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Abstrak 
 
 

Kasiman. S540209219. Analisis pembelajaran Laboratorium Keperawatan 
Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar asuhan 
keperawatan gawat darurat. Tesis Program Studi Magister Kedokteran Keluarga 
Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 2010. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 
kualitatif yang bertujuan untuk (1) Mengetahui gambaran mengenai perencanaan 
pembelajaran di Laboratorium Keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk 
mencapai standar kompetensi dasar Asuhan Keperawatan Gawat Darurat (2) 
Mengetahui  gambaran   mengenai   pelaksanaan   pembelajaran   laboratorium 
keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar 
asuhan keperawatan kegawat daruratan. (3) Mengetahui  gambaran    mengenai 
evaluasi pembelajaran laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk 
mencapai standar kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat. 

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus terpancang 
(Embedded  cose study research). Analisa data dilakukan melalui analisis 
kualitatif. Sumber data penelitian : (1) Informan atau nara sumber yang terdiri dari 
mahasiswa, dosen, pengampu/instruktur dan pengelola dalam hal ini kepala bagian 
laboraturium, (2) Arsip dan dokumen perencanaan pembelajaran laboraturium 
keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar 
asuhan keperawatan gawat darurat. Teknik pengumpulan dilakukan dengan 
wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif dan studi 
dokumen. 

Hasil penelitian menujukkan : (1) Perencanaan pembelajaran laboraturium 
Keperawatan Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai kompetensi dasar asuhan 
keperawatan gawat darurat sudah terencana dengan baik dan sistematis sesuai 
dengan kompetensi dasar yang ke 16. Namun masih ada kekurangan karena 
beberapa langkah desain instruksional untuk perencanaan pembelajaran belum 
dilaksanakan, (2) Pelaksanaan pembelajaran Laboraturium Keperawatan Akper 
Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar asuhan keperawatan 
gawat darurat dengan menggunakan metode demonstrasi, role play dan diskusi 
sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan 
pembelajaran yaitu ada mahasiswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam 
mengikuti pembelajaran laboraturium keperawatan utamanya waktu demonstrasi, 
kesibukan pengampu mata kuliah gawat darurat sehingga pengampu tersebut sering 
datang terlambat. (3) Evaluasi pembelajaran laboraturium keperawatan Akper 
Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar keperawatan gawat 
darurat dilaksanakan dengan baik dalam bentuk metode OSCA yang mampu 
menilai aspek kognitif, perilaku dan psikomotor secara bersamaan. 

Hasil penelitian membawa implikasi bahwa Akper Kosgoro Pandaan 
sebagai lembaga pendidikan keperawatan perlu meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan kualitas dosen pengampu atau instruktur. 
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ABSTRACT 
 

 
Kasiman S.540209219. “An Analysis of Learning Process of Nursing Laboratory 
at Kosgoro Nursing Academy Pandaan to Achieve Basic Competence Standard of 
an Emergency Unit Nursing”.  Thesis.   Masters Degree Program in Health 
Profession Education, Graduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta, 
2010 
 

This field research is a descriptive – qualitative research. It aims at 1) 
describing the learning plan of Nursing Laboratory at Kosgoro Nursing Academy 
Pandaan to achieve basic competence standard of  an Emergency Unit Nursing 
Education, 2) finding out the implementation of learning of  Nursing Laboratory 
at Kosgoro Nursing Academy Pandaan to achieve basic competence standard of  
an Emergency Unit Nursing Education, and 3) describing the evaluation of 
learning of Nursing Laboratory at Kosgoro Nursing Academy Pandaan to achieve 
basic competence standard of  an Emergency Unit Nursing Education. 

The research strategy employed in this research is an embedded case study 
research. The research data were analyzed qualitatively. The sources of data for 
this study are 1) informan consisting of students, lecturers, instructors and the 
head of laboratory, and 2) documents about  the learning plan at Nursing 
Laboratory of Kosgoro Nursing Academy Pandaan to achieve basic competence 
standard of  an Emergency Unit Nursing Education. The research data were 
collected through in-depth interviewing, focus group discussion, participatory 
observation and document analysis. 

The findings of this research indicate 1) the learning program of Nursing 
Laboratory at Kosgoro Nursing Academy Pandaan to achieve basic competence 
standard of  an Emergency Unit Nursing Education are planned well and 
systematically in accordance with the 16th basic competence, 2) the 
implementation of learning program of Nursing Laboratory at Kosgoro Nursing 
Academy Pandaan to achieve basic competence standard of  an Emergency Unit 
Nursing Education using demonstration method, role play and discussion has run 
well though there exist some constraints; some students are less active and less 
motivated in taking part in nursing laboratory learning proces, particularly during 
the demonstration activity; the lecturers of Emergency course are found to be very 
busy and as a result they are often late, and 3) the evaluation of learning of 
Nursing Laboratory at Kosgoro Nursing Academy Pandaan to achieve basic 
competence standard of  an Emergency Unit Nursing Education has been done 
well in the form of OSCA that can measure cognitive, behavior and psychomotor 
aspects. 

The findings of this study imply that Kosgoro Nursing Academy Pandaan 
needs to improve the quality of its learning process and the quality of its lecturers 
or instructors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Akedemi Keperawatan adalah lembaga pendidikan penghasil tenaga 

perawat yang menyelenggarakan pendidikan Diploma III Keperawatan  

professional pemula yang menuntut peserta didiknya menguasai pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sebagai calon perawat professional yang mampu 

memberikan pelayanan / asuhan keperawatan pada klien secara berkualitas.  

Penyelenggaraan pendidikan pada program pendidikan Diploma III 

Keperawatan mempergunakan kurikulum nasional program Diploma III 

Keperawatan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan Surat 

Keputusan Nomor. 239/U/1999 tanggal 4 Oktober 1999. Secara garis besar dalam 

kurikulum tersebut dinyatakan bahwa Sebaran Mata Kuliah Diploma III 

Keperawatan terdiri dari 40% mata kuliah teori dan 60% mata kuliah praktek.  

Berdasarkan Surat Keputusan No. 239/U/1999 tanggal 4 Oktober 1999 

dan Keputusan Menteri Kesehatan no. 861/menkes/SK/X/2006 tanggal 19 

Oktober 2006 tentang kurikulum nasional kompetensi dasar yang harus dikuasai 

mahasiswa Diploma III Keperawatan yang terdiri dari 29 kompetensi dasar. Salah 

satu yang merupakan praktik lapangan dan laboratorium yang paling focus adalah 

kompetensi gawat darurat terdapat di kompetensi ke 16 yang terdiri dari : 

1. Melaksanakan pengkajian Airway, Breathing dan Circulation 

2. Membebaskan jalan nafas 

3. Memberikan pernafasan buatan  

4. Melaksanakan resusitasi jantung paru 

5. Merawat pasien tidak sadar. 

6. Menghentikan perdarahan 

7. Melakukan bilas lambung. 

8. Mengeluarkan benda asing pada saluran pernafasan atas 

9. Melaksanakan evaluasi tindakan pada pasien gawat darurat. 
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10. Melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. 

Tujuan akhir dari pendidikan diploma III Keperawatan diharapkan 

nantinya mampu mencetak perawat yang proporsional dan profesional menguasai 

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Pada Bencana dan Pengungsi 

(SPGDT S – B / P) dan mampu melakukan Penanggulangan Penderita Gawat 

Darurat (PPGD) sehingga mengerti akan arti SPGDT sehari-hari pada bencana 

dan pengungsi, memahami perlunya koordinasi lintas profesi, disiplin dan sektor, 

mampu menyelamatkan pasien dengan tepat dan cepat, mampu melakukan 

komunikasi, dan mampu memindahkan dan merujuk, serta mengerti arti 

kegawatdaruratan dan mampu menilai derajat kegawatan. 

Namun di dalam kenyataannya di dalam praktek sehari-hari sering ditemui 

anggapan mahasiswa akper belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam 

menerapkan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan, contohnya tindakan 

keperawatan gawat darurat, tindakan keperawatan pemeriksaan fisik. 

Penyelenggaraan pendidikan tenaga keperawatan profesional meliputi beberapa 

variabel antara lain: 1) input meliputi tenaga pendidik, peserta didik, sarana, 

prasarana; 2) proses, meliputi kurikulum dan pelaksanaan program; 3) output, 

meliputi lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pelayanan dan 

masyarakat. 

Adanya kendala tersebut di atas akan mempengaruhi pembelajaran kelas 

dan laboratorium yang kurang optimal dan pada akhirnya kompetensi dasar 

asuhan keperawatan gawat darurat peserta didik tidak tercapai.  

 

 

B. Rumusan Masalah  

Pembelajaran laboratorium keterampilan Akper Kosgoro Pandaan pada 

hakikatnya merupakan pelaksanaan pengalaman belajar (PBP), dari beberapa mata 

kuliah keperawatan. Jadi bukan mata kuliah tersendiri. Mata kuliah PBP yang 

mempunyai bobot 2 SKS yang pelaksanaannya dijadwalkan dalam  laboratorium 

diantaranya meliputi : Mata Kuliah kebutuhan dasar manusia, komunikasi 

keperawatan, pendidikan kesehatan, keperawatan medical bedah, keperawatan 
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anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa dan keperawatan komunitas. 

Untuk asuhan keperawatan gawat darurat sering ditambahkan dalam muatan lokal 

selain pada muatan kurikulum.  

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitiannya adalah :  

‘’Bagaimaan pembelajaran laboratorium keperawatan Akper Kosgoro Pandaan 

untuk mencpai standar kompetensi dasar keperawatan gawat darurat?’’. Rumusan 

masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium keperawatan Akper 

Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar kompetensi dasar asuhan 

keperawatan gawat darurat?  

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran laboratorium keperawatan Akper 

Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar kompetensi dasar asuhan 

keperawatan gawat darurat? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran laboratorium keperawatan Akper 

Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar kompetensi dasar asuhan 

keperawatan gawat darurat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mendeskripsikan proses pembelajaran laboratorium keperawatan di 

Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar kompetensi dasar asuhan 

keperawatan gawat darurat. 
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2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui gambaran mengenai perencanaan pembelajaran laboratorium 

keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar 

kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat.  

b. Mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran laboratorium 

keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar 

kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat 

c. Mengetahui gambaran mengenai evaluasi pembelajaran laboratorium 

keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai Standar 

kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang pembelajaran laboratorium keperawatan pada 

institusi pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya dan khususnya pada 

intitusi pendidikan keperawatan.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan metode pembelajaran 

laboratorium keperawatan yang sesuai untuk pembelajaran pada 

mahasiswa di institusi pendidikan keperawatan.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk  meningkatkan 

kemampuan professional.   

b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi institusi 

pendidikan Akper Kosgoro Pandaan.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

5 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang pendidikan pada institusi 

pendidikan Akademi Keperawatan Kosgoro Pandaan yang mempelajari tentang 

proses pembelajaran laboratorium keperawatan untuk mencapai Standar 

kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2003 : 67) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Bruner (Soekidjo Notoatmojo. 2007) belajar adalah suatu proses 

aktif yang memungkinkan manusia memperoleh, menyimpan dan 

mentrasformasikan pengetahuan. 

Menurut Gagne (Syafrudin. Fratidhiana, Yudhia. 2009) belajar terdiri atas 

empat fase, yaitu: 

1) Fase aprehensi, yaitu siswa menyadari adanya stimulus yang 

terkait dengan kegiatan belajar yang ia lakukan 

2) Fase akuisisi, yaitu pemerolehan, penyerapan, atau internalsisasi 

terhadap berbagai fakta, konsep, atau keterampilan. 

3) Fase penyimpanan, yaitu menyimpan hasil kegiatan belajar 

4) Fase pemanggilan, yaitu memanggil  kembali hasil-hasil belajar. 

Menurut Brooks (Soekidjo Notoatmojo. 2007) belajar adalah membentuk 

pemikiran dan membina pemahaman berdasarkan peristiwa yang dialami 

sebelumnya. 
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b. Proses Belajar 

Menurut Guilbert (dalam Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 45), Pendidikan 

tidak terlepas dari proses belajar, maka di dalam belajar akan tercakup hal-hal 

berikut : 

1) Latihan 

Latihan adalah penyempurnaan potensi tenaga-tenaga yang ada dengan 

mengulang-ulang aktivitas tertentu. Latihan adalah suatu perbuatan pokok 

dalam kegiatan belajar, sama halnya dengan pembiasaan. 

2) Menambah/memperoleh tingkah laku baru 

Belajar sebenarnya adalah suatu usaha untuk memperoleh hal-hal yang baru 

dalam tingkah laku (pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dengan aktivitas kejiwaan sendiri). 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Di dalam kegiatan belajar terdapat tiga persoalan pokok, yakni masukan 

(input), proses dan keluaran (output). Persoalan masukan menyangkut subjek atau 

sasaran belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya. Persoalan proses 

adalah mekanisme atau proses terjadinya perubahan kemampuan pada diri subjek 

belajar. Di dalam proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor, 

antara lain subjek belajar, pengajar atau fasilitator belajar, metode yang 

digunakan, alat bantu belajar, dan materi atau bahan yang dipelajari. Keluaran 

hasil belajar itu sendiri terdiri dari kemampuan baru atau perubahan baru pada diri 

subjek belajar. 
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Guilbert (dalam Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 45) mengelompokkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini ke dalam empat kelompok 

besar, yakni materi, lingkungan, instrumental dan faktor individual subjek belajar. 

Faktor yang pertama, materi atau hal yang dipelajari, ikut menentukan proses dan 

hasil belajar. Misalnya, belajar pengetahuan dan belajar sikap atau keterampilan, 

akan menentukan perbedaan proses belajar. Faktor yang kedua adalah lingkungan 

yang dikelompokkan menjadi dua yakni lingkungan fisik yang antara lain terdiri 

dari suhu, kelembaban udara dan kondisi tempat belajar dan lingkungan sosial, 

yakni manusia dengan segala interaksinya serta representasinya seperti keramaian 

atau kegaduhan, lalu lintas, pasar, dan sebagainya. 

Faktor yang ketiga, instrumental, yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware) seperti perlengkapan belajar dan alat-alat peraga, dan perangkat lunak 

(software) seperti kurikulum (dalam pendidikan formal), pengajar atau fasilitator 

belajar serta metode belajar mengajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang 

efektif, faktor instrumental ini dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan 

materi dan subjek belajar. Misalnya metode untuk belajar pengetahuan lebih baik 

digunakan metode belajar ceramah, sedangkan untuk belajar sikap, tindakan, 

keterampilan atau perilaku lebih baik digunakan metode diskusi kelompok, 

demonstrasi, bermain peran (role play) atau metode permainan. 

Faktor yang keempat, kondisi individual subjek belajar yang dibedakan ke 

dalam kondisi fisiologis seperti kekurangan gizi, kondisi panca indera (terutama 

pendengaran atau penglihatan dan kondisi psikologis misalnya intelegensi, 

pengamatan, daya tangkap, ingatan, motivasi, kepatuhan dan lain sebagainya. 
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3. Proses Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan pembelajar (guru/dosen) secara terprogram 

dalam desain instruksional untuk membuat pembelajar (siswa/mahasiswa) belajar 

secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pembelajaran melibatkan dua pelaku utama yaitu pembelajar (guru/dosen) 

dan pembelajar (siswa/mahasiswa). Pembelajar yaitu guru/dosen mempunyai 

tugas mengajar. Mengajar menurut pengertian mutakhir merupakan suatu 

perbuatan yang kompleks. Perbuatan mengajar yang kompleks dapat 

diterjemahkan sebagai penggunaan secara integratif sejumlah komponen yang 

terkandung dalam perbuatan mengajar itu untuk menyampaikan pesan pengajaran 

(Champbel, 1996 : 4). Conners mengidentifikasikan tugas mengajar guru menjadi 

tiga tahap yang bersifat suksesif. Tahap tersebut adalah tahap sebelum pengajaran 

(pre active), tahap pengajaran (inter-active) dan tahap sesudah pengajaran (post 

active) (Hasibuan dan Moedjiono, 2000 :37-39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

10 

FAKTOR LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Guru atau dosen sebagai pendesain instruksional (intructional designer) 

perlu melalui suatu proses sistematik dalam membangun sistem instruksional 

yang efektif dan efisien. Gagne (dalam Atwi Suparman, 1997:8) mengatakan 

bahwa sistem instruksional adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi 
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mahasiswa sehingga terjadi proses belajar. Suatu set peristiwa  belajar itu 

mungkin digerakkan oleh pengajar sehingga disebut pengajaran, mungkin pula 

digerakkan oleh mahasiswa sendiri dengan menggunakan buku, gambar, program 

televisi, atau kombinasi berbagai media. Baik digerakkan oleh guru maupun 

digerakkan oleh mahasiswa sendiri, kegiatan haruslah terencana  secara sistematik 

untuk dapat disebut kegiatan instruksional. Jadi, pengajaran adalah salah satu 

bentuk kegiatan instruksional. 

Dick, Walter dan Laou Carey. (1990 : 5-7), mengemukakan ada sepuluh 

langkah dalam pendekatan sistem instruksional. Kesepuluh langkah tersebut 

digambarkan dalam bagan di bawah ini : 
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1) Mengidentifikasi tujuan instruksional umum 

Mengidentifikasi tujuan instruksional umum atau tujuan pengajaran 

merupakan langkah pertama dalam desain sistem pembelajaran. Yaitu 

menentukan apa yang diharapkan dapat dikuasai siswa/mahasiswa, 

sebagaimana tercakup dalam tujuan setelah proses pembelajaran. Tujuan ini 

dikembangkan dari tujuan lebih utama yang ada pada kurikulum, atau dapat 

juga dikembangkan dari pengalaman praktis di kelas. 

2) Melakukan analisis instruksional 

Setelah perumusan tujuan, dilakukan analisis pembelajaran untuk 

mengidentifikasi keterampilan yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan. 

Prosesnya dapat dilakukan dengan mengidentifikasi konsep, aturan, dan 

informasi yang dibutuhkan oleh siswa/mahasiswa, atau mengidentifikasi 

langkah dalam urutan yang harus diikuti dalam melakukan proses sesuatu. 

3) Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa 

Dalam hal ini perlu diidentifikasi kemampuan siswa/mahasiswa 

sebagai prasyarat belajar bahan yang bersangkutan. Di samping itu, juga perlu 

diidentifikasi karakteristik umum, seperti tingkat kematangan dalam 

mempelajari bahan tersebut. 

4) Menulis tujuan kinerja 

Tujuan kinerja atau tujuan pembelajaran khusus dirumuskan 

berdasarkan analisis pembelajaran dan karakteristik siswa/mahasiswa. Tujuan 

ini dinyatakan secara khusus dan jelas menggambarkan kemampuan apa yang 

diharapkan dapat dimiliki setelah proses belajar.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

13 

5) Mengembangkan penilaian acuan patokan 

Penilaian acuan patokan dikembangkan berdasarkan tujuan 

pembelajaran khusus yang dirumuskan, sehingga dapat dijadikan alat 

pengukur kemampuan setelah mempelajari bahan sesuai dengan  tujuan 

pembelajaran khusus. 

6) Mengembangkan strategi instruksional 

Strategi ini meliputi seluruh bagian yang ditempuh dalam 

pembelajaran, meliputi kegiatan sebelum pembelajaran, penyajian informasi, 

pelaksanaan, feed back dan test. 

7) Mengembangkan dan memilih bahan instruksional 

Pada langkah ini, strategi pembelajaran digunakan dalam menyusun 

petunjuk siswa/mahasiswa, bahan pelajaran, test dan petunjuk guru/dosen. 

8) Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif 

Untuk menilai apakah proses pembelajaran ini efektif atau tidak, maka 

dilakukan evaluasi formatif (formative evaluation). Evaluasi formatif adalah 

evaluasi yang dilakukan setiap akhir proses pembelajaran. 

9) Merevisi kegiatan instruksional 

Revisi pengajaran atau merevisi kegiatan instruksional. Data yang 

diperoleh dari tes formatif dijadikan dasar untuk revisi, agar proses 

pembelajaran selanjutnya dapat berlangsung secara lebih efektif. 

10) Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif 

Evaluasi sumatif untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah 

dicapai atau belum, setelah selesainya suatu program pembelajaran. 
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Perencanaan pembelajaran merupakan tahap sebelum pengajaran. Pada 

tahap ini guru/dosen harus menyusun program pengajaran yang merupakan 

pelaksanan dari kurikulum, program satuan pelajaran dan perencanaan 

program mengajar. Menurut Conners (1980 : 8) dalam merencanakan program 

pengajaran perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan : 

a) Bekal bawaan yang ada pada siswa (pupil entering behavior) 

b) Perumusan tujuan pembelajaran 

c) Pemilihan metode 

d) Pemilihan pengalaman-pengalaman belajr 

e) Pemilihan bahan pengajaran, peralatan dan fasilitas belajar 

f) Mempertimbangkan karakteristik siswa/mahasiswa 

g) Mempertimbangkan cara membuka pelajaran, pengembangan dan 

menutup pelajaran 

h) Mempertimbangkan peraturan siswa dan pola pengelompokan 

i) Mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar, antara lain : pemberian 

penguatan, motivasi, mata rantai kognitif, pokoko-pokok yang akan 

dikembangkan, penentuan model, transfer, keterlibatan aktif siswa dan 

pengulangan. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan komponen penting yang 

harus ada dalam aktivitas pendidikan. Tanpa ada kegiatan pembelajaran, aktivitas 
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pendidikan tidak akan berjalan secara sempurna. Kegiatan pembelajaran 

merupakan inti dari proses pembelajaran secara umum. 

Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru/dosen dengan 

siswa/mahasiswa, siswa/mahasiswa dengan siswa/mahasiswa, siswa/mahasiswa 

group atau siswa/mahasiswa secara individual. Rentangan interaksi ini berada 

diantara dua kutub yang ekstrem, yaitu suatu kegiatan yang berpusat pada guru 

dan kegiatan yang berpusat pada siswa. 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tahap pengajaran ini 

adalah (Conner, 1980 : 12). 

1) Pengelolaan dan pengendalian kelas 

2) Penyampaian informasi, keterampilan-keterampilan, konsep dan sebagainya 

3) Penggunaan tingkah laku verbal guru/dosen 

4) Penggunaan tingkah laku non verbal guru/dosen 

5) Cara mendapatkan umpan balik 

6) Mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi, antara lain motivasi, 

pengulangan, pemberian penguatan, balikan kognitif, pokok-pokok yang akan 

dikembangkan (advance organizer), mata rantai kognitif, transfer, keterlibatan 

aktif siswa. 

7) Mendiagnosa kesulitan belajar 

8) Menyajikan kegiatan sehubungan dengan perbedaan individual 

9) Mengevaluasi kegiatan interaksi 
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Pembelajaran dalam impelementasinya membutuhkan strategi tertentu. 

Strategi pembelajaran merupakan cara yang sistematis dalam  

mengkomunikasikan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Penguasaan terhadap strategi pembelajaran akan 

memungkinkan bagi guru untuk memilih pedoman dan alternatif pilihan dalam 

suatu kegiatan pembelajaran agar berlangsung secara teratur, sistematis, terarah, 

lancar dan efektif (Atwi Suparman, 1997 : 157). 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru/dosen berusaha menyampaikan 

sesuatu hal yang disebut “pesan” yaitu isi pelajaran. Sebaliknya, dalam kegiatan 

belajar mengajar siswa/mahasiswa juga berusaha memperoleh sesuatu hal. Pesan 

atau sesuatu hal tersebut dapat berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan atau 

isi ajaran yang lain seperti kesenian, kesusilaan dan agama. Pengelolaan pesan 

dalam perilaku belajar mengajar dikenal pembelajaran dengan strategi ekspositori 

dan pembelajaran dengan strategi inkuiri (Meyer, 2007 : 4). 

1) Pembelajaran dengan strategi ekspositori 

Perilaku mengajar dengan strategi ekspository juga dinamakan model 

ekspositori, merupakan kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Guru aktif 

memberikan penjelasan atau informasi terperinci tentang bahan pengajaran. 

Tujuan utama pengajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai kepada siswa. 

Peranan guru/dosen yang penting adalah sebagai penyusun program 

pembelajaran, pemberi informasi yang benar, pemberi fasilitas belajar yang 

baik, pembimbing siswa dalam pemerolehan informasi yang benar dan   
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penilai pemerolehan informasi. Peranan siswa/mahasiswa yang adalah pencari 

informasi yang benar, pemakai media dan sumber yang benar, menyelesaikan 

tugas sehubungan dengan penilaian guru (Meyer, 2007 : 5). 

2) Pembelajaran dengan strategi inkuiri 

Perilaku mengajar dengan strategi inkuiri juga disebut sebagai model 

inkuiri, merupakan pengajaran yang mengharuskan siswa/mahasiswa 

mengolah pesan sehingga memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-

nilai. Model pengajaran inkuiri merupakan pengajaran yang berpusat pada 

siswa, dan siswa menjadi aktif belajar. Tujuan utama model inkuiri adalah 

mengembangkan keterampilan intelektual, berpikir kritis dan mampu 

memecahkan masalah secara ilmiah. 

Peranan guru yang penting adalah menciptakan suasana kelas berpikir 

sehingga siswa/mahasiswa berani bereksplorasi dalam penemuan dan 

pemecahan masalah, fasilitator dalam penelitian, rekan diskusi dalam 

klarifikasi dan pencarian alternatif pemecahan masalah serta pembimbing 

penelitian, pendorong keberanian berpikir alternatif dalam pemecahan 

masalah. Peranan siswa yang penting adalah mengambil prakarsa dalam 

pencarian masalah dan pemecahan masalah, perilaku aktif dalam belajar 

melakukan penelitian, penjelajah tentang masalah dan metode pemecahan dan 

penemu pemecahan masalah (Meyer, 2007:6). 

Beberapa model pembelajaran dapat dipilih untuk diterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, antara lain : 
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1) Model Problem Based Learning 

Model ini merangsang siswa/mahasiswa untuk menganalisis masalah, 

memperkirakan jawaban-jawabannya, mencari data, menganalisis data dan 

menyimpulkan jawaban terhadap masalah. Dengan kata lain, model ini pada 

dasarnya melatih kemampuan memecahkan masalah melalui langkah-langkah 

sistematis. 

Ciri utama PBL adalah bahwa pengetahuan dicari dan dibentuk oleh 

siswa/mahasiswa dalam upaya memecahkan contoh-contoh masalah dunia 

nyata yang dihadapkan kepada mereka. Dari menghadapi problem 

siswa/mahasiswa membentuk pengetahuan baru melalui langkah analisis 

terhadap pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka kumpulkan. Ini adalah 

khas pembelajaran dengan PBL (Amin, Zubair and Khoo Hoon Eng. 2003:86) 

Dalam PBL masalah dibahas dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam 

pembahasan ini mahasiswa mencatat apa saja yang sudah mereka ketahui 

untuk menjawab masalah dan apa saja yang belum mereka ketahui.   

Mahasiswa menganalisis seluruh data dan pengetahuan yang terkumpul dari 

berbagai sumber untuk menjawab masalah. Tugas guru/dosen adalah 

mengamati seluruh proses dan memberikan bantuan bila diperlukan (Dent and 

Harden, 2003:158-159). 

2) Model Independent Learning 

Independent Learning atau belajar bebas merupakan kegiatan belajar 

yang tujuan belajar maupun cara mencapai tujuan itu ditetapkan sendiri oleh 

pebelajar. Nama lainnya adalah self managed/self directed/ self regulated 
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learning, self motivated learning, resource based learning, flexible learning, 

open learning dan distance learning. Masing-masing istilah mempunyai 

penekanan sendiri ( Dent and Harden, 2003 : 147 ). 

Dalam konteks sistem pendidikan formal, ciri utama independent 

learning adalah penugasan awal dan tujuan akhir bisa datang dari guru, 

sedangkan tujuan antara dan cara mencapainya ditetapkan sendiri oleh 

pebelajar. Peran guru/dosen adalah memberikan pilihan-pilihan tujuan dan 

alternatif-alternatif sumber belajar dan memberikan bantuan bila diperlukan 

(Amin, 2003 : 88). 

Model independent learning yang disisipkan sebagai bahan dari 

metode pembelajaran dalam pendidikan formal tradisional dapat berupa 

penugasan siswa/mahasiswa untuk mencari artikel yang terkait dengan mata 

pelajaran tertentu dan mempresentasikannya di kelas, penulisan paper dengan 

topik yang ditetapkan sendiri oleh siswa/mahasiswa, penugasan kerja 

lapangan, dengan pendalaman terhadap masalah yang siswa/mahasiswa   

merasa tertarik untuk mendalaminya (Haris Mudjiman, 2006 : 61). 

3) Model Integrated Learning 

Model pembelajaran terintegrasi, yang memadukan kemampuan 

aplikasi dari pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional yang relevan 

dalam memecahkan masalah (Dent and Harden, 2003 : 168). 

4) Model Multiprofesional Education 

Model pendidikan yang mengintegrasikan antar pendidikan dan 

praktek dalam pembelajarannya ( Dent and Harden, 2003 : 180). 
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Selain strategi dan model pembelajaran, metode pembelajaran juga perlu 

diperhatikan dan dipilih yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Tidak setiap metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk itu setiap guru/dosen harus 

memilih metode yang sesuai untuk setiap tujuan pembelajaran khusus yang ingin 

dicapai. 

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan isi 

pelajaran kepada mahasiswa untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai metode 

berikut ini biasa digunakan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Table 1. Hubungan antara Metode dan Kemampuan yang akan Dicapai 

No Metode Kemampuan Dalam Tujuan Pembelajaran Khusus 
1 Ceramah Menjelaskan konsep, prinsip atau prosedur 
2 Demonstrasi Menjelaskan suatu keterampilan berdasarkan standar 

prosedur tertentu 
3 Penampilan Melakukan suatu keterampilan 
4 Diskusi Menganalisis/memecahkan masalah 
5 Studi mandiri Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensintesis/men 

gevaluasi/melakukan sesuatu baik yang bersifat kognitif 
maupun psikomotor 

6 Kegiatan 
Instruksional 

Menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur terprogram 

7 Latihan dengan 
teman 

Melakukan suatu keterampilan 

8 Simulasi Menjelaskan, menerapkan dan menganalisis 
9 Sumbang saran Menjelaskan/menerapkan/menganalisis konsep, prinsip 

dan prosedur tertentu 
10 Studi kasus Menganalisis/memecahkan masalah 
11 Computer 

Assisted Learning 
Menjelaskan/menerapkan/menganalisis/mensintesis/men 
gevaluasi sesuatu 

12 Insiden Menganalisis/memecahkan masalah 
13 Praktikum Melakukan suatu keterampilan 
14 Proyek Melakukan sesuatu/menyusun laporan suatu kegiatan 
15 Bermain peran Menerapkan suatu konsep, prinsip atau prosedur 
16 Seminar Menganalisis/memecahkan masalah 
17 Symposium Menganalisis masalah 
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18 Tutorial Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep, 
prinsip atau prosedur 

19 Deduktif  Menjelaskan/menerapkan/menganalisis suatu konsep, 
prinsip atau prosedur 

20 Induktif Mensintesis  suatu konsep, prinsip atau perilaku 
 

c. Evaluasi Hasil Belajar 

Untuk menyediakan informasi tentang baik atau buruknya proses dan hasil 

kegiatan pembelajaran, maka seorang guru/dosen harus menyelenggarakan 

evaluasi. Kegiatan evaluasi yang dilakukan guru mencakup evaluasi hasil belajar 

dan evaluasi pembelajaran sekaligus. 

Evaluasi juga merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Hal      

ini berarti, evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terelakkan dalam setiap proses 

pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi merupakan bagian integral 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi tentang 

seberapakah peroleh siswa/mahasiswa dalam pencapaian tujuan pengajaran yang 

ditetapkan. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk 

memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu 

siswa/mahasiswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal (Dimyati dan 

Moedjiono, 2002 : 190). Dengan demikian evaluasi hasil belajar menetapkan baik 

buruknya hasil kegiatan pembelajaran, sedangkan evaluasi pembelajaran 

menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi berarti sebagai proses sistematis menetapkan nilai sesuatu hal, 

seperti obyek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan atau hal lain  

berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi belajar adalah proses 
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penentuan pemerolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. Dalam 

penentuan nilai tersebut seseorang dapat melakukan pengukuran, pembandingan, 

penilaian dan kemudian keputusan penilaian. Evaluasi dalam proses pendidikan 

harus memenuhi syarat-syarat berupa keahlian, keteladanan dan kepraktisan 

(Gronlund, 1985 : 57). 

Hasil kegiatan evaluasi hasil belajar pada akhirnya difungsikan dan 

ditujukan untuk keperluan diagnostik dan pengembangan, seleksi, kenaikan 

peringkat belajar/kenaikan kelas dan untuk penempatan siswa/mahasiswa pada 

kelompok yang sesuai. 

Sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa/mahasiswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, maka evaluasi hasil 

belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan, 

diklasifikasikan dalam ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor  

(Davies, 1986 : 97). 

 

4. Pembelajaran Laboratorium 

a. Pengertian 

Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak 

didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Tujuan 

belajar siswa adalah mencapai perkembangan optimal, yang meliputi kognitif, 

afektif dan psikomotor. Pengertian laboratorium menurut Suryadi (2000 : 8) 

adalah suatu fasilitas tempat mahasiswa dapat berlatih keterampilan yang mereka 

perlukan dalam situasi latihan. 
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Laboratorium keterampilan adalah suatu fasilitas tempat mahasiswa dapat 

berlatih keterampilan yang mereka perlukan, dimana bukan merupakan suatu 

konteks nyata antara dokter-pasien. Terdapat beberapa kelebihan berlatih 

keterampilan di laboratorium, antara lain latihan dapat dilaksanakan setelah teori 

diberikan sehingga dapat membantu proses belajar mahasiswa. Mahasiswa juga 

dapat mengulang jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan keterampilan tertentu 

sampai betul-betul terampil. Keterampilan dapat dilatih tahap demi tahap sehingga 

menjadi terampil. Saat mahasiswa melaksanakan praktek di laboratorium, umpan 

balik dapat diberikan secara langsung baik dari instruktur maupun dari teman 

berlatih sehingga bisa segera dievaluasi. Hal ini tidak mungkin untuk dilakukan di 

depan pasien, karena pasien akan merasa menjadi kelinci percobaan dan 

mahasiswa menjadi kurang rasa percaya diri. 

Suatu keterampilan motorik tidak terlepas dari pengetahuan atau kognitif 

yang dimiliki. Oleh karena itu sebaiknya latihan keterampilan didahului dengan 

pengetahuan teoritis dilanjutkan dengan latihan nyata kemudian pengalaman 

keadaan sesungguhnya. Prospek pembelajaran dimasa mendatang tidak hanya 

teori tetapi juga pembelajaran di laboratorium keterampilan. Pembelajaran 

laboratorium adalah proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam situasi 

kelas di laboratorium (Departemen Kesehatan RI, 2000 : 12), berdasarkan 

pendapat di atas pembelajaran laboratorium adalah suatu perbuatan secara sadar 

yang dilakukan oleh pengajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

sesuai kebutuhan dan minatnya pada tempat dimana peserta didik data berlatih 

keterampilan situasi latihan. 
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Keterampilan di laboratorium keperawatan mempunyai fungsi, yaitu : 

1) Berperan langsung dalam pendidikan tinggi keperawatan 

2) Saling melengkapi dalam pembelajaran konvensional 

3) Berperan langsung pada pembelajaran klinis 

Dalam pembelajaran di laboratorium keperawatan klinis, terdapat 

beberapa cirri yaitu : 

1) Dilakukan awal pendidikan keperawatan (Kebutuhan Dasar Manusia) 

2) Latihan dimulai dengan keadaan teoritis, dilanjutkan dengan situasi yang 

mulai nyata dan akhirnya pada situasi yang paling mendekati dengan 

kenyataan. 

3) Jenis latihan disesuaikan dan dipadukan topik kegiatan belajar. 

4) Latihan dapat dilakukan tahap demi tahap. 

5) Keterampilan-keterampilan yang pernah dilakukan dapat dihitung pada tahap 

berikutnya. 

b. Bimbingan Laboratorium Keterampilan 

Sebelum melakukan bimbingan atau pelatihan perlu diketahui beberapa 

hal antara lain adalah siapa yang melatih, siapa yang dilatih, apa yang dilatihkan, 

bagaimana proses melatihnya, kapan waktu melatih, dimana tempat berlatih, 

sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan. Hal ini sangat penting untuk 

mempersiapkan suatu pelatihan keterampilan agar tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

Dilihat dari segi siapa yang melatih terdapat beberapa syarat yang harus 

diperhatikan oleh seorang instruktur atau pelatih antara lain harus berperan dalam 
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suasana yang berbeda, baik pada saat memberikan kuliah maupun pada sat 

membimbing keterampilan dengan suatu model yang digambarkan seperti bentuk 

aslinya. Instruktur harus mengarahkan pemikiran mahasiswa seperti menghadapi 

keadaan yang sesungguhnya. 

Adapun ciri-ciri dari pelatih yang efektif menurut Wursanto, 1996   

adalah: 

1) Memiliki keterampilan klinis yang baku, sesuai dengan standar dan pernah 

mengikuti suatu pelatihan instruktur atau keterampilan medik tertentu. 

2) Mendorong mahasiswa untuk mengetahui sesuatu yang baik dan baru 

3) Mampu menciptakan komunikasi dua arah 

4) Memberikan umpan balik segera, yang perlu diperhatikan disini adalah : 

a) Memberi informasi pada mahasiswa bahwa dapat bertanya bila ada 

kesulitan. 

b) Mengingatkan/membetulkan langkah klinik yang salah 

c) Memberikan umpan balik yang positif. 

d) Menghindari umpan balik yang negative, meskipun memberikan suatu 

koreksi. 

5) Menghindari mahasiswa menjadi stress atau tertekan dengan jalan : 

a) Observasi apakah ketika berlatih mahasiswa dalam keadaan tertekan 

b) Menciptakan rasa humor 

c) Memberikan semangat yang positif apabila menjumpai kegagalan karena 

berlatih di laboratorium merupakan trial and error, coba dan ulangi 

sampai betul-betul trampil. 
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d) Melibatkan mahasiswa sesering mungkin 

e) Sabar dan selalu memberi semangat 

f) Mampu memberikan koreksi tanpa menyakiti perasaan karena belajar di 

pendidikan tinggi merupakan cara belajar orang dewasa. 

Bimbingan yang tidak efektif adalah selalu mementingkan teori, terdapat 

jarak antara instruktur dengan mahasiswa, selalu menimbulkan stress/tekanan 

pada mahasiswa, selalu memberikan instruksi, merasa paling benar dan paling 

berkuasa. Hal ini akan menimbulkan kegagaln dalam proses bimbingan/ 

Ditinjau dari siap yang dilatih di laboratorium keterampilan, belajar di 

pendidikan setingkat akademi adalah cara pembelajaran orang dewasa. Orang 

dewasa membutuhkan umpan balik positif dan rasa penghargaan atas apa yang 

telah dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan tujuan belajar, terdapat beberapa tingkatan 

kinerja suatu pelatihan keterampilan Menurut Federation of International 

Gynecology and Obstetric (FIGO, 1997 : 18) yaitu : 

1) Tingkat awal (skill acquisision), merupakan tingkat pertama dalam 

mempelajari keterampilan klinik baru. Bantuan dan pengawasan diperlukan 

untuk memperoleh kinerja yang benar. 

2) Tingkat mampu (skill competency), merupakan tingkat menengah dalam 

mempelajari keterampilan klinik baru. Mahasiswa sudah dapat melakukan 

langkah-langkah dan urutannya dengan memuaskan, tetapi belum efisien. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

27 

3) Tingkat mahir (skill proficiency), merupakan tingkat akhir dalam mempelajari 

keterampilan klinik baru. Mahasiswa sudah dapat melakukan langkah-langkah 

dan urutannya dengan memuaskan dan efisien.  

c. Proses Bimbingan 

Menurut Federation of International Gynecology and Obstetric (FIGO, 

1997:20) dalam Clinical Training Skills-Developing Clinical Skills adalah : 

1) Tahap 1 Mendemonstrasikan keterampilan klinik meliputi : 

a) Menjelaskan keterampilan yang akan dipelajari 

b) Menggunakan video atau slide, menunjukkan keterampilan yang akan 

dipelajari 

c) Memperagakan keterampilan pada model anatomik (role play) / simulasi 

2) Tahap 2 Praktek oleh mahasiswa di bawah pengawasan dosen pada model 

klien 

a) Mahasiswa mempraktekkan keterampilan pada model/simulasi/role play : 

dosen sebagai pembimbing 

b) Meninjau ulang praktek mahasiswa dan berikan umpan balik yang 

konstruktif. 

3) Tahap 3 Evaluasi kompetensi/keterampilan mahasiswa oleh dosen 

a) Menilai setiap keterampilan mahasiswa pada model menggunakan check 

list yang telah dibuat. 

b) Praktek pada klien di bawah pengawasan pembimbing, setelah kompeten 

pada model. 
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Abbat ( dalam Campbell, 1996 : 61 ) menjelaskan metode yang dapat 

digunakan oleh pengajar dalam mengajar praktek diantaranya : permainan peran, 

proyek, simulator, studi kasus, pengalaman kerja, sehingga mahasiswa lebih 

terbuka dan mandiri untuk mengaplikasikan teori-teori yang ia dapatkan ke dalam 

proses pembelajaran laboratorium. 

Beberapa metode belajar yang berkaitan dengan pembelajaran 

laboratorium berdasarkan uraian adalah sebagai berikut : 

1) Metode Tanya-Jawab 

Dalam proses pembelajaran, bertanya memegang peran yang penting. Sebab 

pertanyaan yang tersusun baik dengan pengajuan yang tepat akan : 

a) Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran 

b) Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah yang 

sedang dibicarakan 

c) Mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif siswa 

d) Memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas 

2) Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru 

memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok siswa) untuk   

mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atau suatu  

masalah. Diskusi sebagai metode mengajar lebih cocok dan diperlukan  

apabila guru hendak : 

a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan kemampuannya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

29 

b) Mendapat balikan dari siswa apakah tujuan telah tercapai 

c) Membantu siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah 

yang dilihat, baik dari pengalaman sendiri maupun dari pelajaran sekolah. 

d) Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

3) Simulasi  

Simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja. Sebelum 

melaksanakan pekerjaan dalam situasi yang sebenarnya, simulasi kiranya 

merupakan cara belajar yang menguntungkan untuk melatih keterampilan 

tertentu. 

Adapun tujuan simulasi adalah sebagai berikut : 

a) Untuk melatih keterampilan tertentu, baik yang bersifat profesional 

maupun bagi kehidupan sehari-hari 

b) Untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip 

c) Untuk latihan memecahkan masalah 

4) Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif untuk 

menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan seperti : bagaimana cara 

mengaturnya, bagaimana cara mengerjakan. Beberapa keuntungan metode 

demonstrasi : 

a) Siswa memperoleh persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya 

b) Siswa memperoleh pengalaman praktek kecakapan dan keterampilan 

Evaluasi hasil belajar dalam pembelajaran keterampilan (psikomotor) 

sebaiknya memakai cara langsung, yaitu dengan observasi langsung dalam 
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praktek dan akan lebih baik bila dilengkapi dengan observasi tak langsung melalui 

uji lisan atau kuesioner. 

Uji lisan menyita banyak waktu dan sering dikritik oleh karena penilaian 

tidak reliable. Ujian lisan jarang menguji keterampilan yang penting dan biasanya 

tidak banyak membantu mahasiswa belajar. Penilaian dengan menggunakan daftar 

pemeriksaan (check list) memiliki keuntungan dan memberikan umpan balik 

kepada mahasiswa dan pengajar (Abbat dalam Camphell, 1996 : 76). 

