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CapaianPembelajaran

CPL- Prodi

S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan etika.


S3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara  dan  kemajuan  peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki  nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

S5
Menghargai keanekaragaman budaya, pamndangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atauu temuan orisinal orang lain

S7
Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

S8
Taat hukum dan disiplin dalam kehidpan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi.


S9
Menginternalisasi nilai-nilai leluhur, norma, filosofi  dan etika akademik.


S12
Menjalankan praktik kebidanan sesuai kompetensi , kewenangan dan  Kode etik profesi




KU1
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku


KU2
Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur.


KU3
Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri.


KU 4
Mampu menyusun laporan hasi; hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serat mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.


KU 5
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya.


KU 7
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mengelolah perngembangan kompetensi kerja secara mandiri.


KU 8
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi


CP Mata kuliah

Mampu memahami konsep dasar tentang manusia, konsep sehat sakit, dan stress adaptasi
Mampu mendiskusikan dan memahami pengendalian infeksi dan pencegahan infeksi, personal precaution
Mampu melaksanakan tindakan pengendalian dan pencegahan infeksi 
Mampu memahami konsep tentang pemeriksaan fisik head to toe
Mampu melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi, anak, Ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas, Remaja.
Mampu memahami konsep dasarpersonal hygiene
Mampu melaksanakan tindakan personal hygiene (bathing, bed making and preparation)
Mampu memahami konsep tentang nutrisi dan oksigenasi
Mampu melaksanakan tindakan pemenuhan nutrisidan oksigenasi 
Mampu memahamikonsep eliminasi urinedanfeses
Mampu melaksanakan tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi (huknah, kateter, dan membantu klien BAB/BAK diatas tempat tidur)
Mampu memahami konsep dasarluka
Mampu melaksanakan tindakan perawatan lukadasar 
Mampu memahami konsep istirahat, tidur dannyeri
Mampu melaksanakan tindakan manajemen nyeridanistirahat, tidur 
Mampu memahami konsep bodi mekanik danbodi alignment
Melaksanakan tindakan pemenuhan bodi mekanikdan bodi alignment
Mampu memahami konsep ambang kesadaran, lost and grieving, berduka dan kematian
Mampu melaksanakan penatalaksanaan klien menghadapi kematian dan setelah kematian.
Memahami konsep dasar penatalaksanaan dan operasional alat-alat kebidanan
Melaksanakan tindakan penggunaan dan perawatan alat-alat kebidanan
Mampu memahami konsep dasar tingkat kesadaran
Mampu melaksanakan penatalaksanaan klien dengan kesadaran



PROGRAM STUDI DIII  KEBIDANAN 
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG 
RENCANA PEMBELAJARANSEMESTER (RPS)

I. IDENTITAS MATA KULIAH:
1.   Nama Mata Kuliah 		: Keterampilan  Klinik Praktek Kebidanan I
2.   Kode Mata Kuliah   		: BDB 501
3.   Penempatan             		: Semester  I
4.   Beban/Jumlah SKS 		: 3 SKS (1T, 2P)
5.   Tim dosen pengampu	: Ns. Iswenti Novera, M. Kep
					dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed


II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Pencapaian pada mata kuliah ini adalah mampu melakukan keterampilan klinik praktek kebidanan, meliputi : keterampilan dasar praktek klinik, keterampilan klinik pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi  baru lahir, neonatus, bayi, anak balita, deteksi dini gangguan kesehatan reproduksi, dan penanganan awal kegawatdaruratan termasuk bantuan hidup dasar.Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki kemampuan melaksanakan keterampilan dasar dalam praktik kebidanan terhadap ibu, bayi, dan balita mencakup: pemenuhan dasar manusia,

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN (TUJUAN UMUM)

Setelah perkuliahan selesai mahasiswa mampu memahami konsep dasar manusia dan  kebutuhan dasar  manusia,  mahasiswa  mampu  mendiskusikan   dan memahami konsep–konsep penatalaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan mampu melaksanakan tindakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi barulahir,neonatus,bayi, anak balita, deteksidini gangguan kesehatan reproduksi dan penanganan awal kegawatdaruratan termasuk bantuan hidup dasar.

