpa 

ending, dimana siswa harus memprediksi, membuat pilihan, 

dan menawarkan saran-saran yang akan mempengaruhi hasil 

diskusi. Kasus bisa juga berupa kasus fiksi yang ditulis oleh 

guru, bisa ada endingnya atau belum. Selain itu dapat dalam 

bentuk dokumen asli misalnya: artikel berita, laporan data 

statistic rangkuman, kutipan penulisan sejarah, artefak, 

literature, rekaman video dan audio, etnografi, dll. Dokumen 

ini bisa ditampilkan dua jenis yang sama tema atau 

topiknya, sehingga merupakan strategi yang baik untuk 

memunculkan analisa dan sintesa, dan ini akan 

memunculkan banyak argumen yang menuntun pada konflik 

pendapat yang semakin kompleks. 
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2) Tahap Pembelajaran 

a) Membuat kelompok kecil dengan anggota 3-6 siswa. 

b) Menyusun narasi atau kasus yang mengarah pada siswa 

untuk dapat berpendapat, memutuskan, 

mempertimbangkan, memprediksi, atau hasil nyata yang 

lain. Jika memungkinkan, kelompok diminta 

berkonsensus dengan keputusan yang dikehendaki.  

c) Melaksanakan diskusi. Guru memberikan beberapa 

pertanyaan tertulis untuk menuntun diskusi kelompok. 

Memberikan perhatian penuh pada urutan pertanyaan. 

Pertanyaan awal bisa meminta siswa untuk mengamati 

tentang fakta dan kasus. Pertanyaan selanjutnya bisa 

meminta untuk membandingkan, membedakan, dan 

menganalisa pengamatan atau menduga. Pertanyaan 

akhir dapat meminta siswa untuk mengambil sikap atau 

posisi tehadap permasalahan atau kasus. Tujuan dari 

pertanyaan adalah untuk merangsang, menuntun atau 

mendorong siswa untuk mengobservasi dan 

menganalisis. Pertanyaan diusahakan tidak 

memunculkan jawaban ya atau tidak.  
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d) Tanya jawab dan diskusi untuk membandingkan respon 

tiap kelompok. Membantu pemahaman dan interpretasi 

seluruh kelompok dalam mengimplikasi solusi. 

e) Mempersilakan kelompok bekerja tanpa campur tangan 

guru.  

Atau bisa juga dengan fase berikut: 

Tahap 1  

Menyikapi kasus: menganalisa kasus: 

1) Memberikan kasus 

2) Mencari isu potensial 

3) Mengidentifikasi tema pokok 

4) Membuat pertanyaan spesifik melalui apa yang ingin 

diketahui atau dibutuhkan untuk menganalisa apa yang akan 

atau ingin diketahui 

Tahap 2 

Pemecahan masalah:menginvestigasi pertanyaan: 

1) Memperoleh referensi tambahan 

2) Menentukan permasalahan dengan berbagi pandangan dan 

kepedulian 

3) Mendesain dan melakukan investigasi secara ilmiah 
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Tahap 3.  

Mempengaruhi sesama anggota kelompok: mendukung metode 

dan alasannya. 

1) Menghasilkan materi untuk mendukung pemahaman atas 

kesimpulan yang diambil  

b. Kekurangan Pembelajaran berbasis kasus 

Kekurangan pembelajaran berbasis kasus antara lain: dibutuhkan 

waktu yang cukup banyak untuk mendesain dan 

mengembangkan kasus yang berkualitas, khususnya kasus yang 

berkaitan dengan teknologi dan multimedia. Yang lain adalah, 

perlu untuk mengumpulkan dan memberikan kepada siswa 

sumber-sumber yang cukup untuk memahami kasus yang 

dipelajari, serta mengingat pembelajaran model ini termasuk 

tingkat tinggi, maka bila digunakan perlu mempertimbangkan 

bobot kasusnya. 