 

5.  Gawat Darurat 

Gawat darurat adalah suatu keadaan dimana pasien memerlukan suatu 

pertolongan yang cepat dan tepat. Didalam pertolongan gawat darurat ada suatu 

tindakan triage yang meliputi :  

a. P1, yaitu tindakan emergensi dengan label warna merah   

b. P2, yaitu tindakan urgen dengan label warna kuning  

c. P3, yaitu tindakan non urgen dengan label warna biru  

d. P4, yaitu pasien meninggal dengan label warna hitam  

Dasar-dasar Basic Life Support (BLS) meliputi  

a. Manajemen Air Way  

b. Manajemen Breating  

c. Manajemen Circulation  

d. Tindakan CPR/ RJPO (Resusitasi Jantung Paru Opstruksi)  

Kepelatihan GELS (General Emergency Life Support) dan PPGD 

(Pertolongan Gawat Darurat 2007)  

 

6.  Pendidikan Diploma III Keperawatan 

Penyelenggaraan pendidikan pada program pendidikan diploma III 

keperawatan mempergunakan kurikulum nasional program diploma III  

keperawatan yang ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional dengan surat 
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keputusan no. 239/U/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan keputusan menteri 

kesehatan no. 861/menkes/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 yang terdiri dari 

29 kompetensi dasar. Kompetensi gawat darurat terdapat di kompetensi ke 16 

yang meliputi: 

a. Melaksanakan pengkajian Airway, Breathing dan Circulation 

b. Membebaskan jalan nafas 

c. Memberikan pernafasan buatan  

d. Melaksanakan resusitasi jantung paru 

e. Merawat pasien tidak sadar. 

f. Menghentikan perdarahan 

g. Melakukan bilas lambung. 

h. Mengeluarkan benda asing pada saluran pernafasan atas 

i. Melaksanakan evaluasi tindakan pada pasien gawat darurat. 

j. Melaksanakan dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan 

teoritis dapat diketahui bahwa laboratorium keterampilan adalah suatu fasilitas 

tempat mahasiswa dapat berlatih keterampilan yang mereka perlukan, dimana 

buka merupakan suatu konteks nyata antara dokter-pasien. Keterampilan dapat 

dilatih tahap demi tahap sehingga menjadi terampil. Saat mahasiswa 

melaksanakan praktek di laboratorium, umpan balik dapat diberikan secara 

langsung baik dari instruktur maupun dari teman berlatih sehingga bisa segera 

dievalufasi. Hal ini tidak mungkin untuk dilakukan di depan pasien, karena pasien 

akan merasa kelinci percobaan dan mahasiswa menjadi kurang rasa percaya diri. 

Pembelajaran laboratorium praktek klinik dan menjadi perawat yang professional. 
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Proses pembelajaran merupakan kegiatan dengan siklus yang siklik, selalu 

berjalan dalam masa tertentu. Sebuah proses diawali dengan perencanaan, 

dilanjutkan dengan pelaksanaannya dan kemudian proses serta hasilnya dievaluasi 

untuk mendapatkan umpan balik yang menjadi masukan dalam perencanaan 

berikutnya. Untuk itu kerangka teori penelitian ini tergambar dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Kerangka teori penelitian 

 

 

 

Input 

 

- Mahasiswa 

- Pengampu 

- Pengelola  

Proses 

Pembelajaran 

 

- Perencanaan 

- Pelaksanaan 

- Evaluasi   

 

Output 

(Hasil Belajar) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Akper Kosgoro Pandaan yang 

merupakan salah satu lembaga pendidikan keperawatan dengan mengambil waktu 

penelitian selama 1 bulan, setelah proposal disetujui pembimbing. Pelaksanaan 

penelitian terhitung mulai tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 1 Juni 2010. 

 

B. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yang lebih 

menekankan kepada eksplorasi proses pembelajaran laboratorium keperawatan, 

maka jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitik kualitatif. Penelitian 

kualitatif berusaha menjawab pertanyaan “mengapa dan bagaimana” sedangkan 

penelitian kuantitatif berupaya menjawab pertanyan “seberapa sering dan 

seberapa banyak” (Kresno Sudarti, dkk 2000 : 2) 

Pemilihan metode kualitaitf dalam penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

menggali data dan informasi ( eksplorasi ) sehingga dapat diketahui pendapat dan 

pandangan pengelola, pengampu dan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

laboratorium keperawatan. 
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2. Strategi Penelitian 

Strategi yang digunakan adalah kualitatif. Lokasi studi maupun subyek 

penelitiannya terarah pada satu karakteristik dalam satu bidang ilmu yaitu ilmu 

keperawatan, dengan jumlah responden lebih dari satu orang. 

Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

mengadakan analisis, maka penelitian ini digolongkan dalam penelitian evaluasi. 

Karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas 

pencapaian tujuan, hasil atau dampak suatu kegiatan atau program yang 

dijalankan (Sutopo, 2006 : 1-2). Kegiatan yang akan dievaluasi dalam penelitian 

ini adalah kegiatan pembelajaran laboratorium keperawatan. 

Permasalahan dan fokus penelitian dalam riset ini sudah ditentukan 

sebelumnya, sebelum peneliti mulai menggali permasalahan di lapangan, maka 

jenis strategi penelitian ini lebih khusus bisa disebut sebagai studi kasus 

terpancang (embedded case study research) 

 

C. Jenis Data 

Jenis data di dalam penelitian analisis pembelajaran laboratorium 

keperawatan Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai standar kompetensi dasar 

asuhan keperawatan gawat darurat terdiri dari : 

1. Data perencanaan pembelajaran laboratorium yang meliputi: 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium klinik asuhan 

keperawatan gawat darurat. 

b. Apakah ada dokumen perencanaan pembelajaran laboratorium klinik 

asuhan keperawatan gawat darurat. 
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c. Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam perencanaan 

pembelajaran laboratorium klinik asuhan keperawatan gawat darurat. 

2. Data pelaksanaan pembelajaran laboratorium yang meliputi: 

a. Bagaimana metode pembelajaran laboratorium keperawatan yang dipakai 

oleh pengampu. 

b. Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat. 

3. Data evaluasi pembelajaran laboratorium yang meliputi: 

a. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat. 

b. Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat bagi setiap mahasiswa peserta didik. 

c. Bagaimana profil pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat 

darurat yang ideal. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian analisis pembelajaran laboratorium 

keperawatan Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai kompetensi dasar standar 

asuhan keperawatan gawat darurat terdiri dari : 

1. Dosen pengampu mata kuliah gawat darurat 

Dosen pengampu mata kuliah gawat darurat Akper Kosgoro Pandaan 

terdiri dari 3 orang. Sumber daya manusia atau pendidikan dosen pengampu 

tersebut terdiri dari 2 orang S1 keperawatan dan 1 orang dari DIII (Diploma 

Tiga). 
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2. Pengelola laboratorium klinik keperawatan gawat darurat 

Pengelola laboratorium klinik keperawatan gawat darurat Akper 

Kosgoro Pandaan terdiri dari 1 orang dengan sumber daya manusia atau 

pendidikan terakhir dari Diploma Tiga (DIII). 

3. Mahasiswa Akper Kosgoro Pandaan semester VI  

Mahasiswa yang dipakai sebagai sumber data adalah semua mahasiswa 

Akper Kosgoro Pandaan tingkat 3 semester VI yang sudah mendapat materi 

gawat darurat dari standar kompetensi Diknas yang ke 16. Jumlah mahasiswa 

terdiri dari 75 orang. 

4. Dokumentasi / arsip 

Dokumen atau arsip yang digunakan sebagai sumber data penelitian 

analisis pembelejaran laboratorium keperawatan Akper Kosgoro Pandaan 

untuk mencapai kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat terdiri 

dari: 

a. Daftar hadir mahasiswa, dosen pengampu, pengelola laboratorium gawat 

darurat. 

b. Daftar kegiatan praktikum laboratorium gawat darurat. 

c. Daftar nilai hasil pembelajaran praktikum laboratorium gawat darurat. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yaitu dengan: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pada 

pengelola laboratorium, pada dosen pengampu mata kuliah gawat darurat, 

serta pada mahasiswa tingkat 3 semester VI Akper Kosgoro Pandaan yang 

meliputi : 

a. Perencanaan pembelajaran laboratorium yang terdiri dari: 

1). Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium klinik keperawatan 

gawat darurat? 

2). Apakah ada dokumen mengenai perencaan pembelajaran laboratorium 

klinik keperawatan gawat darurat? 

3). Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 

b. Pelaksanaan pembelajaran laboratorium yang tediri dari 

1). Bagaimana metode pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat 

darurat yang dipakai oleh pengampu? 

2). Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 

c. Evaluasi pembelajaran laboratorium terdiri dari 

1). Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 
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2). Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium klinik 

keperawatan gawat darurat bagi setiap mahasiswa peserta didik? 

3). Bagaimana profil pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat 

darurat yang ideal menurut anda? 

2. Focus Group Discusion (FGD) untuk mendapatkan data yang meliputi: 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium klinik keperawatan 

Akper Kosgoro Pandakan untuk mencapai standart kompetensi dasar 

asuhan keperawatan gawat darurat. 

b. Apakah ada dokumen mengenai perencanaan pembelajaran laboratorium 

klinik keperawatan Akper Kosgoro Pandakan untuk mencapai standart 

kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat. 

c. Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

laboratorium keperawatan Akper Kosgoro Pandaan untuk mencapai 

standart kompetensi dasar asuhan keperawatan gawat darurat. 

d. Bagaimana metode pembelajaran laboratorium keperawatan yang dipakai 

oleh pengampu ? Seperti apa. 

e. Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium keperawatan ? 

f. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium keperawatan ? 

g. Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium keperawatan 

bagi setiap mahasiswa peserta didik ? 

h. Bagaimana profil pembelajaran laboratorium keperawatan yang ideal 

menurut anda ? 
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Teknik FGD dilakukan pada mahasiswa Akper Kosgoro Pandaan 

tingkat 3 semester VI.  

3. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan pada dokumen 

atau arsip laboratorium, dosen pengampu mata kuliah gawat darurat, pada 

pengelola laboratorium serta pada mahasiswa semester VI yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat apakah sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

yang ke-16 kurikulum nasional DIII keperawatan (melaksanakan asuhan 

keperawatan gawat darurat). 

4. Dokumentasi / arsip yang meliputi : 

a. Perencanaan pembelajaran laboratorium yang terdiri dari: 

1). Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium klinik keperawatan 

gawat darurat? 

2). Apakah ada dokumen mengenai perencaan pembelajaran laboratorium 

klinik keperawatan gawat darurat? 

3). Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 

b. Pelaksanaan pembelajaran laboratorium yang tediri dari 

1). Bagaimana metode pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat 

darurat yang dipakai oleh pengampu? 

2). Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 
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c. Evaluasi pembelajaran laboratorium terdiri dari 

1). Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat darurat? 

2). Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium klinik 

keperawatan gawat darurat bagi setiap mahasiswa peserta didik? 

3). Bagaimana profil pembelajaran laboratorium klinik keperawatan gawat 

darurat yang ideal menurut anda? 
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F. Jenis Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
 

No Jenis Data 

Teknik Pengambilan Data 
1 2 

Wawancara FGD 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
LABORATORIUM 
1. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium 

klinik keperawatan ? 
2. Apakah ada dokumen mengenai perancanaan 

pembelajaran ? 
3. Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran laboratorium keperawatan ? 
 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
LABORATORIUM 
1. Bagaimana metode pembelajaran laboratorium 

keperawatan yang dipakai oleh pengampu ? Seperti 
apa ? 

2. Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa 
selama pelaksanaan pembelajaran laboratorium 
keperawatan ? 

 
EVALUASI PEMBELAJARAN LABORATORIUM 
1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan 

pengelola terhadap pembelajaran laboratorium 
keperawatan ? 

2. Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran 
laboratorium keperawatan bagi setiap mahasiswa 
peserta didik ? 

3. Bagaimana profil pembelajaran laboratorium 
keperawatan yang ideal menurut anda ? 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

41Validitas Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk memeriksa kredibilitas 

dan validitas data adalah dengan triangulasi. 

Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam 

penelitian kualitatif guna mewujudkan validitas data. Triangulasi dalam pengujian 

validitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti membandingkan, mengecek derajat 
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kepercayaan dan penjelasan pembanding. Dalam penelitian ini akan digunakan 

triangulasi data dan triangulasi metode. 

Triangulasi data untuk menguji validitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang sama 

dikumpulkan bukan hanya dari satu pihak saja, tetapi dari berbagai sumber yang 

lain. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan pengumpulan 

data mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran laboratorium 

keperawatan dari sumber mahasiswa, dibandingkan dengan dari sumber pengelola 

dan pengampu. 

Data yang sama juga dikumpulkan dengan berbagai metode, untuk 

menjamin validitas dan kredibilitas data. Triangulasi metode dilakukan dengan 

cara pengumpulan data mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran laboratorium keperawatan melalui metode wawancara, focus group 

discussion dan metode yang lain. 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa     Pengampu 
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   Pengelola  

 

wawancara      FGD 

 

 

   observasi 
   dokumen  

 
Gb. 5. Triangulasi metode 
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G. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisisi terasa kurang 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 

tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Miles and Huberman ( dalam Sugiyono, 2005 : 91 ) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisa data yang digunakan selama di lapangan yaitu data 

reduction, data display dan conclusion drawing, yang dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gb. 6. Komponen dalam analisa data model interaktif 

Data collection 

Data reduction 

Data display 

Conclusion 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan isi dari catatan data 

yang diperoleh di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman 

atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti 

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori signifikan ( Sugiyono, 2005 : 93 ) 

2. Penyajian Data 

Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam 

reduksi data dan disajikan dalam bentuk narasi yang disusun secara logis dan 

sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Melies dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005 : 95) menyatakan 

“the mosi frequent of display data for qualitative research data in the past been 

narrative tex” 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

46

3. Penarikan Kesimpulan 

Kumpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir 

tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data yang terakhir. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Akper Kosgoro Pandaan 

Pada tahun 1995 Ketua Yayasan Kosgoro mengajukan ijin pendirian 

Pendidikan D.III Kesehatan. Dan berdiri dengan nama Akademi Keperawatan 

Kosgoro dengan ijin operasional Nomor : HK.03.2.4.1.00169 tanggal 23 Juni 

1995. Pendirian ini sebagai upaya kerjasama dengan pemerintah untuk 

memajukan kesejahteraan umat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dasar dipilihnya program D.III Kesehatan (keperawatan) karena semakin 

meningkatnya pembangunan dibidang kesehatan, maka dengan sendirinya 

masalah tenaga kesehatan juga akan mengalami peningkatan. Dan diupayakan 

dalam hal tenaga kesehatan. 

Harapan didirikannya Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan ini dapat 

membantu pemerintah dengan menghasilkan tenaga perawat yang profesional dan 

bertaqwa kepada Allah SWT dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam 

mensukseskan pembangunan nasional, terutama dibidang kesehatan berfokus 

untuk menghasilkan tenaga keperawatan profesional tingkat D.III yang islami, 

terampil, bermutu dan bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran Islam. 
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Falsafah yang dianut oleh Akper Kosgoro Pandaan adalah perwujudan iman 

sebagai amal sholeh kepada Allah SWT dan menjadikan Tri Darma Perguruan 

Tinggi sebagai pengembangan institusi. 

Visi ke depannya Akper Kosgoro Pandaan ingin menjadikan Institusi 

Pendidikan Keperawatan Unggulan, mencetak ahli madya keperawatan yang 

profesional. Akper Kosgoro Pandaan mengemban misi menyiapkan dan 

menghasilkan sumber daya insani sebagai tenaga keperawatan yang berkualitas, 

profesional dan islami. Juga mengembangkan sumber daya insani berdasarkan 

nilai-nilai islami dan tuntutan zaman, serta memberikan arah perubahan dalam 

rangka membangun masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Profesional – 

Islami (Profesi) diangkat sebagai moto Akper Kosgoro Pandaan. 

Tujuan penyelenggaraan Akper Kosgoro Pandaan adalah terwujudnya 

Akademi yang unggul dalam bidang kesehatan, khususnya di bidang keparawatan 

dan terwujudnya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian 

Islami, menguasai pengetahuan dan ketrampilan di bidang keperawatan. 

Akper Kosgoro Pandaan berlokasi di jalan Raya By Pass Pandaan. 

Menempati lahan dengan luas keseluruhan 5345 m2 terdiri dari  : HM. No. 2696 

luas 712 m2, HM. No. 9797 luas 2390 m2, IIM. No. 655 luas, IIM. No. 655 luas 

932 m2, HM. No. 2002 luas 951 m2, HM. No.luas 360 m2. Luas bangunan ± 2250 

m2 untuk : ruang perkuliahan, ruang penunjang, ruang direksi dan ruang asrama 

putri. 
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2. Struktur Organisasi Akper Kosgoro Pandaan 

Untuk kelancaran managemen organisasi, maka disusun tata kerja sebagai 

berikut : 

a. Direktur sebagai pimpinan tertinggi dalam managemen Akper Kosgoro 

Pandaan, dan dalam tugas sehari-hari dibantu seorang sekretaris direktur. 

b. Unsur palaksana pembantu direktur sebagai berikut : 

1) Pembantu direktur I (PD I) membawahi unit pendidikan melaksanakan 

tugas-tugas yang berhubungan dengan teknik edukatif 

2) Pembantu direktur II (PD II) membawahi unit tata usaha melaksanakan 

tugas-tugas administrasi dan keuangan. 

3) Pembantu direktur III (PD III) membawahi unit kemahasiswaan 

melaksanakan tugas konseling dan bimbingan penyuluhan dalam kegiatan 

kemahasiswaan. 

4) Pembantu direktur IV (PD IV) membawahi unit Humas melaksanakan 

tugas kerjasama dengan masyarakat dalam menerapkan hasil pendidikan 

c. Dewan Dosen 

d. Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretariat melaksanakan tugas-tugas teknik 

administrasi. 

e. Direktur bertanggung jawab untuk pimpinan dan mengkoordinasi semua 

unsur di lingkungan akademi, memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk 

pelaksana harian. 

f. Setiap unsur pelaksana dan pembantu pimpinan di lingkungan akademi wajib 

mantaati dan mematuhi petunjuk direktur. 
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3. Laboratorium Keperawatan Akper Kosgoro Pandaan 

a. Struktur Organisasi Laboratorium Keperawatan 

 Secara organisatoris laboratorium Akper  Kosgoro dikomandani oleh 

seorang kepala bagian laboratorium, dan berada di bawah koordinasi 

pembantu direktur I bidang akdemik. 

 Uraian tugas kepala bagian laboratorium adalah sebagai berikut : 

1) Merencanakan jadwal penggunaan ruang untuk proses pembelajaran 

laboratorium pada tiap semester. 

2) Melaksanakan koordinasi pemanfaatan dan penggunaan laboratorium 

untuk kegiatan pembelajaran kepada dosten pengampu. 

3) Mengusahakan penyediaan peralatan dan bahan habis setiap kali proses 

pembelajaran. 

4) Merencanakan serta mempersiapkan ruang dan peralatan untuk ujian 

laboratorium pada tiap semester maupun untuk kajian akhir program. 

5) Melayani mahasiswa yang meminjam peralatan laboratorium untuk 

kepentingan belajar mandiri maupun praktik. 

6) Mendokumentasikan kegiatan pembelajaran laboratorium. 

7) Merencanakan kebutuhan peralatan dan pengembangan yang digunakan 

dalam proses pembelajaran laboratorium. 

8) Menginventaris peralatan laboratorium yang sudah dimiliki 

9) Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan ruangan laboratorium. 

10) Secara berkala melaporkan inventaris peralatan laboratorium. 
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Dalam pembelajaran laboratorium keperawatan, kepala bagian 

laboratorium berkoordinasi dengan kepala bagian administrasi pendidikan. 

Jumlah SKS pembelajaran laboratorium dan penentuan waktu pembelajaran 

yang menentukan kepala bagian administrasi pendidikan. Kemudian kepala 

bagian laboratorium yang merencanakan dan mengatur jalannya pembelajaran 

di laboratorium keperawatan. Koordinasi ini dilakukan sebelum perkuliahan 

efektif dimulai. Kepala bagian laboratorium keperawatan juga 

mengkoordinasikan materi pembelajaran laboratorium dengan dosen 

pengampu, sehingga kepala bagian laboratorium juga bertindak sebagai 

koordinasi pembelajaran laboratorium di Akper Kosgoro Pandaan. 

b. Fasilitas Laboratorium Keperawatan 

Laboratorium keperawatan Akper Kosgoro Pandaan mempunyai fasilitas 

berupa ruangan yang representative serta peralatan peraga yang memadai, 

terdiri atas 1891 jenis alat peraga. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan 

pembelajaran maka laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan 

terdiri atas beberapa bagian laboratorium, yaitu : 

1) Laboratorium Kebutuhan  Dasar Manusia (Lab KDM) 

2) Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah (Lab. KMB) 

3) Laboratorium Kesehatan Ibu dan Anak (Lab. KIA) 

4) Laboratorium Anatomi 

5) Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi 

6) Laboratorium Komunitas 

7) Laboratorium Gawat Darurat 
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8) Ruang Display 

9) Ruang Penyimpanan Alat 

10) Ruang Kepala Bagian Laboratorium 

c. Sistem Pembelajaran 

Pembelajaran laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan 

dilakukan dengan model skills lab, yaitu pembelajaran keterampilan dalam 

kelompok-kelompok dengan dipandu seorang instruktur/dosen pengampu. 

Masing-masing kelompok mempelajari keterampilan tertentu. Pembelajaran 

dalam kelompok ini bertujuan agar penyampaian materi keterampilan lebih 

optimal. 

Mahasiswa dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar, kemudian 

masing-masing kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil agar 

lebih efektif dalam pelaksanaannya. Diharapkan dari kelompok kecil ini 

mahasiswa lebih efektif dalam menterampilkan diri sendiri. 

Kepala bagian laboratorium selaku koordinator pembelajaran 

laboratorium keperawatan juga menyampaikan bahwa pembelajaran 

dilaksanakan dalam 16 minggu efektif untuk tiap semesternya. 

Kegiatan belajar dan mengajar skills lab dilaksanakan dengan mekanisme 

pembelajaran sebagai berikut : 

1) Mahasiswa dalam satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok besar. Masing-

masing kelompok besar beranggotakan sekitar 37 mahasiswa. 

2) Kelompok besar mendapat waktu 1 jam pelajaran parktik (150 menit) tiap 

pertemuan. 
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3) Masing-masing kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil yang 

terdiri atas sekitar 18 mahasiswa. 

4) Sebelum praktek, peralatan yang akan digunakan disiapkan terlebih 

dahulu oleh 2 mahasiswa dari masing-masing kelompok. 

5) Masing-masing kelompok kecil bertanggung jawab terhadap fasilitas 

laboratorium yang digunakan selama praktek, baik kelengkapan maupun 

kebersihannya. 

6) Perasat atau keterampilan tindakan keperawatan diperagakan oleh 

pembimbing kemudian masing-masing mahasiswa wajib melakukan 

perasat tersebut. 

7) Setelah pembelajaran praktek selesai, 2 mahasiswa piket bertanggung 

jawab membersihkan dan membereskan alat-alat serta ruangan 

laboratorium. 

8) Apabila selama menggunakan fasilitas laboratorium ada barang yang 

rusak, maka harus melapor kepada pembimbing dan untuk selanjutnya 

diteruskan kepada koordinator laboratorium. 

Sebagai penanggung jawab dalam setiap kegiatan belajar mengajar di 

laboratorium adalah tim skills lab yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

1) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap materi yang diberikan dan 

kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktek pada materi tersebut. 

2) Membuat prosedur tetap pelaksanaan perasat tindakan sesuai standart 

asuhan keperawatan dan diberikan kepada mahasiswa sebelum praktikum. 
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3) Protap yang diberikan kepada mahasiswa juga disterahkan kepada 

koordinator laboratorium untuk dijadikan satu materi skills lab pada 

masing-masing semester. 

4) Membimbing kelompok yang menjadi tanggung jawabnya selama 

pembelajaran praktek. 

5) Mengevaluasi hasil pembelajaran pada akhir semester dalam bentuk uji 

OSCA (objective structured clinical assessement). 

6) Melaporkan kepada koordinator laboratorium apabila ada kerusakan 

fasilitas laboratorium selama penggunaan praktek. 

 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitien 

 Peneliti mengadakan wawancara dan focus group discussion dengan sejumlah 

nara sumber, yaitu mahasiswa, koordinator/kepala bagian laboratorium maupun 

instruktur atau dosen pengampu skills lab gawat darurat untuk memperoleh data 

mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat. 

 Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas dan kreabilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang sama 

dikumpulkan bukan hanya dari satu pihak saja, tetapi dari berbagai sumber yang 

lain. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan pengumpulan 

data mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran laboratorium 
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keperawatan dari sumber mahasiswa, dibandingkan dengan dari sumber 

koordinator/kepala bagian laboratorium dan dosen pengampu gawat darurat. 

 Data yang sama juga dikumpulkan dengan berbagai metode, untuk menjamin 

validitas dan kredibilitas data. Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

pengumpulan data mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi laboratorium 

keperawatan melalui metode wawancara, focus group discussion, observasi 

partisipatif dan studi dokumen. 

a. Perencanaan Pembelajaran Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat 

Dari hasil wawancara dengan sejumlah pengampu/instruktur pembelajaran 

laboratorium (skills lab) gawat darurat maupun dengan kepala bagian 

laboratorium, dan mahasiswa menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran 

laboratorium sudah terstruktur dan sistematis. Untuk perencanaan program dalam 

satu semester dikelola oleh kepala bagian laboratorium, sedangkan perencanaan 

tiap kegiatan tatap muka direncanakan oleh masing-masing dosen pengampu. 

Kepala bagian laboratorium merencanakan untuk jadwal penggunaan ruang 

laboratorium, alokasi waktu, materi, pengampu dan sasaran mahasiswa. 

Perencanaan pembelajaran selanjutnya diberitahukan kepada mahasiswa 

pembelajaran efektif dimulai, dengan cara jadwal ditempel dan diberikan kepada 

masing-masing kelompok skills lab mahasiswa. 

Pada dasarnya pembelajaran laboratorium ini bukan merupakan mata kuliah 

tersendiri, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan salah satu pengalaman belajar 

mahasiswa pada mata kuliah keperawatan. Misalnya pada semester VI 

pembelajaran laboratorium untuk mata kuliah gawat darurat (GADAR) karena 
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mata kuliah keperawatan ini menetapkan pengalaman belajar dalam bentuk 

ceramah, diskusi dan praktika. Mata kuliah keperawatan Gawat Darurat tersebut 

mencantumkan pengalaman belajar praktika. Sehingga pembelajaran laboratorium 

pada semester VI, sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diajarkan tiap 

semester. 

Perencanaan pembelajaran pada setiap kegiatan tatap muka di laboratorium 

keperawatan meliputi dokumen SAP/RPP dibuat oleh dosen pengampu. Seperti 

uraian di atas, pembelajaran laboratorium bukan merupakan mata kuliah tersendiri 

sehingga dokumen silabus, GBPP, SAP/RPP menyatu pada mata kuliah 

keperawatan yang mencantumkan pengalaman belajar praktika (PBP). Pengampu 

juga merencanakan isi materi yang disampaikan karena yang tahu persis apa yang 

akan disampaikan itu adalah dari dosen pengampunya, bukan dari bagian 

laboratorium keperawatan. 

Beberapa nara sumber dari kalangan dosen pengampu/instruktur yang 

diwawancarai peneliti menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran 

laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan meliputi pembuatan SAP 

sudah disiapkan sebelumnya, dan hand out materi yang akan dipelajari sudah 

diberikan kepada mahasiswa hari sebelumnya. (Wiwik, S.Kep. Ns (Ka Tim 

Pengampu gadar)) 

Senada dengan yang disampaikan oleh dosen pengampu/instruktur, 

mahasiswa juga manyatakan bahwa perencanaan pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan sudah bagus dan 

terorganisir dengan baik. Sebelum kuliah efektif dimulai , jadwal dan perencanaan 
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yang lain sudah ditempel dan diberitahukan kepada peserta didik. (Achmad Fais 

Andrian, mahasiswa semester VI) 

Demikian juga dengan tujuan pembelajaran yang merupakan salah satu 

bagian yang penting pada perencanaan, nampak sudah dipersiapkan dengan baik. 

Hal ini dibuktikan pada studi dokumen, dengan terdapatnya tujuan pembelajaran 

dalam dokumen perencanaan program pengajaran praktek laboratorium (skills 

lab) pada semester VI. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin kita capai dalam 

melakukan tindakan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam semester VI 

disampaikan oleh kepala bagian laboratorium. Pada tiap kegiatan pembelajaran, 

tujuan disampaikan oleh masing-masing dosen pengampu/instruktur. 

Hasil wawancara lanjutan dengan kepala bagian laboratorium selaku 

pengelola pembelajaran laboratorium, menyatakan bahwa penyusunan program 

pembelajaran berdasarkan pada kurikulun yang berlaku. Saat ini kurikulum yang 

dipakai adalah Kurikulum Nasional Pendidikan Diploma III Keperawatan tahun 

1999. Unsur-unsur dalam perencanaan yang didokumentasikan juga mengacu 

pada kurikulum tersebut serta pedoman Institusi Pendidikan Tenaga Perawat. 

(Lely Halida, Amd. Keb)  

Aplikasi salah satu desain instruksional dalam perencanaan pembelajaran di 

Akper Kosgoro Pandaan belum optimal. Seperti misalnya penerapan model 

pendekatan sistem dari Dick and Carey, ada beberapa langkah yang tidak tampak 

dalam dokumen perencanaan program. 

Hasil wawancara dengan pengelola dan studi dokumen menunjukkan langkah 

yang dilaksanakan antara lain : identifikasi tujuan instruksional, mengembangkan 
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penilaian acuan patokan, mengembangkan strategi instruksional, mengembangkan 

dan memilih bahan instruksional, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif 

dan sumatif. Langkah analisis instruksional dan identifikasi perilaku dan 

karakteristik awal mahasiswa serta merevisi kegiatan instruksional tidak 

ditemukan dalam dokumen. 

Menurut nara sumber yang diwawancarai peneliti, sebenarnya langkah-

langkah tersebut dilaksanakan, tetapi tidak terdokumen dan hanya menjadi 

semacam pengetahuan atau catatan bagi dosen pengampu dan pengelola. Hal ini 

dikarenakan tidak ada petunjuk khusus untuk menggunakan sebuah model 

perencanaan pembelajaran dan mungkin juga karena pemahaman yang berbeda-

beda di antara para dosen pengampu ( Wiwik, S.Kep. Ns (Ka Tim Pengampu 

gadar)) 

Pelaksanaan Pembelajaran Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat 

Pelaksanaan pembelajaran laboratorium keperawatan gawat darurat di Akper 

Kosgoro Pandaan dengan model skills lab yaitu pembelajaran keterampilan 

keperawatan dalam kelompok-kelompok dengan dipandu instruktur atau dosen 

pengampu gawat darurat, dirasakan oleh mahasiswa cukup efektif, karena 

terencana dengan baik dan sistematis. 

Namun terkadang pada beberapa kegiatan pembelajaran dosen 

pengampu/instruktur tidak bisa memenuhi kewajiban mengajar sesuai jadwal, 

sehingga terjadi kekosongan kegiatan belajar mengajar. Hal ini diungkapkan 

sebagai satu masalah tersendiri oleh mahasiswa karena dirasakan sulit mencari 

kesepakatan waktu pengganti dengan dosen pengampunya, akibat kesibukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

59

dosen pengampu maupun padatnya jadwal pembelajaran pada semester tersebut. 

Hal ini dikeluhkan terutama oleh mahasiswa semester VI, yang sebenarnya 

merasa keberatan kalau jadwal pembelajaran kosong. 

Apabila jadwal pelaksanaan pembelajaran laboratorium bertepatan dengan 

hari libur nasional, maka pengampu dan mahasiswa diwajibkan untuk mencari 

waktu pengganti. Hal ini dimaksudkan agar target materi yang sudah ditetapkan 

dapat tercapai semuanya sehingga mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran 

yang sama. Mengingat pelaksanaan pembelajaran laboratorium dalam kelompok-

kelompok dan masing-masing kelompok mempelajari materi tertentu yang 

berbeda pada jadwal pembelajaran hari yang sama. Namun kondisi seperti ini 

sudah diantisipasi oleh mahasiswa dan dosen pengampu, karena sudah 

diberitahukan sebelumnya oleh kepala bagian laboratorium selaku koordinator. 

Dari beberapa metode pembelajaran yang ada, kebanyakan dosen pengampu 

memilih metode demontrasi yang dilanjutkan redemontrasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium. Demontrasi merupakan metode pembelajaran dengan 

cara memperagakan suatu prosedur menggunakan alat dengan disertai suatu 

penjelasan. Metode demontrasi juga merupakan metode mengajar yang sangat 

efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan seperti : 

bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara mengerjakan. Keuntungan metode 

demontrasi dalam pembelajaran praktik diantaranya adalah peserta didik bisa 

memperoleh persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya dan peserta didik bisa 

memperoleh pengalaman praktek kecakapan dan keterampilan. (  Nurul Masru’ah, 

Amd.Keb ) 
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Diungkapkan oleh nara sumber dari mahasiswa semester VI sebagai berikut : 

“Setiap pengampu setelah masuk memberi penjelasan tujuan, bagaimana 

melaksanakannya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu para pengampu 

memberi contoh. Setelah itu pengampu meminta setiap mahasiswa untuk 

menjelaskan kembali/mengulang apa yang sudah dilakukan pengampu. 

Berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan pengampu membuat kami 

paham tindakan apa yang harus kami lakukan dan para dosen sangat jelas dalam 

menyampaikan materi” ( Achmad Fais Andrian mahasiswa senester VI )  

Seorang nara sumber dari mahasiswa semester VI (tingkat 3) menyatakan 

tidak tahu apa nama metodenya, namun bisa menjelaskan gambaran 

pelaksanaannya. Seperti gambaran yang disampaikan oleh mahasiswa semester VI 

dan pada waktu mengulang tindakan (redemontrasi) langsung diingatkan apabila 

ada kesalahan prosedur tindakan. Selengkapnya mahasiswa semester VI 

mengungkapkan sebagai berikut : “Untuk metodenya saya tidak tahu. Tapi dalam 

setiap skills lab biasanya menyiapkan alat, kemudian dosen menjelaskan tujuan 

dan materi dan memberi contoh atau mempraktekkan cara melaksanakan 

tindakan. Setelah itu mahasiswa mencoba serta diawasi kalau ada yang salah 

langsung diingatkan”.( Achmad Fais Andrian ) 

Pada waktu tindakan ulang atau redemontrasi oleh mahasiswa, dosten 

pengampu berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam 

melakukan latihan keterampilan. Dan mahasiswa sepakat bahwa mayoritas  

pengampu sudah melaksanakan pendampingan. Seorang mahasiswa yang menjadi 

nara sumber, mengatakan hal sebaliknya, yaitu bahwa masalah pendampingan 
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tergantung dosennya. Ada yang mendampingi ada juga yang tidak. Waktu 

mendampingi ada yang cuek, mahasiswa tidak dibimbing. Tapi ada juga yang 

membimbing sampai mahasiswa bisa. Prosentase dosten yang membimbing 75 % 

yang 25 % mendampingi tapi tidak membimbing. 

Laboratorium keterampilan adalah suatu fasilitas tempat mahasiswa dapat 

berlatih keterampilan yang mereka perlukan, dimana bukan merupakan suatu 

konteks nyata antara dokter/perawat – pasien. Saat mahasiswa melaksanakan 

praktek di laboratorium, umpan balik dapat diberikan secara langsug baik dari 

instruktur maupun dari teman berlatih sehingga bisa segera dievaluasi. Hal ini 

tidak mungkin untuk dilakukan di depan pasien, karena pasien akan merasa 

menjadi kelinci percobaan dan mahasiswa menjadi kurang rasa percaya diri. 

Pada waktu pendampingan redemontrasi yang dilakukan mahasiswa  

melibatkan mahasiswa lain sebagai observer dan dosen akan mendampingi. 

Kadang ada mahasiswa yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang tindakan yang 

dilakukan maka dosen pengampu akan memberikan tarnbahan informasi Apabila 

ada mahasiswa yang salah dalam melakukan tindakan maka dosen akan 

membimbing melakukan tindakan ketrampilan secara benar. Pada akhir 

pembelajaran nanti mahasiswa yang berperan sebagai observer akan memberikan 

komentar tentang tindakan skills lab yang dilakukan oleh temannya. 

Terdapat beberapa kelebihan berlatih ketrampilan di laboratorium, antara 

Lain latihan dapat dilaksanakan setelah teori diberikan sehingga dapat membantu 

proses belajar mahasiswa. Mahasiswa juga dapat mengulang jika terjadi kesalahan 

dalam melaksanakan ketrampilan tertentu sampai betul-betul trampil. 
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Ketrampilan dapat dilatih tahap demi tahap sehingga menjadi terampil. Hal ini 

tidak terlepas dari prinsip dalam proses berajar, salah satunya adalah adanya 

latihan yang berulang-ulang. Latihan adalah penyempurnaan potensi tenaga-

tenaga yang ada dengan mengulang-ulang aktivitas tertentu. Latihan adalah suatu 

perbuatan pokok dalam kegiatan berajar, sama halnya dengan pembiasaan. 

Dengan berlatih dan mencoba mengulang perasat tindakan, maka mahasiswa akan 

mempunyai pengalaman. 

Beberapa dosen penganpu/instruktur menggunakan metode pembelajaran di 

laboratorium dengan role play dan diskusi. Terutama untuk keperawatan jiwa dan 

pendidikan kesehatan yang menekankan pada kemampuan ketrampiran kognitif 

dan komunikasi, pemilihan rote play sebagai metode pembelajaran laboratoriu 

dirasakan sangat efektif. 

Selain metode demonstrasi, role play, dan diskusi, salah seorang dosen 

pengampu menyampaikan sebaiknya ada kombinasi dengan metode pre 

conference dan post conference. Setiap awal pembelajaran sebelum dilakukan 

demonstrasi oleh dosen pengampu diadakan pre conference dalam bentuk pre test, 

yang bisa dilakukan tertulis maupun lisan kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

mengenai tema tindakan keperawatan yang akan dipraktekkan baru kemudian 

demonstrasi. Dengan adanya pre conference terlebih dahulu, maka mahasiswa 

terstimulasi untuk belajar dan mempersiapkan diri. Kemudian diakhir 

pembelajaran dilakukan post conference.( Wiwik, S. Kep.Ns ) 

Dilatar belakangi oleh ketidaksiapan mahasiswa dalarn mengikuti 

pembelajaran praktek laboratorium keperawatan, seorang nara sumber 
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menyampaikan : “Sekarang tidak ada pre conference jadi justru reviewnya kita 

yang menyampaikan. Kadang-kadang mahasiswa masih " blank " meskipun 

materinya sudah diberikan saat perkuliahan dan hand out sudah diberikan hari 

sebelumnya. Bahkan mereka masih " nol ", banyak yang tidak paham. Sekarang 

yang dilakukan yaitu datang, kemudian penyampaian tujuan pcmbelajan, 

redemonstrasi tanpa ada.feed back evaluasi sebelum redemonstrasi. Kesiapan 

mahasiswa yang kurang dalam mengikuti pembelajaran, merupakan hal yang 

serius dan perlu mendapat perhatian pengelola. 

Pelaksanaan redemonstrasi atau tindakan mandiri mahasiswa dalam 

pernbelajaran laboratorium keperawatan .iuga mengalami kendala dan hambatan. 

Beberapa mahasiswa yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa secara umum 

pelaksanaan pembelajaran laboratorium sudah baik, namun para mahasiswa 

mengeluhkan adanya kendala dalam redemonstrasi. yaitu tidak semua mahasiswa 

melakukan redemonstrasi atau mencoba ulang ketrampilan keperawatan yang 

diajarkan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu dari 

mahasiswanya sendiri maupun faktor lain. Hasil observasi yang dilakukan 

peneliti, juga mendapatkankan hal sama yaitu mahasiswa banyak yang enggan 

melakukan redemonstrasi ulang, meskipun sudah diherikan kesempatan dan 

dimotivasi oleh dosen pengampu/instruktur. 

Beberapa kendala yang dirasakan terangkum dalam kesimpuran penulis 

dibawah ini, antara lain yaitu : 

a. Mahasiswa kurang motivasi dan meremehkan 

b. Mahasiswa merasa sudah tahu 
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c. Mahasiswa malas 

d. Hanya mahasiswa tertentu, terutama yang aktif saja yarg berani maju untuk 

redemonstrasi 

e. Waktu yang kurang sering kali tidak semua bisa mencoba ulang 

f. Sarana prasarana, karena persiapan alat hanya terbatas 

Selain itu seorang mahasiswa yang diwawancarai menyatakan penyebab 

mengapa para mahasiswa enggan melakukan redemonstrasi ulang, diantaranya 

karena malu dilihat atau disaksikan orang lain, malas, dan juga ingin memenuhi 

kepentingan pribadi. 

Masing-masing dosen pengampu menggunakan cara tersendiri dalam 

menumbuhkan motivasi untuk melakukan redemonstrasi pada mahasiswa. Hasil 

observasi peneliti, seorang dosen pengampu menggunakan cara dengan 

mewajibkan dan rnemanggil satu persatu mahasiswa untuk mendemonstrasikan 

ulang. Dosen pengampu yang lain menggunakan cara dengan melibatkan 

mahasiswa lain sebagai observer (pengamat), untuk mengamati demonstrasi ulang 

tindakan keperawatan yang dilakukan oleh teman sekelornpoknya, dengan cara 

berpasangan 2-3 orang. Sehingga semua mahasiswa dalam satu kelompok (yang 

beranggotakan ± 7-20 mahasiswa) berperan serta dalam pembelajaran.  

Adanya kendala dalam pernbelajaran ptaktek laboratorium keperawatan di 

Akper Kosgoro Pandaan seperti yang sudah diuraikan diatas, memerlukan 

perhatian dan penanganan yang segera dari pengelola. Mengingat pembelajaran 

praktek laboratorium merupakan salah satu hagian penting proses pembelajaran di 
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Akper Kosgoro Pandaan dalam rangka mempersiapkan dan mencetak tenaga 

kesehatan terutama perawat yang profesional. 

b. Evaluasi Pembelajaran Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat 

Sebagian besar dosen pengampu / instruktur sudah melaksanakannya dalam 

bentuk yang hampir sama yaitu evaluasi selama proses kegiatan belajar mengajar 

dengan langsung memberi tahu mahasiswa kalau ada yang salah dalam melakukan 

tindakan baik itu saat tindakan berlangsung maupun selelah kegiatan belajar 

mengajar pada waktu tersebut selesai dilaksanakan. 

Kegiatan evaluasi untuk menilai kemampuan mahasiswa dan pencapaian 

hasil belajar ketrampilan laboratorium dalam tiap semester dilaksanakan ujian 

skills lab dalam bentuk uji OSCA. OSCA mempunyai kepanjangan objective 

structured clinical assesment. Nama lainnya adalah objective structured clinical 

examination ( OSCE-). Konsep dasar OSCA adalah bahwa setiap komponen 

kompetensi klinik diuji uniform ( satu bentuk) dan secara obyektif pada semua 

mahasiswa yang menjalani ujian tertentu. OSCA sebagai instrumen yang mampu 

mengevaluasi kompetensi kognitif, perilaku dan psikomotor secara serentak. 