III.KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan dan asuhan praktek klinik kebidanan sesuai dengan kewenangannya sebagai ahli madya kebidanan meliputi:
	Mampu memahami konsep dasar tentang manusia, konsep sehat sakit, dan stress adaptasi

Mampu mendiskusikan dan memahami pengendalian infeksi dan pencegahan infeksi, personal precaution
Mampu melaksanakan tindakan pengendalian dan pencegahan infeksi 
Mampu memahami konsep tentang pemeriksaan fisik head to toe
Mampu melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi, anak, Ibu hamil, ibu bersalin, ibu Nifas, Remaja.
Mampu memahami konsep dasarpersonal hygiene
Mampu melaksanakan tindakan personal hygiene (bathing, bed making and preparation)
Mampu memahami konsep tentang nutrisi dan oksigenasi
Mampu melaksanakan tindakan pemenuhan nutrisidan oksigenasi 
Mampu memahamikonsep eliminasi urinedanfeses
Mampu melaksanakan tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi (huknah, kateter, dan membantu klien BAB/BAK diatas tempat tidur)
Mampu memahami konsep dasarluka
Mampu melaksanakan tindakan perawatan lukadasar 
Mampu memahami konsep istirahat, tidur dannyeri
Mampu melaksanakan tindakan manajemen nyeridanistirahat, tidur 
Mampu memahami konsep bodi mekanik danbodi alignment
Melaksanakan tindakan pemenuhan bodi mekanikdan bodi alignment
Mampu memahami konsep ambang kesadaran, lost and grieving, berduka dan kematian
Mampu melaksanakan penatalaksanaan klien menghadapi kematian dan setelah kematian.
Memahami konsep dasar penatalaksanaan dan operasional alat-alat kebidanan
Melaksanakan tindakan penggunaan dan perawatan alat-alat kebidanan
Mampu memahami konsep dasar tingkat kesadaran
Mampu melaksanakan penatalaksanaan klien dengan kesadaran


IV.BAHAN KAJIAN
Konsep dasar tentang manusia, konsep sehat sakit,dan stress adaptasi
Pengendalian infeksi danpencegahan infeksi, personal precaution
Tindakan pengendalian dan pencegahaninfeksi
konsep dasarpersonal hygiene
konsep tentangnutrisi
tindakan pemenuhan nutrisi
pemenuhan  kebutuhan  eliminasi  (huknah,  kateter,  dan  membantu klien BAB/BAK di atas tempat tidur)
konsep dasar oksigenasi
tindakan pemenuhan kebutuhan oksigen
konsep bodi mekanikdan bodi alignment
konsep ambang kesadaran, lostand grieving, berduka dan kematian
penatalaksanaan klien menghadapi kematian dansetelah kematian

V.METODE PENGAJARAN
Adapun metoda pembelajaran  yang digunakan pada mata kuliah keterampilan klinik praktek kebidanan I ini meliputi teori dan praktikum. Proses pembelajaran terdiri dari teori, diskusi, simulasi, video watching, demonstrating, dan self trying
Jumlah jam:
a.    Kegiatan di dalam kelas (1 sks x14minggu)

Kuliah dan brainstroming=1 sks x 50 menit x 14 minggu = 16 kali pertemuan x 50 menit

b.  Kegiatan laboratorium (2 sks x 120 menit x14 minggu = 4 jam (240 menit) x 14 kali pertemuan
-   Video watching   : 30 menit

-   Demonstrating     : 90 menit
-   Self practicing     : 120 menit

	                                    240 Menit (1 kali pertemuan)

VI.URAIAN BEBAN STUDI

Rincian untuk T : 1 SKS:

-   Kegiatan belajardengantatap muka50 menit/minggu/semester:

1 SKSx50 menitx16 minggu =800 menit/16 minggu=50 menit/ minggu=

2 jam/minggu

-   Kegiatan belajardenganpenugasan terstruktur 50menit/minggu/semester:

1 SKSx50 menitx16 minggu =800 menit/16 minggu=50 menit/ minggu=

2 jam/minggu

-   Kegiatan belajarmandiri60 menit/minggu/semester:

1 SKSx60 menitx16 minggu =960 menit/16 minggu=1 jam/minggu



Perhitungan untuk P=2SKS

-   Kegiatan belajartatap muka100 menit/minggu/semester:

