
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mata kuliah Keperawatan Imun Hematologi 2 merupakan salah satu mata 

kuliah Keperawatan lanjutan yang diberikan pada semester V pada program 

reguler dan semester I pada program alih jenis (D3 ke S1) di Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. Standar kompetensi pada mata ajar 

Keperawatan Imun Hematologi 2 adalah diharapkan mahasiswa dapat 

mempelajari asuhan keperawatan klien dengan gangguan sistem imun dan 

hematologi untuk diaplikasikan di dalam tatanan praktik secara baik dan benar. 

Sebelum mengikuti mata kuliah Keperawatan Imun Hematologi 2, sebelumnya 

mahasiswa terlebih dahulu mempelajari mata kuliah Imun Hematologi 1 karena 

mahasiswa diharapka n menguasai konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu 

(Purwaningsih, et al, 2013) 

Mata kuliah Imun Hematologi penting untuk dipelajari sebagai bekal dalam 

pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan imun hematologi, 

salah satunya yaitu pasien dengan HIV/AIDS. Menurut data dari Ditjen PP dan 

PL Kemenkes Republik Indonesia (2014) kasus HIV/AIDS di Indonesia tinggi 

dan membahayakan, secara kumulatif sejak 1 April 1987 hingga 30 Juni 2014 

terdapat 142.950 jumlah kasus HIV, 55.623 jumlah kasus AIDS, dan jumlah 

kematian karena HIV/AIDS sebanyak 9760 kematian. Melihat data di Indonesia 

saat ini bahwa penderita HIV/AIDS di Indonesia yang semakin lama semakin 

meningkat, maka sebagai calon tenaga keperawatan yang profesional diharapkan 
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ikut serta dalam upaya promotif dan preventif dalam penanggulangan maupun 

penyebaran HIV/AIDS di masyarakat. 

Sekarang ini telah banyak model-model pembelajaran yang diperkenalkan 

dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan serta merubah 

suasana yang monoton dan pembelajaran berbasis kelas yang bersifat teoritis. 

Metode pembelajaran yang digunakan antara lain berpusat pada pendidik (dosen) 

dan berpusat pada mahasiswa atau pendekatan student centre learning. 

Penggunaan metode pembelajaran yang berkembang di Fakultas Keperawatan 

sendiri yaitu metode ceramah, E-Learning, Small Group Discussion, Problem 

Based Learning, praktik laboratorium dan Project Based Learning. Pembelajaran 

berbasisproyek (Project Based Learning) merupakanmodel 

pembelajaranberdasarkankemampuan siswamenghadapimasalahnyata 

danmasalahyang mereka temukan, serta menentukan bagaimanauntuk 

mengatasinya, 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) 

berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep pembelajaran yang disebut e-

learning membawa pengaruh pada terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (konten) maupun sistemnya. 

Saat ini implementasi e-learning sudah dilakukan di lembaga pendidikan baik 

sekolah, lembaga pelatihan maupun universitas (Nursalam,2009). Metode 

pembelajaran e-learning juga telah diterapkan pada mata kuliah Imun Hematologi 

2 di Fakultas Keperawatan Airlangga dengan kompetensi diharapkan mahasiswa 

dankemudian bertindaksecarakolaboratif untukmenciptakan 

solusimasalah (Bender, 2012).  
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dapat memahami konsep asuhan keperawatan HIV pada anak dan konsep 

tatalaksana gizi pada HIV. Penggunaan  metode pembelajaran e-learning dengan 

menggunakan teknologi komputer yang telah membentuk suatu jaringan 

(network) dapat memberikan kemungkinan bagi mahasiswa untuk berinteraksi 

dengan sumber belajar secara luas. Akses informasi yang diperoleh dari internet 

atau web akan memudahkan akses untuk mendapatkan informasi dan ilmu 

pengetahuan yang lebih luas dan bervariasi. 

Penerapan Project Based Learning (PjBL) di institusi keperawatan Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga masih tergolong baru dan jarang dilaksanakan 

karena tidak semua mata kuliah dimungkinkan untuk menerapkan metode Project 

Based Learning (PjBL). Pada lingkungan kampus Universitas Airlangga sendiri 

setiap tahun rutin diadakan metode Project Based Learning (PjBL) ini dalam 

rangka peringatan hari HIV-AIDS, penerapan metode pembelajaran ini masuk 

Survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Desember 2014 

terhadap 10 mahasiswa B angkatan 2013 mengatakan bahwa metode 

pembelajaran dengan metode pembelajaran PjBL dan E-learning merupakan hal 

yang baru bagi mereka. Hasil dari studi pendahuluan dari 10 mahasiswa melalui 

wawancara 60% menyatakan minat dan motivasi belajar mereka bertambah jika 

menggunakan metode pembelajaran PjBL, 30% menyatakan menggunakan 

metode pembelajaran PjBL menghabiskan banyak waktu dan biaya, serta 10% 

menyatakan motivasi dan minat belajarnya tetap rendah. Sedangkan untuk metode 

pembelajaran e-learning dari 10 mahasiswa menyatakan 40% menyatakan minat 

dan motivasi belajarnya bertambah, 20% minat dan motivasi belajarnya sedang 

dan 40% minat dan motivasi belajarnya rendah.  
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dalam mata kuliah keperawatan Imun hematologi. Dalam pelaksanaanya 

mahasiswa diharapkan terjun langsung ke masyarakat guna mengajak masyarakat 

untuk berupaya dan berperan aktif dalam penanggulangan HIV-AIDS.  