Bertindak sebagai penguji pada uji OSCA. Ini adalah dosen pengampu skills 

lab atau instruktur. Kecuali untuk ujian akhir program mendatangkan tim penguji 

dari luar. Penentuan kelulusannya dengan menentukan nilai batas lulus mahasiswa 

dalam ujian OSCA minimal mencapai 2.75. ( Nurul Masru’ah, Amd. Keb ) 

Penilaian kemampuan ketrampilan tindakan, berdasarkan masing-masing 

target tindakan keperawatan dengan menggunakan format dalam bentuk check 

list. Kalau dilakukan dengan benar diberi skor 1. T'idak dilakukan atau dilakukan 
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tidak sempurna diberi skor 0. Kemudian nilainya ditotal, dikatakan memenuhi 

syarat lulus apabila mencapai 2.75 ( NBL : 2.75 ) dalam setiap perasat, dan akan 

ditingkatkan sesuai kompetensi kelasnya. 

Beberapa mahasiswa dan dosen pengampu yang diwawancarai peneliti 

mengungkapkan keinginannya, agar evaluasi ini berjalan efektif dan benar-benar 

mampu mengukur hasil yang diinginkan. 

Seorang nara sumber mahasiswa semester VI tingkat 3 mempertanyakan 

mengapa ketrampilan yang diujikan pada stase tindakan hanya sedikit, padahal 

yang dipelajari cukup banyak. Seperti diungkapkan berikut ini : " Materi skills lab 

banyak, tapi kenapa yang diujikan hanya sedikit, empat atau lima' Mungkin bisa 

semuanya, tapi ada rata - rata lulusnya tidak mewajibkan semuanya lulus- Jadi 

semuanya pemah diujikan. Sebenamya jujur kalau ada ujian OSCA mahasiswa 

diuji mental dan ketrampilannya. Mau tidak mau mahasiswa harus bisa untuk 

melakukan tindakan keperawatan itu. Dari saya pribadi' saya merasakan apa yang 

diajarkan dan diujikan di laboratorium ini buat modal kita di lahan nanti. ( 

Ahcmad Ni’am Ridwan mahasiswa semester VI } 

Uji OSCA sebagai salah satu metode evaluasi pembelajaran laboratorium 

dan klinik, menurut nara sumber dari dosen mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan uji OSCA diantaranya : dari segi waktu cukup singkat, 

cepat temilai urut atau tidaknya tindakan, sistematis atau tidak. Kekurangan uji 

OSCA yaitu persiapan alat paten dan stressornya tinggi. Persiapan alat sudah paten 

karena sudah disiapkan asisten sehingga tidak ternilai pada kemampuan 

mahasiswa dalam persiapan alat. 
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c. Temuan Lain 

Selain hasil penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya peneliti juga 

banyak sekali mendapatkan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan mutu pembelajaran laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro 

Pandaan. Dari hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa, peneliti menerima 

usulan, saran dan harapan menggenapi pembelajaran yang ideal dan langkah-

langkah antisipatif mengatasi kendala pembelajaran. 

Beberapa kendala yang dirasakan terangkum dalam kesimpulan peneliti di 

bawah ini, antaralain yaitu : 

1) Mahasiswa kurang motivasi dan meremehkan 

2) Mahasiswa merasa sudah tahu, sehingga mereka menjadi kurang berminat 

mengikuti pembelaiaran 

3) Mahasiswa malas, merasa malu kalau dilihat dan diperhatikan banyak orang 

dalam melakukan kegiatan serta keinginan untuk mementingkan kepentingan 

pribadi. 

4) Hanya mahasiswa tertentu, terutama yang aktif saja yang berani maju untuk 

redemonstrasi 

5) Waktu yang kurang sehingga tidak semua bisa mencoba ulang 

6) Sarana prasarana, karena persiapan alat hanya terbatas 

7) Adanya kendala dari dosen yaitu dosen tidak memenuhi jadwal yang 

ditentukan, karena kesibukan atau urusan pendidikan yang lain, serta 

terlambat dalam memulai pembelajaran. 
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Mengingat bahwa pembelajaran praktek laboratorium merupakan salah satu 

bagian penting proses pembelajaran di Akper Kosgoro Pandaan maka adanya 

kendala tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang segera dari 

pengelola. Bagian yang sangat disoroti oleh mahasiswa dan dirasakan sebagai 

kendala dalam pembelajaran adalah saat mahasiswa memperoleh kesempatan 

untuk latihan ulang ketrampilan keperawatan yang diajarkan. Di satu sisi 

mahasiswa dan dosen menginginkan bahwa semua peserta skills lab mencoba 

ulang ketrampilan yang diajarkan. Namun disisi lain, masih terdapat banyak 

rnahasiswa yang tidak mau menggunakan kesempatan ini dan enggan untuk 

mencoba mempraktekkan ulang. Sehingga hal ini dikeluhkan oleh mahasiswa 

yang aktif dan perhatian, sebagai satu kendala pembelajaran. 

Terbatasnya waktu pembelajaran yang terjadwal, membuat tidak sernua 

mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mempraktekkan ulang. Pembelajaran 

skills lab dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan waktu 3 x 50 menit. Untuk 

tindakan keperawatan yang tidak memerlukan waktu panjang, memang 

memungkinkan seluruh mahasiswa mempraktekkan ulang, namun tindakan 

keperawatan yang memerlukan waktu panjang, terbatasnya waktu ini dirasakan 

sebagai kendala tersendiri. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa banyak sekali didapatkan 

masukan- masukan untuk mengatasi kendala pembelajaran di atas. Seperti 

diuraikan dalam hasil wawancara berikuti ini : 

Bisa kelornpoknya diperkecil dari 37 mahasiswa dikurangi menjadi 10 

mahasiswa. Mungkin itu saja..... 
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Harapan saya juga kelompok.mahasiswa.jangan terlalu banyak misalnya l0 orang 

saja tiap kelompok dan jadwal skills lab sebaiknya tidak hanya sekali, seminggu 

dua kali. Sehingga kalau kosong yang satu maka dapat kuliah pada jadwal yang 

satunya. 

 

Kalau bisa ya....diwajibkan.....ya walaupun sore atau cari waktu lain. Paling tidak, 

tidak hanya seminggu sekali. Dua kali dalam seminggu biar skill kita bisa 

ditingkatkan atau ditambah. Ya ....ini sebenarnya lebih kepada individu. Dia sadar 

nggak ini untuk apa. Setiap mahasiswa digilir untuk mencoba walaupun waktunya 

tidak cukup, bisa mcncari waktu lain. Yang penting wajib mencoba. 

 

Sebaiknya diwajibkan bu, masing-masing mahasiswa harus mencoba. atau diberi 

iming-iming misalnya tambahan nilai, atau diberi tugas yang sifatnya mendidik. 

Karena kalau tidak mencoba sendiri, efeknya nanti pada wakhr uji skills lab. 

Biasanya mereka lupa alatnya apa saja dan caranya bagaimana. Kemudian nanti 

biasanya teman yang bisa diminta untuk mengajari di asrama. 

 

Solusinya: kalau dosen tidak bisa mengisi memberi tahu  terlebih dahulu sehingga 

bisa mencari waktu pcngganti. Dosen dan mahasiswa harusnya lebih komunikatif. 

Sebenarnya kami keberatan kalau jadwal kosong, karena sulit mencari waktu 

gantinya, apabila perkuliahan di semester 3 ini sangat padat. 

 

Saya rasa dengan mewajibkan satu persatu mahasiswa untuk mendemonstrasikan 

ulang, dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa. 

 

Sebenarnya mau atau tidaknya mahasiswa melakukan demonstrasi ulang dan aktif 

dalam pembelajaran itu tergantung dari motivasi dalam diri mahasiswa sendiri. 

Untuk menumbuhkan motivasi ini kita sering menekankan dan memberitahukan 

kepada mahasiswa akan tanggung jawab yang diemban seorang perawat. Dan juga 

hal ini disampaikan pada mata kuliah Etika Keperawatan dan Keperawatan 

Profesional. 
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Usulan dan masukan dari dosen pengampu serta mahasiswa dalam mengatasi 

masalah kendala pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Jumlah mahasiswa dalam tiap kelompok dikurangi menjadi ± l0 mahasiswa 

dengan instruktur atau dosen pengampu. 

b. waktu pembelajaran ditambah atau diperpanjang, seminggu dua kali. 

c. setiap mahasiswa peserta skills lab diwajibkan untuk mendemonstrasikan ulang 

Apabila waktu terjadwal tidak mencukupi, maka mencari uaktu lain diluar 

jadwal. 

d. Reward dengan tambahan nilai bagi yang'rendemontrasikan ulang 

e. Pemberian punishmen dengan penugasan yang sifatnya mendidik 

f. Dosen dan mahasiswa harus lebih komunikatif daram pembelajaran 

g. Sistem asistensi, dengan melibatkan sesama mahasiswa yang sudah bisa 

 

2. Pembahasan 

Laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat adalah suatu fasilitas 

tempat mahasiswa dapat terlatih keterampilan yang diperlukan, dimana bukan 

merupakan suatu konteks nyata antara dokter/perawat - pasien. Pembelajaran 

ketrampilan keperawatan di laboratorium sangat penting dan berperan langsung 

dalam pendidikan tinggi keperawatan. Untuk mendapatkan ketrampilan 

pemeriksaan fisik (Primery and secondary survey) serta tindakan pertolongan  

pada pasien traumatik dan non traumatik. 

Dalam kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran laboratorium 

keperawatan terdapat tiga persoalan pokok yaitu input, proses dan out put. 
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Persoalan proses adalah hal - hal yang menyangkut mekanisme terjadinya 

perubahan kemampuan pada diri subyek berajar. Proses tidak terlepas dari tiga 

fungsi dalam managemen program yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Di dalam proses ini terjadi pengaruh tirnbal balik antara berbagai faktor antara 

lain subyek belajar, pengajar, metode, alat bantu belajar dan materi atau bahan 

yang dipelajari. 

Pada penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses.belajar dan pembelajaran. Faktor tersebut sebagian besar ditentukan dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran karena dirasakan sebagai kendala. Pandangan 

kontemporer terhadap pengajaran menyatakan bahwa proses pengajaran adalah 

suatu proses sistematis dimana setiap komponen (dosen, mahasiswa, materi 

pengajaran, lingkungan belajar) berperan sangat penting dalam menunjang 

kesuksesan proses belajar mengajar. 

a. Perencanaan Pembelajaran Laboratorium Asuhan Keperawatan Gawat 

Darurat 

Hasil wawancara dengan nara sumber dan studi dokumen, menunjukkan 

bahwa secara umum perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat sudah baik. Keberadaan program pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sudah 

dilakukan. 

Perencanaan pembelajaran menurut Analisis Model Mengajar RD 

Conners, merupakan tahap sebelum pengajaran (pre active). Pada tahap ini 
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seorang pengajar, merencanakan program pengajaran yang merupakan 

pelaksanaan dari kurikulum ( Hasibuan dan Moedjiono, 2 000 : 38 ), 

Menurut Dick and Carey, ada sepuluh langkah dalam perencanaan 

program pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tujuan instruksional umum, 

melakukan analisis instruksional.mendenfisikan perilaku dan karakteristika awal 

mahasiswa, menulis tujuan kinerja/instruksional khusus, mengembangkan 

penilaian acuan patokan, mengembangkan strategi instruksional mengembangkan 

dan memilih bahan instruksional mendesain dan melaksanakan  evaluasi formatif, 

merevisi kegiatan instruksional mendesain dan melaksanakan  evaluasi sumatif 

(Dick and Carey, 1990 : 5-7). 

Aplikasi kesepuluh langkah tersebut utamanya dalam merencanakan 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro 

Pandaan belum berjalan secara optimal. Pada dasarnya pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan, memang bukan 

merupakan mata kuliah tersendiri namun merupakan pelaksanaan pengalaman 

belajar praktika dari mata kuliah keperawatan. Penerapan langkah – langkah 

desain instruksional dalam perencanaan pembelajaran sebaiknya tetap dilakukan.  

Hasil studi dokumen program pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat Akper Kosgoro Pandaan, menunjukkan beberapa 

langkah dalam desain instruksional belum terdokumen. Diantaranya analisis 

instruksional dan identifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. Dari 

hasil studi dokumen ditemukan perumusan tujuan pembelajaran yang menyatakan 

kemampuan yang diharapkan untuk dapat dikuasai mahasiswa setelah 
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menyelesaikan pelajaran. Hanya memang pada analisis instruksional dan 

identifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa, serta langkah merevisi 

kegiatan instruksional, tidak tercatat dalam dokumen. 

Analisis instruksional diperlukan untuk mengidentifikasi ketrarnpilan – 

ketrarnpilan yang harus dipelajari dan langkah-langkah prosedural yang harus 

diikuti untuk mempelajari proses tertentu. Proses analisis instruksional dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi konsep, aturan dan infomasi yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa, atau mengidentifikasi langkah dalam urutan yang harus diikuti 

dalam melakukan proses sesuatu ( Dick and Carey, 1990 : 50 ). 

Selain mengidentifikasi ketrampilan-ketrampilan dan langkah-langkah 

prosedural yang harus dimasukkan dalam pengajaran juga harus menginventaris 

daftar ketrampilan khusus yang harus dimiliki mahasiswa, sebelum memulai 

kegiatan pengajaran. Ini penting untuk mengetahui sifat-sifat khusus para peserta 

didik yang mungkin berpengaruh dalam mendesain aktifitas pengajaran. 

Identifikasi kemampuan mahasiswa sebagai pra syarat belajar, juga identifikasi 

karakteristik umum seperti tingkat kematangan dalam nempelajari bahan ajar. 

lnilah identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik ( Dick and Carey, 

1990: 85) . 

R.D. Conners juga menyatakan bahwa dalam merencanakan pembelajaran 

harus mempertimbangkan ciri-ciri dan karakteristik siswa/mahasiswa, langkah 

pengajaran, pola dan prinsip belajar, bekal bawaan yang ada pada 

siswa/mahasiswa (pupil entering behaviour), agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik ( Conners, 1980 : 8). 
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Hal ini perlu mejadi pertimbangan pengelola laboratorium keperawatan 

Akper Kosgoro Pandaan dalam merencanakan program pembelajaran. Karena 

desain instruksional merupakan sebuah sistem yang saling terkait, maka kurang 

atau tidak lengkapnya satu bagian/subsistem tertentu akan mempengaruhi dalam 

pencapaian tujuan. 

Adanya perbedaan pemahaman mengenai desain instruksional daiam 

merencanakan pembelajaran dikalangan para pengampu, seperti diungkapkan 

kepala bagian laboratorium, mungkin berkaitan dengan latar belakang pendidikan 

Beberapa dosen pengampu belum mempunyai latar belakang pendidikan sebagai 

pengajar. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengikutsertakan dalam program 

pelatihan desain instruksional seperti misalnya program pekerti atau rnengikuti 

program AKTA. 

Faktor lain yang perlu dicermati adalah karena pedoman-pedoman maupun 

petunjuk dari instansi terkait yang tidak mengharuskan menggunakan model 

desain instruksional tertentu. Pada dasarnya guru/dosen berperan juga sebagai 

pengguna maupun pengembang desain instruksional, sehingga mempunyai 

kewenangan untuk menerapkan maupun mengembangkan desain tertentu tanpa 

harus menunggu adanya petunjuk. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Laboraturium Asuhan Keperawatan Gawat 

Darurat 

Laboratorium ketrampilan adalah suatu fasilitas tempat mahasiswa dapat 

berlatih ketrarnpilan yang mereka perlukan, dimana bukan merupakan suatu 

konteks nyata antara dokter-pasien. Terdapat beberapa kelebihan berlatih 
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ketrampilan di laboratorium, antara lain latihan dapat dilaksanakan setelah teori. 

diberikan sehingga dapat membantu proses belajar mahasiswa. Mahasiswa juga 

dapat mengulang jika terjadi kesalahan dalam melaksanakan ketrampilan tertentu 

sampai betul-betul trampil. Ketrampilan dapat dilatih tahap demi tahap sehingga 

menjadi trampil. Saat mahasiswa melaksanakan praktek di laboratorium, umpan 

balik dapat diberikan secara langsung baik dari instruktur maupun dari teman 

berlatih sehingga bisa segera dievaluasi. Hal ini tidak mungkin untuk dilakukan di 

depan pasien, karena pasien akan merasa menjadi kelinci percobaan dan 

mahasiswa menjadi kurang rasa percaya diri. 

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran laboratorium berlangsung 

interaksi antara guru/dosen dengan siswa/mahasiswa, siswa/mahasiswa dengan 

siswa/mahasiswa, siswa/mahasiswa group atau siswa/mahasiswa secara 

individual. Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam tahap pelaksanaan 

pembelajaran, diantaranya pengelolaan kelas dan penyampaian 

informasi/ketrampilan tertentu dengan menggunakan metode pengajaran yang 

sesuai (Conners, 1980 : 12). 

Penggunaan metode demonstrasi-redemonstrasi, role play dan diskusi 

dalam pembelajaran ketrampilan keperawatan di laboratorium merupakan pilihan 

yang tepat. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan pesan/materi 

yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Ketrampilan yang diajarkan di laboratorium keperawatan meliputi 

ketrampilan teknik dan ketrampilan kognitif. Termasuk dalam ketrampilan teknik 

diantaranya adalah ketrampilan tindakan-tindakan keperawatan seperti misalnya 
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tehnik injeksi, teknik pemeriksaan fisik, teknik ambulasi dan lain sebagainya. 

Ketrampilan kognitif meliputi ketrampilan anamnesa/wawancara komunikasi 

terapeutik maupun penyuluhan kesehatan. 

Pemilihan Metode role play dalam pembelajaran ketrampilan kognitif 

yang terkait dengan kemampuan komunikasi, anamnesa dan penyuluhan 

kesehatan adalah sangat tepat. Dengan metode ini mahasiswa bisa saling belajar 

memerankan peran tertentu seakan-akan dalam situasi nyata. 

Pemilihan metode demonstrasi dan redemonstrasi dalam pembelajaran 

ketrampilan tehnik juga merupakan metode yang tepat. Demonstrasi merupakan 

metode pembelajaran dengan cata memperagakan suatu prosedur menggunakan 

alat dengan disertai suatu penjelasan. Metode Demonstrasi merupakan metode 

mengajar yang sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas 

pertanyaan seperti : bagaimana cara mengaturnya dan bagaimana cara 

mengerjakannya. Keuntungan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktek 

diantaranya adalah peserta didik bisa memperoleh persepsi yang jelas dari hasil 

pengamatannya dan peserta didik dapat memperoleh pengalaman praktek 

kecakapan dan ketrampilan (Hasibuan dan Moedjiono, 2000 : 30). 

Penggunaan metode kombinasi dengan pre confrence dan post confrence 

yang dilaksanakan dalam bentuk pre test di awal pembelajaran dan post test 

diakhir pembelajaran diharapkan dapat membantu proses belaiar mahasiswa dan 

meningkatkan hasil pembelajaran. Suatu ketrampilan motorik tidak terlepas dari 

pengetahuan atau kognilif yang dimiliki. Oleh karena itu sebaiknya latihan 

kotrampilan didahului dengan pengetahuan teoritis dilanjutkan dengan latihan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

77

nyata kemudian pengalaman keadaan sesungguhnya (Departemen Kesehatan RI, 

2000 : 12). Salah satu kelebihan pembelajaran ketrampilan di laboratorium adalah 

latihan dapat dilaksanakan setelah teori diberikan sehingga dapat membantu 

proses belajar mahasiswa. 

Pelaksanaan pembelajaran laboratorium keperawatan di Akper Kosgoro 

Pandaan. juga sudah sesuai dengan proses bimbingan pengajaran di laboratorium 

yang disampaikan oreh Federation of international Gynaecology and Obstetric 

(FIGO, 1997 : 20) dalam Clinical Training Skiils-Developing Clinical Skills.Yaitu 

meliputi tahap mendemonstrasikan ketrampilan klinik, tahap praktek ulang oleh 

mahasiswa di bawah pengawasan dosen pada model klien dan tahap evaluasi 

kompetensi/ketrampilan mahasiswa oleh dosen. 

Tahap-tahap ini teraplikasi dalam penggunaan metodc role play, diskusi 

dan demonstrasi. 

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen pengampu serta 

kepala bagian laboratorium ditemukan beberapa faktor kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di 

Akper Kosgoro Pandaan. Pada Pelaksanaan/implementasi pembelajaran perlu 

dikembangkan strategi instruksional dan bahan instruksional yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik (Dick and Carey, 1990 : 163). 

Faktor kendala yang dialami dalam pelaksanaan pembelajaran ada yang 

berasal dari mahasiswa maupun dari dosen pengampu. Subyek belajar, pengajar, 

metode, alat bantu belajar dan materi atau bahan yang dipelajari, saling 
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berpengaruh secara timbal balik dalam proses pembelajaran. Kendala tersebut 

antara lain keaktifan dan motivasi yang berkurang dan terbatasnya waktu 

1) Keaktifan dan motivasi yang kurang 

Dari sisi mahasiswa atau subyek belajar ditemukan mahasiswa kurang 

motivasi dan meremehkan karena merasa sudah tahu sehingga mereka menjadi 

kurang berminat mengikuti pelajaran. Mahasiswa juga malas, merasa malu kalau 

dilihat dan diperhatikan banyak orang dalam melakukan kegiatan serta keinginan 

untuk mementingkan kepentingan pribadi sehingga hanya mahasiswa yang aktif 

yang turut serta berperan atau berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Kurangnya motivasi dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran erat 

kaitannya dengan kondisi psikologis mahasiswa. Sesuai dengan pendapat Gilbert ( 

dalam Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 45 ) yang mengelompokkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses belajar ke dalam empat kelompok besar yaitu materi, 

lingkungan, instrument dan faktor individual. 

Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi 

terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. 

Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu kebutuhan, dorongan dan 

tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa 

yang ia miliki dan yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang 

berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang 

berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. Sedangkan tujuan 
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sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut 

mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku belajar ( Dimyati dan Moedjiono, 

2002 : 80-81 ). 

Pada penelitian ini perilaku mahasiswa yang merasa sudah tahu dan 

meremehkan pembelajaran karena mahasiswa tidak merasa mempunyai 

kebutuhan. sehingga mahasiswa tidak mempunyai dorongan. Dalam diri 

mahasiswa dorongan yang ada adalah memenuhi keinginan pribadi. Tidak adanya 

kebutuhan dan rendahnya dorongan dalam diri mahasiswa membuat mereka 

menjadi pasif dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalarn diri sendiri yang dikenal 

dengan motivasi internal (intrinsik) dan bersumber dari luar seseorang yang 

dikenal sebagai motivasi eksternal (ekstrinsik). Motivasi ekstrinsik adalah 

dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang 

dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya 

hadiah dan menghindari hukuman (Dimyati dan Moedjiono, 2002 : 91). 

Dalam hal ini hadiah dan hukuman merupakan motivasi ekstrinsik bagi 

peserta didik untuk belajar dengan semangat. 

Untuk mengatasi masalah kurangnya motivasi yang ditemukan dalam 

penelitian ini, ada baiknya memang diterima usulan dari dosen pengampu dan 

rnahasiswa berupa pemberian reward alau reinforcement, Punishment, dan 

pemberian kewajiban untuk mencoba ulang. Diharapkan hal ini dapat 

meningkatkan motivasi dan keaktifan mahasiswa. 
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Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dapat dijadikan titik pangkal 

rekayasa pedagogis pendidik. Adakalanya pendidik menghadapi peserta didik 

yang belum memiliki motivasi belajar yang baik. Dalam hal ini seyogyanya 

pendidik berpegang pada motivasi ekstrinsik. Dengan menggunakan penguat 

berupa reinforcement dan Reward (hadiah) serta Punishment (hukuman), 

seyogyanya pendidik memperbaiki disiplin diri peserta didik dalam beremansipasi 

dan berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Selain faktor mahasiswa juga perlu diperhatikan faktor pengaiarnya, 

karena subyek belajar, pengajar, metode, alat bantu belajar dan materi atau bahan 

yang dipelajari saling berpengaruh secara timbal balik dalam proses pembelajaran. 

Faktor pengajar perlu diperhatikarr apakah pengajar/instrukturnya sudah 

berperan sebagai instruktur yang efektif..Adapun ciri-ciri instruktur yang efektif 

adalah : memiliki ketrampilan klinis yang baku, mendorong mahasiswa untuk 

mengetahui sesuatu yang baik dan baru, mampu menciptakan komunikasi dua 

arah, memberikan umpan balik segera, menghindari mahasiswa menjadi stress 

atau tertekan dengan jalan observasi. apakah ketika berlatih mahasiswa dalam 

keadaan tertekan, menciptakan rasa humor, memberikan semangat yang positif 

apabila menjumpai kegagalan. karena berlatih di laboratorium merupakan trial 

and error, coba dan ulangi sampai betul-betul trampil, melibatkan mahasiswa 

sesering mungkin, sabar dan selalu memberi semangat, mampu memberikan 

koreksi tanpa menyakiti perasaan karena belajar di pendidikan tinggi merupakan 

cara belaiar orang dewasa. 

2) Terbatasnya waktu pembelajaran. 
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Jadwal pembelajaran terstruktur untuk pembelajaran praktek laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat serta faktor kesibukan dosen pengampu/instruktur 

yang mempunyai tugas sebagai pengajar, instruktur laboratorium serta instruktur 

bimbingan klinik (clinical instructor) juga berperan dalam struktural, tidak dapat 

dipungkiri merupakan kendala dalam pembelajaran. Dosen pengampu/instruktur 

yang terlambat memulai pembelajaran menjadikan pelaksanaan praktek 

laboratorium menjacli kurang ef'ektif. Demikian juga dengan kesibukan dosen 

pengampu sehingga terkadang tidak bisa memenuhi jadwal pembelajaran yang 

ditentukan. Menurut Kenneth dan Christine (1982 : 107) waktu merupakan salah 

satu faktor penting dalarn keberhasilan bimbingan pembelajaran praktek, karena 

mahasiswa membutuhkan waktu untuk menyerap dan memproses pengalaman 

baru. 

Penentuan waktu pembelajaran praktek laboratorium 1 sks per minggu 

setara dengan 3 x 50 menit, sudah sesuai ketentuan ( pusdiknakes RI, 1997 : 21). 

Usulan mahasiswa untuk menambah waktu pembelajaran dan memperkecil 

anggota kelompok dalam setiap pembelaiaran laboratorium menjadi 10 

mahasiswa tiap kelompok dengan satu dosen pengarnpu.juga cukup beralasan. hal 

ini sesuai dengan ketentuan ratio perbandingan bimbingan dosen mahasiswa1 : 10 

( Pusdiknakes RI, 1997: 21 ). 

c. Evaluasi Pembelajaran laboratorium Asuhan Keperawatan Gawat 

Darurat 

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai efektivitas dari suatu 

program yang dijalankan dan untuk melihat apakah tujuan yang diinginkan dapat 
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tercapai atau tidak. Proses dan hasil pembelajaran dievaluasi untuk mendapatkan 

umpan balik yang menjadi masukan dalam perencanaan berikutnya. 

Hasil wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa evaluasi sudah 

dilakukan baik evaluasi selama proses pembelajaran maupun evaluasi hasil belajar 

diakhir program pembelajaran. 

Evaluasi untuk menilai kemampuan ketrampilan klinik, tidak terlepas dari 

evaluasi kognitif atau pengetahuan yang, mendasarinya, serta sikap 

profesionalitas. Pemilihan metode OSCA sebagai satu bentuk cvaluasi 

pembelajaran laboraturium dirasa sudah tepat. Konsep dasar OSCA adalah bahwa 

setiap komponen kompetensi klinik diuji Uniform (satu bentuk) dan secara 

obyektif pada semua mahasiswa yang menjalani ujian tertentu. OSCA sebagai 

instrumen yang mampu mengevaluasi kompetensi kognitif, perilaku dan 

psikomotor secara serentak terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya. 

Evaluasi hasil belajar dalarn pembelajaran ketrampilan, sebaiknya 

memakai cara langsung yaitu dengan observasi langsung dalam praktek. Hal ini 

sudah diaplikasikan di Akper Kosgoro Pandaan dalam bentuk uji OSCA, yang 

menilai kompetensi kognitif, perilaku dan psikomotor secara serentak. 

Kompetensi psikomotor dinilai dengan menggunakan lembar check list, dengan 

melihat secara langsung ketrampilan yang dilakukan mahasiswa satu per satu. 

Evaluasi hasil belaiar adalah proses penentu Perolehan hasil belajar 

berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penentuan nilai tersebut dapat dilakukan 

dengan pengukuran, pembandingan, penilaian dan kemudian keputusan penilaian 

(Gronlund, 1985 : 57). Peugukuran dalam evaluasi pembelajaran laboraturium 
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keperawatan di Akper Kosgoro Pandaan dilakukan dengan observasi langsung 

ketrampilan yang diujikan kepada mahasiswa dengan menggunakan checklist, 

kemudian dibandingkan dengan standard pencapaian Kemampuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Apabila memenuhi batas minimal standard yang telah 

ditentukan, mahasiswa dinyatakan lulus ujian tersebut. Standard nilai batas lulus 

yang ditentukan yaitu 2,75. Ini sesuai dengan standard nilai batas lulus yang 

ditentukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi .Jawa Timur dalam menentukan 

kelulusan peserta ujian akhir program. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di 

Akper Kosgoro Pandaan sudah terencana dengan baik dan sistematis. Namun 

demikian masih ada kekurangan karena beberapa langkah dalam desain 

instruksional untuk perencanaan pembelajaran belum dilaksanakan, yaitu 

langkah analisis instruksional, identifikasi perilaku dan karakteristik 

mahasiswa serta revisi kegiatan instruksional. Hal ini disebabkan oleh karena 

tidak adanya pedoman atau petunjuk khusus dari instansi terkait mengenai 

model desain instruksional tertentu yang dipakai, serta masih adanya perbedaan 

pemahaman diantara dosen pengampu dalam aplikasi desain instruksional 

untuk perencanaan program pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di 

Akper Kosgoro Pandaan, dengan mempergunakan metode demonstrasi, 

roleplay dan diskusi sudah berjalan baik. Namun ditemukan beberapa kendala 

dalam pelaksana pembelajaran pembelajaran. Diantaranya berasal dari 

mahasiswa yaitu mahasiswa yang kurang aktif dan kurang motivasi dalam 

mengikuti pembelajaran laboratorium keperawatan utamanya waktu 

redemonstrasi. Kendala juga berasal dari pengampu yaitu karena kesibukan 

pengampu sehingga pengampu sering datang terlambat. 

 

83 
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3. Evaluasi pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik dalam bentuk metode 

OSCA ( Objective structured clinical assesement) yang mampu menilai aspek 

kognitif, perilaku dan psikomotor secara serentak. OSCA disebut juga OSCE 

(Objective structured clinical examination). Kelebihan OSCA adalah mampu 

menilai hasil tindakan dalam waktu yang singkat. Kekurangan OSCA adalah 

tidak bisa untuk menilai kemampuan persiapan alat. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran, 

terutama pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat perlu 

mengacu pada tahapan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. Pembelajaran laboratorium keperawatan perlu 

mempertimbangkan langkah-langkah perencanaan  pembelajaran secara baik, 

pemilihan metode pembelajaran  secara tepat dan evaluasi yang sesuai agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

2. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah bahwa Akper Kosgoro Pandaan 

perlu melakukan upaya peningkatan pembelajaran laboratorium dan 

kemampuan instruktur/pembimbing laboratorium. 
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C. Saran 

1. Dalam merencanakan program pembelajaran disarankan memperhatikan 

langkah-langkah dalam desain instruksional. 

2. Perlu diadakan atau mengikutsertakan dosen pengampu/instruktur dalam 

pelatihan desain instruksional seperti misalnya program pekerti maupun 

mengikuti program AKTA untuk menigkatkan kemampuan dosen 

pengampu/instruktur dalam perencanaan program pembelajaran. 

3. Adanya kendalan dalam melaksanakan pembelajaran laboratorium salah 

satunya dari faktor kesibukan dosen, maka penugasan terhadap dosen 

pengampu sebagai instruktur, perlu juga mempertimbangkan faktor kesibukan 

dan tugas tambahan yang diemban pengampu/instruktur. 

4. Adanya kendala dalam melaksanakan pembelajaran yang bersal dari faktor 

mahasiswa, diantaranya kurangnya motivasi, keaktifan dan kesiapan 

mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, dosen pengampu perlu 

mempertimbangkan pemberian reward dan punishment kepada peserta didik. 

5. Perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya waktu tambahan dalam jadwal 

terstruktur untuk pembelajaran untuk pembelajaran leboratorium 

keperawatan, dengan menyesuaikanbeban SKS pengalaman belajar praktika 

dari masing-masing mata kuliah keperawatan. 

6. Evaluasi pembelajaran leboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

dengan metode OSCA perlu mempertimbangkan kecukupan waktu untuk tiap 

keterampilan yang diujikan dan jumlah ketrampilan yang diujikan. 
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Lampiran 1  
STRUKTUR PROGRAM PEMBELAJARAN DIII AKPER 

TAHUN I  
A. SEMESTER I 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 1.01 Agama 2 1 1 - 

WAT 1.02 Kewarganegaraan 2 2 - - 

WAT 1.03 Bahasa Indonesia 2 1 1 - 

WAT 2.04 Anatomi Fisiologi 2 1 1 - 

WAT 2.05 Fisika dan Biologi 2 1 1 - 

WAT 2.06 Psikologi 2 1 1 - 

WAT 2.07 Ilmu Gizi 2 2 - - 

WAT 4.01 Konsep Dasar Keperawatan 

(KDK) 
2 1 1 - 

WAT 4.02 Kebutuhan Dasar Manusia 

(KDM) I 
4 2 2 - 

Jumlah Kredit Semester 20 12 8 - 

 

B. SEMESTER II 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 4.06 Komunikasi dalam Keperawatan 2 1 1 - 

WAT 2.05 Mikrobiologi & Parasitologi 2 1 1 - 

WAT 4.04 Etika Keperawatan 2 1 1 - 

WAT 2.06 Farmakologi 2 1 1 - 

WAT 2.07 Biokimia 2 1 1 - 

WAT 5.02 Sosiologi 2 1 1 - 

WAT 2.08 Patologi 2 1 1 - 

WAT 4.03 Kebutuhan Dasar Manusia II 4 2 2 - 

Jumlah Kredit Semester 18 9 9 0 
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TAHUN II 
A. SEMESTER III 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 4.09 Dokumentasi Keperawatan 2 1 1 - 

WAT 4.08 Promosi Kesehatan 2 1 1 - 

WAT 5.03 Bahasa Inggris I 2 1 1 - 

WAT 5.01 Manajemen dan Kepemimpinan 

dalam Keperawatan 
2 1 1 - 

WAT 4.05 Keperawatan Profesional 2 1 1 - 

WAT 3.01 Keperawatan Medikal Bedah I 4 2 2 - 

WAT 3.05 Keperawatan Medikal Bedah II 3 - - 3 

Jumlah Kredit Semester 17 7 7 3 

 

B. SEMESTER IV 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 5.04 Bahasa Inggris II 2 - 2 - 

WAT 3.03 Keperawatan Anak I 4 2 2 - 

WAT 3.07 Keperawatan Anak II 2 - - 2 

WAT 3.04 Keperawatan Maternitas I 4 2 2 - 

WAT 3.09 Keperawatan Medikal Bedah III 4 2 2 - 

WAT 3.02 Keperawatan Jiwa I 4 2 2 - 

Jumlah Kredit Semester 20 8 10 2 
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TAHUN III 
A. SEMESTER V 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 4.07 Riset Keperawatan 2 1 1 - 

WAT 3.06 Keperawatan Jiwa II 2 - - 2 

WAT 3.08 Keperawatan Maternitas II 2 - - 2 

WAT 3.10 Keperawatan Komunitas I 3 2 1 - 

WAT 3.05 Keperawatan Medikal Bedah IV 3 - - 3 

Jumlah Kredit Semester 12 3 2 7 

 

B. SEMESTER VI 

KODE MK MATA KULIAH 
BOBOT 

SKS 
T P K 

WAT 3.11 Keperawatan Keluarga 2 1 - 1 

WAT 3.12 Keperawatan Gerontik 2 1 - 1 

WAT 3.14 Keperawatan Komunitas II 3 - - 3 

WAT .315 Keperawatan Kegawatdaruratan 2 1 - 1 

Jumlah Kredit Semester 9 3 - 6 
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Lampiran 2  

PROTAB GAWAT DARURAT 

A : AIRWAY MANAGEMENT  

(PENGELOLAAN JALAN NAFAS) 

 

TUJUAN : 

Membebaskan jalan nafas untuk menjamin pertukaran udara secara normal  

DIAGNOSA : 

Cara melakukan diagnosis terhadap adanya gangguan jalan nafas dapat di ketahui 

dengan cara  

L = Look 

L = Listen  yang dilakukan secara simultan, dengan satu gerak 

F = Feel 

 

L = melihat gerakan nafas/pengembangan dada dan adanya retraksi sela iga 

L = melihat aliran udara pernafasan 

F = merasakan adanya aliran udara pernafasan  

TINDAKAN : 

 

I. Tanpa Alat: 

1. Membuka jalan pernafasan 

Dapat dilakukan : 

q Head-tilt (dorong kepala ke belakang) 

q Chin-lift manouver (tindakan mengangkat dagu 

q Jaw-thrust manouver (tindakan mengangkat rahang bawah). 

 

Tetapi dengan pasien dengan dugaan cedera leher dan kepala, hanya 

dilakukan jaw-thrust dengan hati-hati dan mencegah gerakan leher 

 

q Bila jalan nafas terhambat karena adanya benda asing dalam rongga 

mulut dilakukan pembersihan manual dengan sapuan jari. 
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q Kegagalan membuka jalan nafas dengan cara ini perlu dipikirkan hal 

lain yaitu adanya sumbatan jalan nafas daerah faring atau adanya henti 

nafas (apnea) 

q Bila hal itu terjadi dan pasien menjadi tidak sadar, dilakukan peniupan 

udara memalui mulut, bila dada tidak tampak mengembang, maka 

kemungkinan adanya  sumbatan pada jalan nafas dan dilakukan 

Heimlich Manouver (perasat Heilmich) 

 

2. Membersihkan jalan nafas 

Sapuan jari (finger sweep) 

Dilakukan bila jalan nafas tersumbat karena adanya benda asing dalam 

rongga mulut belakang atau hipofaring (gumpalan darah, muntahan, 

benda asing lainnya) dan hembusan nafas hilang. 

Cara melakukannya 

q Miringkan kepala pasien (kecuali pada dugaan fraktur tulang leher) 

kemudian buka mulut dengan jaw trusht dan tekan dagu ke bawah. 

Bila otot rahang lemas (emaresi manouvre). 

q Gunakan 2 jari (jari telunjuk dan jari tengah) yang bersih atau 

dibungkus dengan sarung tangan/kassa untuk membersihkan 

mengorek/ mengait semua benda asing dalam rongga mulut. 

 

3. Mengatasi sumbatan nafas persial 

Dapat digunakan teknik manual thrusr 

· Abdominal thrust 

· Chest thrust 

· Back blok 

 

II. Dengan menggunakan alat : 

Cara ini dilakukan bila pengelolaan tanpa alat tidak berhasil sempurna. 

a. Pemasangan pipa (tube) 
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q Dipasang jalan nafas buatan (pipa orofaring, pipa nasofaring). Bila 

dengan pemasangan jalan nafas tersebut pernafasan belum juga baik 

dilakukan pemasangan pipa endotrachea. 

q Pemasangan pipa endotrachea akan menjamin jalan nafas tetap 

berbuka, menghindari aspirasi dan memudahkan tindakan bantuan 

pernafasan. 

b. Pengisapan benda cair (suctioning) 

Bila terdapat sumbatan jalan nafas karena benda cair, maka dilakukan 

pengisapan (suctioning). 

- Pengisapan digunakan dengan alat bantu pengisap (pengisap manual 

portabel, pengisap dengan sumber listrik) 

c. Membersihkan benda asing padat dalam jalan nafas 

Bila pasien tidak sadar dan terdapat sumbatan benda padat di daerah 

hipofaring yang tak mungkin dilakukan dengan sapuan jari, maka 

digunakan alat bantu berupa : 

- laringoskop 

- alat pengisap (suction) 

- alat penjepit (forcep) 

d. Mempertahankan jalan nafas agar tetap terbuka 

Penggunaan pipa orofaring : yang digunakan untuk mempertahankan 

jalan nafas tetap terbuka dan menahan pangkal lidah agar tidak jatuh ke 

belakang yang dapat menutup jalan nafas terutama untuk pasien-pasien 

tidak sadar. 

e. Membuka jalan nafas dengan krikotirotomi 

Dapat dilakukan 2 jenis krikotirotomi 

- Krikotirotomi dengan jarum. 

- Krikotirotomi dengan pembedahan (dengan pisau). 

Cara ini dipilih pada kasus pemasangan pipa endotracheal tidak mungkin 

dilakukan, dipilih tindakan krikotirotomi dengan jarum. Untuk petugas 

medis yang terlatih dan terampil dapat melakukan krikotirotomi dengan 

pisau. 
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B : BREATHING MANAGEMENT 

( PENGELOLAAN FUNGSI PERNAFASAN ) 

TUJUAN  : 

Memperbaiki fungsi ventilasi dengan cara memberikan pernafasan buatan untuk 

menjamin kebutuhan oksigen dan pengeluaran gas CO2. 

DIAGNOSA :  

Ditegakkan bila tidak didapatkan tanda-tanda adanya peranfasan pada 

pemeriksaan dengan metode Look Listen Feel dan telah dilakukan pengelolaan 

pada jalan nafas, tetapi tidak didapatkan adanya pernafasan. 

TINDAKAN : 

 

I. Tanpa alat : 

Memberikan pernafasan buatan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung 

sebanyak 2 (dua) kali tiupan awal dan diselingi ekshalasi. 

 

II. Dengan menggunakan alat : 

Memberikan pernafasan buatan dengan alat “ambu bag” (self inflating bag). 

Pada alat tersebut dapat pula ditambahkan oksigen. 

 

Pernafasan buatan dapat pula diberikan dengan menggunakan ventilator 

mekanik (ventilator / respirator). 

 

Bantuan pernafasan dan terapi oksigen : 

a. Penggunaan masker. 

b. Penggunaan pipa bersayap (flange tube). 

c. Penggunaan balon otomatis & katup searah 

(The self inflating bag and valve device). 

d. Penggunaan ventilator mekanik. 
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Untuk kasus-kasus henti nafas disertai henti jantung dilakukan resusitasi jantung 

paru (memberikan pernafasan buatan dengan/tanpa alat disertai tindakan pijat 

jantung luar) 
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TERAPI OKSIGEN 

 

DEFINISI :  Pemberian tambahan oksigen pada pasien agar kebutuhan 

oksigennya, <untuk kehidupan sel-sel yang mempertanggung 

jawabkan sempurnanya fungsi organ> dapat terpenuhi. 

 

Kondisi yang memerlukan oksigen antara lain : 

Sumbatan jalan nafas 

Henti nafas 

Henti jantung 

Nyeri dada 

Trauma thorax 

Tenggelam 

Hypoventilasi (< 10 kali permenit) 

Distres nafas 

Hiperthermia 

Shock 

Stroke (CVA) 

Keracunan gas, asap, CO 

Pasien tidak sadar 

 

PERALATAN : 

 

Nasal kanula 

Face mask 

Partial rebreather mask 

Non rebreather mask 

Venturi mask 

Bag Valve mask 

Flowmeter, regulator 

Oksigen  
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Konsentrasi oksigen tergantung dari jenis dan flowrate (liter permenit) yang 

diberikan. Kondisi pasien menentukan keperluan alat dan konsentrasi oksigen 

yang diperlukan. 

