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Angin berhembus membawa informasi bahwa ISDA menumpulkan kemampuan dalam berpikir kritis 

(Critical thinking). Benarkah? 

Mari kita telaah secara ilmiah. Sebelum memberikan jawaban, alangkah baiknya dipahami dahulu 

mengenai ‘berpikir kritis’.  

Ada banyak definisi ‘critical thinking’, dari yang banyak tersebut, hanya akan dipilih salah satu yaitu: 

‘…an attitude of inquiry involving the use of facts, principles, theories, abstractions, 

deductions, interpretations, and analysis of arguments (paraphrased from Matews, 1979 

cited from Wilkinson, 2007, p. 39). 

Agar mempermudah memahami apa itu berpikir kritis, berikut ini disampaikan karakteristik dari 

berpikir kritis dan juga ‘Cognitive Critical Thinking Skills’ (Wilkinson, 2007). 

Karakteristik ‘critical thinking’(Wilkinson, 2007): 

1. Berpikir kritis adalah kemampuan merasionalisasi dan mencari alasan, bukan berdasarkan 

pada prasangka, dugaan, ketertarikan pribadi, atau rasa takut. 

2. Berpikir kritis melibatkan konseptualisasi, konsep cemas, atau nyeri, yang perawat tahu 

merupakan salah satu bunyi diagnosa. 

3. Berpikir kritis membutuhkan refleksi. Proses refleksi mengintegrasikan pengalaman masa 

lalu terhadap kondisi saat ini dan mengeksplorasi alternative yang ada.  

4. Berpikir kritis melibatkan baik kognitive (berpikir) dan attitude (perasaan). Untuk berpikir 

kritis perlu kemauan dan keinginan untuk melakukannya. 

5. Berpikir kritis melibatkan pemikiran kreatif. 

6. Berpikir kritis membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah 

‘nursing knowledge’. Tanpa memiliki ‘nursing knowledge’ akan mempengaruhi kemampuan 

menggunakan kognitif, interpersonal dan ketrampilan tehnis secara efektif.  

Pemikiran kreatif pada point 5 di dukung dalam ISDA pada halaman 1 yang menyebutkan bahwa 

perawat perlu mengingat bahwa tidak semua data dapat di screening melalui ISDA, ini menunjukkan 

bahwa ada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang bisa di telusuri dengan menggunakan sumber 

lain yaitu: ‘Fast method of formulating nursing diagnoses for diagnostic reasoning in Nursing’ 

(Nurjannah, 2012, p. 1) 

Point 6 menyebutkan mengenai  ‘Nursing knowledge’ yang tentunya ada banyak sekali. Salah 

satunya adalah pengetahuan mengenai sign atau symptom yang merupakan data dari suatu 

diagnosa tertentu. Dari mana seorang perawat dapat menegakkan diagnosa 

keperawatan/kolaboratif? Tentunya karena dia paham bahwa diagnosa keperawatan tertentu 

memiliki tanda dan gejala tertentu juga. Tidak ada perawat yang pernah hafal seluruh tanda dan 



gejala dari suatu diagnosa keperawatan, bahkan posisi tanda dan gejala tersebut ada dimana saja 

belum tentu semua diingat oleh perawat. Lalu bagaimana caranya agar lebih mudah mengakses 

salah satu ‘nursing knowledge’ ini? ISDA hadir untuk menjembatani keterbatasa ingatan perawat 

dan merupakan alat bantu untuk bisa melakukan ‘critical thinking’. 

‘Cognitive critical thinking skills’ (Wilkinson, 2007) 

Lalu apa sajalah ketrampilan berpikir kritis itu? 

1. Using language. Bagaimana seorang perawat menggunakan bahasa dengan tepat untuk 

menggambarkan kondisi klien misalnya. 

2. Perceiving. Terdiri dari menyeimbangkan persepsi dengan melihat sisi negative dan positif 

serta mengenal adanya perbedaan dalam persepsi.  

3. Believing and knowing. Kegiatan yang dilkukan di sini adalah membedakan antara fakta dan 

interpretasi serta mencari dukungan fakta/data, opini, kepercayaan dan apa yang lebih 

disukai.  

4. Clarifying. Kegiatan pada ‘clarifying’ ini adalah mengklarifikasi informasi  

5. Comparing. Kegiatan pada ‘comparing’ adalah mencatat persamaan dan perbedaan yang 

ada, mengklasifikasikan, membandingkan dan mentransfer pemikiran pada konteks yang 

baru 

6. Judging/evaluating. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari evidence atau bukti untuk 

mendukung penilaian serta mengembangkan kriteria evaluasi 

7. Reasoning. Kegiatan di sini adalah mengenal asumsi, membedakan data yang relevan dan 

tidak relevan,  mengevaluasi sumber informasi, memunculkan dan mengevaluasi solusi, 

serta mengeksplorasi implikasi, konsekuensi, keuntungan dan kerugian. 

Mari kita analisis pada poin-poin di atas apakah terdapat dalam ISDA? 