2 SKSx100 menitx16minggu =3200 jam/16 minggu=200/minggu

=3 jam /minggu

-   Kegiatan belajar mandiri 60 menit/minggu/semester

Perhitungan jam praktek kelas=

2 SKSx60 menitx16 minggu=19620 jam/16 minggu

=120menit/minggu =2 jam/minggu

Total jam mata kuliah KKPKI =10jam/minggu selama16 minggu efektif = 4 jam/minggu untuk 16 minggu efektif (diluar UTS dan UAS)

VII. EVALUASI

sesuai dengan penjelasan yang  diberikan pada awal kuliah, terutama pada Pokok Bahasan: Pendahuluan, bahwa system penilaian atau evaluasi untuk penentuan nilai akhir mata kuliah ini, didasarkan pada tiga macam sistem evaluasi terhadap  prestasi yang telah ditempuh mahasiswa, melalui aktivitas mahasiswa dalam kelas dan rubrik penilaian presentasi kelompok oleh dosen-dosen dan teman, serta rubric nilai didalam tim kelompok. 
1.   Teori

a.  Kuis/Tugas           : 20% b.  UTS                     : 30% c.  UAS                     : 30%
2.   Praktek

a.  Penampilan          : 20% b.  Tugas                   : 20% c.  UAS                     : 60%

Nilai Mutu
Angka Mutu
Sebutan Mutu
A (85-100)
4
Sangat Cemerlang
A- (80-84)
3,5
Cemerlang
B+ (75-79)
3,25
Sangat baik
B (70-74)
3
Baik
B- (65-69)
2,75
Hampir baik
C+ (60-64)
2,25
Lebih dari cukup
C (55-59)
2
Cukup
D (40-54)
1
Hampir cukup
E (0-39)
0
Gagal 


VIII.       DAFTAR PUSTAKA Buku Utama
Bahan bacaan untuk mata kuliah ini, meliputi :  

Buku Utama

1.   Varney. 2007. Varney's Midwifery. (BU 1).

2.   Bennet,V.R. and Brown, L. K. 2006. Myles Text book for Midwives. (BU. 2) .

3.   Pusdiknakes, WHO JHPIEGO. 2005. Buku Asuhan Antenatal. (BU 3).


Buku Anjuran:


1.   Saifudin, Abdul Bari, dkk. (2008). Panduan Praktis Pelayanan Kesehaten

Maternal dan Neonatal. (BA. 1).

2.   Sweet B. R. (2005). Illayes Midivifery, (BA. 2)

3.   Murrayatall.(2000). A Guideto Effective Carein Pregnancy and Childbirth

(BA-3)

 4.    Uliyah Musrifatul dan Hidayat A.azis, (2008), Keterampilan Dasar Praktik 
        Klinik untuk Kebidanan, Jakarta : Salemba Medika. Nolan Ni.(2002),   
        Education and Support for Parenting(BA 5)
       5.    SellerP.M. (2000). Midwifery. (BA.6.)

 6.   MNH, Depkes, USAID, IBI(2002) Komunikasi efektif (BA7).

 7.   Pusdiknakes, WHO JHPIEGO (2001).Konsep Asuhan Kebidanan.

 8.   Linda, Walsh. 2008. Midwifery - Community - Based Care During The

 ChildbearingYear.

9.   Sarwono Praworohadjo.2008. Ilmu Kebidanan.Jakarta: EGC.

10. Safar P, Resusitasi Jantung Paru Otak, diterbitkan Departemen Kesehatan

RepublikIndonesia, hal : 4, 1984.

11. Alkatri J, dkk, Resusitasi Jantung Paru, dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, Editor Soeparman, Jilid I, ed.Ke-2, Balai Penerbit FKUI, Jakarta,hal:281,
1987.

12. Soerianata S, Resusitasi Jantung Paru, dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit

Kardiologi, Editor Lyli Ismudiat R, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hal:106,

1998.

13. Sunatrio DR, Resusitasi Jantung Paru, Editor Muchtaruddin Mansyur, IDI, 
      Jakarta, hal : 193.
14. Siahaan  O,.  2011. Resusitasi Jantung Paru  Otak,  Cermin Dunia Kedokteran, Edisi  Khusus,  No. 80, hal: 137-129, 1992.