 

JENIS ALAT 
KONSENTRASI 

OKSIGEN 

ALIRAN 

OKSIGEN 

 

Nasal kanula 

Simple Face Mask 

Partial Rebreather  

Non Rebreather  

Venturi  

 

Bag. Valve Mask : 

Tanpa Oksigen 

Dengan Oksigen 

Dengan Reservoir 

 

 

24% - 32 % 

35% - 60% 

35% - 80% 

50% - 95/100% 

24% - 50% 

 

 

21% (udara) 

40% - 60% 

100% 

 

2-4 LPM 

6-8 LPM 

6-10 LPM 

8-12 LPM 

4-10 LPM 

 

 

 

8-10 LPM 

8-10 LPM 

 

 

PERHATIAN : 

Pemberian oksigen atas indikasi tepat. 

Awas pasien muntah, siapkan penghisap 

Pantau pernafasan & aliran oksigan (lem) 

 

CATATAN : 

Oksigen menyebabkan mukosa kering 

Pergunakan hummidifier pada pemberian O2 > 30 menit 

Terangkan pada pasien apa yang diterapkan 
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PERALATAN UNTUK PEMBERIAN OKSIGEN 

DAN MANAGEMENT BREATHING 

 

 

DEFINISI :  Berbagai komponen peralatan untuk memberikan oksigen, baik 

yang fixed, mobile maupun portabel unit. 

 

KOMPONEN : 

 

1. SILINDER OKSIGEN tekanan 2000 PSI 

 

UKURAN VOL (LITER) 
KONSTANTE 

DURASI 

DURASI 

/KECEPATAN, 

ALIRAN 

 

Kecil 

Sedang 

Besar 

 

300 

650 

3000 

 

0.16 

0.28 

1.56 

 

29 menit 

50 menit 

4 jam 41 menit 

 

 

Perhitungan Lama Pemakaian 

 

(Tek. Pada manometer – 200) X konstanta  = Menit 

                    Kecepatan Aliran 

 

2. REGULATOR TEKANAN 

· Yang menurunkan tekanan dari dalam tangki 

· Jarum manometer menunjukkan sisa tek. Dalam 

tangki 

· Atur flowmeter untuk flowrate (0-15 LPM) 
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3. HUMIDIFIER 

· Untuk kelembaban oksigen 

 

4. ALAT PENGISAP 

· Untuk menghisap / membersihkan jalan nafas dari 

darah, muntahan, lendir 

· Dihidupkan dengan listrik, manual, vacum / gas 

· Fixed / portabel 

 

PERHATIAN : 

Jangan bekerja tanpa perlengkapan oksigen yang lengkap dan 

berfungsi 

Jangan melakukan pengisapan > 15 detik. 

 

INGAT : Pergunakan humidifier pada pemberian O2 > 30 menit 

 

PERHATIKAN UNTUK KESELAMATAN 

q Jangan pergunakan minyak / pelumas pada alat-alat oksigen (silinder, 

regulator, fitting, valve, kiran) 

q Dilarang merokok dan nyalakan api dekat area oksigen 

q Jangan simpan oksigen pada > 1250 F 

q Pergunakan sambungan-sambungan reguler / valve yang tepat 

q Jaga silinder tidak jauh 

q Pilih posisi yang tepat pada saat menghubungkan katup / kran 

q Yakinkan oksigen selalu ada 

q Periksa dan pelihara alat-alat yang sedang dalam perbaikan 

q Pakailah oksigen dengan benar (USP-United States Pharmacopeia) 
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C : CIRCULATION 

( PENGELOLAAN SIRKULASI ) 

TUJUAN : 

Mengembangkan fungsi sirkulasi darah. 

DIAGNOSA : 

Gangguan sirkulasi yang mengancam jiwa terutama bila terjadi henti jantung dan 

shock. 

q Diagnosa henti jantung ditegakkan dengan tidak adanya denyut nadi karotis 

dalam 5 – 10 detik.  

Henti jantung dapat disebabkan karena kelainan jantung (primer) dan kelainan 

jantung di luar jantung (sekunder) yang harus segera dikoreksi. 

q Diagnosa shock secara cepat dapat ditegakkan dengan tidak teraba atau 

melemahnya nadi rasialis/nadi karotis, pasien tampak pucat, perabaan pada 

ekstremitas mungkin teraba dingin, absah dan memanjangnya waktu pengisian 

kapiler (capilary refil time > 2 detik) 

 

TINDAKAN : 

1. Pada henti jantung lakukan pijat jantung luar minimal 100 kali/menit. 

2. Pada pasien shock, letakkan pasien dalam “posisi shock” yaitu mengangkat 

kedua tungkai lebih tinggi dari jantung. 

q Bila pasien shock karena perdarahan, lakukan penghentian sumber 

perdarahan yang tampak dari luar dengan melakukan penekanan, di atas 

sumber perdarahan kemudian dilakukan pemasangan jalur intra vena (iv 

access). Dan pemberian cairan infus kristaloid berupa ringer lactat atau 

larutan garam faali (NaCl 0,9 %). 

q Pada pasien dewasa pemasangan jalur vena dilakukan dengan pilihan 

menggunakan jarum besar ( > 16 G) di daerah lengan atas – ante cubiti 

(lokasi lebih proximal). Sebaiknya dipasang 2 jalur intra vena bila terdapat 

perdarahan masif. 
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Catatan : 

q Pada pasien-pasien trauma dengan fraktur tulang ekstremitas, maka 

pemasangan jalur intra vena tak dilakukan pada bagian distal trauma 

tersebut. 

q Bagi petugas medis terlatih dan terampil dapat dilakukan pemasangan 

jalur intravena pada vena subclavia / vena jugularis untuk itu harus 

diketahui komplikasinya. 

q Pada pasien anak dengan kesulitan melakukan pemasangan jalur 

intravena dapat dilakukan segera pemasangan jalur intraosseus pada 

tuberositas tibia. 

 

Catatan : perhatikan arah jarum tak menuju ke sendi lutut 

 

q Pada pasien-pasien dengan shock terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan setelah dilakukan pemasangan jalur intravena yaitu : 

a. Karakteristik dari jenis-jenis shock. 

b. Pada shock hipovolemik terutama karena perdarahan (terdapat 

klasifikasi berat-ringannya) dan karena dehidrasi (muntah, diare) 

 

Jenis – Jensi Shock 

1. Shock hipovolemik 

Penyebab : 

q Muntah, diare yang sering (frekuensi). 

q Dehidrasi karena berbagai sebab. 

q Luka bakar gr II-III yang luas. 

q Trauma dengan perdarahan 

q Perdarahan masif karena sebab lain. 

 

 

Diagnosa : 

q Perubahan pada perfusi ekstremitas : dingin, basah dan pucat 

q Takikardia 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

15 

q Pada keadaan lanjut 

· Takipneu 

· Penurunan tekanan darah 

· Penurunan produksi urine 

· Tampak pucat, lemah, apatis 

 

Tindakan : 

Pemasangan 2 jalur intravena dengan jarum besar dan diberikan infus cairan 

kristaloid (jumlah lebih dari yang hilang). 

 

Catatan : 

Untuk pendarahan dengan shock kelas III-IV selain diberikan infus kristaloid 

sebaiknya disiapkan transfusi darah segera setelah sumber perdarahan 

dihentikan. 

Klasifikasi shock lihat lampiran -11, halaman 81. 

 

2. Shock karsinogenik 

Penyebab : 

Dapat terjadi pada keadaan-keadaan antara lain : 

· Kontusio jantung. 

· Tamponade jantung. 

· Tension pneumotoraks. 

Diagnosa : 

· Hipotensi disertai gangguan irama jantung 

· Mungkin terdapat peninggian tekanan vena jugularis (JVP) 

· Lakukan pemeriksaan fisik pendukung pada tamponade jantung (bunyi 

jantung menjauh/redup), pada tension pneumotoraks (hipersonor dan 

pergeseran trakea). 

Tindakan : 

· Pemasangan jalur intravena dan pemberian infus kristaloid (hati-hati 

dengan jumlah cairan). 

· Pada aritmia mungkin diperlukan obat-obat inotropik 
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· Perikardiosentesis untuk tamponade jantung dengan monitoring EKG 

· Pemasangan jarum torakostomi pada ICS II untuk mengurangi udara 

dalam rongga pleura. 

 

Catatan : 

Pada pembagian jenis shock ada pula yang membagi bahwa shock 

karsinogenik hanya karena gangguan pada fungsi myokard (misal : karena 

kontusio jantung) sedangkan tamponade jantung dan tension pneumotoraks 

dikelompokkan dalam shock obstruktif (shock karena obstruksi mekanik). 

 

3. Shock Septik 

Penyebab : 

Karena proses infeksi berlanjut. 

Diagnosa  

a. Fase dini tanda klinis hangat, vasodilatasi. 

b. Fase lanjut tanda klinis dingin, vasokontriksi. 

Tindakan : 

Ditujukan agar tekanan sistolik > 90 – 100 mmHg (Mean Arterial Pressure 60 

mmHg). 

· Tindakan awal 

Infus cairan kristaloid, pemberian antibiotik, membuang sumber infeksi 

(pembedahan). 

· Tindakan lanjut 

Penggunaan cairan koloid lebih baik dengan diberikan vasopresor 

(Dopamine atau di kombinasi dengan Noradrenalin). 

 

4. Shock Anafilaktik 

Penyebab :  

· Reaksi anafilaktik berat. 

Diagnosa : 
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· Tanda-tanda shock (penurunan tekanan darah yang tiba-tiba) dengan 

riwayat adanya alergi (makanan atau hal-hal lain) atau setelah pemberian 

obat-obatan. 

Tindakan : 

· Resusitasi cairan dan pemberian epinefrin subcutan. 

Catatan : 

 

Tak semua kasus hipotensi adalah tanda-tanda shock. 

Tetapi denyut nadi abnormal, irama jantung abnormal dan bradikardia 

biasanya merupakan tanda hipotensi. 
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Lampiran 3 
 

KOMPETENSI KEPERAWATAN GAWAT DARURAT 
 
Kompetensi 16 : Melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada Pasien Gawat Darurat 
 

Sub Kompetensi Ranah Pembelajaran 
Kognitif C Afektif A Psikomotor P 

a. Melaksanakan 
pengkajian Airway, 
Breathing dan 
Circulation  

Menjelaskan konsep 
dan prinsip gawat 
darurat 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
konsep dan prinsip 
gawat darurat 

A2 
GADAR 

 Mengartikulasikan 
konsep dan prinsip 
gawat darurat 

P3 
GADAR 

Menjelaskan 
perspektif keperawatan    
 gawat darurat 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
perspektif 
keperawatan gawat 
darurat 

A2 
GADAR 

Mengartikulasi 
dengan  
akurat perspektif 
keperawatan gawat  
darurat 

P3 
GADAR 

Menjelaskan sistem 
pelayanan gawat 
darurat 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
sistem pelayanan 
gawat darurat 

A2 
GADAR 

Mengartikulasi 
sistem 
 pelayanan gawat 
darurat  
 

P3 
GADAR 

Menjelaskan anatomi 
fisiologi sistem 
penafasan dan 
kardiovaskuler  

C2 
ANFIS 

Mendiskusikan 
anatomi fisiologi 
sistem penafasan dan 
kardiovaskuler 

A2 
ANFIS 

Menunjukkan 
anatomi fisiologi 
sistem penafasan dan 
kardiovaskuler 

P3 
ANFIS 
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Menjelaskan lingkup  
pengkajian pada  
pasien gawat darurat 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
lingkup pengkajian 
pada pasien gawat 
darurat 

A2 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
pengkajian pasien 
gawat darurat dengan 
akurat 

P4 
GADAR 

Menguraikan status 
pernafasan pasien 
gawat darurat dengan 
cara look, listen & feel 
( LLF) 

C2 
GADAR 

Membedakan status 
pernafasan pasien 
gawat darurat dengan 
cara look, listen & 
feel ( LLF) 

A3 
GADAR 

Menunjukkan dengan 
benar   status gawat 
darurat pernafasan 
pasien dengan cara 
look, listen & feel ( 
LLF) 

P5 
GADAR 

 Menjelaskan cara 
pemeriksaan nadi  
pada kasus gawat 
darurat 

C2 
GADAR 

 

Mendiskusikan cara 
pemeriksaan nadi 
pada kasus gawat 
darurat  

A2 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
cara pemeriksaan 
nadi paqda kasus 
gawat darurat 

P4 
GADAR 

b. Membebaskan 
jalan nafas  

Menjelaskan konsep 
dan prinsip 
pembebasan jalan 
nafas 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
konsep dan prinsip 
pembebasan jalan 
nafas 

A2 
GADAR 

Mengartikulasikan  
tentang konsep dan 
prinsip pembebasan 
jalan nafas 

P3 
GADAR 

 

Menjelaskan cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan 
tindakan pembebasan 
jalan nafas 

C2 
GADAR 

 Mendiskusikan  cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan 
tindakan pembebasan 
jalan nafas 

A2 
GADAR 

Mempraktekan  cara 
persiapan pasien 
secara akurat yang 
akan dilakukan 
tindakan pembebasan 
jalan nafas 

P4 
GADAR 
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Menguraikan 
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
me lakukan 
pembebasan jalan 
nafas 

C3 
GADAR 

Mendiskusikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
me lakukan 
pembebasan jalan 
nafas 

A2 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
me lakukan 
pembebasan jalan 
nafas secara benar  

P4 
GADAR  

Menguraikan prosedur 
pembebasan jalan 
nafas 

C3 
GADAR 

Bertukar pikiran 
tentang   prosedur 
pembebasan jalan 
nafas 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
prosedur pembebasan 
jalan nafas secara 
akurat  
 

P4 
 

GADAR 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
pembebasan jalan 
nafas 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan pembebasan 
jalan nafas 

A2 
GADAR 

Mempraktekkan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan pembebasan 
jalan nafas secara 
benar  

P4 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi  
tindakan pembebasan 
jalan nafas 

C3 
GADAR 

Mempelajari  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan pembebasan 
jalan nafas 
 

A3 
GADAR 

Melaksanakan  tindak 
lanjut hasil evaluasi  
tindakan pembebasan 
jalan nafas dengan 
tepat 

P4 
GADAR 

c. Memberikan 
pernafasan buatan  
 

Menjelaskan konsep 
dan prinsip pemberian 
pernafasan buatan  

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
konsep dan prinsip 
pernafasan buatan 

A2 
GADAR 

Mengartikulasikan  
konsep dan prinsip 
pernafasan buatan 

P3 
GADAR 
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 Menjelaskan cara 
persiapan pasien yang 
akan diberikan nafas 
buatan  

C2 
GADAR 

 Mempelajari cara 
persiapan pasien yang 
akan diberikan nafas 
buatan 

A2 
GADAR 

Mempraktekan  cara 
persiapan pasien yang 
akan diberikan nafas 
buatan 

P4 
GADAR 

 

Menguraikan 
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
memberikan  
pernafasan buatan 

C3 
GADAR 

Mendiskusikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan 
memberikan  
pernafasan buatan 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan 
memberikan  
pernafasan buatan 
dengan benar 

P4 
GADAR  

Menguraikan prosedur 
pemberian pernafasan 
buatan 

C3 
GADAR 

Mempelajari  
prosedur pemberian 
pernafasan buatan 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
prosedur pemberian 
pernafasan buatan 
 

P4 
 

GADAR 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama 
pemberian nafas 
buatan  

C2 
GADAR 

Mempelajari hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama 
pemberian nafas 
buatan 

A3 
GADAR 

 

Mengartikulasikan  
hal-hal yang harus 
diperhatikan selama 
pemberian nafas 
buatan 

P3 
GADAR 

 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
pernafasan buatan 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan pernafasan 
buatan 

A2 
GADAR 

Mempraktekkan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan pernafasan 
buatan 

P4 
GADAR 
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Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
pemberian pernafasan 
buatan 

C3 
GADAR 

Mempelajari  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
pemberian pernafasan 
buatan 

A3 
GADAR 

Melaksanakan  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
pemberian pernafasan 
buatan dengan tepat 

P4 
GADAR 

d. Melaksanakan 
resusitasi jantung 
paru 

Menjelaskan konsep 
dan prinsip resusitasi 
jantung paru 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
konsep dan prinsip 
resusitasi jantung 
paru 

A2 
GADAR 

Mengartikulasikan  
pemahaman tentang 
konsep dan prinsip 
resusitasi jantung 
paru 

P3 
GADAR 

 

Menjelaskan cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan  
resusitasi jantung paru 

C2 
GADAR 

 Mempelajari cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan  
resusitasi jantung 
paru 

A2 
GADAR 

Mempraktekan  cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan  
resusitasi jantung 
paru 

P4 
GADAR 

 

Menguraikan 
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
melaksanakan 
resusitasi jantung paru  

C3 
GADAR 

Mendiskusikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
melaksanakan 
resusitasi jantung 
paru 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
persiapan alat yang 
akan digunakan untuk 
melaksanakan 
resusitasi jantung 
paru 

P4 
GADAR  

 Menguraikan prosedur 
resusitasi jantung paru 

C3 
GADAR 

Mempelajari  
prosedur resusitasi 
jantung paru 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
prosedur resusitasi 
jantung paru 

P4 
 

GADAR 
 Menjelaskan hal-hal 

yang harus 
diperhatikan selama 
resusitasi jantung paru 

C2 
GADAR 

Mempelajari hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama  
resusitasi jantung 

A3 
GADAR 

 

Mengartikulasikan  
hal-hal yang harus 
diperhatikan selama 
resusitasi jantung 

P3 
GADAR 
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paru paru 
 Menjelaskan hal-hal 

yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
resusitasi jantung paru 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan resusitasi 
jantung paru 

A2 
GADAR 

Mempraktekkan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan resusitasi 
jantung paru 

P4 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan resusitasi 
jantung paru 

C3 
GADAR 

Mempelajari  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan resusitasi 
jantung paru 

A3 
GADAR 

Melaksanakan  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
dengan tepat tindakan 
resusitasi jantung  

P4 
GADAR 

e. Merawat pasien 
tidak sadar. 

Menjelaskan 
patofisiologi kejadian 
kehilangan kesadaran. 
 

C2 
GADAR 

Mendikusikan 
patofisiologi kejadian 
kehilangan 
kesadaran. 

A3 
GADAR 

Mengartikulasi 
patofisiologi proses 
kehilangan 
kesadaran.   

P3 
GADAR 

 Menjelaskan lingkup 
perawatan pasien tidak 
sadar.  

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
lingkup perawatan 
pasien tidak sadar.  

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
 perawatan pasien 
tidak sadar dengan 
akurat. 

P4 
GADAR 

 
 

Menjelaskan cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan 
tindakan keperawatan  

C2 
GADAR 

 Mempelajari cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan 
tindakan keperawatan 

A2 
GADAR 

Mempraktekan  cara 
persiapan pasien yang 
akan dilakukan 
tindakan keperawatan 

P4 
GADAR 

 

 Menguraikan 
persiapan alat yang 
digunakan untuk 
melakukan tindakan 
keperawatan pada 
pasien tidak sadar  

C3 
GADAR 

Mendiskusikan  
persiapan alat yang 
digunakan untuk 
melakukan tindakan 
keperawatan pada 
pasien tidak sadar 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
persiapan alat yang 
digunakan untuk 
melakukan tindakan 
keperawatan pada 
pasien tidak sadar 

P4 
GADAR  
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 Menguraikan prosedur 
perawatan pasien tidak 
sadar 

C3 
GADAR 

Mempelajari  
prosedur perawatan 
pasien tidak sadar 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
prosedur perawatan 
pasien tidak sadar 

P4 
 

GADAR 
 Menjelaskan hal-hal 

yang harus 
diperhatikan selama 
perawatan pasien tidak 
sadar 

C2 
GADAR  

Mempelajari hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama  
perawatan pasien 
tidak sadar 

A3 
GADAR 

 

Mengartikulasikan  
hal-hal yang harus 
diperhatikan selama 
perawatan pasien 
tidak sadar 

P3 
GADAR 

 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
perawatan pasien tidak 
sadar 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan perawatan 
pasien tidak sadar 

A2 
GADAR 

Mempraktekkan  hal-
hal yang harus 
dievaluasi setelah 
tindakan perawatan 
pasien tidak sadar 

P4 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan  

C3 
GADAR 

Mempelajari  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan  

A3 
GADAR 

Melaksanakan  tindak 
lanjut hasil evaluasi 
dengan tepat tindakan  

P4 
GADAR 

f. Menghentikan 
perdarahan  

Menjelaskan anatomi 
dan fisiologi pembuluh 
darah  

C2 
ANFIS 

Mendiskusikan 
anatomi dan fisiologi 
pembuluh darah  

A2 
ANFIS 

Menunjukkan  
anatomi dan fisiologi 
pembuluh darah  

P2 
ANFIS 

 Menguraikan konsep 
dan prinsip perdarahan 
dan pembekuan darah  

C2 
PATOLO

GI 

Mempelajari kembali  
konsep dan prinsip 
perdarahan dan 
pembekuan darah  

A2 
PATOL

OGI 

Mengartikulasikan  
konsep dan prinsip 
perdarahan dan 
pembekuan darah  

P2 
PATOL

OGI 

 Menguraikan konsep 
dan prinsip 
penghentian 
perdarahan 
 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan  
konsep dan prinsip 
penghentian 
perdarahan 

A2 
GADAR 

Mengartikulasikan  
konsep dan prinsip 
penghentian 
perdarahan 

P2 
GADAR 
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 Menguraikan berbagai 
prosedur 
menghentikan 
perdarahan 

C3 
GADAR 

Mempelajari  
berbagai prosedur 
menghentikan 
perdarahan 

A3 
GADAR 

Mendemontrasikan  
berbagai prosedur 
menghentikan 
perdarahan 

P3 
GADAR 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama 
penghentian 
perdarahan 

C2 
GADAR  

Memperhatikan 
dengan seksama  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
penghentian 
perdarahan 

A2 
GADAR  

Melaksanakan  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
penghentian 
perdarahan 

P2 
GADAR  

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
menghentikan 
perdarahan 

C2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
menghentikan 
perdarahan 

A2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan 
menghentikan 
perdarahan 

P2 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan 
menghentikan 
perdarahan  

C3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan 
menghentikan 
perdarah  

A3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan 
menghentikan 
perdarahan  

P3 
GADAR 

g. Melakukan bilas 
lambung. 

Menjelaskan konsep 
dan prinsip bilas 
lambung 

C2 
GADAR 

 

Mendiskusikan 
konsep dan prinsip 
bilas lambung 

A3 
GADAR 

Mengartikulasikan 
konsep dan prinsip 
bilas lambung 

P3 
GADAR 

 
 Menjelaskan indikasi 

dan kontra indikasi 
bilas lambung. 
 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
indikasi dan kontra 
indikasi bilas 
lambung. 

A3  
GADAR 

Mengartikulasikan  
indikasi dan kontra 
indikasi bilas 
lambung.  

P3 
GADAR 

 

 Menjelaskan cara C2  Mempelajari cara A2 Mempraktekan  cara P4 
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persiapan pasien yang 
akan dilakukan bilas 
lambung  

GADAR persiapan pasien yang 
akan dilakukan bilas 
lambung 

GADAR persiapan pasien yang 
akan dilakukan bilas 
lambung 

GADAR 
 

 Menguraikan 
persiapan alat untuk 
melakukan tindakan 
bilas lambung  

C3 
GADAR 

Mendiskusikan  
persiapan alat untuk 
melakukan tindakan 
bilas lambung 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
persiapan alat untuk 
melakukan tindakan 
bilas lambung 

P4 
GADAR  

 Menjelaskan prosedur 
bilas lambung. 
     

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
prosedur  bilas 
lambung. 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
prosedur  bilas 
lambung dengan 
akurat.  

P4 
GADAR 

 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur  bilas 
lambung 

C2 
GADAR  

Memperhatikan 
dengan seksama  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur  bilas 
lambung 

A2 
GADAR  

Melaksanakan  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur  bilas 
lambung 

P2 
GADAR  

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan bilas 
lambung. 
     

C2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan bilas 
lambung. 
     

A2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah tindakan bilas 
lambung. 
     

P2 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan bilas 
lambung. 
  

C3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan bilas 
lambung. 
     

A3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
tindakan bilas 
lambung. 
     

P3 
GADAR 

h. Mengeluarkan Menjelaskan indikasi C2 a. Mendiskusikan A3 Mendiskusikan P3 
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benda asing pada 
saluran pernafasan 
atas 

dan kontra indikasi 
mengeluarkan benda 
asing.  

GADAR indikasi dan kontra 
indikasi 
mengeluarkan benda 
asing.  

GADAR 
 

indikasi dan kontra 
indikasi 
mengeluarkan benda 
asing 

GADAR 

 Menjelaskan prosedur 
mengeluarkan benda 
asing.  

C2 
GADAR 

Mendiskusikan 
prosedur  
mengeluarkan benda 
asing  

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
prosedur  
mengeluarkan benda  
dengan akurat.  

P4 
GADAR 

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

C2 
GADAR  

Memperhatikan 
dengan seksama  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur mengeluar 
kan benda asing. 

A2 
GADAR  

Melaksanakan  hal-
hal yang harus 
diperhatikan selama 
prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

P2 
GADAR  

 Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

C2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi  
setelah prosedur 
mengeluarkan benda 
asing.  

A2 
GADAR 

Menjelaskan hal-hal 
yang harus dievaluasi 
setelah prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

P2 
GADAR 

 Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi  
prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 
 
 
 

C3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi 
prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

A3 
GADAR 

Menguraikan tindak 
lanjut hasil evaluasi  
prosedur 
mengeluarkan benda 
asing. 

P3 
GADAR 

i. Melaksanakan Menjelaskan indicator C2 Menuliskan indicator A3 Melakukan P3 
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evaluasi tindakan 
pada pasien gawat 
darurat. 
 

keberhasilan tindakan 
pada pasien gawat 
darurat  
 

GADAR 
 

keberhasilan tindakan 
pada pasien gawat 
darurat dengan teliti 
 

GADAR 
 

pencatatan indikator 
tindakan dengan 
akurat 
     

GADAR 
 

 

 Menjelaskan hal – hal 
yang perlu dievaluasi 
pada pasien gawat 
darurat 

C2 
GADAR 

Mendiskusikan hal – 
hal yang perlu 
dievaluasi    pada 
pasien gawat darurat 

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan  
evaluasi pada pasien 
gawat darurat  secara 
akurat.  

P4 
GADAR 

 
 

j. Melaksanakan 
dokumentasi asuhan 
keperawatan pada 
pasien gawat 
darurat. 

Menjelaskan lingkup 
dokumentasi asuhan 
kep pada pasien gawat 
darurat 

C2 
GADAR 

 

Mendiskusikan 
lingkup 
dokumentasi 
asuhan kep    pada 
pasien gawat 
darurat  

A3 
GADAR 

Mendemonstrasikan 
 Pendokumentasian 

asuhan 
kep pada pasien 

gawatdarurat 
 

P4 
GADAR 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN 
AKPER KOSGORO PANDAAN 

 
 
A. PERENCANAAN PEMBELAJARAN LABORATORIUM 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium klinik keperawatan ? 

2. Apakah ada dokumen mengenai perancanaan pembelajaran ? 

3. Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran 

laboratorium keperawatan ? 

 
B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN LABORATORIUM 

1. Bagaimana metode pembelajaran laboratorium keperawatan yang dipakai 

oleh pengampu ? Seperti apa ? 

2. Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium keperawatan ? 

 
C. EVALUASI PEMBELAJARAN LABORATORIUM 

1. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium keperawatan ? 

2. Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium keperawatan 

bagi setiap mahasiswa peserta didik ? 

3. Bagaimana profil pembelajaran laboratorium keperawatan yang ideal 

menurut anda ? 
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DAFTAR CHECK LIST STUDY DOKUMEN 
PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN 

AKPER KOSGORO PANDAAN  
 
NO  ASPEK PENILAIAN  HASIL 

A. Perencanaan Pembelajaran Laboratorium  
1 Keberadaan program pembelajaran Laboratorium 

 

   
 

Ada          Tidak Ada 
Komentar :  
 
 

 

2.  Kelengkapan unsure rencana program pembelajaran 
laboratorium 

 

 

 a. Tanggal pertemuan 
 

   
 

Ada          Tidak Ada 
 b. Tujuan instruksional     

 

Ada          Tidak Ada 
 c. Pokok bahasan / materi    

 

Ada          Tidak Ada 
 d. Instruktur / pengajar    

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

3 Ketepatan penerapan rencana program pembelajaran 
laboratorium 

 

 a. Tanggal pertemuan sesuai realisasi    
 

Ada          Tidak Ada 
 b. Pokok bahasan / materi sesuai realisasi    

 

Ada          Tidak Ada 
 c.Tanggal pertemuan dan Pokok bahasan/materi  

    sesuai realisasi  
   

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 
 

 

B.  Pelaksanaan Pembelajaran Laboratorium   
1.  Keberadaan catatan pelaksanaan program 

pembelajaran laboratorium keperawatan  
   

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 
 

 

2 Kelengkapan unsure pencatatan pelaksanaan 
program pembelajaran laboratorium keperawatan  
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 a. Tanggal pertemuan     
 

Ada          Tidak Ada 
 b. Pokok bahasan / materi     

 

Ada          Tidak Ada 
 c. Tanda tangan instruktur / pengajar tiap pertemuan     

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 
 

 

3 Pencapaian target program pembelajaran 
laboratorium 

   
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 
 

 

C. Evaluasi Pembelajaran Laboratorium   
1 Keberadaan perencanaan evaluasi program 

pembelajaran laboratorium  
   

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

2 Keberadaan pencatatan hasil evaluasi program 
pembelajaran laboratorium  

   
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 
 

 

3 Efektivitas evaluasi program pembelajaran 
laboratorium dilihat dari angka kelulusan tiap 
evaluasi pembelajaran laboratorium 

   
 

Ada          Tidak Ada 

 Komentar :  
 
 
 

 

4 Kesesuaian evaluasi program pembelajaran 
laboratorium dengan alokasi waktu yang 
direncanakan  

   
 

Ada          Tidak Ada 

 Komentar :  
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DAFTAR CHECK LIST OBSERVASI  
PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN  

AKPER KOSGORO PANDAAN  
 
NO ASPEK YANG DIAMATI HASIL 
1 Penyampaian tujuan pembelajaran     

 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

2 Penjelasan awal     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

3 Pre Test     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

4 Pelaksanaan Tindakan oleh instruktur / pengajar     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

5 Latihan ulang oleh peserta didik     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

6 Evaluasi pembelajaran setiap pertemuan     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  

 
 

 

7 Post Test     
 

Ada          Tidak Ada 
 Komentar :  
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CATATAN HASIL WAWANCARA 
 

Catatan Lapangan ke -1 
 
 
Waktu wawancara  :  

Tempat wawancara  :  

Pewawancara  :  

Nara Sumber  :  

Topik wawancara : Perencanaan pembelajaran laboratorium keperawatan,  

  pelaksanaan pembelajaran laboratorium keperawatan, 

  evaluasi pembelajaran laboratorium keperawatan 

 
 

Transkrip Wawancara 

 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin dan melakukan kontrak 

waktu untuk mengadakan wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan 

penyampaian tujuan wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai 

kesepakatan wawancara dimulai. 

Tanya :  Bagaimana perencanaan pembelaj aran laboratorium keperawatan di 

AKPER Kosgoro  Pandaan  menurut saudara ? 

Tanya : Adakah kerjasama antara kepala bagian laboratorium dengan kepala 

bagian pendidikan dalam perencanaan pembelajaran laboratorium 

keperawatan ? 

Tanya :  Jadi pada dasarnya sebenarnya jadwalnya sudah ditentukan. Nanti 

saudara mengelola pada pembagian materinya atau seperti apa,  

tolong diulang... 

Tanya :  Jadi untuk perencanaan ini memang sudah sejak awal mahasiswa, 

dibagi dalam kelompok kecil terlebih dahulu ya.... ? 

Tanya :  Dan dalam pelaksanaannya nanti satu kelompok terdiri dari berapa 

anggota? 

 

Tanya  :  Kemudian kalau menurut saudara sendiri secara umum kalau dilihat 
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apakah “perencanaan” sudah sesuai ketentuan atau perlu ada yang 

dibenahi? 

Tanya  :  Kalau pendapat saudara mengenai perencanaan pembelajaran 

laboratorium itu sebenarnya meliputi apa saja to yang perlu 

direncanakan? 

Tanya  :  Kalau untuk bagian perencanaan, apakah ada dokumen resmi yang 

bisa menunjukkan bahwa sudah ada perencanaan pembelajaran ? 

Tanya  :  Untuk dokumen perencanaan meliputi apa saja dan dibuat oleh 

siapa? 

Tanya  :  Untuk dokumen perencanaan ini apakah sudah termasuk SAP, RPP, 

silabus, GBPP dsb, atau seperti apa gambaran dokumen 

perencanaan di AKPER Kosgoro  Pandaan ini? 

Tanya  :  Kemudian kalau sistem perencanaan untuk SAP atau RPPnya itu 

tanggung jawab dosen pengampunya ya? 

Tanya  :  Bagaimana. penjelasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dalam pembelajaran laboratorium keperawatan, apakah disampaikan 

oleh kepala bagian laboratorium atau disampaikan oleh dosen 

pengampu sesuai dengan materi yang menjadi tanggung jawabnya 

saat itu ? 

Tanya  :  Dokumen poerencanaan meliputi poin apa saja yang disampaikan 

dalam dokumen dan kemudian dijelaskan. kepada peserta didik ? 

Tanya  :  Bagaimana metode pembelajaran yang dipakai para pengampu, 

seperti apa jenis-jenis ataugambarannya? 

Tanya  :  Apakah ada metode pembelajaran lain yang dipakai selain 

demonstrasi dan redemonstrasi ? 

Tanya  :  Bagaimana sistem pendampingan terhadap mahasiswa selama 

pembelajaran laboratorium keperawatan ? 

Tanya  :  Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pengampu atau pengelola? 

Tanya  :  Bagaimana penentuan kelulusannya ? 
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TRANSKIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA  

 

HASIL WAWANCARA  

Catatan Lapangan ke -   

Waktu Wawancara  :    

Tempat Wawancara  :    

Pewawancara  :    

Nara Sumber  :    

Topik Wawancara  :  Perencanaan pembelajaran 

laboratorium keperawatan, 

pelaksanaan pembelajaran 

laboratorium keperawatan, 

evaluasi pembelajaran 

laboratorium keperawatan  

 

Tanya  :  Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium keperawatan Akper Kosgoro 

Pandaan menurut saudara ?  

Sistem pembelajaran  

Tanya  :  Adakah kerjasama antar kepala bagian 

laboratorium dengan kepala bagian 

pendidikan dalam perencanaan 

pembelajaran laboratorium keperawatan ?  

Struktur Organsasi 

laboratorium : terdapat 

koordinasi antara bagian 

pendidikan dengan 

bagian laboratorium  

Tanya  :  Jadi pada dasarnya, sebenarnya jadwalnya 

sudah ditentukan.nanti saudara mengelola 

pad apembagian materinya atau seperti 

apa, tolong diulang…. 

Sistem pembelajaran : 

Tiap semester 16 minggu 

efektif. Mahasiswa 

dibagi dalam kelompok 

skills lab.  

Tanya  :  Jadi apa perencanaan ini memang sudah 

sejak awal mahasiswa dibagia dalam 

kelompok kecil terlebih dahulu ya…? 

 

Tanya  :  Dan dalam pelaksanaanya nanti satu 

kelompok terdiri dari berapa anggota ?  
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Tanya  :  Kemudian kalau menurut saudara sendiri 

secara umum, kalau dilihat apakah 

“perencanaan” sudah sesuai ketentuan 

atau perlu ada yang dibenahi ?  

Perencanaan : Sudah 

bagus, memenuhi 

criteria.  

Tanya  :  Kalau pendapat saudara mengenai 

perencanaan pembelajaran laboratorium 

itu sebenarnya meliputi apa saja to yang 

perlu direncanakan? 

Perencanaan meliputi :  

- Alokasi waktu  

- Materi  

- Pengampu  

- Sasaran  

Tanya  :  Kalau untuk bagian perencanaan, apakah 

ada dokumen resmi yang bisa 

menunjukkan bahwa sudah ada 

perencanaan pembelajaran ? 

 

Tanya  :  Untuk dokumen perencanaan meliputi apa 

saja dan dibuat oleh siapa? 

Dokumen perencanaan : 

SAP/RPP, silabus, 

GBPP, SAP yang 

membuat pengampu  

Tanya  :  Untuk dokumen perencanaan ini apakah 

sudah termasuk SAP, RPP, silabus, GBPP 

dsb, atau seperti apa gambaran dokumen 

perencanaan di AKPER Kosgoro  

Pandaan ini? 

 

Tanya  :  Kemudian kalau sistem perencanaan 

untuk SAP atau RPPnya itu tanggung 

jawab dosen pengampunya ya? 

 

Tanya  :  Bagaimana. penjelasan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran laboratorium keperawatan, 

apakah disampaikan oleh kepala bagian 

laboratorium atau disampaikan oleh dosen 

pengampu sesuai dengan materi yang 

menjadi tanggung jawabnya saat itu ? 

Penjelasan tujuan 

pembelajaran :  

- Penjelasantujuan 

pembelajaran 

laboratorium  

- Penjelasan tiap 

pembelajaran / sesuai 
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materi oleh dosen 

pengampu  

Tanya  :  Dokumen poerencanaan meliputi poin apa 

saja yang disampaikan dalam dokumen 

dan kemudian dijelaskan. kepada peserta 

didik ? 

Perencanaan yang 

disampaikan kepada 

peserta didik :  

- Tema pembelajaran  

- Waktu pembelajaran  

- Tujuan  

- Sasaran  

- Media  

- Rencana Evaluasi  

Tanya  :  Bagaimana metode pembelajaran yang 

dipakai para pengampu, seperti apa jenis-

jenis ataugambarannya? 

Pembelajaran  

laboratorium dengan 

metode demonstrasi –

redemonstrasi  

Tanya  :  Apakah ada metode pembelajaran lain 

yang dipakai selain demonstrasi dan 

redemonstrasi ? 

 

Tanya  :  Bagaimana sistem pendampingan 

terhadap mahasiswa selama pembelajaran 

laboratorium keperawatan ? 

Pendampingan terhadap 

mahasiswa saat praktek 

pembelajaran 

laboratorium  

 

 

Kendala saat 

redemonstrasi : waktu 

kurang  

 

Solusi : Boleh dilakukan 

diluar jam pembelajaran 

terjadwal  
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Tanya  :  Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh 

pengampu atau pengelola? 

Evaluasi : menggunakan 

metode ASCA oleh tim 

pengampu NBL 2.75. 

Presentase pencapaian 

kompetensi tindakan 

berbeda tiap kelas.  

Tanya  :  Bagaimana penentuan kelulusannya ?  
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DAFTAR CHECK LIST STUDY DOKUMEN 

PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN 

AKPER KOSGORO PANDAAN 

NO ASPEK PENILAIAN HASIL 

A. Perencanaan pembelajaran laboratorium  

1 Keberadaan program pembelajaran laboratrium  

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar : 

 

 

 

 

2 Ke;lengkapan unsur rencana program pembelajaran 

laboratorium 

 

a. Tanggal pertemuan  

  Ada    Tidak 

ada 

b. Tujuan instruksional  

  Ada    Tidak 

ada 

c. Pokok bahasan / mater  

  Ada    Tidak 

ada 

d. Instruksi npengajar  

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar :  

 

 

 

3 Ketepatan penerapan rencana program pembelajaran 

laboratorium 

 

a. Tanggal pertemuan sesuai realisasi  
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  Ada    Tidak 

ada 

b.  Pokok bahsan / materi sesuai realisasi  

  Ada    Tidak 

ada 

c. Tanggal pertemuan dan pokok bahsan / materi sesuai 

realisasi 

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar :  
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B. Pelaksanaan Pembelajaran Laboratorium  

1 Keberadaan pencatatan pelaksanaan program 

pembelajaran laboratorium keperawatan 

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar : 

 

 

 

 

2 Kelengkapan unsur pencatatan pelaksanaan program 

pembelajaran laboratorium keperawatan 

 

a. Tanggal pertemuan  

  Ada    Tidak 

ada 

 

b. Pokok bahasan / materi  

  Ada    Tidak 

ada 

c. Tanda tangan instruktur / pengajar tiap pertemuan  

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar : 

 

 

 

 

3 Pencapaian target program pembelajaran laboratorium  

Komentar :  

 

 

 

 

 

 

C. Evaluasi Pembelajaran Laboratorium 
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1 Keberadaan perencanaan evaluasi program pembelajaran 

laboratorium 

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar :  

 

 

 

2 Keberadaan pencatatan hasil evaluasi program 

poembelajaran laboratorium  

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar :  

 

 

 

 

3 Efektifitas evaluasi program pembelajaran laboratorium 

dilihat dari angka kelulusan tiap evaluasi pembelajaran 

laboratorium 

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar : 

 

 

 

4 Kesesuaianevaluasi program pembelajaran laboratorium 

dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

 

  Ada    Tidak 

ada 

Komentar :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR CHECK LIST OBSERVASI 
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PEMBELAJARAN LABORATORIUM KEPERAWATAN 

AKPER KOSGORO PANDAAN 

NO ASPEKYANG DIAMATI HASIL 

1 Penyampaian tujuan pembelajaran  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar : 

 

 

 

2 Penjelasan awal  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komen tar : 

 

 

 

3 Pre test   

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar : 

  

 

 

4 Pelaksanaan tindakan oleh instruktur / pengampu  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar : 

 

 

 

 

5 Latihan ulang oleh peserta didik  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar :  

  

  

  

  

  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

44 

 

 

6 Evaluasi pembelajaran setiap pertemuan  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar :  

 

 

 

7 Post test  

  Ada    Tidak 

ada 

 Komentar :  
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CATATAN HASIL WAWANCARA 
 

Waktu wawancara   : Senin, 10 Mei 2010 

Tempat wawancara  : Ruang Dosen 

Pewawancara           : Kasiman, S. Kep.Ns 

Narasumber              : Lely Halida, Amd. Keb (Ka Bag. Laboraturium) 

Topik Wawancara    : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan 

 keperawatan gawat darurat, pelaksanaan pembelajaran 

laboratorium Asuhan keperawatan Gawat Darurat, 

evaluasi pembelajaran laboratorium keperawatan 

Transkip wawancara 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin dan melakukan kontrak 

waktu untuk mengadakan wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan 

penyampaian tujuan wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai 

kesepakatan wawancara dimulai. 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium Asuhan 

keperawatan Gawat Darurat di Akper Kosgoro Pandaan ? 

Jawab  : Untuk perencanaan pembelajaran masuk dalam materi skills lab yang 

masing-masing semester berbeda sesuai dengan tema atau bahan 

materi pada setiap kelas. Untuk program semester VI meliputi Gawat 

Darurat (Gadar), dibagi beberapa dosen pengampu. Untuk pengaturan 

jadwal penggunaan laboratorium dari kepala bagian laboratorium, 

tetapi untuk materi pembelajaran. (materinya) yang bertanggung 

jawab pengampunya sendiri 
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Tanya  : Adakah kerjasama antara kepala bagian laboratorium dengan kepala 

bagian pendidikan dalam perencanaan pembelajaran laboratorium 

kaperawatan ? 

Jawab   : Ada. Dengan bagian pendidikan, yang jelas jadwal menyesuaikan. 