ISDA menampilkan hampir semua data yang penting yang merupakan suatu sign/symptom dari 

diagnosa keperawatan dan kolaboratif, hal ini menunjukkan bahwa ISDA mendukung point ketiga 

yaitu ketrampilan berpikir kritis ‘believing and knowing’. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam 

ISDA adalah bahasa yang terdapat dalam  taxonomy NANDA, dan tidak menggunakan bahasa 

interpretasi, hal ini menunjukkan bahwa ISDA mendukung point 1 ‘Using language’. 

Pada halaman 1 ISDA disebutkan bahwa ‘Jika perawat menemukan ‘possible nursing diagnoses’ atau 

‘possible collaborative problems’ disarankan perawat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

diagnosa tersebut pada referensi yang terpercaya’ (Nurjannah, I 2012). Ini adalah kalimat yang 

mendukung ‘ketrampilan berpikir kritis’ pada point 4 ‘Clarifying’ dimana perawat perlu melakukan 

klarifikasi informasi yang telah didapatkan. Apa yang terdapat dalam ISDA halaman satu ini juga 

mendukung point 6 ‘judging/evaluating’ dan point 7 ‘Reasoning’ – mengevaluasi sumber informasi, 

karena perawat perlu mengkaji lebih lanjut data lain yang mendukung sebelum menentukan 

diagnosa pasti. 

ISDA juga mendukung ketrampilan berpikir kritis  pada point 5 ‘comparing’ karena setiap data yang 

ada diklasifikasikan dan  merujuk pada beberapa kemungkinan diagnosa keperawatan dimana 

perawat perlu melakukan perbandingan satu dengan yang lain.  



ISDA juga membantu perawat untuk lebih mudah memilih data yang relevan dan data yang tidak 

relevan untuk menentukan diagnosa (point 7 ‘Reasoning’).  

Critical thinking dalam proses keperawatan 

Berpikir kritis digunakan baik pada proses pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan tujuan, 

perencanaan intervensi, implementasi dan evaluasi.  

Pada saat pengkajian, perawat perlu mengumpulkan data, dan memvalidasi pada pasien mengenai 

data-data tersebut (Wilkinson, 2007). Perawat juga perlu melakukan observasi dan membedakan 

data yang penting atau tidak penting, relevan atau tidak relevan (Wilkinson, 2007). Hal ini hanya bisa 

dilakukan oleh perawat jiwa perawat sangat familiar dengan data apa saja yang perlu diidentifikasi 

dan diobservasi untuk setiap diagnosa. ISDA merupakan jembatan bagi perawat untuk lebih mudah 

dalam memilih data yang relevan-tidak relevan dan penting-tidak penting. Hal ini menjadikan ISDA 

merupakan alat bantu yang efisien dalam berpikir kritis. 

Pada proses menentukan diagnosa, seorang perawat yang berpikiran kritis akan dengan hati-hati 

untuk menentukan diagnosa sebelum data cukup mendukung diagnosa yang akan diangkat. Inilah 

maka perawat menuliskan ‘possible’ diagnosa keperawatan, dari pada menuliskan ‘aktual’ diagnosa 

keperawatan (Wilkinson, 2007). Keseluruhan diagnosa keperawatan dalam ISDA pada dasarnya 

adalah ‘possible’ diagnosa keperawatan dan ‘possible’ diagnosa kolaboratif.  

Sebagai penutup untuk memudahkan memahami posisi ISDA dalam ‘berpikir kritis’, kiranya perlu 

dimengerti bahwa ISDA jika diibaratkan sebuah benda/alat, dan berpikir kritis adalah suatu 

tindakan. 

Jika ISDA diibaratkan sebagai sapu dan berpikir kritis adalah ‘menyapu’, maka ISDA akan membantu 

dalam proses ‘menyapu’. ISDA tidak pernah menyebabkan tidak adanya proses ‘menyapu’. Jika 

seseorang tidak mau menyapu, bukan karena tidak ada sapu (ISDA) tapi karena tidak mau atau 

‘malas’ melakukan proses menyapu (berpikir kritis). Di lain waktu mungkin akan muncul produk sapu 

yang lain entah sapu lidi, sapu ijuk, USDU, ASDA dan lain sebagainya. Sapu adalah sapu dan akan 

tetap menjadi suatu benda/alat, manusialah yang nantinya akan memanfaatkan sapu tersebut atau 

mengabaikannya.  

Sudah saatnya perawat Indonesia mampu berpikir kritis dan berkenan mencari referensi yang 

reliable sebelum membuat komentar yang nantinya malah menunjukkan ketidakpahaman mengenai 

suatu topik. Tulisan ini dibuat untuk mencerahkan, mencerdaskan, memberikan pengetahuan. 

Kembali, tulisan ini juga hanyalah sebuah alat, kemanfaatannya berpulang kembali kepada pembaca. 

Lalu apakah jawaban dari judul di atas? Silahkan pembaca ‘berpikir kritis’ dan ‘menilai’ sendiri….. 

 

Salam 

 

Intansari Nurjannah 
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