Penerapan metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang 

diterapkan di institusi pendidikan tinggi selama ini belum banyak dilakukan 

penelitian. Di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga sendiri penelitian 

tentang penerapan metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) belum 

pernah ada. Selama ini penelitian tentang metode pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) rata-rata ditemukan pada pendidikan dasar sampai pendidikan 

tingkat lanjut.  Model pembelajaran PjBL juga memiliki potensi yang amat besar 

untuk membuat pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menarik. Selain itu 

metode pembelajaran PjBL juga memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, 

memecahkan masalah, bersifat student centered, dan menghasilkan produk nyata 

berupa hasil proyek. Peserta didik akan masuk ke dalam kompetensi bersama 

kelompoknya dan masing-masing kelompok bersaing untuk menjadi paling 

unggul diantara yang lain. Peserta didik juga akan merasa senang dalam 

melakukan proyek, mencoba sesuatu yang berbeda dan membuat mereka merasa 

memiliki pengetahuan yang dihargai (Bas, G., 2011). Kegiatanbelajar yangbersifat 

interaktif diharapkan dapatmemberi kesempatan untuk mengembangkan seluruh 

ranah dan seluruh kecerdasanyang kuat bagi pencapaian kompetensiakademik dan 

personal mahasiswadari setiap matakuliah yang diinginkan.Dari uraian di atas 

peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang Perbedaan minat dan motivasi 

belajar mahasiswa dengan Penerapan Metode Pembelajaran Project Based 

Learning (PjBL) dan Metode E-Learning pada Mata Kuliah Imun Hematologi 2.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Identifikasi masalah Faktor yang Mempengaruhi Minat dan 
Motivasi Belajar Mahasiswa Keperawatan Universitas Airlangga 

 
 
1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan 

Penerapan Metode Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan Metode E-

Learning pada Mata Kuliah Imun Hematologi 2?  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menjelaskan perbedaan minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan 

Penerapan Metode Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan Metode E-

Learning pada Mata Kuliah Imun Hematologi 2.  

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan penerapan 

metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) pada Mata Kuliah 

Imun Hematologi 2.  

Hasil dari studi pendahuluan dari 10 mahasiswa 
melalui wawancara 60% menyatakan minat dan 
motivasi belajar mereka bertambah jika menggunakan 
metode pembelajaran PjBL, 30% menyatakan 
menggunakan metode pembelajaran PjBL 
menghabiskan banyak waktu dan biaya, serta 10% 
menyatakan motivasi dan minat belajarnya tetap 
rendah. Sedangkan untuk metode pembelajaran e-
learning dari 10 mahasiswa menyatakan 40% 
menyatakan minat dan motivasi belajarnya bertambah, 
20% minat dan motivasi belajarnya sedang dan 40% 
minat dan motivasi belajarnya rendah.. 

Minat dan motivasi 
belajar pada 

penerapan metode 
PjBL 

Minat dan motivasi 
belajar pada 

penerapan metode 
e-learning 
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2. Mengidentifikasi minat dan motivasi belajarmahasiswa dengan penerapan 

metode pembelajaran E-learning pada Mata Kuliah Imun Hematologi 2.  

3. Menganalisis perbedaan minat dan motivasi belajar mahasiswa dengan 

Penerapan Metode Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan 

Metode E-Learning pada Mata Kuliah Imun Hematologi 2.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan perbedaan minat dan motivasi 

dengan penerapan metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dan E-

learning pada mata kuliah Imun hematologi 2 sehingga dapat digunakan sebagai 

kerangka dalam pengembangan metode pembelajaran pada pendidikan 

keperawatan dan dapat menambah informasi kepada tenaga pendidik dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan keperawatan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan pengembangan metode pembelajaran pendidikan keperawatan 

khususnya penggunaan metode pembelajaran Project Based Learning (PjBL) 

guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan keperawatan. 

2. Bagi Mahasiswa dan Dosen 

1) Sebagai masukan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif. 

2) Sebagai masukan bagi dosen untuk dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang lebih variatif. 
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3. Bagi Peneliti 

Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi 

sumber bahan untuk digunakan sebagai penelitian selanjutnya. 
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