Jadwal yang sudah ditentukan oleh bagian pendidikan, itu......yang 

akan disampaikan kepada laboratorium, kita menyesuaikan dari 

jadwal yang sudah ada jadi tidak membuat jadwal yang sudah ada jadi 

tidak membuat jadwal pada hari yang berbeda. 

Tanya   : Jadi pada dasarnya, sebenarnya jadwalnya sudah ditentukan. Nanti ibu 

mengelola pada pembagian materinya atau seperti apa bu, tolong di 

ulang.... 

Jawab : Pada pembagian Materi berkoordinasi dengan masing-masing  

pengampu skills lab. Masing-masing pembelajaran dilaksanakan 

dalam 16 kali pertemuan, sehingga harapannya masing-masing 

materin pembelajaran mencakup keseluruhan materi yang 

disampaikan tercakup dalam 16 minggu efektif ( 16 kali pertemuan). 

Pada perencanaan ini mahasiswa satu kelas dibagi dalam 2 kelompok 

besar dan masing-masing kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 

kelompok kecil. 

Tanya   : jadi untuk perencanaan ini memang sudah sejak awal mahasiswa dibagi 

dalam kelompok kecil terlebih dahulu ya, bu...? 

Jawab     : Dibagi dalam kelompok kecil 

Tanya    : Dan dalam pelaksanaannya nanti satu kelompok terdiri dari anggota 

bu....? 
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Jawab    : Tergantung dari jumlah masing-masing mahasiswa dalam satu kelas. 

Mahasiswa total dalam satu kelas dibagi dalam 2 kelompok besar, 

kemudian dalam pelaksanaannya masing-masing kelompok besar 

dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil agar lebih efektif dalam 

pelaksanaannya. Diharapkan dari kelompok kecil ini mahasiswa lebih 

efektif dalam mentrampilkan diri sendiri. 

Tanya    : Kemudian kalau menurut bu Lely sendiri secara umum kalau dilihat 

apakah “perencanaan” sudah sesuai ketentuan atau perlu ada yang 

dibenahi ? 

Jawab  : Kalau dari proses perencanaan pembelajaran saya rasa sudah memenuhi 

jadi dari materi sudah seusai, tetapi keaktifan mahasiswa memang 

dituntut karena dalam waktu yang .... 3 x 50 menit setelah 

pembelajaran skill lab, untuk masing-masing mahasiswa bisa 

melaksanakan sendiri-sendiri itu memang kurang, sehingga dituntuk 

kemandirian mahasiswa untuk mentrampilkan diri sendiri. 

Tanya : Kalau pendapat ibu..., mengenai perencanaan pembelajaran 

laboratorium itu sebenarnya meliputi apa saja to bu yang perlu 

dibicarakan ? 

Jawab : Dibagian perencanaan kita membagi alokasi waktu, materi, pengampu 

dan mahasiswa. Pada perencanaan Lab skill lab ini kalau kebetulan 

hari libur harus mengganti pada hari yang lain. Jadi tidak mungkin 

kosong sama sekali. Karena kalau sekali kosong maka sebagian 

kelompok tidak mendapatkan materi pembelajaran. 

Tanya : Kalau ada  bagian perencanaan, apakah ada dokumen resmi yang bisa 
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menunjukkan bahwa sudah ada perencanaan pembelajaran ? 

Jawab   :  Ada 

Tanya   :  Untuk dokumen perencanaan meliputi apa saja dan dibuat oleh siapa ? 

Jawab   : Untuk dokumen meliputi apa saja materi yang disampaikan, dari bahan 

ataupun sumber dari materi itu, dalam artian mungkin dari Gawat 

Darurat, sesuai dengan kompetensi kelasnya. Kemudian juga 

waktunya, tangalnya, juga ada kita rencanakan sekalian. Kemudian 

kalu nabrakatau bertepatan dengan hari libur nasional itu 

kepentingannya mahasiswa dengan dosen  pengampu untuk mencari 

pengganti waktunya sendiri, kita tidak merencankan untuk 

penggantian waktunya kapan 

Tanya  :  Untuk dokumen perencanaan ini apakah sudah termasuk SAP, RPP, 

silabus, GBPP dsb, atau seperti apa gambaran dokumen perencanaan 

di Akper Kosgoro Pandaan 

Jawab : Kalau dokumen perencanaan memang berupa garis besar dari materi 

yang disampaikan. Kalau sampai dengan perencanaan mengenai 

materi lengkapnya itu tanggung jawab dosen pengampunya. 

Tanya  :  Kemudian kalau sistem perencanaan untuk SAP atau RPPnya itu 

tanggung jawab dosen pengampunya ya bu ? 

Jawab   : Dari dosen pengampunya, karena yang tahu persis apa yang akan  

disampaikan itu adalah dari dosen pengampunya, bukan dari bagian 

laboratorium keperawatan 

Tanya  : Bagaimana penjelasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam 

pembelajaran labortorium keperawatan, apakah disampaikan oleh 
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kepala bagian laboratorium atau disampaikan oleh dosen pengampu 

sesuai dengan materi yang menjadi tanggung jawabnya saat itu ? 

Jawab  :  Ya... Untuk tujuan umum pembelajaran laboratorium disampaikan oleh 

kepala bagian laboraturium, kaitannya dengan perencanaan yang tadi. 

Tapi sedangkan untuk tujuan dari masing-masing dosen pengampu 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Tanya   : Dokumen perencanaan meliputi poin apa saja yang disampaikan dalam 

dokumen dan kemudian dijelaskan kepada peserta didik. 

Jawab   : Perencanaan meliputi topikatau temanya, waktu pembelajaran, terkait 

berapa lama dan kapan, sasarannya, medianya yang tercover pada alat 

yang yang akan digunakan, materinya, tujuan dari pembelajaran itu 

apa saja, kemudian rencana evaluasinya. 

Tanya   :  Bagaimana metode pembelajaran yang dipakai para pengampu, seperti 

apa jenis-jenis atau gambarannya? 

Jawab  : Dalam pengamatan saya, sebelum mahasiswa melakukan secara 

mandiri ada demonstrasi terlebih dahulu dari dosen pengampu, 

kemudiandemonstrasi dari mahasiswa dalam kelompok 4 besar tadi, 

kemudian masing-masing dari kelompok kecil akan redemonstrasi 

bergantian untuk melakukan pembelajaran yang dia dapatkan saat itu 

Tanya :  Apakah ada motode pembelajaran lain yang dipakai selain demonstrasi 

dan redemonstrasi ? 

Jawab  : Selama ini untuk pendampingan mahasiswa yang bertanggung jawab 

adalah dosen pengampunya. Misalnya pada perasat “ pengukuran 

tanda vital “ maka dosen pengampu materi tersebut yang bertanggung 
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jawab untuk pendampingan pada semua mahasiswa. Jadi pendamping 

berdasarkan materi tersebut yangbertanggung jawab untuk 

pendampingan pada semua mahasiswa. Jadi pendampingan 

berdasarkan materi, bukan berdasar pada ttanggung jawab sejumlah 

mahasiswa. Diharapkan setiap mahasiswa dapat melakukan praktek 

tindakan (redemonstrasi) sendiri dalam setiap pembelajaran. Untuk 

perasat-perast yang memerlukan waktu sedikit, itu...sangat 

memungkinkan setiap mahasiswa melakukan redemonstrasi dengan 

didampingi dosen, tetapi untuk perasaan yang memerlukan waktu 

lama, seperti contohnya perawatan luka, memang tidak 

memungkinkan karena waktunya tidak cukup. Kalau masalahnya 

seperti ini, karena diharapkan pada intinya setiap mahasiswa pernah 

mencoba, maka ditempuh jalanbisa dilakukan dalam jam 

pembelajaran terjadwal atau di luar jam pembelajaran yang terjadwal, 

dan dilakukan antar mahasiswa. Jadi mahasiswa saling mengobservasi 

temannya, kemudian kalau ada kesulitan baru dikonsultasikan kedosen 

pengampu. 

Tanya   :  Bagaimana evaluasi yang dievaluasikan oleh pengampu atau pengelola 

? 

Jawab :  Beberapa tahun terakhir ini sesuai petunjuk dinas kesehatan ujian atua 

bentuk evaluasinya dalam bentuk uji OSCA (Objektive Struktured 

Clinical Assesment), yang menguji tidak hanya ketrampilan 

keperawatan yang diajarkan pada skill lab, sedangkan kognitifnya 

yang diujikan adalah materi mata kuliah ynag terkait dengan 
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ketrampilan skill lab. Ujian akhir program (UAP) tahun 2010 

menggunakan OSCA, maka untuk ujian akhir semester kita juga 

menggunakan OSCA. 

Tanya    : Bagaimana penentuan kelulusannya ? 

Jawab :  Berdasarkan masing-masing target tindakan keperawatann,  dengan 

menggunakan format tersendiri dalam bentuk check list, kalau 

dilakukan, diberi skor 1, tapi kalau tidak dilakukan diberi skor O. 

Kemudian nilainya di total, dikatakan  memenuhi syarat lulus apabila 

mencapai 2.75 (NBL : 2.75)dalam setiap perasat, dan akan 

ditingkatkan sesuai kompetensi kelasnya. Misalnya tingkat 1 2.75 

dengan nilai absolute 68, maka tingkat 2 lebih tinggi lagi yaitu nilai 

absolutnya 70. 

Tanya  : Siapa yang melakukan evaluasi ini ? 

Jawab  :  Yang mengevaluasi adalah tim yang ada atau pengajar sklii lab. 

Kecuali untuk UAP mendatangkan tim penguji dari luar. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Catatan Lapangan ke-2 

 

Waktu wawancara  :  20 Mei 2010 

Tempat wawancara  :  Ruang Dosen 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber : Wiwik,S.Kep.Ns (Ka Tim Pengampu gadar) 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

Evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

Transkrip Wawancara 

 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin dan melakukan kontrak waktu 

untuk mengadakan wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian tujuan 

wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai kesepakatan wawancara dimulai. 

 

Tanya : Menurut ibu seperti apa perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan? 

Jawab : Saya mengampu laboratorium asuahn keperawatan Gawat Darurat Tingkat 3 

Semester VI. Ada beberapa hal yang perlu dibedakan untuk mahasiswa 

tingkat I, mahasiswa tingkat II dan mahasiswa tingkat III. Mahasiswa tingkat 
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I belum pernah masuk ke klinik sehingga pengalamannya masih kurang, 

sedangkan mahasiswa tingkat II sudah pernah ke klinik Perencanaan 

pembelajaran di laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat Akper 

Kosgoro Pandaan meliputi yang pertama pembuatan SAP, sudah disiapkan 

sebelumnya, yang mana pengampu siap menyampaikan kepada mahasiswa. 

Pembuatan SAP include pada SAP mata kuliah teori. Yang kedua observasi 

gawat darurat di laboratorium, diampaikan apa tujuan pemberian materi 

kepada mahasiswa, itupun disampaikan di awal sebelum pembelajaran 

dimulai. Hari sebelumnya hand out materi yang akan dipelajari sudah 

diberikan kepada mahasiswa. 

Tanya : Apakah perencanaan pembelajaran sudah bagus dan sudah terdokumen? 

Jawab : Menurut saya pembuatan SAP sudah ada, sudah terdokumen cukup bagus 

dan simpel, tidak ngelantur. Tetapi tidak terpisah dengan SAP MA di kelas. 

Seharusnya SAP di laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat terpisah 

dengan SAP MA kelas agar lebih mudah perencanaan kepada mahasiswa. 

Sebenarnya SKS laboratorium tersendiri, tidak menyatu dengan SKS kelas. 

Misalnya pada gawat darurat itu 2 SKS, terdiri 1 SKS teori dan 1 SKS 

laboratorium. Maka dari itu meskipun 2 SKS menjadi satu, tetapi akan lebih 

baik dan akan lebih mempermudah jika sistem SAP tersendiri sehingga 

sistem pembelajaran kepada mahasiswa lebih sistematis. 

Tanya : Bagaimana penjelasan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kepada 

peserta didik? 

Jawab : Tujuan disampaikan diawal sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. 

Jadi pengantar awal materi apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa. 
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Tanya : Bagaimana metode pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat 

darurat yang dilakukan oleh pengampu? 

Jawab : Pada tahun 2009 saya pernah mencoba bersama teman-teman ..... ya di 

Akper Kosgoro Pandaan ini, dengan metode berawal dari pre conference 

kemudian kita ajak diskusi sebatas review, terus diberikan demonstrasi atau 

contoh tindakan oleh dosen pengampu kemudian post conference. Akan 

tetapi setelah saya kembali dari melanjutkan kuliah, metodenya kembali 

kepada metode dulu lagi sebelum tahun 2009. Yaitu begitu mahasiswa 

mendapat hand out, mahasiswa ternyata tidak mempersiapkan diri untuk 

belajar, sehingga saat proses pembelajaran mereka hanya satu arah tidak ada 

efek back. Mahasiswa tidak siap jadi “blank” , sehingga kita ada kesulitan 

waktu menyampaikan dan waktunya tidak efektif. Saya akan mencoba lagi 

...... ini baru akan mencoba lagi metode pre conference lagi meskipun hanya 

sebatas menstimulasi mahasiswa untuk belajar, itu lebih baik ada, evaluasi 

awalnya (pre test, penulis) secara tertulis ataupun lisan. Pre conference itu 

untuk menstimulasi mahasiswa agar belajar. 

Tanya : Sekarang metode yang dipakai apa? 

Jawab : Sekarang tidak ada pre conference jadi justru reviewnya kita yang 

menyampaikan. Kadang-kadang mahasiswa masih “blank” meskipun 

materinya sudah diberikan saat perkuliahan dan hand outnya sudah diberikan 

hari sebelumnya. Bahkan mereka masih “nol”, banyak yang tidak paham. 

Sekarang yang dilakukan yaitu datang, kemudian penyampaian tujuan 

pembelajaran, redemonstrasi tanpa ada feed back/evaluasi sebelum 

redemonstrasi. Kemudian redemonstrasi dan evaluasi. Evaluasinya sebatas 
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pendampingan, saat redemonstrasi. Mahasiswa dibagi dalam kelompok-

kelompok kecil. Evaluasinya butuh waktu yang lebih panjang kalau 

dibandingkan ada pre conference. 

Tanya : Faktor apa saja yang membuat mahasiswa tidak siap menurut bu Cemy? 

Jawab : Menurut pengalaman saya ada mahasiswa yang tidak tahu apa yang akan 

dipelajari meskipun hand out sudah diberikan hari sebelumnya. Ada juga 

yang sudah dapat hand out tapi tidak dipelajari. Dan juga mahasiswa kurang 

semangat/kurang motivasi dan stimulasi dalam belajar. “A – lah paling nanti 

juga sudah diberikan sama dosennya. Sehingga tanpa ada stimulasi pre 

conference mahasiswa jadi kurang termotivasi untuk belajar. 

Tanya : Berapa jumlah mahasiswa dalam tiap kelompok? 

Jawab : Kalau dulu 20 mahasiswa dengan dua dosen. Sekarang 20 mahasiswa 

dengan 1 dosen juga tidak masalah, karena dosen bertanggung jawab pada 

masing-masing materi yang berbeda dan mereka harus menguasainya. 

Tanya : Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa selama pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat? 

Jawab : Saya berusaha mendampingi mahasiswa selama proses pembelajaran sampai 

selesai semuanya terutama pada saat redemonstrasi. Mahasiswa harus 

mempunyai pengalaman mencoba perasat tindakan yang diajarkan, karena 

kalau sudah pernah melakukan maka mahasiswa mempunyai pengalaman. 

Kalau persiapan alat mencukupi, maka pendampingan saat redemonstrasi 

tiap mahasiswa, mahasiswa berpasangan. Tapi kalau tidak mencukupi 

mahasiswa berpasangan maksimal 4 orang untuk satu set alat satu perasat. 
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Tanya : Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu dan pengelola terhadap 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat? 

Jawab : Saat mahasiswa melakukan tindakan dengan berpasangan / berkelompok 

langsung diberi tahu kalau ada yang salah, jadi evaluasi selama proses. 

Evaluasi hasil dengan metode OSCA, yang setahu saya kalau tidak salah 

pencapaian keberhasilannya kalau tingkat I 60%, tingkat II 75%, tingkat III 

100%. Pengalaman sebelum menggunakan metode OSCA, waktunya cukup 

panjang, alat mempersiapkan sendiri sehingga mahasiswa cukup terseleksi 

dalam persiapan alat apakah mereka paham atau tidak. Sedangkan 

menggunakan OSCA ada sisi kelebihannya yaitu dari segi waktu cukup 

singkat, cepat ternilai urut atau tidak tindakannya, sistematis atau tidak 

demonstrasinya. Tetapi OSCA juga ada kekurangannya yaitu pada persiapan 

alat paten, sudah disiapkan asisten sehingga tidak ternilai pada kemampuan 

persiapan alat. Untuk OSCA ada yang waktunya cukup, ada pula yang tidak. 

Seperti pada perawatan luka, waktu 7 menit tidak cukup. Harus ada 

penelitian lebih lanjut mana tindakan yang waktunya cukup 7 menit dan 

mana yang tidak. Saya rasa OSCA bukan merupakan satu-satunya metode 

evaluasi yang “harus” dipakai. Mungkin perlu dibahas lagi dan 

dipertimbangkan di AKPER ini. Karena di Jawa Timur memang OSCA 

sedang menjadi trend 

Tanya : Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat bagi setiap peserta didik? 

Jawab : Penentuan kelulusan minimal 70 untuk skill dan 60 untuk kognitif. 

Kemudian nilai akhirnya digabung dan NA minimal 68 / 2.75. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Catatan Lapangan ke-3 Hasil Fokus Grup Diskusi 

 

Waktu wawancara  :  20 Mei 2010 

Tempat wawancara  :  Ruang Kuliah 3 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber : Mahasiswa Akper Kosgoro Pandaan 

1. Achmad Fais Andrian 

2. Achmad Fauzi  

3. Afan Fauzi 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

 Evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

 

Transkrip Wawancara 

 

Saya melakukan fokus group diskusi setelah sebelumnya mengadakan janji dan kontrak 

waktu dengan para mahasiswa untuk pelaksanaan diskusi mengenai pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat yang pernah mereka terima dan 

laksanakan di Akper Kosgoro Pandaan. 
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Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan, yang dalam hal ini mungkin anda 

mengenalnya sebagai pembelajaran skills lab, ya..... Menurut anda 

perencanaannya sudah bagus atau belum? 

Jawab 1 : Menurut saya perencanaannya sudah bagus. Karena dimulai dari awal 

sebelum kita masuk sudah dibuat jadwal meliputi hari, waktu, pengampu dan 

regu jaga atau piket yang bertugas untuk persiapan alat. Perencanaan semua 

sudah terorganisir sehingga pelaksanaannya e..... istilah tidak semrawut 

karena sudah direncanakan dari awal sejak sebelum pembelajaran praktek. 

Tanya : Perencanaan pembelajaran setiap kali pembelajaran, apakah sudah ada 

penyampaian tujuan pembelajaran oleh dosen pengampunya atau tidak? 

Jawab 1 : Menurut saya itu sudah ada. Karena sebelum kita masuk lab, sudah diberi 

foto copy sehingga bisa membacanya lebih dulu. Mungkin itu ......(diam) 

Jawab 3 : Sewaktu skills lab gawat darurat dosen yang mengampu sudah 

menyampaikan tujuan dan materi yang dipraktekkan. Itu tidak hanya di lab, 

karena di kelas dosen juga menyampaikan materi terkait dan apa tujuan dari 

materi yang di skills labkan. 

Tanya : Selama ini anda menerima skill lab gawat darurat semester berapa saja? 

Jawab 2 : Selama ini yang saya alami pada semester VI ada pembelajaran laboratorium 

gawat darurat. 

Tanya : Jadi pembelajaran skills lab gawat darurat nya selama 1 semester ya. Pada 

semester ke 6 dan apakah tidak ada pembelajaran skills lab pada semester 

lain nya? 
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Jawab 3 : Nggak ada tetapi dari kampus kita langsung aplikasi praktek di klinik atau 

Rumah Sakit. 

 

 

 

Tanya : Ya, kalau boleh saya jelaskan itu namanya praktek klinik keperawatan. 

Kalau yang dilaksanakan di lab kampus itu namanya pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat. Nah untuk kali ini kita 

fokuskan pada pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

yang dilaksanakan di lab kampus. Tentunya tadi anda sudah mengikuti lab 

selama 1 semester dengan dosen pengampu yang berbeda-beda. Menurut 

anda apa metode yang digunakan oleh dosen pengampu? Seperti apa 

gambaran pelaksanaannya. 

Jawab 1 : Untuk metodenya saya tidak tahu. Tapi dalam setiap skills lab biasanya 

menyiapkan alat, kemudian dosen menjelaskan tujuan dan materi dan 

memberi contoh atau mempraktekkan cara melaksanakan tindakan. Setelah 

itu mahasiswa mencoba serta diawasi kalau ada yang salah langsung 

diingatkan. Tapi tidak semua mahasiswa bisa mencoba, tapi hanya 

perwakilan dari kelompok. 

Tanya  : Itu untuk semua dosen gambarannya begitu, ataukah ada dosen yang 

mewajibkan setiap mahasiswa harus mencoba?  

Jawab 1 : Bisaanya ditawarkan, kalau tidak ada yang mau baru ditunjuk 

Jawab 3 : Ada dosen yang mewajibkan, tapi bisaannya yang maju untuk skills lab 

gawat darurat hanya orang-orang tertentu saja yang berani maju untuk 
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mencoba tersebut. Menurut saya .... kurang efektif karena tidak semua bisa 

melakukannya karena yang kurang lama.  

Tanya  :  Apakah ada kesempatan untuk mencoba / mengulang pada waktu yang lain 

meskipun tidak pada jadwal?  

Jawab 2 : Sebenarnya ada seperti pada waktu mau OSCA kita diberi kesempatan untuk 

mencoba / mengulang.  

Jawab 3 : Biasanya kalau selesai lab diberi kesempatan untuk mencoba tapi ada dosen 

pengampunya.  

Jawab 3 : Seperti mas Afan, sekalian pengembalian alat mahasiswa punya kesempatan 

untuk mencoba atau mengulang. 

Tanya : Bagaimana pendampingan dosen pada waktu peragaan ulang / redemonstrasi 

oleh mahasiswa? 

Jawab 3 : Menurut saya kalau untuk pendampingan ada pengampu yang mendampingi 

dan memberi tahu kalau salah, tapi ada juga yang meninggalkan. 

Jawab 1 : Diluar jam lab, ada penekanan khusus apa yang harus dipelajari. Tapi 

pendampingan tidak ada, karena kesibukan dosen pengampu atau jadwal lain 

yang padat. 

Tanya : Berapa kira-kira prosentase dosen yang mendampingi dengan yang tidak? 

Jawab 2 : Prosentasenya lebih banyak yang mendampingi. 

Jawab 1 : Sama seperti Fais, jika dosen berhalangan meskipun sibuk biasanya diberi 

contoh dulu yang benar kemudian baru disuruh mencoba.  

Tanya  : Dengan pembelajaran yang seperti itu sudah cukup efektif atau belum?  

Jawab 1 : Menurut saya efektif karena dari awal sudah direncanakan dan 

pelaksanaannya sistematis  
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Jawab 2 : Kurang efektif bu... karena dalam pembagian kelompok mahasiswanya 

terlalu banyak  

Jawab 3 : Karena tidak semua mahasiswa bisa melakukan / mencoba praktek lab 

tersebut  

Tanya  : Adakah usulan saudara untuk mengatasi hal ini? 

Jawab 3 : Bisa kelompoknya di perkecil dari 37 mahasiswa dikurangi menjadi 10 

mahasiswa. Mungkin itu saja .... 

Jawab 2 : Kalau saya usul jumlah mahasiswa dikurangi sehingga mahasiswa bisa 

optimal dalam pembelajarannya. Juga ditambah waktunya diperpanjang  

Tanya  : Apakah ada evaluasi ...  

Jawab 1 : Dilaksanakan./ Evaluasi proses dilaksanakan setelah kita mencoba. Biasanya 

dosen mengevaluasi kalau ada yang salah langsung dibetulkan. Evaluasi 

akhir di kampus kami ada ujian skills lab pada ...  

Jawab 2 : Menurut saya evaluasi proses dan hasil sudah ada. Evaluasi hasil 

dilaksanakan setiap akhir pembelajaran dari semester yang kita jalankan.  

Tanya  : Nilai hasilnya diberitahukan atau tidak? 

Jawab 1 : Nilai batas lulus (NBL)iya diberitahu dari akademi dan nilainya 2.75 
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CATATAN HASIL WAWANCARA  

Catatan Lapangan ke-4 

 

Waktu wawancara  : 25 Mei 2010  

Tempat wawancara  : Ruang Kuliah 3 

Pewawancara  : Kasiman, S. Kep.Ns 

Narasumber  : Ahmad Ni’am Ridwan (Mahasiswa Tingkat 3 Semester VI) 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

Transkrip Wawancara  

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya melakukan kontrak waktu untuk mengadakan 

wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian tujuan wawancara dan topik 

wawancara. Setelah tercapai kesepakatan wawancara dimulai.  

Tanya  : Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan menurut pandangan saudara?  

Jawab  : Sudah baik perencanaannya. Tapi terkadang dosen tidak bisa memenuhi 

jadwal dan mahasiswa kesulitan untuk mencari waktu ganti. Jadwal sudah 

ada, waktu pelaksanaannya, pengampu, tema pembelajaran semua sudah 

direncanakan, karena sudah tertempel di papan pengumuman akademi, tapi 

terkadang dosen tidak bisa memenuhi jadwal tersebut. Solusinya : kalau 
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dosen tidak bisa mengisi, memberi tahu terlebih dahulu sehingga bisa 

mencari waktu pengganti. Dosen dan mahasiswa harusnya lebih 

komunikatif. Sebenarnya kami keberatan kalau jadwal kosong, karena sulit 

mencari waktu ganti, apabila perkuliahan di semester VI ini sangat padat.  

Tanya  : Pada setiap kali pembelajaran skills lab (laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat), apakah dosen pengampu sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran.  

Jawab  : Ada dosen yang menyampaikan tujuan pembelajaran, ada juga yang tidak. 

Tapi prosentasenya lebih banyak yang menyampaikan tujuan pembelajaran, 

± 80%. Selain tujuan, diawal dosen juga menyampaikan materi dan bahan. 

Tapi kami ini ada kendalanya, kadang mahasiswa belum punya silabus, 

sebelum tahu bahan apa yang akan diskills labkan besok, dan belum belajar 

terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Jadi belum bisa aktif antara 

mahasiswa dan dosen dalam memberikan pembelajaran skills lab. Kalau 

sebenarnya jadwal pelaksanaannya sudah ada (sudah terpasang) di 

pengumuman tetapi materi atau bahannya belum tahu. Maisalnya hari ini 

akan diadakan skill lab Primery and Secondary Survey dan mahasiswa 

belum mempunyai silabus atau materi sehingga mahasiswa belum belajar 

terlebih dahulu dan untuk memahami skills lab itu masih kesulitan.  

Tanya  : Sebenarnya kendalanya berasal dari mahasiswa atau dari dosen 

pengampunya? Seperti apa sebaiknya?  

Jawab  : Kendalanya ini ada yang berasal dari mahasiswa, mahasiswanya kurang 

aktif, bahan-bahannya apa yang akan disampaikan besok tidak tahu. Kadang 

dosennya sudah punya bahan materi tapi belum disampaikan kepada 
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mahasiswa. Tapi kalau dilihat seharusnya mahasiswa yang lebih aktif. Untuk 

masalah seperti ini solusinya tergantung pada mahasiswa itu sendiri. Karena 

jadwal sudah terpampang, maka ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk 

lebih proaktif meminta skills lab kepada dosen.  

Tanya  : Ada faktor kendala yang lain? 

Jawab  : Mahasiswa juga banyak yang menyepelekan pak. Yang rajin terus 

mempersiapkan diri tetapi yang cuek, ya... cuek saja pak. Jadwal piket saat 

ini belum ada sehingga mahasiswa banyak mengandalkan temannya. Tugas 

piket disini adalah mempersiapkan bahan materi dengan meminta kepada 

dosen pengampu kemudian di foto copy dan juga persiapan alat. Solusinya 

pak ... bagi yang menyepelekan diberi sanksi.  

Tanya  : Bagaimana pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan?  

Jawab : Pelaksanaannya sebenarnya sudah baik. Kendalanya ya ... waktu yang tidak 

sesuai jadwal itu pak, dari dosennya 

Tanya  : Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat? 

Jawab  : Pelaksanaan kegiatan skills lab, mahasiswa menghubungi dosen yang 

mengampu skills lab, mahasiswa menghubungi dosen yang mengampu skills 

lab. Kemudian dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan materinya 

atau penjelasan materi, terus dosen memperagakan dan mahasiswa melihat 

mendengar. Kemudian mahasiswa mempraktekkan, tapi tidak semua. Saat 

mempraktekkan kadang dosen mendampingi kadang tidak. Sebaiknya dosen 

selalu mendampingi  
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Tanya : Anda rasakan sudah efektif atau belum pembelajaran skills lab yang seperti 

itu?  

Jawab  : Kadang tidak efektifnya skills lab karena faktor alat (sarana dan prasarana) 

dan kendala waktu, yaitu waktu yag telat sehingga skills labnya molor. 

Sebaiknya pak... waktunya on time. Jam 9 jadwal masuknya ya... dimulai 

jam tersebut. Juga penambahan alat (sarana prasarana)  

Tanya  : Setiap kali skill lab, beberapa set alat yang disediakan untuk masing-masing 

perasat tidanakan? Karena menurutkepala bagian laboratorium jumlah alat 

mencukupi, hanya alat tertentu/ khusus yang jumlahnya terbatas.  

Jawab  : Bisaanya yang piket hanya menyediakan 1 set alat. Sebenarnya kalau 

menyediakan lebih dari itu masih mencukupi.  

Tanya  : Apakah ada kendala lain? Yaitu dari mahasiswa yang kutang aktif  

Jawab  : Kadang mahasiswa ada yang mau mencoba demonstrasi ulang ada juga yang 

tidak. Kebanyakan mahasiswa tidak mau mengulang, kamu saja... kami 

saja...gitu sehingga yang mengulang itu-itu saja.  

Tanya  : Bagaimana menurut anda solusinya untuk mengatasi hal seperti itu?  

Jawab  : Sebaiknya diwajibkan pak, masing-masing mahasiswa harus mencoba. Atau 

diberi iming-iming misalnya tambahan nilai, atau diberi tugas yang sifatnya 

mendidik. Karena kalau tidak mencoba sendiri, efeknya nanti pada waktu uji 

skills lab. Biasanya mereka lupa alatnya saja dan caranya bagaimana. 

Kemudian nanti biasanya teman yang bisa diminta untuk mengajari di 

asrama.  

Tanya  : Bagaimana pendamping dosen terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran laboratorum?  
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Jawab  : Masalah pendampingan tergantung dosennya. Ada yang mendampingi ada 

juga yang tidak. Waktu mendampingi ada yang cuek, mahasiswa tidak 

dibimbing. Tapi ada juga yang membimbing sampai mahasiswa bisa, 

prosentase dosen yang membimbing 75% pak, yang 25% mendampingi tidak 

membimbing.  

Tanya : Dengan adanya pendampingan yang seperti itu dirasa sudah cukup efektif 

atau belum? 

Jawab  : Kurang efektif, pak... sebaiknya dosen mendampingi sampai mahasiswa bisa 

semuanya, karena mahasiswa sedang belajar. Selain itu mahasiswa harus 

lebih aktif.  

Tanya  : Seperti apa evaluasi yang dilakukan dosen saat pembelajaran?  

Jawab  : Evaluasi ada, tapi tidak semua dosen mengevaluasi apakah mahasiswa sudah 

bisa atau belum. Sebaiknya evaluasi diadakan di depan dan di belakang, 

sehingga bisa diketahui mahasiswa benar-benar siap atau tidak. Tapi lebih 

sering dosen pengampu langsung materi dan evaluasinya di belakang.  

Tanya  : Apakah ada evaluasi hasil untuk mengukur keberhasilan pencapaian 

mahasiswa?  

Jawab  : evaluasi akhir dengan sistem OSCA, menilai tindakan dan kognitif  

Tanya  : Evaluasi akhir ini sudah cukup atau belum untuk menilai kemampuan 

keterampilan keperawatan?  

Jawab  : Belum. Karena materi skills lab banyak, tapi kenapa yang diujikan hanya 

sedikit, empat atau lima. Mungkin busa semuanya, tapi ada rata-rata lulusnya 

tidak mewajibkan semuanya lulus. Jadi semuanya pernah diujikan.  
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Tanya  : Seperti apakah pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat 

darurat yang ideal menurut saudara dan harapan saudara terhadap 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat? 

Jawab  : Untuk menciptakan suatu pembelajaran laboratorium yang ideal di Akper 

Kosgoro Pandaan ini ada beberapa faktor diantaranya : sarana prasarana, 

dosen dan sistem pembelajaran. Untuk sarana prasarana Insya allah sudah 

cukup, sistem pembelajaran sudah baik, tapi kalau bisa untuk tindakan kalau 

pas OSCA jangan hanya sedikit yang diujikan. Sebenarnya jujur kalau ada 

ujian OSCA mahasiswa diuji mental dan keterampilannya. Mau tidak mau 

mahasiswa harus bisa untuk melakukan tindakan keperawatan itu. Dari saya 

pribadi saya merasakan apa yang diajarkan dan diujikan mahasiswa jangan 

terlalu banyak misalnya 10 orang saja tiap kelompok dan jadwal skills la 

sebaiknya tidak hanya sekali, seminggu dua kali. Sehingga kalau kosong 

yang satu dapat kuliah pada jadwal yang satunya.  
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CATATAN HASIL WAWANCARA  

Catatan Lapangan ke-5  

 

Waktu wawancara  : 25 Mei 2010  

Tempat wawancara  : Ruang Kuliah Tk 3 

Pewawancara  : Kasiman, S. Kep.Ns  

Narasumber  : Akhmad  Riyadi (Mahasiswa Tingkat 3 semester VI)  

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat.  

 

Transkrip Wawancara  

 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya melakukan kontrak waktu untuk mengadakan 

wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian tujuan wawancara dan topik 

wawancara. Setelah tercapai kesepakatan wawancara dimulai.  

 

Tanya  : Yang saudara ikuti dalam beberapa bulan ini pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat, sering anda kenal dengan istilah skills 

lab. Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan? 
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Jawab  : Menurut saya perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat sudah cukup baik. Sarana prasarana sudah memenuhi, tapi 

yang saya sayangkan terkadang masih banyak jam kosong karena dosennya 

mengosongkan jam gitu lho pak... kalau minta ganti waktu mepet untuk 

penggantian antara kuliah dan skills lab. Pada jadwal skills lab kalau bisa 

jam skills labnya ditambah karena waktu praktek kurang kalau untuk 

mengulang satu persatu mahasiswa. Jadi kalau yang mengulang itu-itu saja 

kan....jadinya kasihan ndak punya pengalaman. 

Tanya : Perencanaan yang sudah disampaikan kepada mahasiswa meliputi apa saja? 

Jawab : Penjadwalannya sudah ada. Jadwalnya sudah ditempel dan dibagikan kepada 

masing-masing kelompok tapi perwakilan. Kan ada 2 kelompok tingkat 3 ini 

pak. Tiap kelompok diberi satu. Jadi tiap kelompok tahu. Para anggota 

kelompok menanyakan kepada yang membawa itu pak....Kemudian lamanya 

waktu pembelajaran, pengampu juga sudah ada. 

Tanya : Apakah pada setiap kali pembelajaran dosen pengampu sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran atau tidak? 

Jawab : Sudah. Dosen pengampu sudah menyampaikan dan menjelaskan tujuan 

skills lab ini untuk apa. Kan ada 3 dosen pengampu pak...., dan masing-

maisng pengampu materinya berbeda. Setiap pengampu sudah 

menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu dan sudah dijelaskan masing-

masing tujuan itu apa. 

Tanya : Seperti apa menurut saudara gambaran pelaksanaan skills labnya 

(pembelajaran laboratorium). Mulai dari awal sampai berakhirnya jadwal 

skills lab hari itu. 
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Jawab : Setiap pengampu setelah masuk memberi penjelasan tujuan, bagaimana 

melaksanakannya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu para 

pengampu memberi contoh. Setelah itu pengampu meminta setiap 

mahasiswa untuk menjelaskan kembali/mengulang apa yang sudah 

dilakukan pengampu. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah diberikan 

pengampu membuat kami paham tindakan apa yang harus kami lakukan dan 

para dosen “mudengku pak”. 

Tanya : Bagaimana gambaran mahasiswa mencoba kembali? 

Jawab : Pada awalnya dulu setiap mahasiswa harus memperagakan satu persatu. 

Lama kelamaan hanya diwakilkan pada sebagian orang saja untuk 

mengulang dan hanya orang itu-itu saja yang mengulang. Satu kelompoknya 

ada 37 orang, yang tidak semuanya mencoba pada jadwal tersebut. Kalau 

akan mengulang meminta waktu lain kepada dosen pengampu. 

Tanya : Apa kendalanya? 

Jawab : Mungkin kurangnya waktu. Pada tidak mau mencoba mengulang karena 

merasa sudah mengerti. Mayoritas seperti itu pada malas gitu lho pak. “Ah 

aku wis mudeng” padahal kalau dipraktekkan belum tentu bisa. 

Tanya : Sudah efektifkah pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat 

daruratnya? 

Jawab : Tidak efektif. Kalau bisa ya....diwajibkan....ya walaupun sore atau cari waktu 

lain. Paling tidak, tidak hanya seminggu sekali. Dua kali dalam seminggu 

biar skill kita bisa ditingkatkan atau ditambah. 

Tanya : Ada kebebasan untuk mahasiswa mengulang sendiri di luar jam skills lab? 
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Jawab : Sebenarnya diberi kebebeasan tapi masalahnya pada tidak mau pak. 

Kendalanya kebanyakan dari mahasiswa. Kalau dibertahu hari ini ada skills 

lab, .......” Ah skills lab, apa”.....pada menyepelekan....pak. 

Tanya : Apa efek/akibat yang dirasakan kalau tidak mencoba? 

Jawab : Menurut saya ada efeknya. Skill ini kan tidak hanya berguna saat ini saja tapi 

juga saat yang akan datang waktu kita sudah bekerja. Kan jadi tidak tertatih 

pak. 

Tanya : Apakah semua mahasiswa meremehkan? Apa faktor penyebabnya? 

Jawab : Mahasiswa malu dilihat orang, selain itu juga didukung mereka pingin 

melakukan kegiatan yang lain. Faktor terbesarnya malas dan mereka lebih 

memberatkan kegiatan pribadi, pingin istirahatlah gitu….. 

Tanya : Solusi apa yang saudara berikan? 

Jawab : Ya…. Ini sebenarnya lebih kepada individu. Dia sadar nggak ini untuk apa. 

Setiap mahasiswa digilir untuk mencoba walaupun waktunya tidak cukup, bisa 

mencari waktu lain. Yang penting wajib mencoba. 

Tanya : Apakah setiap dosen melakukan pendampingan 

Jawab : Setiap dosen memang mendampingi, tapi mereka hanya diam saja hanya 

melihat, terus setelah itu baru mengevaluasi kegiatan tersebut benar atau salah, 

tidak pada waktu mahasiswa melakukan kegiatan. Pada waktu akhir dari 

praktek tersebut baru dievaluasi ini benarnya dimana, salahnya dimana. 

Kebanyakan para pengampu seperti itu hanya mengevaluasi di akhir saja. 

Tanya : Pendampingan seperti apa yang saudara inginkan? 

Jawab : Menurut saya pendampingan pengampu sudah cukup baik. Tapi sebaiknya 

setiap mahasiswa melakukan langsung diingatkan, bukan setelah selesai. 

Jawab : Evaluasi ada, tetapi hanya …. apa, seperti ini lho pak….” Ya ini tindakannya 

sudah benar, tapi ada yang salah. Sebaiknya begini…begini…” Gitu aja pak. 

Tanya : Apakah ada evaluasi hasil? 

Jawab : Tingkat 3 semester VI ini belum merasakan evaluasi hasil tersebut. 

Informasinya…ada….dalam bentuk uji OSCA. 

Tanya : Seperti apa pembelajaran laboratorium yang ideal menurut saudara? 
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Jawab : Yang kami inginkan untuk pembelajaran laboratorium yang ideal: waktu 

ditambah tidak hanya 1 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu supaya kita 

semua bisa mencoba. Kemudian setiap mahasiswa diwajibkan mencoba. 

Dosen tidak hanya mengevaluasi di akhir saja, tetapi setiap kali salah langsung 

dibenarkan. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Catatan Lapangan ke-6 

 

Waktu wawancara  :  20 Mei 2010 

Tempat wawancara  :  Ruang Rapat 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep.Ns  

Nara Sumber : Nurul Masru’ah, Amd. Keb (tim pengampu gawat darurat) 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

    Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, 

Evaluasi pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

 

Transkrip Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin dan melakukan kontrak waktu 

untuk mengadakan wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian tujuan 

wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai kesepakatan wawancara dimulai. 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan  keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan menurut bu Nurul? 

Jawab : Eee…terima kasih. Perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan bisa dikatakan sudah 

bagus. Terdiri dari yang pertama setiap dosen harus mampu menyiapkan SAP 

(satuan acara pembelajaran) tentang tindakan yang akan dilakukan selama 
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pembelajaran berlangsung. Yang kedua meliputi sarana prasarana termasuk 

peralatan yang akan dilakukan tindakan oleh mahasiswa selama pembelajaran 

berlangsung secara lengkap. Terakhir yang ketiga jadwal pembelajaran sudah 

dibuat pengelola, meliputi jadwal, waktu, jenis tindakan dan pengampunya. 

Tanya : Keberadaan dokumen pembelajaran ini ada di tangan dosen, bagian 

laboratorium atau bagian lain? 

Jawab : Untuk dokumen perencanaan mengenai perencanaan pembelajaran terdapat di 

bagian pendidikan Akper Kosgoro Pandaan. Jadi dokumennya ada. 

Tanya : Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat kepada peserta didik? Yang 

mungkin kita menyebutkannya skills lab. 

Jawab : Penjelasan tujuan pembelajaran setiap awal pembelajaran setiap tatap muka 

dengan mahasiswa selalu dijelaskan tentang tujuan yang akan dicapai pada 

hari tersebut sehingga sudah tahu tujuan akhir yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut. 

Tanya : Pelaksanaan pembelajaran laboratorium yang dikenal dengan istilah skills lab. 

Setiap skills lab metode apa yang digunakan? 

Jawab : Metode yang dipakai saat skills lab biasanya saya memakai metode 

demonstrasi yang dilakukan olehs aya sendiri kemudian redemonstrasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa. …(diam)… kemudian redemonstrasi ini bisa 

disebut tindakan mandiri, mahasiswa mampu melakukannya sendiri, 

sedangkan saya mendampingi dan mahasiswa ada yang berperan sebagai 

observer selama skills lab. Kemudian terakhir nanti kita bisa melakukan 

evaluasi. Seperti itu…. Yang bisa saya lakukan dalam skills lab. 
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Tanya : Apa peran pengamp pada waktu pendampingan redemonstrasi? Bagaimana 

gambarannya? 