                                                                                                    RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH		: Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan I
KODE MATA KULIAH	: BDB 501
BEBAN STUDI		: 3 SKS (1 T, 2P)
NO
Tgl/ hari
Waktu
Capaian pembelajaran
(tik)
Materi pokok (pokok bahasan)
Sub pokok bahasan
Metode pembe
Lajaran
Yang dilakukan mahasiswa
Yang dilakukan dosen
Media/
sumber belajar
Rumusan
asesmen
Metode asesmen
Pengajar
1

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
memahami
konsep dasar tentang manusia

Konsep dasar
manusia

Konsep Manusia :
	Manusia sebagai mahluk bio, psiko, sosial, spiritual.

Manusia sebagai sistem.
Kebutuhan dasar manusia.

Kuliah teori,
Brainstroming.
Memperhati
kan
pejelasan teori   
dosen
Menjelaskan materi,
Menyediakan sumber materi
Yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
LCD,
Laptop,
papan tulis, infocus Buku Sumber
…
Mengukur
pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar tentang manusia

Testulis:
Essay atau
MCQ
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
2

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu mendiskusi
kan dan memahami Konsep sehat sakit
Konsep sehat sakit
Konsep sehat sakit :
	Pengertian sehat-sakit.
	Hubungan antara sehat, sakit dan penyakit.
	Rentang sehat sakit.
	Tahapan sakit.
	Perilaku sakit dan dampaknya dirawat.

Kuliahteori, BrainstromingTutorial
Memperhatikan pejelasan teori dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari
informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pemdapat kelompok lain
Menjelaskan materi, menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa, memfasilitasi
mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi kelompok tutorial
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep sehat sakit
Testulis: Essayatau MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
3

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
Memahami konsep stress dan adaptasi
konsep stress dan adaptasi
	Pengertian stress dan adaptasi.

 Stress dan adaptasi pada siklus kehidupan perempuan. 
Mekanisme coping.
Perbedaan stress dengan gangguan jiwa.
Video
watching, Demonstrasi,
Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan pejelasan teori dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari
informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pemdapat kelompok lain
Menjelaskan materi, menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa, memfasilitasi
mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi kelompok tutorial
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep stress dan adaptasi
Testulis: Essayatau MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
4

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu memahami
Pemenuhan Kebutuhan Nyeri dan Kenyamanan
Pemenuhan Kebutuhan Nyeri dan Kenyamanan
	Pengertian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi.
Fisiologi Nyeri.
	Keterampilan yang berhubungan dengan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri dan Kenyamanan

Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pemenuhan Kebutuhan Nyeri dan Kenyamanan 
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
5

Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu
melaksanakan
tindakan pencegahan infeksi dalam setiap tindakan praktik kebidanan
Pencegahan infeksi dalam setiap tindakan praktik kebidanan
	Dasar-dasar pencegahan infeksi :

	Introduksi pencegahan infeksi dan kewaspadaan baku.
	Kesehatan dan kebersihan tangan serta sarung tangan.
	Perlengkapan perlindungan diri.
	Antisepsis tindakan / beda dan budaya aman di ruang operasi.
	Pengelolaan sampah


Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pencegahan infeksi dalam setiap tindakan praktik kebidanan
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
6

Tatap muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’


	Pemrosesan instrumen, sarung tangan dan peralatan lainnya :

	Tinjauan proses-proses yang dianjurkan.
	Dekontaminasi dan pembersihan
	Strerilisasi.
	DTT.
	Memproses linen.


Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pencegahan infeksi dalam setiap tindakan praktik kebidanan
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
7

Tatap muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’


	Infeksi nosokomial :

	Pencegahan infeksi nasokomial, panduan isolasi untuk RS.
	Tehnik isolasi pada gangguan sistem pernafasan.
	Tehnik isolasi gangguan sistem pencernaaan
	Tehnik isolasi gangguan sistem urinarius.
	Tehnik isolasi dengan penyakt infeksius.


	Jenis dan fungsi instrument dalam praktek kebidanan.

Cara menggunakan instrument dalam praktek kebidanan.

Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pencegahan infeksi dalam setiap tindakan praktik kebidanan
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
8
UTS
9

Praktik
Tatap muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu
melaksanakan tindakan
pemerik saan fisik umum
Tindakan
pemerik saan fisik umum
	Prinsip umum pemeriksaan fisik.

Teknik pemeriksaan fisik :
	Anamnesa.