B.  Kemampuan Berpikir Kritis 

1. Definisi Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan suatu proses yang menggabungkan antara 

unsur pengetahuan dan logika. Ruggiero (1988) didalam 

(Alwasilah, 2007) mengartikan, berpikir sebagai segala aktivitas 

mental didalam  mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan, 
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membuat keputusan, dan mempunyai keinginan untuk memahami 

sesuatu hal. Secara singkatnya berpikir merupakan sebuah kegiatan 

dalam mencari jawaban, dan sebuah kegiatan mencari makna.  

Berdasarkan filsafat Yunani dan metodologi pengajaran dari 

Socrates dan Plato, diuraikan oleh Facione (1990) didalam (Oja, 

2011) berpikir kritis merupakan suatu proses penilaian diri yang 

menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, serta 

penjelasan terhadap suatu kejadian, konsep, metode, pernyataan, 

pandangan, dan atau pertimbangan kontekstual dimana penilaian 

itu didasarkan. 

Sedangkan, menurut Paul & Elder (2006) berpikir kritis 

merupakan suatu kemampuan/keterampilan seseorang didalam 

menganalisis dan mengevaluasi suatu hal dengan menggunakan 

proses yang sistematis sehingga menghasilkan daya berpikir atau 

suatu pemikiran yang intelektual didalam ide-ide yang digagas. 

Singkatnya berpikir kritis yaitu berpikir secara mandiri, disiplin 

diri, monitor diri, serta  memberikan koreksi atau suatu penilaian. 

Menurut Halpern (1996), dalam berpikir kritis itu ditandai 

dengan penggunaan kemampuan kognitif atau suatu strategi untuk 

meningkatkan kemungkinan hasil yang diinginkan. Berpikir kritis 

juga melibatkan proses penalaran atau logika dalam mengevaluasi 
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serta berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam membuat 

sebuah keputusan (Scott, 2008). 

Berdasarkan beberapa uraian definisi diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan suatu 

proses berpikir yang sistematis dengan melibatkan pengetahuan, 

pengalaman, logika/ penalaran dan berbagai faktor pertimbangan 

didalam menganalisis, mengevaluasi suatu kejadian, konsep, 

metode, pernyataan, dan pandangan sehingga menghasilkan suatu 

pemikiran yang intelektual didalam ide-ide yang digagas. 

2. Karakteristik Kemampuan Berpikir Kritis 

Beyer (1995) menjelaskan karakteristik berpikir kritis, yaitu 

diantaranya: 

a. Watak (Dispositions) 

Seseorang yang berkemampuan berpikir kritis mempunyai 

sikap hati-hati, berpikiran terbuka, menghargai sebuah 

kejujuran, sikap menerima berbagai informasi dan pendapat, 

sikap teliti, menyikapi sesuatu hal dari sudut pandang berbeda, 

dan akan mengubah sikap ketika mendapatkan hal - hal  yang 

menurutnya baik. 
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b. Kriteria (Criteria) 

Seseorang yang berpikir kritis mempunyai sebuah kriteria atau 

tolok ukur dalam menilai sesuatu. Dalam menerapkan sebuah 

kriteria ia selalu berdasarkan kepada asas relevansi, keakuratan 

fakta - fakta, sumber yang dapat dipercaya, teliti, tidak bias, 

bebas dari penalaran yang salah, penalaran yang konsisten, dan 

dengan pertimbangan yang matang. 

c. Argumen (Argument) 

Sesorang yang berpikir kritis mempunyai argumen tersendiri 

sebagai pandangannya terhadap suatu hal.  Argumen atau 

pendapat merupakan ungkapan yang dilandasi oleh data - data 

yang bersifat faktual.  

d. Pertimbangan atau pemikiran (Reasoning) 

Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis 

mempunyai pertimbangan atau dasar pertimbangan dalam 

menyimpulkan suatu hal. Kegiatan ini meliputi proses menguji 

data - data dan informasi yang tersedia. 

e. Sudut pandang (Point of View) 

Seseorang yang berpikir dengan kritisn akan memandang 

sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 

Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan 
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situasi, yang mempunyai makna dari berbagai pertimbangan 

yang matang. 

f. Prosedur untuk menerapkan kriteria (Procedures For Applying 

Criteria) 

Seseorang yang berpikir kritis mempunyai alur yang kompleks 

dan prosedural dalam mengambil keputusan. Alur prosedur 

tersebut meliputi perumusan masalah, memilih keputusan yang 

akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan 

sesudah keputusan itu diambil. 