Jawab : Pada waktu pendampingan redemonstrasi yang dilakukan mahasiswa satu tadi 

melibatkan mahasiswa lain sebagai observer dan saya, dosen akan 

mendampingi. Kadang ada mahasiswa yang tidak tahu atau tidak mengerti 

tentang tindakan yang dilakukan, maka saya sebagai dosen pengampu akan 

memberikan tambahan informasi. Dan kalau ada mahasiswa yang salah dalam 

melakukan tindakan maka saya akan melakukan pembenaran tindakan. Dan 

diakhir pembelajaran nanti mahasiswa yang berperan sebagai observer akan 

memberikan komentar tentang tindakan skills lab yang dilakukan oleh 

temannya, masih kurang apa saja selain dari saya. 

Kalau boleh dibilang, dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran skills lab. 

Tanya : Dalam pendampingan redemonstrasi apakah seluruh mahasiswa kebagian 

peran melakukan tindakan? 

Jawab : Dalam redemonstrasi mahasiswa berpasangan. Sebagai timer, observer dan 

pelaksana. Untuk tindakan langsung mungkin hanya I diantara 3 yang 

melakukan, karena mereka kemudian bergantian. 

Tanya : Dengan model redemonstrasi tersebut, ada kendala atau tidak? 

Jawab : Kemungkinan kendalanya yang seperti ini….dalam pasangan tersebut, siapa 

yang PD yang berani yang biasanya maju melakukan tindakan, yang lain diam 

(observer). Yang pasif, “Saling menunjuk” biasanya tidak berani melakukan 

tindakan sendiri. Tetapi tidak lupa pula selalu kita motivasi, salah tidak 

menjadi masalah yang penting selalu berlatih. Dengan mencoba mereka tahu 

kalau ada kesalahannya dan pada evaluasi terakhir bisa memperbaiki. 
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Tanya : Terdapat berapa pasang mahasiswa yang redemonstrasi dalam tiap kelompok? 

Jawab : Satu kelompok ± 37an mahasiswa. Kadang ada mahasiswa yang tidak masuk. 

Jadi 30 – 37 mahasiswa dibagi 3 ada 10 pasang. Dan mereka redemonstrasi 

secara bersama dengan alat lebih dari satu set. 

Tanya : Apakah ada kendala dari segi waktu? 

Jawab : Dari segi waktu sudah mencukupi, untuk mulai dari persiapan alat, 

demonstrasi dan redemonstrasi sudah cukup waktunya. 

Tanya : Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh pengampu sendiri dan pengelola 

(bagian laboratorium dan pendidikan)? Bentuk evaluasinya seperti apa? 

Jawab : Ada 2 bentuk evaluasinya. Evaluasi proses pembelajaran setiap akhir 

pembelajaran. Apakah tujuan tercapai dan setiap redemonstrasi tindakan 

mandiri dosen akan melakukan evaluasi apakah ada kesalahan dalam 

melakukan tindakan dan kalau ada mahasiswa yang belum paham kita akan 

mengulang. Sehingga terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, kalau ada 

yang belum dipahami maka kita akan mengulang. Yang kedua evaluasi hasil di 

setiap akhir semester dengan metode OSCA yang terdiri dari uji kognitif dan 

uji tindakan/skills lab. Tindakan tersebut dilakukan dalam waktu 7 menit dari 

tahap pre interaksi sampai dengan evaluasi kepada pasien. Pasien disini bisa 

probandus boneka atau orang. 

Tanya : Bagaimana penentuan kelulusannya? 

Jawab : Sistem penentuan kelulusannya dari metode OSCA ini, kalau untuk masing-

masing tindakan NBL 70 untuk nilai absolutnya dari nilai maksimal 100. Dan 

diakhir digabung antara kognitif dan tindakannya dengan nilai akhir batas 

lulusnya 2,75 atau 68 untuk absolutnya. 
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Tanya : Metode evaluasi hasil OSCA ini cukup efektif atau belum? Atau ada metode 

lain yang diusulkan supaya proses evaluasi hasilnya lebih optimal. 

Jawab : Ya. Untuk proses evaluasi selama ini memang metode OSCA ada nilai lebih 

dan kurangnya......e....(diam). Nilai lebihnya mahasiswa mampu 

menyelesaikan tindakan dalam waktu yang singkat. Kekurangannya 

stressornya tinggi. Mahasiswa masuk ruangan menjadi “blank atau grogi dan 

bingung” karena gagal di tempat lain atau situasi lain. Barangkali karena 

dipengaruhi oleh kegagalan di tempat lain. Saya rasa metode OSCA ini masih 

cukup efektif untuk menilai hasil akhir, dan saya belum mempunyai usulan 

lain mengenai evaluasi hasil ini dengan metode yang lain. 

Tanya : Bagaimana profil pembelajaran laboraturium asuhan keperawatan gawat 

darurat yang ideal menurut bu nurul? Berdasarkan pada pengalaman selama ini 

maupun pengalaman dari luar 

Jawab : Profil pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di Akper 

Kosgoro Pandaan sudah cukup bagus. Hanya saya ingin menambah usulan. 

Untuk ruangan yang dipakai pakai pada evaluasi hasil akhir dengan metode 

OSCA dalam bentuk bilik tertutup sehingga antar mahasiswa tidak saling 

mendengar atau melihat tindakan yang dilakukan oleh teman di sebelahnya. 

Selain itu juga diadakan penyusunan buku skills lab meliputi materi-materi 

yang akan diajarkan pada semester VI yang diterbitkan oleh institusi yang 

akan menjadi pedoman bagi mahasiswa. 

Tanya : Kalau sistem pembelajarannya sendiri menurut bu Nurul sudah ideal? 

Jawab : Sistem pembelajaran untuk skills lab di Akper Kosgoro Pandaan dengan 

pembagian kelompok itu menurut saya belum ideal. Idealnya semua 
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mahasiswa melakukan tindakan baik mahasiswa yang pasif, kurang yang 

hanya ikut arus harus “dispressure” untuk berlatih meskipun masih kalah, 

masih perlu dibacakan check listnya, tiap tahapnya dia bisa melakukan yang 

penting harus mencoba. Begitu.... 
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CATATAN HASIL WAWANCARA  

Catatan Lapangan ke-6  

 

Waktu wawancara  : 24 Mei 2010 

Tempat wawancara  : Ruang Dosen 

Pewawancara  : Kasiman, S. Kep.Ns 

Narasumber  : Lely Halida, Amd.Keb (Ka Bag Laboratorium)  

Topik wawancara  : Klarifikasi perencanaan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat  

 

Transkrip Wawancara  

 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin dan melakukan kontrak waktu 

untuk mengadakan wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian tujuan 

wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai kesepakatan wawancara dimulai.  

 

Tanya : Saya ingin klarifikasi dengan ibu mengenai beberapa data yang sudah saya 

peroleh sebelumnya. Apakah ibu bersedia? 

Jawab : Ya 

Tanya : Apa dasar ibu dalam membuat perencanaan pembelajaran ? 

Jawab : Perencanaan program pembelajaran laboratorium khususnya, yang sebenarnya 

merupakan aplikasi dari pengalaman belajar praktikal mata kuliah 

keperawatan, kami susun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. 

Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Nasional Pendidikan Diploma III 
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keperawatan tahun 2009. selain itu, karena untuk penilaian akreditasi juga, 

maka kita mengacu ke sana, pada pedoman akreditasi yang berlaku untuk 

institusi pendidikan kesehatan dari Departemen Kesehatan. 

Tanya : apakah ibu menggunakan salah satu model perencanaan pembelajaran ? Dari 

dick and Carey misalnya ? 

Jawab : Menggunakan secara langsung memang belum semuanya, tapi kita pernah 

mengenal atau mendengarnya ..... yang 10 langkah itu kan. Hanya karena 

dalam kurikulum dan pedoman lain tidak menunjukkan secara khusus 

penggunaan model tersebut, kita tidak mengaplikasikan secara total. 

Tanya : Kalau kita menggunakan model Dick and Carey, ada beberapa langkah yan 

tampaknya tidak dilakukan. Diantaranya analisis instruksional dan identifikasi 

perilaku awal mahasiswa. Bagaomana pendapat ibu dalam hal ini?  

Jawab  : Sebenarnya saya rasa langkah-langkah itu sudah dilakukan. Tetap tidak 

dituliskan dan hanya menjadi semacam pengetahua atau catatan bagi 

pengampunya. Mungkin juga karena pemahaman yang berbeda dalam 

menafsirkan hal ini.  
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CATATAN HASIL WAWANCARA  

Catatan Lapangan ke-8 Focus Group Discusion  

 

Waktu wawancara : 24 Mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Dosen 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep.Ns  

Nara Sumber : 1. Nurul M, Amd. keb 

  2. Lely Halida, Amd. Keb 

  3. H. S. Wafa, S. Kep.Ns 

Topik wawancara : Klarifikasi pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat dan kendala pembelajaran  

 

Transkrip Wawancara 

Saya melakukan fokus group diskusi setelah sebelumnya mengadakan janji dan kontrak 

waktu dengan para dosen pengampu skills lab untuk pelaksanaan diskusi mengenai 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat dan kendala 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro 

Pandaan. 

 

Tanya  : Pada pelaksanaan pembelajaran laboratorium, apakah menerapkan model 

pembelajaran tertentu? Semisal problem based learning, independent learning 

atau integrated learning? 

Jawab1: Saya rasa di Akper Kosgoro Pandaan belum menerapkan secara khusus ya. 

Tapi pada dasarnya kita tetap menekankan kemandirian dan keaktifan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

82 

mahasiswa. Khusus pada pembelajaran laboratorium gawat darurat, memang 

masih pengampu sebagai central ya. Karena ini adalah ilmu baru bagi peserta 

didik. Pengampu menjadi central terutama dalam peragaan tindakan atau 

prosedur keterampilan keperawatan. 

Jawab2: Kebetulan saya mengampu untuk keterampilan laboratorium yang tidak 

bersifat keterampilan tindakan, tapi keterampilan berpikir. Memang model-

model yang ibu sebutkan tadi saya rasa belum diterapkan secara khusus. Tapi 

pada PBM laboratorium saya, mahasiswa yang menentukan sendiri topik 

kegiatannya. 

Tanya : Khususnya pada pembelajaran laboratorium gawat darurat yang bersifat 

keterampilan, selain metode demonstrasi, bapak / ibu menggunakan metode 

apa? 

Jawab2: Saya juga menggunakan diskusi dan role play. Satu orang mahasiswa maju 

sebagai pemberi materi penyuluhan kesehatan, dan anggota kelompok yang 

lain menjadi audience / pendengar seakan-akan mereka adalah warga 

masyarakat atau keluarga pasien yang diberi penyuluhan. Setelah selesai 

penyuluhan, penampilan mahasiswa tadi dinilai dan didiskusikan bersama 

kelebihan dan kekurangan. 

Jawab1: Saya juga menggunakan metode role play. Jadi ada mahasiswa yang berperan 

sebagai pasien trauma, ada yang menjadi keluarga pasien dan ada yang 

berperan sebagai perawat gawat darurat. Tergantung dari topik apa yang kita 

pelajari pada kegiatan laboratorium tersebut. 

Jawab3: Kalau saya metode demonstrasi yang paling banyak dan paling sering saya 

pakai. Karena saya mengajarkan keterampilan teknik atau keterampilan 
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tindakan, yang menuntut setiap mahasiswa harus bisa melakukannya sebelum 

ke pasien langsung. 

Tanya : Bagaimana keefektifan metode-metode tersebut menurut ibu / bapak? 

Jawab2: Untuk pendidikan kesehatan saya rasa sangat efektif dengan menggunakan 

role play dan diskusi. Mahasiswa menjadi terbiasa dalam menghadapi 

audience, karena mereka sudah mempraktekkan di laboratorium. Dan 

settingnya dibuat seperti kenyataan di lapangan. 

Jawab1: Untuk keperawatan gawat darurat, saya rasa juga efektif menggunakan role 

play. Karena pada keperawatan Gawat Darurat itu yang ditekankan adalah 

kemampuan komunikasi dengan pasien, dan pasien Gawat Darurat itu berbeda 

lho.... dengan pasien pada umumnya. Pasien Gawat Darurat itu unik, kita harus 

tahu bagaimana mood dan perasaan pasien saat itu. 

Jawab3: Saya rasa pemilihan metode tergantung dari materi yang disampaikan ya bu. 

Kalau saya memang metode demonstrasi saya rasa paling efektif, karena 

mengajarkan keterampilan teknik kan memang harus diberi contoh dulu biar 

tidak salah. 

Tanya : Dari beberapa wawancara sebelumnya, kami mendapatkan data bahwa ada 

kendala dalam pembelajaran laboratorium, diantaranya mahasiswa kurang 

aktif, tidak punya motivasi dalam melakukan redemonstrasi. Bagaimana 

menurut pendapat bapk/ibu? 

Jawab1: Saya pernah mengalaminya juga. Memang ada mahasiswa yang seperti itu. 

Tapi menurut saya, motivasi itu tergantung dari mahasiswanya. Ada tidak 

motivasi dalam dirinya untuk belajar dan bisa. 
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Tanya : Menurut ibu / bapak apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. 

Kala pernah mengalami kondisi mahasiswa kurang aktif dan kurang motivasi, 

usaha apa yang sudah ibu bapak lakukan untuk meningkatkan kembali 

motivasi mahasiswa? 

Jawab1: Yang saya lakukan, dengan membuat suasana senyaman mungkin dan 

berusaha menumbuhkan motivasi internal mahasiswa dengan memberi 

gambaran akan tanggung jawab seorang perawat sebagai tenaga kesehatan. 

Sebenarnya hal-hal seperti itu sudah disampaikan juga pada mata kuliah etika 

keperawatan dan keperwatan profesional. Sehingga diharapkan mahasiswa 

menjadi mencintai profesi dan mau belajar. 

Jawab2: Kalau saya dengan melibatkan mahasiswa lain sebagai observer, audience atau 

pengamat saat pembelajaran laboratorium dan nanti memberikan penilaian 

atau komentar. 

Jawab3: Saya menempuh dengan mewajibkan mahasiswa melakukan perasat tindakan 

yang diajarkan, dengan dipanggil satu persatu. Bisa berpasangan, satu 

mahasiswa yang mendemonstrasikan ulang dan mahasiswa lain menjadi 

pengamat/observer tindakan dengan menggunakan check list urutan tindakan 

yang harus dilakukan. 
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Lampiran 5 

TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 

 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke-1 

Waktu wawancara : 24 Mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Kepala Bagian Laboratorium 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber           :   Lely Halida, Amd.Keb 

Topik Wawancara : Perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat, evaluasi 

pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat. 

 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan menurut ibu? 

Jawab : Untuk perencanaan pembelajaran masuk dalam 

meteri skills lab yang masing-masing semester 

berbeda sesuai dengan tema atau bahan materi 

pada setiap kelas. Untuk program semester VI 

meliputi Gawat Darurat (Gadar), dibagi beberapa 

dosen pengampu. Untuk pengaturan jadwal 

penggunaan laboratorium dari kepala bagian 

laboratorium, tetapi untuk materi pembelajaran 

(materinya) yang bertanggung jawab 

pengampunya sendiri. 

Tanya : Adakah kerjasama antara kepala bagian 

laboratorium dengan kepala bagian pendidikan 
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dalam perencanaan pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat? 

Jawab : Ada. Dengan bagian pendidikan, yang jelas 

jadwal menyesuaikan. Jadwal yang sudah 

ditentukan oleh bagian pendidikan, itu….. yang 

akan disampaikan kepala laboratorium, kita 

menyesuaikan dari jadwal yang sudah ada jadi 

tidak membuat jadwal pada hari yang berbeda. 

Tanya : Jadi pada dasarnya, sebenarnya jadwalnya sudah 

ditentukan. Nanti ibu mengelola pada pembagian 

materinya atau seperti apa bu, tolong diulang… 

Jawab : Pada pembagian materi berkoordinasi dengan 

masing-masing pengampu skills lab. Masing-

masing pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali 

pertemuan, sehingga harapannya masing-masing 

materi pembelajaran mencakup keseluruhan 

materi yang disampaikan tercakup dalam 16 

minggu efektif (16 kali pertemuan). Pada 

perencanaan ini mahasiswa satu kelas dibagi 

dalam 2 kelompok besar dan masing-masing 

kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 kelompok 

kecil. 

Tanya : Jadi untuk perencanaan ini memang sudah sejak 

awal mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil 

terlebih dahulu ya, bu….? 

Jawab : Dibagi dalam kelompok kecil 

Tanya : Dan dalam pelaksanaannya nanti satu kelompok 

terdiri dari beberapa anggota bu….? 

Jawab : Tergantung dari jumlah masing-masing 

mahasiswa dalam satu kelas. Mahasiswa total 

dalam satu kelas dibagi dalam 2 kelompok besar, 

kemudian dalam pelaksanaannya masing-masing 

Struktur organisasi 

laboratorium : terdapat 

koordinasi antara bagian 

pendidikan dengan bagian 

laboratorium 

 

 

 

 

Sistem pembelajaran : 

Tiap semester 16 minggu 

efektif. Mahasiswa dibagi 

dalam kelompok skills 

lab. 
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kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 kelompok 

kecil agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. 

Diharapkan dari kelompok kecil ini mahasiswa 

lebih efektif dalam mentrampilkan diri sendiri. 

Tanya : Kemudian kalau menurut bu Lely sendiri secara 

umum, ….kalau dilihat apakah “perencanaan” 

sudah sesuai ketentuan atau perlu ada yang 

dibenahi? 

Jawab : Kalau dari proses perencanaan pembelajaran saya 

rasa sudah memenuhi jadi dari materi sudah 

sesuai, tetap keaktifan mahasiswa memang 

dituntut karena dalam waktu yang …..3 x 50 

menit sekali pembelajaran skill lab, untuk masing-

masing mahasiswa bisa melaksanakan sendiri-

sendiri itu memang kurang, sehingga dituntut 

kemandirian mahasiswa untuk mentrampilkan diri 

sendiri. 

Tanya : Kalau pendapat ibu…, mengenai perencanaan 

pembelajaran laboratorium itu sebenarnya 

meliputi apa saja to bu yang perlu direncanakan 

Jawab : Di bagian perencanaan kita membagi alokasi 

waktu, materi, pengampu dan mahasiswa. Pada 

perencanaan skill lab ini kalau kebetulan hari 

libur harus mengganti pada hari yang lain. Jadi 

tidak mungkin kosong sama sekali. Karena kalau 

sekali kosong maka sebagian kelompok tidak 

mendapatkan materi pembelajaran. 

Tanya : Kalau untuk bagian perencanaan, apakah ada 

dokumen resmi yang bisa menunjukkan bahwa 

sudah ada perencanaan pembelajaran? 

Jawab : Ada 

Tanya : Untuk dokumen perencanaan meliputi apa saja 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan : 

Sudah bagus, memenuhi 

kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan meliputi : 

- Alokasi waktu 

- Materi 

- Pengampu 

- Sasaran  

 

 

 

 

 

 

Dokumen perencanaan : 

SAP/RPP, silabus GBPP, 

SAP yang membuat 
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dan dibuat oleh siapa? 

Jawab : Untuk dokumen meliputi dari apa saja materi 

yang disampaikan, dari bahan ataupun sumber 

dari materi itu, mungkin dari Gawat Darurat 

sesuai dengan kompetensi kelasnya. Kemudian 

juga waktunya, tanggal-tanggalnya, juga ada kita 

rencanakan sekalian. Kemudian kalau nabrak atau 

bertepatan dengan hari libur nasional itu 

kepentingannya mahasiswa dengan dosen 

pengampu untuk mencari pengganti waktunya 

sendiri, kita tidak merencanakan untuk 

penggantian waktunya kapan 

Tanya : Untuk dokumen perencanaan ini apakah sudah 

termasuk SAP, RPP, silabus, GBPP dsb, atau 

seperti apa gambaran dokumen perencanaan di 

Akper Kosgoro Pandaan ini? 

Jawab : Kalau dokumen perencanaan memang berupa 

garis besar dari materi yang disampaikan. Jadi 

berupa poin-poin atau judul tindakan-tindakan 

yang disampaikan kalau sampai dengan 

perencanaan mengenai materi lengkapnya itu 

tanggung jawab dosen pengampunya. 

Tanya : Kemudian kalau sistem perencanaan untuk SAP 

atau RPPnya itu tanggung jawab dosen 

pengampunya ya bu? 

Jawab : Dari dosen pengampunya, karena yang tahu persis 

apa yang akan disampaikan itu adalah dari dosen 

pengampunya, bukan dari bagian laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat. 

Tanya : Bagaimana penjelasan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai dalam pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat, apakah 

pengampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tujuan 

pembelajaran : 

- Penjelasan tujuan 

pembelajaran 

laboratorium oleh 
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disampaikan oleh kepala bagian laboratorium atau 

disampaikan oleh dosen pengampu sesuai dengan 

materi yang menjadi tanggung jawabnya saat itu? 

Jawab : Ya….. untuk tujuan umum pembelajaran 

laboratorium disampaikan oleh kepala bagian 

laboratorium, kaitannya dengan perencanaan yang 

tadi Tapi sedangkan untuk tujuan dari masing-

masing tindakan itu disampaikan oleh masing-

masing dosen pengampu dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran 

Tanya : Dokumen perencanaan meliputi poin apa saja 

yang disampaikan dalam dokumen dan kemudian 

dijelaskan kepada peserta didik? 

Jawab : Perencanaan meliputi topik atau temanya, waktu 

pembelajaran, terkait berapa lama dan kapan, 

sasarannya, medianya yang tercover pada alat 

yang akan digunakan, materinya, tujuan dari 

pembelajaran itu apa saja, kemudian rencana 

evaluasinya. 

Tanya : Bagaimana metode pembelajaran yang dipakai 

para pengampu, seperti apa jenis-jenis atau 

gambarannya? 

Jawab : Dalam pengamatan saya, sebelum mahasiswa 

melakukan secara mandiri ada demonstrasi 

terlebih dahulu dari dosen pengampu, kemudian 

redemonstrasi dari mahasiswa dalam kelompok 2 

besar tadi, kemudian masing-masing dari 

kelompok kecil akan redemonstrasi bergantian 

untuk melakukan pembelajaran keterampilan yang 

dia dapatkan saat itu 

Tanya : Apakah ada metode pembelajaran lain yang 

dipakai selain demonstrasi dan redemonstrasi? 

Kepala Bagian 

Laboratorium 

- Penjelasan tiap 

pembelajaran/ sesuai 

materi oleh dosen 

pengampu 

 

 

 

 

 

Perencanaan yang 

disampaikan kepada 

peserta didik 

- Tema pembelajaran 

- Waktu pembelajaran 

- Tujuan 

- Sasaran 

- Media 

- Rencana evaluasi 

Pembelajaran 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat 

darurat dengan metode 

demonstrasi-demonstrasi 
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Jawab : Untuk pembelajaran khususnya laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat saya 

mengamati selama ini yang dipakai adalah 

demonstrasi dan redemonstrasi 

Tanya : Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa 

selama pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat? 

Jawab : Selama ini untuk pendampingan mahasiswa yang 

bertanggung jawab adalah dosen pengampunya. 

Misalnya pada perasat “pengukuran tanda vital” 

maka dosen pengampu materi tersebut yang 

bertanggung jawab untuk pendampingan pada 

semua mahasiswa. Jadi pendampingan 

berdasarkan materi, bukan berdasar pada 

tanggung jawab sejumlah mahasiswa. Diharapkan 

setiap mahasiswa dapat melakukan praktek 

tindakan (redemonstrasi) sendiri dalam setiap 

pembelajaran. Untuk perasat-perasat yang 

memerlukan waktu sedikit, itu….sangat 

memungkinkan setiap mahasiswa melakukan 

redemonstrasi dengan didampingi dosen, tetapi 

untuk perasat yang memerlukan waktu lama, 

seperti contohnya perawatan luka, memang tidak 

memungkinkan karena waktunya tidak cukup. 

Kalau masalahnya seperti ini, karena diharapkan 

pada intinya setiap mahasiswa pernah mencoba, 

maka ditempuh jalan bisa dilakukan dalam jam 

pembelajaran terjadwal atau di luar jam 

pembelajaran yang terjadwal, dan dilakukan  antar 

mahasiswa. Jadi mahasiswa saling mengobservasi 

temannya, kemudian kalau ada kesulitan baru 

dikonsultasikan ke dosen pengampu. 

 

 

 

 

Pendampingan terhadap 

mahasiswa saat praktek 

pembelajaran 

laboratorium 

 

 

 

 

 

 

Kendala saat 

sedemonstrasi : waktu 

kurang. 

 

 

 

 

Solusi : Boleh dilakukan 

di luar jam pembelajaran 

terjadwal 
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Tanya : Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh 

pengampu atau pengelola?  

Jawab : Beberapa tahun terakhir ini sesuai petunjuk dinas 

kesehatan ujian atau bentuk evaluasinya dalam 

bentuk uji OSCA (Objective Structured Clinical 

Assesment), yang menguji tidak hanya 

keterampilan tapi juga kognitif. Keterampilan 

yang diujikan yaitu keterampilan keperawatan 

yang diajarkan pada skill lab, sedangkan 

kognitifnya yang diujikan adalah materi mata 

kuliah yang terkait dengan keterampilan skill lab. 

Ujian Akhir Program (UAP) tahun 2010 

menggunakan OSCA, maka untuk ujian akhir 

semester kita juga menggunakan OSCA. 

Tanya : Bagaimana penentuan kelulusannya? 

Jawab : Berdasarkan masing-masing target tindakan 

keperawatan, dengan menggunakan format 

tersendiri dalam bentuk check list. Kalau 

dilakukan diberi skor 1, tapi kalau tidak dilakukan 

diberi skor 0. Kemudian nilainya ditotal, 

dikatakan memenuhi syarat lulus apabila 

mencapai 2.75 (NBL : 2.75) dalam setiap perasat, 

dan akan ditingkatkan sesuai kompetensi 

kelasnya. Misalnya tingkat 1 2.75 dengan nilai 

absolut 68, maka tingkat 2 lebih tinggi lagi yaitu 

nilai absolutnya 70. 

Tanya : Siapa yang melakukan evaluasi ini? 

Jawab : Yang mengevaluasi adalah tim yang ada atau 

pengajar skill lab. Kecuali untuk UAP 

mendatangkan tim penguji dari luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi : 

Menggunakan metode 

OSCA oleh tim 

pengampu NBL 2.75. 

Prosentase pencapaian 

kompetensi tindakan 

berbeda tiap kelas. 
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke-2 

Waktu wawancara  : 20 Mei 2010  

Tempat wawancara  : Ruang Dosen 

Pewawancara   : Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber   : Wiwik,S.Kep.Ns (Ka Tim                     

                                                  Pengampu gadar) 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran  

     laboratorium asuhan  

                                                  keperawatan gawat darurat,  

     pelaksanaan pembelajaran  

     laboratorium asuhan 

                                                  keperawatan gawat darurat,  

     evaluasi pembelajaran  

     laboratorium asuhan 

                                                  keperawatan gawat darurat. 

Tanya : Menurut ibu seperti apa perencanaan 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan? 

Jawab : Saya mengampu laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat tingkat 3. Ada 

beberapa hal yang perlu dibedakan untuk 

mahasiswa tingkat I, mahasiswa tingkat II dan 

mahasiswa tingkat III. Mahasiswa tingkat I 

belum pernah masuk ke klinik sehingga 

pengalamannya masih kurang, sedangkan 

mahasiswa tingkat II sudah pernah ke klinik 

Perencanaan pembelajaran dilaboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat Akper 

Kosgoro Pandaan meliputi yang pertama 

pembuatan SAP, sudah disiapkan sebelumnya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan oleh 

pengampu : 

- Membuat SAP 

- Membuat hand out 

atau materi 

- Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
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yang mana pengampu siap menyampaikannya 

kepada mahasiswa. Pembuatan SAP include 

pada SAP mata kuliah teori. Yang kedua 

observasi Gawat Darurat di laboratorium, 

disampaiakn apa tujuan pemberian materi 

kepada mahasiswa, itu pun disampaikan di awal 

sebelum pembelajaran dimulai. Hari 

sebelumnya hand out materi yang akan 

dipelajari sudah diberikan kepada mahasiswa. 

Tanya : Apakah perencanaan pembelajaran sudah bagus 

dan sudah terdokumen ? 

Jawab : Menurut saya pembuatan SAP sudah ada, sudah 

terdokumen cukup bagus dan simpel, tidak 

ngelantur. Tetapi tidak terpisah dengan SAP 

MA di kelas. Seharusnya SAP di laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat terpisah 

dengan SAP MA kelas agar lebih mudah 

perencanaan kepada mahasiswa. Sebenarnya 

SKS laboratorium tersendiri, tidak menyatu 

dengan SKS kelas. Misalnya pada Gawat 

Darurat itu 2 SKS, terdiri 1 SKS teori, 1 SKS 

praktek. Maka itu meskipun 2 SKS menjadi 

satu, tetapi akan lebih baik dan akan lebih 

mempermudah jika sistem SAP tersendiri 

sehingga sistem pembelajaran kepada 

mahasiswa lebih sistematis. 

Tanya : Bagaimana penjelasan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai kepada peserta didik ? 

Jawab : Tujuan disampaikan di awal sebelum kegiatan 

belajar mengajar dilaksanakan. Jadi pengantar 

awal materi apa yang akan disampaikan kepada 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP : fungsi perencanaan 

SAP laboratorium 

seharusnya tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran 

disampaikan di awal 

pembelajaran. 

 

Metode pembelajaran : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

94 

Tanya : Bagaimana metode pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat yang 

dilakukan oleh pengampu ? 

Jawab : Pada tahun 2009 saya pernah mencoba bersama 

teman – teman ....... ya di Akper Kosgoro 

Pandaan ini, dengan metode berawal dari Pre 

conference  kemudian kita ajak diskusi sebatas 

review, terus diberikan demonstrasi atau contoh 

tindakan oleh dosen pengampu kemudian post 

conference. Akan tetapi setelah saya kembali 

dari melanjutkan kuliah, metodenya kembali 

kepada metode dulu lagi sebelum tahun2009. 

Yaitu begitu mahasiswa mendapat hand out, 

mahasiswanya ternyata tidak mempersiapkan 

diri untuk belajar, sehingga saat proses 

pembelajaran mereka hanya satu arah tidak ada 

feed back. Mahasiswa tidak siap jadi “blank” , 

sehingga kita ada kesulitan waktu 

menyampaikan dan waktunya tidak efektif. 

Saya akan mencoba lagi ........ ini baru akan 

mencoba lagi metode Pre conference lagi 

meskipun hanya sebatas menstimulasi 

mahasiswa untuk belajar, itu lebih baik ada, 

evaluasi awalnya (pre test, penulis) secara 

tertulis ataupun lisan. Pre conference itu untuk 

menstimulasi mahasiswa agar belajar  . 

Tanya : Sekarang metode apa yang dipakai ? 

Jawab : Sekarang tidak ada pre conference jadi justru 

reviewnya kita yang menyampaikan. Kadang – 

kadang mahasiswa masih “blank” meskipun 

materinya sudah diberikan saat perkuliahan dan 

hand outnya sudah diberikan hari sebelumnya. 

- Pre dan post 

conference . 

Mempunyai kelebihan 

menstimulasi 

mahasiswa untuk 

belajar / 

mempersiapkan diri. 

- Demonstrasi dan 

redemonstrasi. 
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Bahkan mereka masih “nol”, banyak yang tidak 

paham. Sekarang yang dilakukan yaitu datang, 

kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, 

redemonstrasi tanpa adanya feed back / evaluasi 

sebelum adanya redemonstrasi . Kemudian 

redemonstrasi dan evaluasi. Evaluasinya 

sebatas pendampingan, saat redemonstrasi. 

Mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

kecil. Evaluasinya butuh waktu yang lebih 

panjang kalau dibandingkan ada pre 

conference. 

Tanya : Faktor apa saja yang membuat mahasiswa tidak 

siap menurut bu Wiwik ? 

Jawab : Menurut pengalaman saya ada mahasiswa yang 

tidak tahu apa yang akan dipelajari meskipun 

hand out sudah diberikan hari sebelumnya. Ada 

juga yang sudah dapat hand out tapi tidak 

dipelajari. Dan juga mahasiswa kurang 

semangat / kurang motivasi dan stimulasi dalam 

belajar. “ A – lah paling nanti juga sudah 

diberikan sama dosennya”. Sehingga tanpa ada 

stimulasi pre conference mahasiswa jadi kurang 

termotivasi untuk belajar. 

Tanya : Berapa jumlah mahasiswa dalam tiap kelompok 

? 

Jawab : Kalau dulu 20 mahasiswa dengan dua dosen. 

Sekarang 20 mahasiswa dengan 1 dosen juga 

tidak masalah, karena dosen bertanggung jawab 

pada masing-masing materi yang berbeda dan 

mereka harus menguasainya. 

Tanya : Bagaimana pendampingan terhadap mahasiswa 

selama pelaksanaan pembelajaran laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala pembelajaran 

dari mahasiswa : 

- Tidak tahu apa yang 

akan dipelajari 

- Tidak mempelajari 

terlebih dahulu 

- Kurang motivasi ( 

menyepelekan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendampingan saat 

redemonstrasi 
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asuhan keperawatan gawat darurat ? 

Jawab : Saya berusaha mendampingi mahasiswa selama 

proses pembelajaran sampai selesai semuanya 

terutama pada saat redemonstrasi. Mahasiswa 

harus mempunyai pengalaman mencoba perasat 

tindakan yang diajarkan, karena kalau sudah 

pernah melakukan maka mahasiswa 

mempunyai pengalaman. Kalau persiapan alat 

mencukupi, maka pendampingan saat 

redemonstrasi tiap mahasiswa, mahasiswa 

berpasangan. Tapi kalau tidak mencukupi 

mahasiswa berpasangan maksimal 4 orang 

untuk satu set alat satu perasat. 

Tanya : Bagaimana evaluasi yang dilakukan pengampu 

dan pengelola terhadap pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

? 

Jawab : Saat mahasiswa melakukan tindakan dengan 

berpasangan / berkelompok langsung diberi 

tahu kalau ada yang salah, jadi evaluasi selama 

proses. Evaluasi hasil dengan metode OSCA, 

yang setahu saya kalau tidak salah pencapaian 

keberhasilannya kalau tingkat I 60 %, tingkat II 

75 % dan tingkat III 100 %. Pengalaman 

sebelum menggunakan metode OSCA, 

waktunya cukup panjang, alat mempersiapkan 

sendiri sehingga mahasiswa cukup terseleksi 

dalam persiapan alat apakah mereka paham atau 

tidak. Sedangkan  menggunakan OSCA ada sisi 

kelebihannya yaitu dari segi waktu cukup 

singkat, cepat ternilai urut atau tidak 

tindakannya, sistematis  atau tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi proses : kalau 

ada yang salah langsung 

diberitahu. 

 

Evaluasi hasil dengan 

OSCA 

Kelebihan OSCA : 

Dalam waktu cukup 

singkat, cepat ternilai 

hasilnya . 

 

Kekurangan OSCA : 

- Tidak menilai 

kemampuan persiapan 

alat, karena alat sudah 

disiapkan 

- Waktu yang singkat (6 

-7 menit) ada tindakan 

yang tidak cukup 

waktunya. 
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demonstrsinya. Tetapi OSCA juga ada 

kekurangannya yaitu pada persiapan alat paten, 

sudah disiapkan asisten sehingga tidak ternilai 

pada kemampuan persiapan alat. Untuk OSCA 

ada yang waktunya cukup, ada pula yang tidak. 

Seperti pada perawatan luka, waktu 7 menit dan 

mana tindakan yang waktunya cukup 7 menit 

dan mana yang tidak. Saya rasa OSCA bukan 

merupakan satu-satunya metode evaluasi yang 

“harus” dipakai. Mungkin perlu dibahas lagi 

dan dipertimbangkan di AKPER ini. Karena di 

Jawa Timur memang OSCA sedang menjadi 

trend. 

Tanya : Bagaimana penentuan kelulusan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat  

bagi tiap peserta didik ? 

Jawab : Penentuan kelulusan minimal 70 untuk nilai 

skill dan 60 untuk kognitif, kemudian nilai 

akhirnya digabung NA minimal 68 / 2.75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBL : 2.75 
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA GROUP DISKUSI 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke-3 

Waktu wawancara  : 20 Mei 2010 

Tempat wawancara  : Ruang Kuliah 3 

Pewawancara   : Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber   : Mahasiswa AKPER    

                                                  Kosgoro Pandaan  

1. Achmad Fais Andrian 

2. Achmad Fauzi  

3. Afan Fauzi 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran  

     laboratorium asuhan  

                                                  keperawatan gawat darurat,  

     pelaksanaan pembelajaran  

     laboratorium asuhan 

                                                  keperawatan gawat darurat,  

     evaluasi pembelajaran  

     laboratorium asuhan 

                                                  keperawatan gawat darurat. 

 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan, yang dalam hal ini 

mungkin anda mengenalnya sebagai 

pembelajaran skills lab, ya ..... menurut anda 

perencanaannya sudah bagus atau belum ? 

Jawab 1 :  Menurut saya perencanaannya sudah bagus. 

Karena dimulai dari awal sebelum kita masuk 

sudah dibuat jadwal meliputi hari, waktu, 

pengampu dan regu juga atau piket yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi mahasiswa 

mengenai perencanaan 

pembelajaran 

laboratorium : Bagus, 

sudah direncanakan dari 

awal 
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bertugas untuk persiapan alat. Perencanaan 

semua sudah terorganisir sehingga 

pelaksanaannya e.... istilahnya tidak semrawut 

karena sudah direncanakan dari awal sejak 

sebelum pembelajaran praktek. 

Tanya : Perencanaan pembelajaran setiap kali 

pembelajaran, apakah sudah ada penyampaian 

tujuan pembelajaran oleh dosen pengampunya 

atau tidak ? 

Jawab 1 : Menurut saya itu sudah ada. Karena sebelum 

masuk lab, sudah diberi foto copy sehingga bisa 

membacanya lebih dulu. Mungkin itu ....... 

(diam) 

Jawab 3 : Sewaktu skills lab dosen yang mengampu 

sudah menyampaikan tujuan dan materi yang 

dipraktekkan. Itu tidak hanya di lab, karena di 

kelas dosen juga sudah menyampaikan materi 

terkait dan apa tujuan dari materi yang di skills 

labkan. 

Tanya : Selama ini anda menerima skill lab semester 

berapa saja ? 

Jawab 2 : Selama ini yang saya alami pada semester 6 ada 

pembelajaran laboratorium gawat darurat  

Tanya : Jadi pembelajaran skills labnya selama 1 

semester ya. Pada VI apakah tidak ada 

pembelajaran skills lab lain nya? 

Jawab 3 : Nggak ada tetapi dari kampus kita langsung 

aplikasi praktek di klinik atau rumah sakit. 

Tanya : Ya, kalau boleh saya jelaskan itu namanya 

praktek klinik keperawatan. Kalau yang 

dilaksanakan di lab kampus itu namanya 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran : 

fungsi perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat 

darurat tiap semester 
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gawat darurat. Nah, untuk kali ini kita fokuskan 

pada pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat yang dilaksanakan 

di lab kampus. Tentunya tadi anda sudah 

mengikuti lab selama 1 semester dengan dosen 

pengampu yang berbeda – beda. Menurut anda 

apa metode yang digunakan oleh dosen 

pengampu ? Seperti apa gambaran 

pelaksanaannya. 

Jawab 1 : Untuk metodenya saya tidak tahu. Tapi dalam 

setiap skills lab biasanya menyiapkan alat, 

kemudian dosen menjelaskan tujuan dan materi 

dan memberi contoh atau mempraktekkan cara 

melaksanakan tindakan. Setelah itu mahasiswa 

mencoba serta diawasi kalau ada yang slah 

langsung diingatkan. Tapi tidak semua 

mahasiswa bisa mencoba, tapi hanya 

perwakilan dari kelompok. 

Tanya :  Itu untuk semua dosen gambarannya begitu, 

ataukah ada dosen yang mewajibkn setiap 

mahasiswa harus mencoba ? 

Jawab 1 : Biasanya ditawarkan, kalau tidak ada yang mau 

baru ditunjuk. 

Jawab 3 : Ada dosen yang mewajibkan, tapi biasanya 

yang maju untuk skills lab hanya orang-orang 

tertentu saja yang berani maju untuk mencoba 

tersebut. Menurut saya ini ... kurang efektif 

karena tidak semua bisa melakukannya karena 

waktu yang kurang lama. 

Tanya : Apakah ada kesempatan untuk mencoba / 

mengulang pada waktu yang lain meskipun 

tidak pada jadwal ? 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan metode 

pembelajaran 

demonstrasi-

redemonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala redemonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesempatan mengulang 

terjadwal dan tidak 
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Jawab 2 : Sebenarnya ada , seperti pada waktu mau 

OSCA kita diberi kesempatan untuk mencoba / 

mengulang. 

Jawab 3 : Biasanya kalau selesai lab diberi kesempatan 

untuk mencoba atau mengulang. 

Tanya : Bagaimana pendampingan dosen pada waktu 

peragaan ulang / redemonstrasi oleh mahasiswa 

? 

Jawab 3 : Menurut saya kalau untuk pendampingan ada 

pengampu yang mendampingi dan memberi 

tahu kalau salah, tapi ada juga yang 

meninggalkan. 

Jawab 1 : Di luar jam lab, ada penekanan khusus apa yang 

harus dipelajari. Tapi pendampingan tidak ada, 

karena kesibukan dosen pengampu atau jadwal 

lain yang padat. 

Tanya : Berapa kira – kira prosentase dosen yang 

mendampingi dengan yang tidak ? 

Jawab 2 : Prosentasenya lebih banyak yang mendampingi. 

Jawab 1 : Sama seperti mas afan, jika dosen berhalangan 

meskipun sibuk biasanya diberi contoh dulu 

yang benar kemudian baru disuruh mencoba. 

Tanya : Dengan pembelajaran yang seperti itu sudah 

cukup efektif atau belum ? 

Jawab 1 : Menurut saya efektif karena dari awal sudah 

direncanakan dan pelaksanaannya sistematis. 

Jawab 2 : Kurang efektif pak ..... karena dalam pembagian 

kelompok mahasiswanya terlalu banyak. 

Jawab 3 : Karena tidak semua mahasiswa bisa melakukan 

/ mencoba praktek lab tersebut. 

Tanya : Adakah usulan saudara untuk mengatasi hal ini 

? 

 

 

 

 

 

Pendampingan : fungsi 

pelaksanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektifitas pembelajaran 

- Efektif karena 

terencana dan 

sistematis 

- Kurang efektif karena 

tidak semua 

mahasiswa mencoba 

 

Saran dan harapan : 

- Jumlah mahasiswa 

tiap kelompok 

dikurangi 

- Optimalisasi 
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Jawab 3 : Bisa kelompoknya diperkecil dari 37 

mahasiswa dikurangi menjadi 10 mahasiswa. 

Mungkin itu saja ... 

Jawab 2 : Kalau saya usul jumlah mahasiswa dikurangi 

sehingga mahasiswa lebih optimal dalam 

pembelajarannya. Juga ditambah waktunya 

diperpanjang. 

Tanya : Apakah ada evaluasi .... 

Jawab 1 : Dilaksanakan. Evaluasi proses dilaksanakan 

setelah kita mencoba. Biasanya dosen 

mengevaluasi kalau ada yang salah langsung 

dibetulkan. Evaluasi akhir di kampus kami ada 

ujian skills lab dengan OSCA. 

Jawab 2 : Menurut saya evaluasi proses dan hasil sudah 

ada. Evaluasi hasil dilaksanakan setiap akhir 

pembelajaran dari semester yang kita jalankan. 

Tanya : Nilai hasilnya diberitahukan atau tidak ? 