Pemeriksaan tanda-tanda vital.
Pengukuran Berat. badan dan tinggi badan.
Pemeriksaan head to toe atau body system.
Video
watching, Demonstrasi,
Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan dosen mendemonstrasi kan praktik, 
memperhatikan video, memperhatikan penuntun
belajar, melakukan simulasi tindakan pemenuhan nutrisidan oksigenasi
Melakukan
demonstrasi,
mebuat
video, membuat panduan belajar, memfasilitasi
kelompk dalam simulasi
Peralatan
tindakan pemerik saan fisik umum

OSCE
dr. Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
10

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x 60’


	Pemeriksaan fisik pada ibu. 

Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir (BBL).

Video
watching, Demonstrasi,
Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan dosen mendemonstrasi kan praktik, 
memperhatikan video, memperhatikan penuntun
belajar, melakukan simulasi tindakan pemenuhan nutrisidan oksigenasi
Melakukan
demonstrasi,
mebuat
video, membuat panduan belajar, memfasilitasi
kelompk dalam simulasi
Peralatan
tindakan pemerik saan fisik umum
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Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu melaksanakan
tindakan kebersihan perorangan
Melaksanakan tindakan
kebersihan perorangan
	Memeliharan kebersihan perorangan (Personal hygiene) :

	Mengosok gigi.
	Memandikan
	Mencuci rambut
	Vulva higiene

Video watching,
Demonstrasi, Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan dosen
mendemonstrasi kan praktik, 
memperhatikan video,
memperhatikan penuntun belajar, melakukan simulasi tindakan pemenuhan kebutuhan eliminasi
Melakukan demonstrasi,mebuat video, membuat panduan
belajar,
memfasilitasi kelompok dalam simulasi
Peralatan tindakan
kebersihan perorangan

OSCE
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Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu memahami Kebutuhan Istirahat dan Tidur.
Kebutuhan Istirahat dan Tidur.
	Pengertian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi
Respon Fisiologi.
	Keterampilan yang berhubungan dengan Kebutuhan Istirahat dan Tidur.
Kuliah teori, 
Brainstroming. Tutorial
Memperhatikan pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari
informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pemdapat kelompok
lain
Menjelaskan materi, menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,
memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi kelompok
tutorial
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur pemahama n 
mahasiswa tentang Kebutuhan Istirahat dan Tidur.)
Testulis: Essay atau MCQ,soal studi kasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
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Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu melaksanakan
tindakan Teknik bodi mekanik dan teknik ambulasi
Tindakan Teknik bodi mekanik dan teknik ambulasi
1.Body mekanik. 
2.Ambulansi
Video watching,
Demonstrasi, Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan dosen
mendemonstrasikan praktik, 
memperhatikan video,
memperhatikan penuntun belajar, melakukan simulasi Tindakan perawatan luka
Melakukan demonstrasi
,membuat video, membuat panduan
belajar,
memfasilitasi kelompok dalam simulasi
Peralatan
Tindakan
perawatan luka

OSCE
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Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
memahami
asuhan pada klien yang mengha dapi kehilangan dan kematian
asuhan pada klien yang mengha dapi kehilangan dan kematian
	Konsep dasar kehilangan dan berduka :

a.Asuhan pada klien dengan masalah kehilangan dan berduka.
	Pendampingan klien kritis :

	Pengertian klien yang krisis.

Karakteristik situasi kritis.

Kuliahteori,
Brain stroming. Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasidiskusi kelompok tutorial
Ruang
tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur
pemahaman mahasiswa tentang asuhan pada klien yang mengha dapi kehilangan dan kematian
Testulis:
Essay atau
MCQ,soal studi kasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
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Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’


	Prinsip dasar perawatan palliatif :

	Definisi perawatan paliatif.

Perbedaan paliatif treatment dan paliatif care.
	Asuhan pada klien dengan penyakit terminal. 

Asuhan pada klien sakaratul maut :
	Memastikan tanda-tanda klien meninggal.

Menginformasikan kepada keluarga.
6. Merawat jenazah.
Kuliahteori,
Brain stroming. Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasidiskusi kelompok tutorial
Ruang
tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur
pemahaman mahasiswa tentang asuhan pada klien yang mengha dapi kehilangan dan kematian
Testulis:
Essay atau
MCQ,soal studi kasus
Ns. Iswenti Novera, M.Kep
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