3. Komponen Kemampuan Berpikir Kritis 

Pendapat para ahli yang tergabung didalam American 

Philosophical Association (APA) (1990) didalam Mutiarani (2010), 

menyebutkan komponen berpikir kritis, diantaranya : 

a. Interpretasi, yaitu kemampuan didalam memberikan suatu 

pandangan atau pendapat mengenai suatu hal, situasi, peristiwa 

atau kejadian, suatu keputusan, sebuah kepercayaan, peraturan-

peraturan dan lain sebagainya. 

b. Analisis, yaitu suatu kemampuan didalam mengidentifikasi 

keadaan yang masih ada hubungannya dengan pertanyaan, 

pernyataan, dan konsep yang digunakan sebagai pertimbangan 

didalam menyatakan pendapat dan keputusan. 
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c. Evaluasi, yaitu suatu kemampuan didalam menilai kredibilitas 

atau tingkat kepercayaan terhadap pernyataan dan pandangan 

seseorang mengenai suatu hal, situasi, serta peristiwa yang 

kemudian dibuat sebuah kesimpulan. 

d. Inference, yaitu kemampuan seseorang didalam 

mengidentifikasi dan mengumpulkan hal-hal yang berkaitan 

dan diperlukan untuk menarik kesimpulan, atau hipotesis 

berdasarkan informasi-informasi yang sangat beralasan. 

e. Explanation, yaitu kemampuan seseorang didalam menjelaskan 

hasil dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Kemampuan 

ini diterapkan untuk membenarkan sesuatu hal berdasarkan 

bukti-bukti, konsep, metodologi, serta penalaran atau logika.  

f. Self-Regulation, yaitu suatu kesadaran seseorang didalam 

memonitor atau menilai pengetahuannya, proses berpikirnya, 

dan hasil yang telah dikembangkannya khususnya dalam hal-

hal yang berkaitan dengan menerapkan keterampilannya.  

4. Cara Pengukuran Kemampuan Berpikir Kritis  

Menurut para ahli yang tergabung didalam APA (1990) didalam 

Mutiarani (2010), secara umum terdapat 4 cara pengukuran 

kemampuan berpikir kritis, antara lain: 
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a. Observasi performance seseorang selama suatu kegiatan. 

Observasi dilakukan dengan mengacu pada komponen 

kemampuan berpikir kritis yang akan diukur, kemudian 

observer menyimpulkan bagaimana tingkat kemampuan 

berpikir kritis individu tersebut. 

b. Mengukur out come dari komponen-komponen kemampuan 

berpikir kritis yang telah diberikan. 

c. Mengajukan pertanyaan dan menerima penjelasan seseorang 

mengenai prosedur dan keputusan yang mereka ambil terkait 

dengan komponen kemampuan berpikir kritis yang akan 

diukur. 

d. Membandingkan outcome dari suatu komponen kemampuan 

berpikir kritis dengan komponen kemampuan berpikir kritis 

yang lain.  

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

Beberapa ahli (Kort, 1987; Sobur, 2003; Maryam, 2006; 

Hassoubah, 2008) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi berpikir kritis seseorang, diantaranya : 

a. Cara pandang seseorang didalam memahami dan menilai 

sesuatu 

b. Tingkat intelegensi/ kecerdasan seseorang 
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c. Motivasi yang dimiliki 

d. Pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh 

e. Faktor latar belakang dan budaya seseorang 

f. Keadaan emosi/ kecemasan 

g. Kondisi fisik. 

6. Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran 

Keperawatan 

Didalam praktiknya sering sekali perawat menemukan 

permasalahan  di pelayanan kesehatan. Baik yang erat kaitannya 

berhubungan dengan penyakit-penyakit, pasien, keluarga pasien 

maupun dengan sesama petugas medis. Keadaan ini membuat 

perawat dituntut untuk mahir berpikir kritis dalam menilai dan 

menelaah permasalah tersebut. Karena kemampuan berpikir kritis 

ini memungkinkan seseorang termasuk perawat untuk secara 

efektif menangani masalah sosial, ilmiah, dan masalah praktis 

(Shakirova 2007, dalam snyder, 2008). 

Scriven & Paul (2003) menyebutkan bahwa, kemampuan 

berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir aktif dan terampil 

dalam mengkonsep, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan / 

atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari, atau 

dihasilkan dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, 
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atau komunikasi, sebagai petunjuk yang memberi keyakinan dalam 

bertindak.  

Dari uraian tersebut, kemampuan berpikir kritis ini dirasa 

sangat penting. Namun, didalam proses pengembangan soft skill 

yaitu didalam proses kegiatan belajar mengajar mahasiswa, sering 

kali aspek kemampuan berpikir kritis ini kurang tergali. Padahal, 

menurut Facione (1993) didalam Karantzas (2013) kemampuan 

berpikir kritis ini merupakan suatu kemampuan berpikir intelektual 

yang dapat menghasilkan pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya dosen pendidik untuk 

lebih mengembangkan kemampuan ini, dengan menciptakan 

lingkungan belajar yang aktif dan kondusif bagi mahasiswa. Selain 

itu juga, mahasiswa harus secara terus-menerus mengasah 

kemampuannya, sehingga kemampuan berpikir kritisnya semakin 

meningkat.  
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka teori 

Sumber:  Gavin, (2004); Pyatt, (2006); Daly, (2002); Herried, (2001); 

Senjaya (2008), Maknun (2003), Kaddoura (2011) 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis: 

1. Cara pandang  
2. Tingkat intelegensi/ kecerdasan seseorang 
3. Motivasi yang dimiliki 
4. Pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh 
5. Faktor latar belakang dan budaya seseorang 
6. Keadaan emosi/ kecemasan 
7. kondisi fisik 

Strategi Pembelajaran 

Case Based Learning 

Kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa 

SDM dan 

sumberdaya 

yang lain 
Tahapan Case Based Learning: 

a. Penyiapan Kasus / modul 

b. Kaus diberikan kepada mahasiswa 

seminggu sebelum proses 

pembelajaran 

c. Pembelajaran dalam bentuk diskusi  

kelompok 

d. Dosen mengamati proses diskusi  

e. Peserta didik diwajibkan membuat 

catatan ringkas tentang materi yang 

dibahas 

 

Langkah penetapan strategi 

pembelajaran: 

a. Menentukan tujuan pembelajaran 

b. memilih sistem pendekatan 

pembelajaranyang paling efektif. 

c. Menetapkan prosedur, metode 

dan teknik pembelajaran 

d. Menetapkan standar ukuran 

keberhasilan  

Identifikasi masalah 

Pembelajaran 
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D. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis seseorang: 

1. Cara pandang seseorang didalam 

memahami dan menilai sesuatu 

2. Tingkat intelegensi/kecerdasan 

seseorang 

3. Motivasi yang dimiliki 

4. Pengalaman-pengalaman yang 

telah diperoleh 

5. Faktor latar belakang dan budaya 

seseorang 

6. Keadaan emosi/ kecemasan 

7. Dan kondisi fisik. 

Model Pembelajaran 

Case Based Learning 
Kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa 

Kemampuan Dosen 

Bagan 2.3 Kerangka Konsep 

 