Jawab 1 : Nilai batas lulus (NBL)nya diberitahu dari 

akademi dan nilainya 2.75.   

mahasiswa dalam 

pembelajaran 

- Waktu pembelajaran 

ditambah 

 

Evaluasi 

- Evaluasi proses, salah 

langsung dibetulkan 

- Evaluasi hasil, OSCA 

dengan NBL 2.75 
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA GROUP DISKUSI 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke-3 

Waktu wawancara  :  25 Mei 2010  

Tempat wawancara  :  Ruang Kuliah 3 

Pewawancara  :  Kasiman, S. Kep.Ns 

Nara Sumber  :  Ahmad Ni’am Ridwan  

                                          (Mahasiswa Tingkat 3) 

Topik wawancara  : Perencanaan pembelajaran  

laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat,  pelaksanaan 

pembelajaran   laboratorium 

asuhan keperawatan gawat 

darurat,  evaluasi pembelajaran  

laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat. 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan menurut pandangan 

saudara ? 

Jawab : Sudah baik perencanaannya. Tapi terkadang 

dosen tidak bisa memenuhi jadwal dan 

mahasiswa kesulitan untuk mencari waktu 

ganti. Jadwal sudah ada, waktu pelaksanaannya, 

pengampu, tema pembelajaran semua sudah 

direncanakan, karena sudah tertempel di papan 

pengumuman akademi, tapi terkadang dosen 

tidak bisa memenuhi jadwal tersebut. Solusinya 

: kalau dosen tidak bisa mengisi, memberi tahu 

terlebih dahulu sehingga bisa mencari waktu 

pengganti. Dosen dan mahasiswa harusnya 

lebih komunikatif. Sebenarnya kami keberatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi mahasiswa 

mengenai perencanaan: 

perencanaan baik  

Kendala pelaksanaan : 

Dosen tidak bisa 

memenuhi jadwal 

Solusinya : 

pemberitahuan 
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kalau jadwal kosong, karena sulit mencari 

waktu gantinya, apalagi perkuliahan di semester 

VI ini sangat padat. 

Tanya : Pada setiap kali pembelajaran skills lab ( 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

), apakah dosen pengampu sudah 

menyampaikan tujuan pembelajaran ? 

Jawab : Ada dosen yang menyampaikan tujuan 

pembelajaran, ada juga yang tidak. Tapi 

prosentasenya lebih banyak yang 

menyampaikan tujuan pembelajaran, ± 80 %. 

Selain tujuan, di awal dosen juga 

menyampaikan materi dan bahan. Tapi ini ada 

kendalanya, kadang mahasiswa belum punya 

silabus, belum tahu bahan apa yang akan di 

skills labkan besok, dan belum belajar terlebih 

dahulu materi yang akan disampaikan. Jadi 

belum bisa aktif antara mahasiswa dan dosen 

dalam memberikan pembelajaran skills lab. 

Kalau sebenarnya jadwal pelaksanaannya sudah 

ada ( sudah terpasang ) di pengumuman tetapi 

materi atau bahannya belum tahu. Misalnya hari 

ini akan diadakan skill lab Primery and 

Secondary Survey dan mahasiswa belum 

mempunyai silabus atau materi sehingga 

mahasiswa belum belajar terlebih dahulu dan 

untuk memahami skills lab itu masih kesulitan. 

Tanya : Sebenarnya kendala berasal dari mahasiswa atau 

dari dosen pengampunya ? seperti apa 

sebaiknya ?  

Jawab  : Kendalanya ini ada yang berasal dari 

mahasiswa, mahasiswanya kurang aktif, bahan 

 

 

 

 

Tujuan pembelajaran  

Lebih banyak dosen yang 

menyampaikan tujuan dan 

materi 

 

Kendala pembelajaran : 

- Mahasiswa belum 

tahu apa yang harus 

dipelajari 

- Mahasiswa kurang 

aktif 

- Materi belum 

diberikan kepada 

mahasiswa 

- Mahasiswa 

menyepelekan 

 

 

 

 

 

 

Saran :  

- mahasiswa lebih 

pro aktif  

- sanksi bagi yang 

menyepelekan.  
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– bahannya apa yang akan disampaikan besok 

tidak tahu. Kadang dosennya sudah punya 

bahan materi tapi belum disampaikan kepada 

mahasiswa. Tapi kalau dilihat seharusnya 

mahasiswa yang lebih aktif. Untuk maslah 

seperti ini solusinya tergantung pada mahasiswa 

itu sendiri. Karena jadwal sudah terpampang, 

maka ini menjadi tantangan bagi mahasiswa 

untuk lebih pro aktif meminta bahan skills lab 

kepada dosen.  

Tanya  : Ada faktor kendala yang lain ?  

Jawab  : Mahasiswa juga banyak yang menyepelekan 

pak. Yang rajin terus mempersiapkan diri tetapi 

yang cuek, ya ......... cuek saja pak. Jadwal piket 

saat ini belum ada sehingga mahasiswa banyak 

belum ada sehingga mahasiswa banyak 

mengandalkan temannya. Tugas piket disini 

adalah mempersiapkan bahan materi dengan 

meminta kepada dosen pengampu, kemudian 

difoto copy dan juga persiapan alat. Solusinya 

pak ..... bagi yang menyepelekan diberi sanksi.  

Tanya :  Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

labolatorium keperawatan di Akper Kosgoro 

Pandaan ?  

Jawab  : Pelaksanaannya sebenarnya sudah baik. 

Kendalanya ya... waktu yang tidak sesuai 

jadwal itu pak, dari dosennya.  

Tanya  : Bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran labolatorium ?  

Jawab  : Pelaksanaan kegiatan skills lab, mahasiswa 

menghubungi dosen yang mengampu skills lab. 

Kemudian dosen menyampaikan tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi mahasiswa 

terhadap pelaksanaan 

pembelajaran : baik  

 

 

 

Metode pembelajaran :  

- Penjelasan awal  

- Demonstrasi 

redemonstrasi  
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pembelajaran dan materinya atau penjelasan 

materi, terus dosen memperagakan dan 

mahasiswa melihat mendengar. Kemudian 

mahasiswa mempraktekkan tapi tidak semua. 

Saat mempraktekkan kadang dosen 

mendampingi kadang tidak. Sebaiknya dosen 

selalu mendampingi.  

Tanya  : Anda rasakan sudah efektif atau belum 

pembelajaran skills lab yang seperti itu ?  

Jawab  : Kadang tidak efektifnya skills lab karena faktor 

alat (sarana prasarana) dan kendala waktu, yaitu 

waktu yang telat sehingga skills labnya molor. 

Sebaiknya pak ... waktunya on time. Jam, 9 

jadwal masuknya ya ... dimulai jam tersebut. 

Juga penambahan alat (sarana prasarana) 

Tanya  : Setiap skills lab, berapa set alat yang disediakan 

untuk masing – masing perasat tindakan? 

Karena menurut kepala bagian laboratorium 

jumlah alat mencukupi, hanya alat tertentu / 

khusus yang jumlahnya terbatas.  

Jawab  : Biasanya yang piket hanya menyediakan 1 set 

alat sebenarnya kalau menyediakan lebih dari 

itu masih mencukupi.  

Tanya  : Apakah ada kendala lain ? yaitu dari 

mahjasiswa yang kurang aktif ?  

Jawab  : Kadang mahasiswa ada yang mau mencoba 

demonstrasi ulang ada juga yang tidak. 

Kebanyakan mahasiswa tidak mau mengulang. 

Kamu saja ... kamu saja ... gitu sehingga yang 

mengulang itu – itu saja.  

Tanya  : Bagaimana menurut anda solusinya untuk 

mengatasi hal seperti itu ?  

 

 

 

Kendala pembelajaran  

- Faktor alat  

- Waktu (molor tidak 

sesuai jadwal ) 

- Mahasiswa tidak aktif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saran :  

- setiap mahasiswa 

harus mencoba 

ulang  

- diberi tambahan 

nilai bagi yang 
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Jawab  : Sebaiknya diwajibkan pak, masing – masing 

mahasiswa harus mencoba. Atau diberi iming-

iming misalnya tambahan nilai, atau diberi 

tugas yang sifatnya mendidik. Karena kalau 

tidak mencoba sendiri, efeknya nanti pada 

waktu uji skills lab. Biasanya mereka lupa 

alatnya apa saja dan caranya bagaimana. 

Kemudian nanti biasanya teman yang bisa 

diminta untuk mengajari di asrama.  

Tanya  : Bagaimana pendampingan dosen  terhadap 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

laboratorium ?  

Jawab  : Masalah pendampingan tergantung dosennya. 

Ada yang mendampingi ada juga yang tidak. 

Waktu mendampingi ad yang cuek, mahasiswa 

tidak didampingi. Tapi ad juga yang 

membimbing sampai mahasiswa bisa. 

Prosentase dosen yang membimbing 75 % pak 

                   , yang 25 % mendampingi tapi tidak 

membimbing.  

Tanya  : Dengan adanya pendampingan yang seperti itu 

dirasa sudah cukup efektif atau belum ?  

Jawab  : Kurang efektif, pak .... sebaiknya dosen 

mendampingi sampai mahasiswa bisa 

semuanya karena mahasiswa sedang belajar. 

Selain itu mahasiswa harus lebih efektif.  

Tanya  : Seperti pada evaluasi yang dilakukan dosen saat 

pembelajaran.  

Jawab  : Evaluasi ada, tapi tidak semua dosen 

mengevaluasi  apakah mahasiswa sudah bisa 

atau belum, sebaiknya evaluasi diadakan di 

depan dan dibelakang, sehingga bisa diketahui 

mau mencoba 

ulang tindakan  

- diberi tugas yang 

mendidik  

 

 

 

 

Pendampingan  

mahasiswa : lebih banyak 

dosen yang mendampingi  

 

 

 

 

 

 

 

Sebaiknya semua dosen 

mendampingi sampai 

mahasiswa bisa  

 

 

 

Evaluasi proses ada  
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mahasiswa benar – benar siap atau tidak. Tapi 

lebih sering langsung materi dan evaluasinya di 

belakang.  

Tanya  : Apakah ada evaluasi hasil untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian mahasiswa  

Jawab  : Evaluasi akhir dengan sistem OSCA, yaitu 

menilai tindakan dan kognitif  

Tanya  : Evaluasi akhir ini sudah cukup atau belum 

untuk menilai kemampuan keterampilan 

keperawatan ?  

Jawab  : Belum. Karena materi skills lab, banyak tapi 

kenapa yang diujikan hanya sedikit, empat atau 

lima. Mungkin bisa semuanya, tapi rata-rata 

lulusnya tidak mewajibkan semuanya lulus. 

Jadi semuanya pernah diujikan. 

Tanya  :  Seperti  apakah pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat yang ideal 

menurut saudara dan harapan saudara terhadap 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat? 

Jawab  : Untuk menciptakan suatu pembelajaran 

laboratorium yang ideal di Akper Kosgoro 

Pandaan ini ada beberapa faktor diantaranya : 

sarana prasarana, dosen dan sistem 

pembelajaran. Untuk sarana prasarana 

Insyaallah sudah cukup, system pembelajaran 

sudah baik, tapi kalau bias untuk tindakan kalau 

pas OSCA jangan hanya sedikit yang diujikan. 

Sebenarnya diuji mental dan keteramilannya. 

Mau tidak mau mahasiswa harus bisa untuk 

melakukan tindakan keperawatan itu. Dari saya 

pribadi saya merasakan apa yang diajarkan dan 

Evaluasi hasil dengan 

OSCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan pembelajaran 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat 

darurat: 

- Penambahan materi 

skills lab yang 

diujikan 

- Kelompok mahasiswa 

± 10 orang per 

kelompok 

- Jadwal skills lab 

ditambah 
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diujikan di lab ini buat modal kita nanti di 

lahan. Harapan saya juga kelompok mahasiswa 

jangan terlalu banyak misalnya 10 orang saja 

tiap kelompok dan jadwal skills lab sebaiknya 

tidak hanya sekali, seminggu dua kali. Sehingga 

kalau kosong yang satu maka dapat kuliah pada 

jadwal yang satunya.  
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 

 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke – 5 

 

Waktu wawancara  : 25 mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Kuliah 3 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep. Ns 

Nara Sumber : Akhmad  Riyadi (Mahasiswa  

                                          Tingkat 3 

Topik wawancara : Perencanaan pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat, 

pelaksanaan pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat, 

evaluasi pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat. 

 

Tanya : Yang saudara ikuti dalam beberapa bulan ini 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan 

gawat darurat, sering anda kenal dengan istilah 

skills lab. Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan? 

Jawab : Menurut saya perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

sudah cukup baik. Sarana prasarana sudah 

memenuhi, tapi yang saya sayangkan terkadang 

masih banyak jam kosong karena dosennya 

mengosongkan jam gitu lho pak…. Kalau minta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi mahasiswa 

tentang pembelajaran 

laboratorium = sudah baik 

 

Kendala pelaksanaan: 

dosen mengosongkan jam 

pembelajaran 

 

Saran :  

Jam Skills lab ditambah 
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ganti waktunya mepet untuk penggantian antara 

kuliah dan skills lab. Pada jadwal skills lab kalau 

bisa jam skills labnya ditambah karena waktu 

praktek kurang kalau untuk mengulang satu per 

satu mahasiswa. Jadi kalau yang mengulang itu-

itu saja kan….. jadinya kasihan tidak punya 

pengalaman. 

Tanya : Perencanaan yang sudah disampaikan kepada 

mahasiswa meliputi apa saja? 

Jawab : Penjadwalannya sudah ada. Jadwalnya sudah 

ditempel dan dibagikan kepada masing-masing 

kelompok tapi perwakilan. Kan ada 2 kelompok 

tingkat 3 ini pak. Tiap kelompok diberi satu. Jadi 

tiap kelompok tahu. Para anggota kelompok 

menanyakan kepada yang membawa itu pak…. 

Kemudian lamanya waktu pembelajaran, 

pengampu juga sudah ada. 

Tanya : Apakah pada setiap kali pembelajaran dosen 

pengampu sudah menyampaikan tujuan 

pembelajaran atau tidak? 

Jawab : Sudah. Dosen pengampu sudah menyampaikan 

dan menjelaskan tujuan skills lab ini untuk apa. 

Kan ada 3 dosen pengampu pak…., dan masing-

masing pengampu materinya berbeda. Setiap 

pengampu sudah menyampaikan tujuan dari 

pembelajaran itu dan sudah dijelaskan masing-

masing tujuan itu apa. 

Tanya : Seperti apa menurut saudara gambaran 

pelaksanaan skills lab-nya? Mulai dari awal 

sampai berakhirnya jadwal skills lab hari itu. 

Jawab : Setiap pengampu setelah masuk memberi 

penjelasan tujuan, bagaimana melaksanakannya 

 

 

 

 

Perencanaan : 

- Jadwal 

- Lamanya waktu 

pembelajaran 

- Pengampu  

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan : 

Penjelasan tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan : 

Metode pembelajaran 

demonstrasi 

redemonstrasi 
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dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu para 

pengampu memberi contoh. Setelah itu pengampu 

pengampu meminta setiap mahasiswa untuk 

menjelaskan kembali/mengulang apa yang sudah 

dilakukan pengampu. Berdasarkan contoh-contoh 

yang sudah diberikan pengampu membuat kami 

paham tindakan apa yang harus kami lakukan dan 

para dosen “mudengku pak”. 

Tanya : Bagaimana gambaran mahasiswa mencoba 

kembali? 

Jawab : Pada awalnya dulu setiap mahasiswa harus 

memperagakan satu per satu. Lama kelamaan 

hanya diwakilkan pada sebagian orang saja untuk 

mengulang dan hanya orang itu-itu saja yang 

mengulang. Satu kelompoknya ada 37 orang, 

yang tidak semuanya mencoba pada jadwal 

tersebut. Kalau akan mengulang meminta waktu 

lain kepada dosen pengampu. 

Tanya : Apa kendalanya? 

Jawab : Mungkin kurangnya waktu. Pada tidak mau 

mencoba mengulang karena merasa sudah 

mengerti. Mayoritas seperti itu pada malas gitu 

lho pak. “Ah aku wis mudeng” padahal kalau 

dipraktekkan belum tentu bisa. 

Tanya : Sudah efektifkah pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat daruratnya? 

Jawab : Tidak efektif. Kalau bisa ya …. Diwajibkan ….. 

ya walaupun sore atau cari waktu lain. Paling 

tidak, tidak hanya seminggu kita bisa ditingkatkan 

atau ditambah. 

Tanya : Ada kebebasan untuk mahasiswa mengulang 

sendiri di luar jam skills tab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan : tidak efektif 

Kendala redemonstrasi 

- Waktu kurang, tidak 

semua bisa mencoba 

- Mahasiswa malas 

- Merasa sudah tahu 

 

Saran : 

- Diwajibkan 

- Waktu pembelajaran 

ditambah 
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Jawab : Sebenarnya diberi kebebasan tapi masalahnya 

pada tidak mau pak. Kendalanya kebanyakan dari 

mahasiswa. Kalau diberitahu hari ini ada skills 

lab, …..” ah skills lab, apa “…. Pada 

menyepelekan….pak 

Tanya : Apa efek/akibat yang dirasakan kalau tidak 

mencoba? 

Jawab : Menurut saya ada efeknya. Skill ini kan tidak 

hanya berguna saat ini saja tapi juga saat yang 

akan datang waktu kita sudah bekerja. Kan jadi 

tidak tertatih pak. 

Tanya : Apakah semua mahasiswa meremehkan? Apa 

faktor penyebabnya? 

Jawab : Mahasiswa malu dilihat orang, selain itu juga 

didukung mereka pingin melakukan kegiatan 

yang lain. Faktor terbesarnya malas dan mereka 

lebih memberatkan kegiatan pribadi, pingin 

istirahatlah gitu….. 

Tanya : Solusi apa yang saudara berikan? 

Jawab : Ya…. Ini sebenarnya lebih kepada individu. Dia 

sadar nggak ini untuk apa. Setiap mahasiswa 

digilir untuk mencoba walaupun waktunya tidak 

cukup, bisa mencari waktu lain. Yang penting 

wajib mencoba. 

Tanya : Apakah setiap dosen melakukan pendampingan 

Jawab : Setiap dosen memang mendampingi, tapi mereka 

hanya diam saja hanya melihat, terus setelah itu 

baru mengevaluasi kegiatan tersebut benar atau 

salah, tidak pada waktu mahasiswa melakukan 

kegiatan. Pada waktu akhir dari praktek tersebut 

baru dievaluasi ini benarnya dimana, salahnya 

dimana. Kebanyakan para pengampu seperti itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor penyebab : 

- Malu dilihat 

- Malas  

- Mendahulukan 

kepentingan pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Pendampingan selama 

tindakan : cukup baik 
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hanya mengevaluasi di akhir saja. 

Tanya : Pendampingan seperti apa yang saudara inginkan? 

Jawab : Menurut saya pendampingan pengampu sudah 

cukup baik. Tapi sebaiknya setiap mahasiswa 

melakukan langsung diingatkan, bukan setelah 

selesai. 

Jawab : Evaluasi ada, tetapi hanya …. apa, seperti ini lho 

pak….” Ya ini tindakannya sudah benar, tapi ada 

yang salah. Sebaiknya begini…begini…” Gitu aja 

pak. 

Tanya : Apakah ada evaluasi hasil? 

Jawab : Tingkat 3 semester VI ini belum merasakan 

evaluasi hasil tersebut. Informasinya… ada…. 

dalam bentuk uji OSCA. 

Tanya : Seperti apa pembelajaran laboratorium yang ideal 

menurut saudara? 

Jawab : Yang kami inginkan untuk pembelajaran 

laboratorium yang ideal: waktu ditambah tidak 

hanya 1 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu 

supaya kita semua bisa mencoba. Kemudian 

setiap mahasiswa diwajibkan mencoba. Dosen 

tidak hanya mengevaluasi di akhir saja, tetapi 

setiap kali salah langsung dibenarkan. 

 

Evaluasi : 

- Evaluasi proses 

- Evaluasi hasil 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan mahasiswa 

terhadap pembelajaran 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat 

darurat : 

- Pembelajaran 

laboratorium ditambah 

- Setiap mahasiswa 

wajib mencoba 

- Optimalisasi evaluasi 

proses 
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 

 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke – 6 

Waktu wawancara : 20 Mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Rapat 

Pewawancara : Kasiman, S. Kep. Ns 

Nara Sumber : Nurul Masru’ah, Amd. Keb 

Topik wawancara : Perencanaan pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat, 

pelaksanaan pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat, 

evaluasi pembelajaran, 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat. 

Tanya : Bagaimana perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan menurut bu Nurul? 

Jawab : Eee…terima kasih. Perencanaan pembelajaran 

laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 

di Akper Kosgoro Pandaan bisa dikatakan sudah 

bagus. Terdiri dari yang pertama setiap dosen 

harus mampu menyiapkan SAP (satuan acara 

pembelajaran) tentang tindakan yang akan 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung. 

Yang kedua meliputi sarana prasarana termasuk 

peralatan yang akan dilakukan tindakan oleh 

mahasiswa selama pembelajaran berlangsung 

secara lengkap. Terakhir yang ketiga jadwal 

pembelajaran sudah dibuat pengelola, meliputi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan menurut 

dosen sudah bagus 

- SAP 

- Sarana prasarana 

- Jadwal pembelajaran 
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jadwal, waktu, jenis tindakan dan pengampunya. 

Tanya : Keberadaan dokumen pembelajaran ini ada di 

tangan dosen, bagian laboratorium atau bagian 

lain? 

Jawab : Untuk dokumen perencanaan mengenai 

perencanaan pembelajaran terdapat di bagian 

pendidikan Akper Kosgoro Pandaan. Jadi 

dokumennya ada. 

Tanya : Bagaimana penjelasan tujuan yang akan dicapai 

dalam setiap pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat kepada peserta didik? 

Yang mungkin kita menyebutkannya skills lab. 

Jawab : Penjelasan tujuan pembelajaran setiap awal 

pembelajaran setiap tatap muka dengan 

mahasiswa selalu dijelaskan tentang tujuan yang 

akan dicapai pada hari tersebut sehingga sudah 

tahu tujuan akhir yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut. 

Tanya : Pelaksanaan pembelajaran laboratorium yang 

dikenal dengan istilah skills lab. Setiap skills lab 

metode apa yang digunakan? 

Jawab : Metode yang dipakai saat skills lab biasanya saya 

memakai metode demonstrasi yang dilakukan 

olehs aya sendiri kemudian redemonstrasi yang 

dilakukan oleh mahasiswa. …(diam)… kemudian 

redemonstrasi ini bisa disebut tindakan mandiri, 

mahasiswa mampu melakukannya sendiri, 

sedangkan saya mendampingi dan mahasiswa ada 

yang berperan sebagai observer selama skills lab. 

Kemudian terakhir nanti kita bisa melakukan 

evaluasi. Seperti itu…. Yang bisa saya lakukan 

dalam skills lab. 

 

Dokumen perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tujuan: fungsi 

perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan metode 

pembelajaran: 

demonstrasi-

redemonstrasi 
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Tanya : Apa peran pengampu pada waktu pendampingan 

redemonstrasi? Bagaimana gambarannya? 

 

Jawab : Pada waktu pendampingan redemonstrasi yang 

dilakukan mahasiswa satu tadi melibatkan 

mahasiswa lain sebagai observer dan saya, dosen 

akan mendampingi. Kadang ada mahasiswa yang 

tidak tahu atau tidak mengerti tentang tindakan 

yang dilakukan, maka saya sebagai dosen 

pengampu akan memberikan tambahan informasi. 

Dan kalau ada mahasiswa yang salah dalam 

melakukan tindakan maka saya akan melakukan 

pembenaran tindakan. Dan diakhir pembelajaran 

nanti mahasiswa yang berperan sebagai observer 

akan memberikan komentar tentang tindakan 

skills lab yang dilakukan oleh temannya, masih 

kurang apa saja selain dari saya. 

Kalau boleh dibilang, dosen sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran skills lab. 

Tanya : Dalam pendampingan redemonstrasi apakah 

seluruh mahasiswa kebagian peran melakukan 

tindakan? 

Jawab : Dalam redemonstrasi mahasiswa berpasangan. 

Sebagai timer, observer dan pelaksana. Untuk 

tindakan langsung mungkin hanya I diantara 3 

yang melakukan, karena mereka kemudian 

bergantian. 

Tanya : Dengan model redemonstrasi tersebut, ada 

kendala atau tidak? 

Jawab : Kemungkinan kendalanya yang seperti 

ini….dalam pasangan tersebut, siapa yang PD 

yang berani yang biasanya maju melakukan 

Peran pengampu : 

Fasilitator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redemonstrasi dengan 

cara berpasangan  

 

 

 

 

 

Kendala nredemonstrasi :  

- Mahasiswa yang aktif 

yang melakukan 

tindakan  

- Mahasiswa yang pasif 

menjadi observer  
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tindakan, yang lain diam (observer). Yang pasif, 

“Saling Menunjuk” biasanya tidak berani 

melakukan tindakan sendiri. Tetapi tidak lupa 

pula selalu kita motivasi, salah tidak menjadi 

masalah yang penting selalu berlatih. Dengan 

mencoba mereka tahu kalau ada kesalahannya dan 

pada evaluasi terakhir bisa memperbaiki. 

Tanya  : Terdapat berapa pasang mahasiswa yang 

redemonstrasi dalam tiap kelompok? 

Jawab  : Satu kelompok ± 37an mahasiswa. Kadang ada 

mahasiswa yang tidak masuk. Jadi 30-37 

mahasiswa di bagi 3 ada 10 pasang. Dan mereka 

redemonstrasi secara bersama dengan alat lebih 

dari satu set. 

Tanya : Apakah ada kendala dari segi waktu? 

Jawab : Dari segi waktu sudah mencukupi, untuk mulai 

dari persiapan alat, demonstrasi dan redemonstrasi 

sudah cukup waktunya. 

Tanya : Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh 

pengampu sendiri dan pengelola (bagian 

laboratorium dan pendidikan)? Bentuk 

evaluasinya seperti apa? 

Jawab : Ada 2 bentuk evaluasinya. Evaluasi proses 

pembelajaran setiap akhir pembelajaran. Apakah 

tujuan tercapai dan setiap redemonstrasi tindakan 

mandiri dosen akan melakukan evaluasi apakah 

ada kesalahan dalam melakukan tindakan dan 

kalau ada mahasiswa yang belum paham kita akan 

mengulang. Sehingga terjadi interaksi antara 

dosen dan mahasiswa, kalau ada yang belum 

dipahami maka kita akan mengulang. Yang kedua 

evaluasi hasil di setiap akhir semester dengan 

- Tidak ada kendala 

waktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada kendala waktu 

dalam pembelajaran  

 

 

 

 

 

Evaluasi  

- Evaluasi proses setiap 

akhir pembelajaran  

- Evaluasi hasil dengan 

OSCA 
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metode OSCA yang terdiri dari uji kognitif dan uji 

tindakan/skills lab. Tindakan tersebut dilakukan 

dalam waktu 7 menit dari tahap pre interaksi 

sampai dengan evaluasi kepada pasien. Pasien 

disini bisa probandus boneka atau orang. 

Tanya : Bagaimana penentuan kelulusannya? 

Jawab : Sistem penentuan kelulusannya dari metode 

OSCA ini, kalau untuk masing-masing tindakan 

NBL 70 untuk nilai absolutnya dari nilai 

maksimal 100. Dan diakhir digabung antara 

kognitif dan tindakannya dengan nilai akhir batas 

lulusnya 2,75 atau 68 untuk absolutnya. 

Tanya : Metode evaluasi hasil OSCA ini cukup efektif 

atau belum? Atau ada metode lain yang diusulkan 

supaya proses evaluasi hasilnya lebih optimal. 

Jawab : Ya. Untuk proses evaluasi selama ini memang 

metode OSCA ada nilai lebih dan 

kurangnya......e....(diam). Nilai lebihnya 

mahasiswa mampu menyelesaikan tindakan dalam 

waktu yang singkat. Kekurangannya stressornya 

tinggi. Mahasiswa masuk ruangan menjadi “blank 

atau grogi dan bingung” karena gagal di tempat 

lain atau situasi lain. Barangkali karena 

dipengaruhi oleh kegagalan di tempat lain. Saya 

rasa metode OSCA ini masih cukup efektif untuk 

menilai hasil akhir, dan saya belum mempunyai 

usulan lain mengenai evaluasi hasil ini dengan 

metode yang lain. 

Jawab : Profil pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro 

Pandaan sudah cukup bagus. Hanya saya ingin 

menambah usulan. Untuk ruangan yang dipakai 

 

 

 

Penentuan kelulusan NBL 

70 atau 2.75 

 

 

 

 

 

 

 

OSCA cukup efektif 

untuk menilai hasil akhir. 

Kelebihan OSCA adalah 

mampu menyelesaikan 

tindakan dalam waktu 

singkat  

Kekurangan OSCAadalah 

stressor tinggi.  

 

 

 

 

 

Harapan dosen terhadap 

pembelajaran 

laboratorium asuhan 

keperawatan gawat 

darurat :  

- Evaluasi OSCA 

dengan ruangan bilil 
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pakai pada evaluasi hasil akhir dengan metode 

OSCA dalam bentuk bilik tertutup sehingga antar 

mahasiswa tidak saling mendengar atau melihat 

tindakan yang dilakukan oleh teman di 

sebelahnya. Selain itu juga diadakan penyusunan 

buku skills lab gawat darurat meliputi materi-

materi yang akan diajarkan pada semester VI yang 

diterbitkan oleh institusi yang akan menjadi 

pedoman bagi mahasiswa. 

Tanya : Kalau sistem pembelajarannya sendiri menurut bu 

Wahyu sudah ideal? 

Jawab : Sistem pembelajaran untuk skills lab di Akper 

Kosgoro Pandaan dengan pembagian kelompok 

itu menurut saya belum ideal. Idealnya semua 

mahasiswa melakukan tindakan baik mahasiswa 

yang pasif, kurang yang hanya ikut arus harus 

“dispressure” untuk berlatih meskipun masih 

kalah, masih perlu dibacakan check listnya, tiap 

tahapnya dia bisa melakukan yang penting harus 

mencoba. Begitu.... 

tertutup  

- Penyusun buku 

panduan skills lab  

- Mahasiswa yang pasif 

/ hanya ikut arus 

“dipressure” untuk 

mencoba  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

121 

TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 
 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke – 6  

 

Waktu wawancara : 24 Mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Dosen 

Pewawancara             : Kasiman, S. Kep. Ns 

Nara Sumber : Lely Halida, Amd. Keb.  (Ka Bag 

Laboratorium) 

Topik wawancara : Klarifikasi pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat  

 

Transkrip Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah sebelumnya meminta ijin 

dan melakukan kontrak waktu untuk mengadakan 

wawancara. Diawali terlebih dahulu dengan penyampaian 

tujuan wawancara dan topik wawancara. Setelah tercapai 

kesepakatan wawancara dimulai. 

 

Tanya : Saya ingin klarifikasi dengan ibu mengenai 

beberapa data yang sudah saya peroleh 

sebelumnya. Apakah ibu bersedia? 

Jawab : Ya 

Tanya : Apa dasar ibu dalam membuat perencanaan 

pembelajaran ? 

Jawab : Perencanaan program pembelajaran laboratorium 

khususnya, yang sebenarnya merupakan aplikasi 

dari pengalaman belajar praktikal mata kuliah 

keperawatan, kami susun berdasarkan kurikulum 

yang berlaku saat ini. Kurikulum yang dipakai 

adalah kurikulum Nasional Pendidikan Diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar perencanaan 

program pembelajaran  

 

Perencanaan program 

pembelajaran berdasarkan 

kurikulum yang berlaku 

dan juga mengacu pada 

pedoman akreditasi  
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III keperawatan tahun 2009. selain itu, karena 

untuk penilaian akreditasi juga, maka kita 

mengacu ke sana, pada pedoman akreditasi yang 

berlaku untuk institusi pendidikan kesehatan dari 

Departemen Kesehatan. 

Tanya : Apakah ibu menggunakan salah satu model 

perencanaan pembelajaran ? Dari Dick and 

Carey misalnya ? 

Jawab : Menggunakan secara langsung memang belum 

semuanya, tapi kita pernah mengenal atau 

mendengarnya ..... yang 10 langkah itu kan. 

Hanya karena dalam kurikulum dan pedoman 

lain tidak menunjukkan secara khusus 

penggunaan model tersebut, kita tidak 

mengaplikasikan secara total. 

Tanya : Kalau kita menggunakan model Dick and Carey, 

ada beberapa langkah yang tampaknya tidak 

dilakukan. Diantaranya analisis instruksional dan 

identifikasi perilaku awal mahasiswa. Bagaimana 

pendapat ibu dalam hal ini?  

Jawab  : Sebenarnya saya rasa langkah-langkah itu sudah 

dilakukan. Tetap tidak dituliskan dan hanya 

menjadi semacam pengetahuan atau catatan bagi 

pengampunya. Mungkin juga karena pemahaman 

yang berbeda dalam menafsirkan hal ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak menggunakan model 

desain instruksional 

tertentu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah desain 

instruktional dilakukan tapi 

tidak terdokumen. Karena 

pemahaman yang berbeda  
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TRANSKRIP DAN ANALISA HASIL WAWANCARA 
 

HASIL WAWANCARA ANALISA 

Catatan Lapangan ke – 8 Focus Gorup Discusion 

 

Waktu wawancara : 24 Mei 2010 

Tempat wawancara : Ruang Dosen 

Pewawancara             :  Kasiman, S. Kep. Ns 

Nara Sumber : 1. Nurul Masru’ah, Amd. Keb. 

                          2. Lely Halida, Amd. Keb 

                          3. H. S. Wafa, S. Kep.Ns 

Topik wawancara : Klarifikasi pelaksanaan 

pembelajaran laboratorium 

asuhan keperawatan gawat darurat 

dan kendala pembelajaran  

 

Transkrip Wawancara 

Saya melakukan fokus group diskusi setelah sebelumnya 

mengadakan janji dan kontrak waktu dengan para dosen 

pengampu skills lab untuk pelaksanaan diskusi mengenai 

pembelajaran laboratorium asuhan keperawatan gawat 

darurat dan kendala pembelajaran laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat di Akper Kosgoro Pandaan . 

Tanya  : Pada pelaksanaan pembelajaran laboratorium, 

apakah menerapkan model pembelajaran 

tertentu? Semisal problem based learning, 

independent learning atau integrated learning? 

Jawab1: Saya rasa di Akper Kosgoro Pandaan belum 

menerapkan secara khusus ya. Tapi pada 

dasarnya kita tetap menekankan kemandirian dan 

keaktifan mahasiswa. Khusus pada pembelajaran 

laboratorium, memang masih pengampu sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum menerapkan model 

pembelajaran tertentu. 

 

 

Pada pembelajaran 
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central ya. Karena ini adalah ilmu baru bagi 

peserta didik. Pengampu menjadi central 

terutama dalam peragaan tindakan atau prosedur 

keterampilan keperawatan. 

Jawab2: Kebetulan saya mengampu untuk keterampilan 

laboratorium yang tidak bersifat keterampilan 

tindakan, tapi keterampilan berpikir. Memang 

model-model yang ibu sebutkan tadi saya rasa 

belum diterapkan secara khusus. Tapi pada PBM 

laboratorium saya, mahasiswa yang menentukan 

sendiri topik kegiatannya. 

Tanya : Khususnya pada pembelajaran laboratorium 

yang bersifat keterampilan, selain metode 

demonstrasi, bapak / ibu menggunakan metode 

apa? 

Jawab2: Saya juga menggunakan diskusi dan role play. 

Satu orang mahasiswa maju sebagai pemberi 

materi penyuluhan kesehatan, dan anggota 

kelompok yang lain menjadi audience / 

pendengar seakan-akan mereka adalah warga 

masyarakat atau keluarga pasien yang diberi 

penyuluhan. Setelah selesai penyuluhan, 

penampilan mahasiswa tadi dinilai dan 

didiskusikan bersama kelebihan dan kekurangan. 

Jawab1: Saya juga menggunakan metode role play. Jadi 

ada mahasiswa yang berperan sebagai pasien 

Gawat Darurat, ada yang menjadi keluarga 

pasien dan ada yang berperan sebagai perawat 

Gawat Darurat. Tergantung dari topik apa yang 

kita pelajari pada kegiatan laboratorium tersebut. 

Jawab3: Kalau saya metode demonstrasi yang paling 

banyak dan paling sering saya pakai. Karena 

laboratorium dosen masih 

menjadi centaral. 
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laboratorium asuhan 

keperawatan gawat darurat 
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saya mengajarkan keterampilan teknik atau 

keterampilan tindakan, yang menuntut setiap 

mahasiswa harus bisa melakukannya sebelum ke 

pasien langsung. 

Tanya : Bagaimana keefektifan metode-metode tersebut 

menurut ibu / bapak? 

Jawab2: Untuk pendidikan kesehatan saya rasa sangat 

efektif dengan menggunakan role play dan 

diskusi. Mahasiswa menjadi terbiasa dalam 

menghadapi audience, karena mereka sudah 

mempraktekkan di laboratorium. Dan settingnya 

dibuat seperti kenyataan di lapangan. 

Jawab1: Untuk keperawatan Gawat Darurat, saya rasa 

juga efektif menggunakan role play. Karena pada 

keperawatan Gawat Darurat itu yang ditekankan 

adalah kemampuan komunikasi dengan pasien, 

dan pasien Gawat Darurat itu berbeda lho.... 

dengan pasien pada umumnya yang sakit fisik. 

Pasien Gawat Darurat itu unik, kita harus tahu 

bagaimana mood dan perasaan pasien saat itu. 

Jawab3: Saya rasa pemilihan metode tergantung dari 

materi yang disampaikan ya bu. Kalau saya 

memang metode demonstrasi saya rasa paling 

efektif, karena mengajarkan keterampilan teknik 

kan memang harus diberi contoh dulu biar tidak 

salah. 

Tanya : Dari beberapa wawancara sebelumnya, kami 

mendapatkan data bahwa ada kendala dalam 

pembelajaran laboratorium, diantaranya 

mahasiswa kurang aktif, tidak punya motivasi 

dalam melakukan redemonstrasi. Bagaimana 

menurut pendapat bapak/ibu? 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan metode 

pembelajaran laboratorium 

tergantung dari materi yang 

diajarkan, dan efektif untuk 

materi yang sesuai. 
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Jawab1: Saya pernah mengalaminya juga. Memang ada 

mahasiswa yang seperti itu. Tapi menurut saya, 

motivasi itu tergantung dari mahasiswanya. Ada 

tidak motivasi dalam dirinya untuk belajar dan 

bisa. 

Tanya : Menurut ibu / bapak apa yang perlu dilakukan 

untuk mengatasi hal tersebut. Kala pernah 

mengalami kondisi mahasiswa kurang aktif dan 

kurang motivasi, usaha apa yang sudah ibu 

bapak lakukan untuk meningkatkan kembali 

motivasi mahasiswa? 

Jawab1: Yang saya lakukan, dengan membuat suasana 

senyaman mungkin dan berusaha menumbuhkan 

motivasi internal mahasiswa dengan memberi 

gambaran akan tanggung jawab seorang perawat 

sebagai tenaga kesehatan. Sebenarnya hal-hal 

seperti itu sudah disampaikan juga pada mata 

kuliah etika keperawatan dan keperawatan 

profesional. Sehingga diharapkan mahasiswa 

menjadi mencintai profesi dan mau belajar. 

Jawab2: Kalau saya dengan melibatkan mahasiswa lain 

sebagai observer, audience atau pengamat saat 

pembelajaran laboratorium dan nanti 

memberikan penilaian atau komentar. 

Jawab3: Saya menempuh dengan mewajibkan mahasiswa 

melakukan perasat tindakan yang diajarkan, 

dengan dipanggil satu persatu. Bisa berpasangan, 

satu mahasiswa yang mendemonstrasikan ulang 

dan mahasiswa lain menjadi pengamat/observer 

tindakan dengan menggunakan check list urutan 

tindakan yang harus dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengatasi kendala 

pembelajaran laboratorium 

: 

- Membuat suasana 

belajar di laboratorium 

senyaman mungkin 

- Melibatkan mahasiswa 

dengan peran yang 

berbea 

- Mewajibkan mahasiswa 

dengan dipanggil satu 

persatu satu berpasangan 
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Lampiran 6 

KESIMPULAN ANALISIS WAWANCARA 
 
A. Perencanaan Pembelajaran 
 

1. Kepala Bagian Laboratorium 
Dengan bagian pendidikan, yang jelas jadwal menyesuaikan. Jadwal yang sudah 
ditentukan oleh bagian pendidikan, itu..... yang akan disampaikan kepada 
laboratorium, kita ‘menyesuaikan dari jadwal yang sudah ada. Jadi tidak 
membuat jadwal pada hari yang berbeda. 
 
Untuk pengaturan jadwal penggunaan laboratorium dari kepala bagian 
laboratorium, tetapi untuk materi pembelajaran (materinya) yang bertanggung 
jawab pengampunya sendiri. 
 
Masing-masing pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, sehingga 
harapannya masing-masing materi pembelajaran mencakup keseluruhan materi 
yang disampaikan tercakup dalam 16 minggu efektif (16 kali pertemuan). Pada 
perencanaan ini mahasiswa satu kelas dibagi dalam 2 kelompok besar dan 
masing-masing kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil. 
 
Mahasiswa total dalam satu kelas dibagi dalam 2 kelompok besar, kemudian 
dalam pelaksanaannya masing-masing kelompok besar dibagi lagi menjadi 2 
kelompok kecil agar lebih efektif dalam pelaksanaannya. Diharapkan dari 
kelompok kecil ini mahasiswa lebih efektif dalam menerampilkan diri sendiri.  
 
Di bagian perencanaan kita membagi alokasi waktu, materi, pengampu dan 
mahasiswa. 
 
Untuk dokumen meliputi dari apa saja materi yang disampaikan, dari bahan 
ataupun sumber dari materi itu, dalam artian mungkin Gawat Darurat sesuai 
dengan kompetensi kelasnya. Kemudian juga waktunya, tanggal-tanggalnya, 
juga ada kita rencanakan sekalian. Kemudian kalau nabrak atau bertepatan 
dengan hari libur nasional itu kepentingannya mahasiswa dengan dosen 
pengampu untuk mencari pengganti waktunya sendiri, kita tidak merencanakan 
untuk penggantian waktunya kapan. 
 
Kalau sampai dengan perencanaan mengenai materi lengkapnya itu tanggung 
jawab dosen pengampunya, karena yang tahu persis apa yang akan disampaikan 
itu adalah dari dosen pengampunya, bukan dari bagian laboratorium asuhan 
keperawatan gawat darurat. 
 
Tujuan umum pembelajaran laboratorium disampaikan oleh kepala bagian 
laboratorium, kaitannya dengan perencanaan yang tadi. Tapi sedangkan untuk 
tujuan dari masing-masing tindakan itu disampaikan oleh masing-masing dosen 
pengampu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
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Perencanaan program pembelajaran laboratorium khususnya, yang sebenarnya 
merupakan aplikasi dari pengalaman belajar praktikal mata kuliah keperawatan, 
kami susun berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum yang 
dipakai adalah kurikulum Nasional pendidikan Diploma III keperawatan tahun 
2009. Selain itu, karena untuk penilaian akreditasi juga, maka kita mengacu 
kesana, pada pedoman akreditasi yang berlaku untuk institusi pendidikan 
kesehatan dari Departemen Kesehatan. 
 
Sebenarnya saya rasa langkah-langkah itu sudah dilakukan. Tetapi tidak 
dituliskan dan hanya menjadi semacam pengetahuan atau catatan bagi 
pengampunya. Mungkin juga karena pemahaman yang berbeda dalam 
menafsirkan hal ini. 
 

