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Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis Distance Learning pada Mata 

Ajar Proses Keperawatan dan Keperawatan Dasar di FIK UI dan PSIK UNRI 

tahun 2007 

(Rr.Tutik Sri Hariyati, Elly Nurachmah, Sigit Mulyono) 

 

Perkembangan pendidikan tinggi secara formal di bidang keperawatan saat ini 

semakin banyak, hal ini ditandai dengan berkembangnya sekolah D3 

keperawatan dan sekolah tinggi keperawatan.. Secara kuantitas peningkatan 

jumlah institusi pendidikan perawat sangat baik tapi kualitas lulusan dan mutu 

penyelenggaraan pendidikan masih belum memadai. Perlu suatu 

pendampingan dan  pengembangan metode pendidikan agar sekolah tinggi 

keperawatan yang baru mendapat kesempatan berkembang yang sama dengan 

penyelenggara pendidikan yang telah maju. Metode distance learning 

memungkinkan seorang pengajar dari Universitas terkemuka dapat sharing 

ilmu dan pengetahuan kepada penyelenggara pendidikan yang baru.  

 

Riset menggunakan pendekatan kuasi eksperimen dengan sampel mahasiswa 

yang mengikuti mata ajar Proses Keperawatan dan Keperawatan Dasar 

II/PKKDM II di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia/FIK UI 

dan Program Studi Keperawatan Universitas Riau/PSIK UNRI. Riset dimulai 

dari pengkajian data kemampuan sumberdaya baik staf pengajar dan 

mahasiswa serta tenaga Informasi Teknologi di dua tempat, identifikasi 

metode pembelajaran, infrastruktur dan pendukung. Paska identifikasi 

kesiapan, tim melaksanakan pengembangan metode pembelajaran yang 

meliputi pembuatan story boarding, learning design, material learning, dan 

evaluasi. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning yang 

meliputi tatap muka, berbasis web, dan videoconference.  

 

Hasil riset menyampaikan bahwa dari evaluasi dosen/EDOM, di FIK UI untuk 

mata ajar adalah sebesar 3.39 (nilai tertinggi 4), sedangkan PSIK UNRI tidak 

bisa memberikan evaluasi melalui EDOM karena EDOM hanya dapat diisi 

oleh mahasiswa UI. Evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan pembelajaran, 

sebesar 64.24 % mahasiswa UI menyampaikan bahwa persiapannya sangat 

baik, sedangan mahasiswa UNRI sebesar 19,79%. Untuk pelaksanaan di UI 
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yang mengatakan sangat baik 56.8%, sedangkan di UNRI 41.42%, sedangkan 

dalam pelaksanaan videoconference mahasiswa UI yang mengatakan sangat 

baik  sebesar 56,9% sedangkan mahasiswa UNRI sebesar 51.6%. Kendala 

infrastruktur, dan akses internet menjadi hambatan yang dilaporkan saat 

program. Penelitian merekomendasikan untuk dilaksanakan riset lanjutan 

terhadap peningkatan metode pembelajaran serta evaluasi terhadap nilai dan 

respon terhadap metode pembelajaran. 

 

 
 