2. Dosen 
Perencanaan pembelajaran di laboratorium asuhan keperawatan gawat darurat 
AKPER Kosgoro Pandaan meliputi yang pertama pembuatan SAP, sudah 
disiapkan sebelumnya, yang mana pengampu siap menyampaikannya kepada 
mahasiswa. Pembuatan SAP include pada SAP mata kuliah teori. Yang kedua 
observasi gawat darurat di laboratorium, disampaikan apa tujuan pemberian 
materi kepada mahasiswa, itupun disampaikan di awal sebelum pembelajaran 
dimulai. Hari sebelumnya hand out materi yang akan dipelajari sudah diberikan 
kepada mahasiswa. 
 

3. Mahasiswa 
Menurut saya perencanaannya sudah bagus. Karena dimulai dari awal sebelum 
kita masuk sudah dibuat jadwal meliputi hari, waktu, pengampu dan regu jaga 
atau piket yang bertugas untuk persiapan alat. Perencanaan semua sudah 
terorganisir sehingga pelaksanaannya e.....istilahnya tidak semrawut karena 
sudah direncanakan dari awal sejak sebelum pembelajaran praktek. 
 
Penjadwalannya sudah ada. Jadwalnya sudah ditempel dan dibagikan kepada 
masing-masing kelompok tapi perwakilan. Kan ada 2 kelompok tingkat 3 ini 
pak. Tiap kelompok diberi satu. Jadi tiap kelompok tahu. Para anggota 
kelompok menanyakan kepada yang membawa itu pak.... Kemudian lamanya 
waktu pembelajaran, pengampu juga sudah ada. 

 
B. Pelaksanaan pembelajaran 

1. Kepala Bagian Laboratorium 
Pada perencanaan skill lab ini kalau kebetulan hari libur harus mengganti pada 
hari yang lain. Jadi tidak mungkin kosong sama sekali. Karena kalau sekali 
kosong maka sebagian kelompok tidak mendapatkan materi pembelajaran. 
 

2. Dosen Pengampu 
Mahasiswa harus mempunyai pengalaman mencoba perasat tindakan yang 
diajarkan, karena kalau sudah pernah melakukan maka mahasiswa mempunyai 
pengalaman 
Yaitu begitu mahasiswa mendapat hand out, mahasiswa ternyata tidak 
mempersiapkan diri untuk belajar, sehingga saat proses pembelajaran mereka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

129 

hanya satu arah tidak ada feed back. Mahasiswa tidak siap jadi “blank”, 
sehingga kita ada kesulitan waktu menyampaikan dan waktunya tidak efektif. 
Saya akan mencoba lagi .... ini baru akan mencoba lagi metode Pre conference 
lagi meskipun hanya sebatas menstimulasi mahasiswa untuk belajar, itu lebih 
baik ada, evaluasi awalnya (pre test, penulis) secara tertulis ataupun lisan. Pre 
conference itu untuk menstimulasi mahasiswa agar belajar. 
 
Sekarang tidak ada Pre Conference jadi justru riview nya kita yang 
menyampaikan. Kadang-kadang mahasiswa masih “blank” meskipun materinya 
sudah diberikan saat perkuliahan dan hand outnya sudah diberikan hari 
sebelumnya. Bahkan mereka masih “nol”, banyak yang tidak paham. Sekarang 
yang dilakukan yaitu datang, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, 
rekomendasi tanpa ada feed back/evaluasi sebelum redemonstrasi. 
 
Pada waktu pendampingan redemonstrasi yang dilakukan mahasiswa atau tadi 
melibatkan mahasiswa lain sebagai observer dan saya, dosen akan 
mendampingi. Kadang ada mahasiswa yang tidak tahu atau tidak mengerti 
tentang tindakan yang dilakukan, maka saya sebagai dosen pengampu akan 
memberikan tambahan informasi. Dan kalau ada mahasiswa yang salah dalam 
melakukan tindakan maka saya akan melakukan pembenaran tindakan. Dan di 
akhir pembelajaran nanti mahasiswa yang berperan sebagai observer akan 
memberikan komentar tentang tindakan skills lab yang dilakukan oleh 
temannya, masih kurang apa saja dari saya. Kalau boleh dibilang, dosen sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran skills lab. 
 
Kemungkinan kendalanya yang seperti ini ... dalam pasangan tersebut, siapa 
yang PD yang berani yang biasanya maju melakukan tindakan, yang lain diam 
(observer). Yang pasif “Saling Menunjuk” biasanya tidak berani melakukan 
tindakan sendiri. Tetapi tidak lupa pula selalu kita motivasi, salah tidak menjadi 
masalah yang penting selalu berlatih. Dengan mencoba mereka tahu kalau ada 
kesalahannya dan pada evaluasi terakhir bisa memperbaiki.  
 
Saya juga menggunakan diskusi dan role play. Satu orang mahasiswa maju 
sebagai pemberi materi penyuluhan kesehatan, dan anggota kelompok yang lain 
menjadi audience / pendengar seakan-akan mereka adalah warga masyarakat 
atau keluarga pasien yang diberi penyuluhan. Setelah selesai penyuluhan, 
penampilan mahasiswa tadi dinilai dan didiskusikan bersama kelebihan dan 
kekurangannya.  
 
Untuk pendidikan kesehatan saya rasa sangat efektif dengan menggunakan role 
play dan diskusi.  
 
Untuk keperawatan Gawat Darurat, saya rasa juga efektif menggunakan role 
play  
 
Saya rasa pemilihan metode tergantung dari materi yang disampaikan ya pak. 
Kalau saya memang metode demonstrasi saya rasa paling efektif, karena 
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mengajarkan keterampilan teknik kan memang harus diberi contoh dulu biar 
tidak salah.  
 
Yan saya lakukan, dengan membuat suasana senyaman mungkin dan berusaha 
menumbuhkan motivasi internal mahasiswa dengan memberi gambaran akan 
tanggung jawab seorang perawat sebagai tenaga kesehatan. Sebenarnya hal-hal 
seperti itu sudah disampaikan juga pada mata kuliah etika keperawatan dan 
keperawatan profesional. Sehingga diharapkan mahasiswa menjadi mencintai 
profesi dan mau belajar.  
 
Kalau saya dengan melibatkan mahasiswa lagi sebagai observer, audience atau 
pengamat saat pembelajaran laboratorium dan nanti memberikan penilaian atau 
komentar. 
 
Saya menempuh dengan mewajibkan mahasiswa melakukan perasat tindakan 
yang diajarkan, dengan dipanggil satu persatu.  
 

3. Mahasiswa  
Menurut saya efektif karena dari awal sudah direncanakan dan pelaksanaannya 
sistematis.  
 
Pelaksanaannya sebenarnya sudah baik. Kendalanya ya...waktu yang tidak 
sesuai jadwal itu pak, dari dosennya. 
 
Sebenarnya kami keberatan kalau jadwal kosong, karena sulit mencari waktu 
gantinya, apalagi perkuliahan di semester 6 ini sangat padat.  
 
Setiap pengampu setelah masuk memberi penjelasan tujuan, bagaimana 
melaksanakannya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu para pengampu 
memberi contoh. Setelah itu pengampu meminta setiap mahasiswa untuk 
menjelaskan kembali/mengulang apa yang sudah dilakukan pengampu. 
Berdasarkan contoh – contoh yang sudah diberikan pengampu membuat kami 
paham tindakan apa yang harus kami lakukan dan para dosen “mudengke pak”. 
 
Untuk metodenya saya tidak tau. Tapi dalam setiap skills lab. Biasanya 
menyiapkan alat, kemudian dosen menjelaskan tujuan dan materi dan 
memberikan contoh atau mempraktekkan cara melaksanakan tindakan. Setelah 
itu mahasiswa mencoba serta diawasi kalau ada salah langsung diingatkan. 
 
Masalah pendampingan tergantung dosennya. Ada yang mendampingi ada jua 
yang tidak. Waktu mendampingi ada yang cuek, mahasiswa tidak dibimbing. 
Tapi ada juga yang membimbing sampai mahasiswa bisa. Prosentase dosen yang 
membimbing 75% pak, yang 25% mendampingi tapi tidak membimbing.  
 
Ada dosen yang mewajibkan, tapi biasanya yang maju untuk skills lab hanya 
orang –orang tertentu saja yang berai maju untuk mencoba tersebut. Menurut 
saya ini...kurang efektif karena tidak semua bisa melakukannya karena waktu 
yang kurang lama.  
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Kadang tidak efektifnya skill lab karena faktor alat (sarana prasarana) dan 
kendala waktu, yaitu waktu yang telat sehingga skills labnya molor. Sebaiknya 
pak ... waktunya on time. Jam 9 jadwalnya masuknya  ya ... dimulai jam 
tersebut. Juga penambahan alat (sarana prasarana). 
 
Biasanya yang piket hanya menyediakan 1 set alat. Sebenarnya kalau 
menyediakan lebih dari itu, masih mencukupi. 
 
Kadang mahasiswa ada yang mau mencoba demonstrasi ulang ada juga yang 
tidak. Kebanyakan mahasiswa tidak mau mengulang, kamu saja ... kamu saja... 
gitu sehingga yang mengulang itu-itu saja. 
 
Mungkin kurangnya waktu. Pada tidak mau mencoba mengulang karena merasa 
sudah mengerti. Mayoritas itu pada malas gitu lho pak. “Ah aku wis mudeng” 
padahal kalau dipraktekkan belum tentu bisa. 
Kendalanya kebanyakan dari mahasiswa. Kalau diberitahu hari ini ada skills 
lab... “ah skills lab, apa” ... pada menyepelekan ... pak. 
 
Apakah semua mahasiswa meremehkan? Apa faktor penyebabnya? Mahasiswa 
malu dilihat orang, selain itu didukung mereka pengin melakukan kegiatan yang 
lain. Faktir terbesar malas dan mereka lebih memberatkan kegiatan pribadi, 
pengin istrirahat gitu.....................  

 
C. Evaluasi Pembelajaran  

1. Kepala bagian Laboratorium  
Beberapa tahun terakhir ini sesuai petunjuk dinas kesehatan ujian atau bentuk 
evaluasinya dalam bentuk uji OSCA (Objective Structured Clinical Assesment), 
yang menguji tidak hanya keterampilan tapi juga kognitif. Keterampilan yang 
diujikan yaitu keterampilan keperawatan yang diajarkan pada skills lab, 
sedangkan kognitifnya yang diujikan adalah materi mata kuliah yang terkati 
dengan keterampilan skills lab. Ujian Akhir Program (UAP) tahun 2010 
menggunakan OSCA, maka untuk ujian akhir semester kita juga menggunakan 
OSCA. 
 
Berdasarkan masing-masing target tindakan keperawatan, dengan menggunakan 
format tersendiri dalam bentuk check list. Kalau dilakukan diberi skor 1, tapi 
kalau tidak dilakukan diberi skor 0. kemudian nilainya ditotal, dikatakan 
memenuhi syarat lulus apabila mencapai 2.75 (NBL : 2.75) dalam setiap perasat, 
dan akan ditingkatkan sesuai kompetensi kelasnya. Misalnya tingkat 1 2.75 
dengan nilai absolute 68, maka tingkat 2 lebih tinggi lagi yaitu yang nilai 
absolutnya 70.  
 

2. Dosen Pengampu  
Untuk proses evaluasi selama ini memang metode OSCA ada nilai lebih dan 
kurangnya ....e...(diam). Nilai lebihnya mahasiswa mampu menyelesaikan 
tindakan dalam waktu yang singakt. Kekurangannya stressornya tinggi. 
Mahasiswa masuk ruangan menjadi “blank atau grogi dan bingung”  karena 
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gagal di tempat lain atau situasi lain. Barangkali karena dipengaruhi oleh 
kegagalan di tempat lain. Saya rasa metode OSCA ini masih cukup efektif untuk 
menilai hasil akhir dan saya belum mempunyai usulan lain mengenai evaluasi 
hasil ini dengan metode yang lain.  
 
Pengalaman sebelum menggunakan metode OSCA, waktu cukup pajang alat 
persiapan sendiri sehingga mahasiswa cukup terseleksi dalam persiapan alat 
apakah mereka paham atau tidak. Sedangkan menggunakan OSCA ada sisi 
kelebihannya yaitu dari segi waktu cukup singkat, cepat ternilai urut atau tidak 
tindakannya sistematis atau tidak demonstrasinya. Tetapi OSCA juga ada 
kekurangannya yaitu pada persiapan alat paten, sudah disiapkan asisten sehingga 
tidak ternilai pada kemampuan persiapan alat. Untuk OSCA ada yang waktunya 
cukup, ada pula yang tidak. Seperti pada perawatan luka, waktu 7 menit tidak 
cukup. Harus ada penelitian lebih lanjut mana tindakan yang waktunya cukup 7 
menit dan dimana yang tidak. Saya rasa OSCA bukan merupakan satu-satunya 
metode evaluasi yang “harus” dipakai. 
 

3. Mahasiswa 
Apakah ada evaluasi? Dilaksanakan. Evaluasi proses dilaksanakan setelah kita 
mencoba. Biasanya dosen mengevaluasi kalau ada yang salah langsung 
dibetulkan. 
 
Karena materi skills lab banyak, tapi kenapa yang diujikan hanya sedikit, empat 
atau lima. Mungkin bisa semuanya, tapi ada rata-rata lulusnya tidak mewajibkan 
semuanya lulus. Jadi semuanya pernah diujikan. Sebenarnya jujur kalau ada 
ujian OSCA mahasiswa diuji mental dan keterampilannya. Mau tidak mau 
mahasiswa harus bisa untuk melakukan tindakan keperawatan itu. Dari saya 
pribadi saya merasakan apa yang diajarkan dan diujikan di lab ini buat modal 
kita nanti di lahan .  
 
Setiap dosen memang mendampingi, tapi mereka hanya diam saja hanya 
melihat, terus setelah itu baru mengevaluasi kegiatan tersebut benar atau salah, 
tidak pada waktu mahasiswa melakukan kegiatan. Pada waktu akhir dari praktek 
tersebut baru dievaluasi ini benarnya dimana, salahnya dimana. Kebanyakan 
para pengampu seperti itu hanya mengevaluasi di akhir saja.  

 
D. Temuan Lain 

1. Kepala Bagian Laboratorium 
---  

 
2. Dosen Pengampu  

Kemungkinan kendalanya yang seperti ini...dalam pasangan tersebut, siapa yang 
PD yang berani yang biasanya maju melakukan tindakan, yang lain diam 
(observer). Yang pasif “Saling menunjuk” biasanya tidak berani melakukan 
tindakan sendiri. Tetapi tidak lupa pula selalu kita motivasi, salah tidak menjadi 
masalah yang penting selalu berlatih. Dengan mencoba mereka tahu kalau ada 
kesalahannya dan pada evaluasi terakhir bisa memperbaiki.  
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3. Mahasiswa  

Ada dosen yang mewajibkan, tapi biasanya yang maju untuk skills lab hanya 
orang-orang tertentu saja yang berani maju untuk mencoba tersebut. Menurut 
saya ini...kurang efektif karena tidak semua bisa melakukannya karena waktu 
yang kurang lama  
 
Kadang tidak efektifnya skills lab karena faktor alat (sarana prasarana) dan 
kendala waktu, yaitu waktu yang telat sehingga skills labnya molor sebaaiknya 
pak...waktunya on time. Jam 9 jadwal masuknya ya...dimulai jam tersebut. Juga 
penambahan alat (sarana prasarana)  
 
Biasanya yang piket hanya menyediakan 1 set alat. Sebenarnya kalau 
menyediakan lebih dari itu, masih mencukupi.  
 
Kadang mahasiswa ada yang mau mencoba demonstrasi ulang ada juga yang 
tidak. Kebanyakan mahasiswa tidak mau mengulang, kamu saja...kamu 
saja...gitu sehingga yang mengulang itu-itu saja. 
 
Mungkin kurang waktu. Pada tidak mau mencoba mengulang karena merasa 
sudah mengerti. Mayoritas seperti itu pada malah gito lho pak. “Ah aku weis 
mudeng” padahal kalau dipraktekkan belum tentu bisa.  
 
Kendalanya kebanyakan dari mahasiswa. Kalau diberitahu hari ini ada skills lab, 
...”Ah skills lab, apa” ... pada menyepelekan ... pak. 
 
Apakah semua mahasiswa meremehkan? Apa faktor penyebabnya Mahasiswa 
malu dilihat orang, selain itu juga didukung mereka pengin melakukan kegiatan 
yang lain. Faktor terbesarnya malas dan mereka lebih memberatkan kegiatan 
pribadi,pengin istirahatlah gitu.....  
 
Bisa kelompoknya diperkecil dari 37 mahasiswa dikurangi menjadi 10 
mahasiswa. Mungkin itu saja...  
 
Harapan saya juga kelompok mahasiswa jangan terlalu banyak misalnya 10 
orang saja tiap kelompok dan jadwal skills lab sebaiknya tidak hanya sekali 
seminggu dua kali. Sehingga kalau kosong yang satu maka dapat kuliah pada 
jadwal yang satunya. 
 
Kalau bisa ya...diwajibkan ... ya walaupun sore atau cari waktu yang lain. Paling 
tidak,, tidak hanya seminggu sekali. Dua kali dalam seminggu biar skill kita bisa 
ditingkatkan atau ditambah. Ya ...ini sebenarnya lebioh kepada individu. Dia 
sadar nggak ini untuk apa. Setiap mahasiswa digilir untuk mencoba walaupun 
waktunya tidak cukup, bisa mencari waktu lain. Yang penting wajib mencoba  
 
Sebaiknya diwajibkan pak, masing-masing mahasiswa harus mencoba. Atau 
diberi iming-iming misalnya tambahan nilai, atau diberi tugas yang sifatnya 
mendidik. Karena kalau tidak mencoba sendiri, efeknya nanti pada waktu uji 
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skills lab. Biasanya mereka lupa alatnya apa saja dan caranya bagaimana. 
Kemudian nanti biasanya teman yang bisa diminta untuk mengajari di asrama.  
 

Solusinya : kalau dosen tidak bisa mengisi, memberi tahu terlebih dahulu sehingga bisa 
mencari waktu pengganti. Dosen dan mahasiswa harus lebih komunikatif. Sebenarnya 

kami keberatan kalau jadwal kosong, karena sulit mencari waktu gantinya, apabila 
perkuliahan di semester 6 ini sangat padat. 
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PROGRAM PEMBELAJARAN 
PRAKTEK LABORAT (SKILL’S LAB 

ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT) 

SEMESTER VI 

 

 

 

KOORDINATOR  :  

PENGAMPU   : Kokok Adi Prayogo 

                                                   H. S. Wafa, S. Kep.Ns 

                                                   Lely Halida, Amd. Keb 

                                                   Ika Lestari, Amd. Keb 

                                                   Nurul Masru’ah, Amd. Keb 

 

 

 

AKPER KOSGORO PANDAAN 

TAHUN 2009 / 2010 
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PENDAHULUAN 

 

Program pembelajaran ketrampilan laborat (skill’s lab Asuhan keperawatan 

gawat darurat) adalah kegiatan / proses belajar yang dilaksanakan di laboratorium yang 

bertujuan untuk membekali mahasiswa berupa keterampilan tindakan keperawatan 

gawat darurat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

Program ini merupakan rangkaian dari suatu mata kuliah dimana dalam mata 

kuliah tersebut terdapat program belajar praktek. Pada semester genap tahun ajaran 

2009 / 2010 ini, untuk semester VI mencakup materi praktek pada mata kuliah Gawat 

Darurat, yang meliputi tindakan initial assesment head to to exemenation, tindakan pre 

hospital, inter hopital, in hospital. 

Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran laborat asuhan keperawatan gawat 

darurat ini, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil yang masing – masing kelompok 

terdiri dari sekitar + 10 mahasiswa dengan dibimbing oleh satu pembimbing. Harapan 

dari pembelajaran skill’s lab ini agar mahasiswa lebih siap dalam menghadapi praktek 

klinik yang nantinya diharapkan para lulusan dari Akper Kosgoro Pandaan ini mampu 

bersaing di dunia kerja. 

Pada akhir pembelajaran (akhir semester) akan dilakukan evaluasi dengan 

metode OSCA. Metode ujian ini dilaksanakan selain untuk mengevaluasi keberhasilan 

proses belajar mengajar juga memberikan gambaran ke depan bagi mahasiswa dalam 

registrasi perawat profesional. 

 

 

Pandaan, 25 Januari 2010 

Koordinator 

 

 

 

(               ) 
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MEKANISME PEMBELAJARAN DAN TUGAS TIM SKILL’S LAB 
ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT  

AKPER KOSGORO PANDAAN TAHUN 2009 / 2010 
 

MEKANISME PEMBELAJARAN SKILL’S LAB 
1. Mahasiswa semester VI dibagi menjadi 2 kelompok besar. 
2. Kelompok besar mendapat waktu 1 jam pelajaran praktek (150 menit) 
3. Masing – masing kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri 

dari sekitar + 10 mahasiswa. 
4. Sebelum praktek, peralatan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu oleh 

2 mahasiswa dari masing – masing kelompok. 
5. Masing – masing kelompok kecil bertanggung jawab terhadap fasilitas laborat 

yang digunakan selama praktek baik kelengkapan maupun kebersihannya. 
6. Perasat / keterampilan tindakan keperawatan gawat darurat diperagakan oleh 

pembimbing kemudian masing-masing mahasiswa wajib melakukan perasat 
tersebut. 

7. Setelah pembelajaran praktek selesai, 2 mahasiswa piket bertanggung jawab 
membersihkan dan membereskan alat-alat serta ruangan laborat. 

8. Apabila selama menggunakan fasilitas laborat ada barang yang rusak, maka 
harus melapor kepada pembimbing dan untuk selanjutnya diteruskan kepada 
koordinator laborat. 

 
 
TUGAS TIM SKILL’S LAB ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT 
DARURAT 

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap materi yang diberikan dan 
kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktek pada materi gawat darurat 
tersebut. 

2. Membuat prosedur tetap (Protap) pelaksanaan perasat yang akan diberikan 
kepada mahasiswa sesuai standart asuhan keperawatan (kompetensi ke 16 dari 
kompetensi kurikulun inti yang berjumlah 29 kompetensi) dan diberikan kepada 
mahasiswa sebelum praktikum. 

3. Protap yang diberikan kepada mahasiswa juga diserahkan kepada koordinator 
laborat untuk dijadikan satu materi skill’s lab pada masing – masing semester. 

4. Membimbing kelompok yang menjadi tanggung jawabnya selama pembelajaran 
praktek. 

5. Mengevaluasi hasil pembelajaran pada akhir semester dalam bentuk uji OSCA. 
6. Melaporkan kepada koordinator laboratorium apabila ada kerusakan fasilitas 

laboratorium selama penggunaan praktek. 
 

Pandaan, 25 Januari 2010 
Koordinator 

 
 
 
 

(                       ) 
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PROGRAM PEMBELAJARAN PRAKTEK LABORAT 
( SKILL’S LAB ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT) 

SEMESTER VI TAHUN AJARAN 2009 / 2010 
 

 
A. PENDAHULUAN 

Sesuai kalender akademi Akper Kosgoro Pandaan tahun 2009 / 2010, bahwa 
semester Genap akan dimulai tanggal 01 Februari 2010 dan berakhir tanggal 17 Mei 
2010, yang meliputi 16 minggu efektif kuliah. Mata ajaran skill’s lab VI 
dilaksanakan satu kali pertemuan dalam seminggu @ 150 menit. 

 
B. DISKRIPSI MATA AJARAN 

Program pembelajaran keterampilan laborat (skill’s lab asuhan keperawatan 
gawat darurat) adalah kegiatan / proses belajar praktek yang dilaksanakan di 
laboratorium yang bertujuan untuk membekali mahasiswa berupa keterampilan 
tindakan keperawatan gawat darurat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 
 Program ini merupakan rangkaian dari suatu mata kuliah dimana dalam mata 
ajaran kuliah tersebut terdapat program belajar praktek. Pada semester genap tahun 
ajaran 2009 / 2010 ini, untuk semester VI mencakup materi praktek pada mata 
kuliah Gawat Darurat. 
 

C. TUJUAN 
Setelah mengikuti pembelajaran praktek laborat (skill’s lab asuhan keperawatan 

gawat darurat) mahasiswa mampu melaksanakan keterampilan tindakan 
keperawatan gawat darurat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang tercakup 
dalam materi Gadar. 
 

D. LINGKUP BAHASAN 
Skill’s lab gawat darurat semester VI mencakup tindakan – tindakan 

keperawatan untuk lingkup bahasan sebagai berikut :  
1. Sistem Pemeriksaan Head to To 
2. Sistem Pembebasan Jalan Nafas  
3. Sistem Bantuan Hidup Dasar  
4. Sistem Pembalutan dan Pembidaian 
5. Sistem Pengangkutan Orang Luka 
6. Penanganan Trauma Khusus pada Ibu Hamil dan Balita 
7. Penanganan pasien intoksikasi (Keracunan) 
8. Tindakan EMS (Emergency Medical Service) 

 
E. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Kegiatan belajar mengajar skill’s lab asuhan keperawatan gawat darurat 
dilaksanakan dengan  mekanisme pembelajaran sebagai berikut :  
1. Mahasiswa semester VI dibagi menjadi 2 kelompok besar  
2. Kelompok besar mendapat waktu 1 jam pembelajaran praktek (150 menit) 
3. Masing – masing kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri 

dari sekitar + 10 mahasiswa   
4. Sebelum praktek, peralatan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu oleh 

2 mahasiswa dari masing – masing kelompok.  
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5. Masing – masing kelompok kecil bertanggung jawab terhadap fasilitas laborat 
yang digunakan selama praktek baik kelengkapan maupun kebersihannya.  

6. Perasat /keterampilan tindakan keperawatan gawat darurat dipergunakan oleh 
pembimbing kemudian masing – masing mahasiswa melakukan perasat tersebut.  

7. Setelah pembelajaran praktek selesai, 2 mahasiswa piket bertanggung jawab 
membersihkan dan membereskan alat – alat serta ruangan laborat.  

8. Apabila selama menggunakan fasilitas laborat ada barang yang rusak, maka 
harus melapor kepada pembimbing dan untuk selanjutnya diteruskan koordinator 
laborat.  

 
 

Sebagai penanggung jawab dalam proses pembelajaran skill’s lab asuhan 
keperawatan gawat darurat adalah tim skill’s lab VI mempunyai tugas sebagai 
berikut :  
1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap materi gawat darurat yang diberikan 

dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktek pada materi tersebut.  
2. Membuat prosedur tetap (Protap) pelaksanaan perasat yang akan diberikan 

kepada mahasiswa sesuai standar asuhan keperawatan gawat darurat dan 
diberikan kepada mahasiswa sebelum praktikum. 

3. Protap yang diberikan kepada mahasiswa juga diserahkan kepada koordinator 
laborat untuk dijadikan satu materi skill’s lab asuhan keperawatan gawat darurat 
pada semester VI.  

4. membimbing kelompok yang menjadi tanggung jawabnya selama pembelajaran 
praktek  

5. Mengevaluasi hasil pembelajaran pada akhir semester dalam bentuk uji OSCA 
6. Melaporkan kepada koordinator laboratorium apabila ada kerusakan fasilitas 

laboratorium selama penggunaan praktek. 
 

F. ALOKASI WAKTU  
Pembagian waktu untuk pembelajaran skill’s lab asuhan keperawatan gawat 

darurat ini adalah 1 kali pertemuan (selama 50 menit) setiap Minggu selama 16 
minggu.  

 
G. PERSYARATAN PESERTA DIDIK  

Untuk mengikuti pembelajaran skill’s  lab, asuhan keperawatan gawat darurat 
mahasiswa harus :  
1. Memahami program pembelajaran skill’s lab asuhan keperawatan gawat darurat.  
2. Selama kegiatan belajar mengajar dalam 1 semester, peserta didik tidak boleh 

absen dengan alasan apapun lebih dari 20%. Jika karena sesuatu hal mahasiswa 
terpaksa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran, maka harus belajar 
keterampilan yang ditinggalkan dengan mahasiswa lain yang mengikuti 
pembelajaran praktek laboratorium.  

3. Selama mengikuti kegiatan belajar mengajar, mahasiswa harus tertib dan 
mematuhi segala peraturan akademi.  

4. Setiap mahasiswa boleh mengikuti ujian praktek laborat jika :  
a. Telah menyelesaikan administrasi keuangan  
b. Mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 80 %  
c. Telah menyerahkan semua penugasan selama proses belajar mengajar. 
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d. Menggunakan seragam laboraturium  
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan diatas, tidak diperkenankan 

mengikuti ujian praktek laborat gawat darurat.  
 

H. SISTEM PENILAIAN 
Pada akhir pembelajaran praktek (Akhir semester) akan dilakukan evaluasi 

dengan metode OSCA. Nilai batas lulus uji praktek laborat NBL = 2,75. Nilai hasil 
uji OSCA akan digabung dengan mata kuliah induk dengan bobot 25% menjadi 
nilai akhir semester.  

 
I. PENGAMPU 

Pembelajaran skill’s lab asuhan keperawatan gawat darurat semester VI akan 
diampu oleh tim skill’s lab VI yaitu :  
1. Kokok Adi Prayogo, S. Kep.Ns 
2. H. S. Wafa, S. Kep. Ns 
3. Lely Halida Amd. Keb 
4. Ika Lestari, Amd. Keb 
5. Nurul Masru’ah Amd. Keb 

 
6. JADWAL KEGIATAN  

Jadwal pembelajaran, materi dan pengampu Skill’s lab VI terlampir.  
 

7. SUMBER  
1. Bates Berbara, Bickley SL, Hoekelman AR, 1998, Pemeriksaan Fisik dan 

Riwayat Kesehatan (terjemahan), EGC, Jakarta 
2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, 2004, Standart Operation Prosedur 

(SOP) Asuhan Keperawatan, Sister School Program Dinas Kesehatan Propinsi 
Jawa Tengah, Semarang.  

3. Ferry and Potter, 1990, Pocket Guide to Basic Skills and Procedures, The CV. 
Mosby Company, St, Louis. 

4. Hundak CM, Gallo BM, 1996, Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik 
(terjemahan), EGC, Jakarta.  

5. Smeltzer SC and Bare B.G, 2001, Buku Ajar Keperawatan Medial Bedah 
Brunner dan Suddarth (terjemahan), EGC, Jakarta. 

 
 

Pandaan, 25 Januari 2010 
Koordinator 

 
 
 
 

(                ) 
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JADWAL DAN MATERI PRAKTEK LABORAT (SKILL’S LAB) SEMESTER VI 
AKPER KOSGORO PANDAAN 

TAHUN AJARAN 2009 / 2010 
 

NO MATERI PEMBIMBING 
PELAKSANAAN 

1A+1B IIA+IIB 
1. Sistem 

Pemeriksaan 
Head to To 

Lely Halida 
Amd. Keb 
 

01 Feb 2010 15 Feb 2010 

2. Sistem 
Pembebasan 
Jalan Nafas 

Ika Lestari, 
Amd. Keb 
 

22 Feb 2010 8 Feb 2010 

3. Sistem Bantuan 
Hidup Dasar 1 
orang 

Nurul Masru’ah, 
Amd. Keb 

14 Feb 2010 1 Feb 2010 

4  Sistem Bantuan 
Hidup Dasar 2 
orang 

Nurul Masru’ah, 
Amd. Keb 

8 Feb 2010 22 Feb 2010 

5:  
 

Sistem Bantuan 
Hidup Dasar 
dengan bagging 

Lely Halida 
Amd. Keb 
 

15 Mar 2010 29 Mar 2010 

6 Sistem 
Pembalutan dan 
Pembidaian 

Ika Lestari, 
Amd. Keb 
 

5 Apr 2010 22 Mar 2010  

7 Sistem 
Pengangkutan 
Orang Luka 
dengan alat 

Lely Halida 
Amd. Keb 
 

29 Mar 2010  15 Mar 2010 

8  Sistem 
Pengangkutan 
Orang Luka tanpa 
alat 

Nurul Masru’ah, 
Amd. Keb 

22 Mar 2010 5 Apr. 2010 
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9. Penanganan 
Trauma Khusus 
pada Ibu Hamil 
 

Lely Halida 
Amd. Keb 
 

19 April 2010 3 Mei 2010 

10  Penanganan 
Trauma Khusus 
pada balita 
 

Ika Lestari, 
Amd. Keb 
 

10 Mei 2010 26 Apr 2010 

11  Penanganan 
pasien intoksikasi 
(Keracunan) 

Lely Halida 
Amd. Keb 
 

3 Mei 2010 19 Apr 2010 

12  Tindakan EMS 
(Emergency 
Medical Service) 

Ika Lestari, 
Amd. Keb 
 

26 Apr 2010 10 Mei 2010 

 
Keterangan : 

1. Bila hari yang terjadwalkan bertepatan dengan libur nasional atau kegiatan akademi 
lainnya maka harus diganti pada hari lain sesuai kesepakatan antara pengampu dengan 
mahasiswa.  
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DAFTAR KELOMPOK LABORATORIUM ASUHAN KEPERAWATAN 
GAWAT DARURAT SEMESTER VI AKPER KOSGORO PANDAAN 

TAHUN AJARAN 2009 / 2010 
 
 

KELOMPOK I A  
ACHMAD FAIS ANDRIAN 
ACHMAD FAUZI 
AFAN FAUZI 
AHMAD NI'AM RIDWAN 
AKHMAD RIYADI 
ANHAR 
ANI FAJARYANTI 
ARIF RACHMAN DWI A.O 
AZMIL MUZDHALIFAH 
BIMANDA ROMADHANA 
BUDI SANTOSO 
DIAN YUNIATI 
DIDIK BUDIANTO 
DWI OKTAVIANI 
ENIK SISWATI 
FARIZAL FALELI 
GATOT WIDODO 
HARIONO KALAM 

 

Kelompok I B  
HARMANA 
HASTARI SOEPRIJADI 
HERMIN SUCIATI 
INDRA KURNIAWAN 
ISDWIWATI 
JOKO SANTOSO 
KHAIRUL ANAM 
MINTASTUTIK 
MOH. ABDUL AZIZ 
MOKHAMAD SAMIAN 
MOKHAMAD SUFAHAN 
MUKAFFI MUZAQQI 
NUR WACHIDAINI 
PIPIT MARDIYANA 
RIBUT SETIONO 
RINI SILATURACHMI 
ROSADI ERWANTO 
SITI ASIYAH 
SITI UMI NURICHAH 

 

KELOMPOK II A 
SLAMET BASORI 
SLAMET UTOMO 
SRI REJEKI 
SRI UTAMI 

SUGITO 
SUHEDI 
SULAIMAN 

SUPARMAN 

SUPRIANTO 
SUTAJI 
TOHIRUN 
WARSINO 
YUDI WAHYONO 
YUSUF 
ANA SETYARINI 
ATIN REKASARI S.P 
AYU RATNA NINGSIH 
DIAN SUSANTI 
DITA INDAH PURWANTI 

 

KELOMPOK II B  
Dwi Anita 
Ika Sabta Raga Muslim 
Kautsar Lestari 
Nur Azizah 
Nur Lailatul Husnah 
Rizka Yuliawati 
Rizqa Sakinah Rahmi 
Rumondang Nauli S 
Sarmi 
Siti Fatimatuz Zahro 
Sulastri 
Susi Dwi Susanti 
Tri Wahyuni 
Widya Ningsih 
Rifqi Wida Afrianda 
Mas Aminatuzzuhria 
Mas Fidzayatinur F  
Siti Nur Aliefah 
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UJIAN PRAKTEK LABORAT (OSCA) SEMESTER VI 

AKPER KOSGORO PANDAAN 
TAHUN AJARAN 2009 / 2010 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KOORDINATOR : Wiwik,S.Kep.Ns 
 
 
 
 
 
 
 

AKPER KOSGORO PANDAAN  
TAHUN 2009 / 2010 
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UJIAN PRAKTEK LABORAT (OSCA) SEMESTER VI  
AKPER KOSGORO PANDAAN  
TAHUN AJARAN 2009 – 2010 

 
A. Pengertian  

Konsep dasar OSCA adalah bahwa setiap komponen kompetensi klinik diuji 
uniform (satu bentuk) dan secara objektif pada semua mahasiswa yang menjalani 
ujian tertentu.  
 

B. Tujuan  
Ujia OSCA bertujuan untuk menguji pengetahuan, keterampilan psikomotor, sikap 
dan juga keterampilan komunikasi.  
 

C. Stadion  
Stadion dibagi atas 2 kategori yaitu :  
1. Prosedur atau stadion kinerja  

Mahasiswa melakukan tugas yang diamati oleh penguji diam, yang mencermati 
dan menilai sesuai dengan keterampilan yang diuji.  

2. Stadion pertanyaan atau interpretasi  
mahasiswa menjawab pertanyaan atau mencoba menginterpretasi masalah 
pasien dari data yang disediakan.  

Untuk ujian OSCA semester III ini, terdiri dari 13 station aktif yang terdiri dari 2 
kategori diatas.  
 

D. Peserta Ujian  
Peserta ujian adalah mahasiswa Akper Kosgoro Pandaan Tingkat 3 semester VI 
tahun 2009 / 2010 terdiri dari 75 mahasiswa  
 

E. Pelaksanaan Ujian  
Ujian OSCA utama akan diselenggarakan selama 2 hari yaitu tanggal 31 Mei 2010 
dan 1 Juni 2010 
 

F. Mekanisme Ujian  
1. Mahasiswa akan berotasi pada 13 station selama 6 menit untuk setiap stadion  
2. Pada setiap stadion anda akan melaksanakan prosedur tindakan atau menjawab 

pertanyaan  
3. Pada setiap stadion akan ada instruksi yang jelas. Mahasiswa harus membaca 

instruksi dengan tenang  
4. Mahasiswa akan ditentukan stadion pertama yang akan dilalui, kemudian 

berputar secara berurutan  
5. Pada station prosedur, mahasiswa harus membaca soal dan segera melakukan 

tindakan keperawatan  
6. pada station pertanyaan, mahasiswa membaca dan menjawab pertanyaan pada 

lembar jawab yang disediakan. Lembar jawab dibaca mahasiswa sampai selesai 
kemudian dikumpulkan  

7. saat  melakukan ujian mahasiswa harus berseragam, rapi dan berkuku pendek.  
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G. Jadwal Mahasiswa Ujian  
Tanggal 31 Mei 2010 peserta ujian adalah kelompok A dan B  
Tanggal 1 Juni 2010 peserta ujian adalah kelompok C dan D  
 
 

KELOMPOK NAMA MAHASISWA 

A 

ACHMAD FAIS ANDRIAN 
ACHMAD FAUZI 
AFAN FAUZI 
AHMAD NI'AM RIDWAN 
AKHMAD RIYADI 
ANHAR 
ANI FAJARYANTI 
ARIF RACHMAN DWI A.O 
AZMIL MUZDHALIFAH 
BIMANDA ROMADHANA 
BUDI SANTOSO 
DIAN YUNIATI 
DIDIK BUDIANTO 
DWI OKTAVIANI 
ENIK SISWATI 
FARIZAL FALELI 
GATOT WIDODO 
HARIONO KALAM 

 

B 

HARMANA 
HASTARI SOEPRIJADI 
HERMIN SUCIATI 
INDRA KURNIAWAN 
ISDWIWATI 
JOKO SANTOSO 
KHAIRUL ANAM 
MINTASTUTIK 
MOH. ABDUL AZIZ 
MOKHAMAD SAMIAN 
MOKHAMAD SUFAHAN 
MUKAFFI MUZAQQI 
NUR WACHIDAINI 
PIPIT MARDIYANA 
RIBUT SETIONO 
RINI SILATURACHMI 
ROSADI ERWANTO 
SITI ASIYAH 
SITI UMI NURICHAH 
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C 

SLAMET BASORI 
SLAMET UTOMO 
SRI REJEKI 
SRI UTAMI 

SUGITO 
SUHEDI 
SULAIMAN 

SUPARMAN 

SUPRIANTO 
SUTAJI 
TOHIRUN 
WARSINO 
YUDI WAHYONO 
YUSUF 
ANA SETYARINI 
ATIN REKASARI S.P 
AYU RATNA NINGSIH 
DIAN SUSANTI 
DITA INDAH PURWANTI 

 

D 

Dwi Anita 
Ika Sabta Raga Muslim 
Kautsar Lestari 
Nur Azizah 
Nur Lailatul Husnah 
Rizka Yuliawati 
Rizqa Sakinah Rahmi 
Rumondang Nauli S 
Sarmi 
Siti Fatimatuz Zahro 
Sulastri 
Susi Dwi Susanti 
Tri Wahyuni 
Widya Ningsih 
Rifqi Wida Afrianda 
Mas Aminatuzzuhria 
Mas Fidzayatinur F  
Siti Nur Aliefah 

 

 
 
 
 
 
 
 

a. Penilaian  
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a. Untuk tiap – tiap station dinilai degan  
NI = (Skor yang diperoleh : Maksimal Skor) X 100 

b. Nilai akhir  
NAr = (NI + N2 + N3 .....................+ N10) : 13 

c. Batas kelulusan  
Nilai batas lulus adalah NA = 70 

b. Persiapan Penguji OSCA  
1. Ujian OSCA utama akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2010 dan 01 April 

2010 
2. Ujian OSCA untuk semester VI mencakup materi Gawat Darurat 
3. Tim Pembuat Soal Stase Kognitif adalah pengampu Gawat Darurat Yaitu :  

a. H. S. Wafa, S. Kep.Ns 
b. Lely Halida, Amd. Keb 
c. Ika Lestari, Amd. Keb 
d. Nurul Masru’ah, Amd. Keb 

4. Soal dibuat oleh tim, Masing-masing station kognitif terdiri dari 1 kasus buat 5 
soal multiple choice  

5. Soal stase tindakan dan cek list dibuat oleh tim observation yaitu :  
a. Kokok Adi Prayogo,S.Kep.Ns,MMKes 
b. dr. Agiek 
c. Yuda, S.Kep.Ns 
d. dr Nadia Rifa 

6. Satu hari sebelum ujian dimohon mempersiapkan ruangan dan peralatan yang 
dibutuhkan  

 
c. Persiapan Mahasiswa  

1. Ujian dilaksanakan mulai 08.00 WIB 
2. Seperempat jam sebelum mahasiswa teruji harus sudah hadir untuk 

mempersiapkan nomor dan lembar jawab  
3. Mahasiswa Teruji Menempati kursi sesuai nomor dada  
4. Tiap Stase diberikan waktu 6 menit  
5. Ujian terdiri dari 8 stase tindakan. 
6. Stase Tindakan terdiri dari Prosedur :  

1. Sistem Pemeriksaan Head to To 
2. Sistem Pembebasan Jalan Nafas  
3. Sistem Bantuan Hidup Dasar  
4. Sistem Pembalutan dan Pembidaian 
5. Sistem Pengangkutan Orang Luka 
6. Penanganan Trauma Khusus pada Ibu Hamil dan Balita 
7. Penanganan pasien intoksikasi (Keracunan) 
8. Tindakan EMS (Emergency Medical Service) 

 
 
 
 
 

7. Setelah melewati keseluruhan stase, lembar jawab dan nomor dada ditinggal di 
kursi masing – masing  
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8. nilai batas lulus 70, bagi yang lulus pada stase tindakan segera menghubungi 
observer pada masing – masing stase.  

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Pembantu Direktur I 

 
 
 
 
 
 

(Wiwik,S.Kep.Ns) 

Pandaan, 24 Mei 2010 
Koordinator lab 

 
 
 
 
 
 

(Lely Halida,Amd.Keb) 
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