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apaianPembelajaran

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. 

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




CP Mata kuliah

Teori dan Konsep Psikologi
	Teori dan konsep prilaku

	Tahap-Tahap Proses Adaptasi


	Proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya


	Proses adaptasi psikologis pada anak sesuai tahap perkembangannya


	Perkembangan psikologi pada anak


	Wanita sebagai gadis/remaja


	Anak gadis pada masa adolance


	Wanita Dewasa


	Masa Nifas


	Wanita sebagai ibu


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Menstruasi dan perkawinan)


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Kehamilan, Persalinan dan Nifas)


	Wanita sebagai lansia


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa menstruasi, perkawinan, dan kehamilan)


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa persalinan dan menopause)
	



PROGRAM STUDI DIII  KEBIDANAN 
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)


I.  IDENTITAS MATAKULIAH:

1.     Nama Mata Kuliah    	: Psikologi Kesehatan

2.     Kode Mata Kuliah     	: BDB 604

3.     Penempatan               	: Semester I

4.     Beban/ jumlahSKS 	 : 2 SKS (1T,IP)

5.     Tim dosen pengampu	: dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ




II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan teori dan konsep psikologi, teori dan konsep prilaku, Tahap-Tahap Proses Adaptasi, Proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya, Proses adaptasi psikologis pada anak sesuai tahap perkembangannya, Perkembangan psikologi pada anak, Wanita sebagai gadis/remaja, Anak gadis pada masa adolance,Wanita Dewasa, Masa Nifas, Wanita sebagai ibu, Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Menstruasi dan perkawinan), Gangguan  psikologi pada masa reproduksi (Kehamilan, Persalinan dan Nifas), Wanita sebagai lansia, Cara mengatasi gangguan psikologi (masa menstruasi, perkawinan dan kehamilan), Cara mengatasi gangguan psikologi (masa persalinan dan menopause).






III.CAPAIAN PEMBELAJARAN    (TUJUAN UMUM) diambil dari   CP GENERIK PSIKOLOGI

Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa mampu menjelaskan  teori dan konsep psikologi, mampu menjelaskan proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya dan mampu menjelaskan gangguan psikologi pada masa reproduksi. Serta tau cara mengatasi gangguan psikologi.

IV. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (kompetensi dasar dari sub kompetensi)

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat mengetahui dan   mampu menjelaskan semua yang berhubungan dengan psikologi, meliputi:

	Teori dan Konsep Psikologi
	Teori dan konsep prilaku


	Tahap-Tahap Proses Adaptasi


	Proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya


	Proses adaptasi psikologis pada anak sesuai tahap perkembangannya


	Perkembangan psikologi pada anak


	Wanita sebagai gadis/remaja


	Anak gadis pada masa adolance


	Wanita Dewasa


	Masa Nifas


	Wanita sebagai ibu


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Menstruasi dan perkawinan)


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Kehamilan, Persalinan dan Nifas)


	Wanita sebagai lansia


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa menstruasi, perkawinan, dan kehamilan)


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa persalinan dan menopause)



V.  BAHAN KAJIAN (Materi-materi)

	Teori dan Konsep Psikologi


	Teori dan konsep prilaku


	Tahap-Tahap proses adaptasi


	Proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya


	Proses adaptasi psikologis pada anak sesuai tahap perkembangannya


	Perkembangan psikologi pada anak


	Wanita sebagai gadis/remaja


	Anak gadis pada masa adoloscance


	Wanita Dewasa


	Masa Nifas


	Wanita sebagai ibu


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Menstruasi dan perkawinan)


	Gangguan psikologi pada masa reproduksi (Kehamilan, Persalinan dan Nifas)


	Wanita sebagai lansia


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa menstrusi, perkawinan, dan kehamilan)


	Cara mengatasi gangguan psikologi (masa persalinan dan menopause)



METODA PEMBELAJARAN (rangkuman seluruh metode yang digunakan meliputi Teori dan Praktikum)


VII. URAIAN BEBAN STUDI (Meliputi T dan P) Rincian untuk T:1SKS:
-  Kegiatan belajar dengan tatap muka 50menit/mgg/semester:

1 SKSx50Menitx16Minggu=800menit/16mgg=

50menit/ minggu=  50menit/minggu

-  Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit/mgg/semester:

1SKS x50 menit x 16mgg=800menit/16mgg = 50menit/ minggu = 50menit/minggu

-  Kegiatan belajar mandiri 60menit/mgg/semester:

1SKS x 60 menit x16mgg=960menit/16mgg=

60 menit/ minggu =1jam/minggu Perhitungan untuk P:1sks

–  Kegiatan belajar tatap muka 100 menit/mgg/semester:

    1SKS x100 menit x16mgg = 1600jam/16mgg=

                  100/ mgg = 100 menit/ minggu

–  Kegiatan belajar mandiri 60menit/ mgg/semester

     Perhitungan jam Praktik kelas =

1SKSx60menitx16mgg=960jam/16mgg=

60 menit/ mgg=1jam/ minggu

Total jam MK Psikologi = 5½jam / mggu selama 16 mggu efektif



EVALUASI (Bobot disesuaikan dengan jumlah SKS)
 
Penugasan 20%

Kehadiran 10%

UTS Teori. 35%

UAS Teori 35%

Dengan Kriteria Penilaian :

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 





DAFTAR PUSTAKA (Sumber Informasi)


BukuUtama

	BimaWalgio,1981,Pengantar Psikologi Umum, Edisi II, Yayasan Penerbitan Fak.Psikologi UGM, Yogjakarta
	Irwanto, Dkk, 1994, Psikologi Umum, Gramedia, Jakarta
	TriRusmi Wadayatun, 1999 ,Ilmu Perilaku, Infomedik

Buku Anjuran

1. Sri Kusmiati 1990, dasar-dasar prilaku edisi I, pusdiknakes, Depkes RI
2. Kartini kartono, 1992, Psikologi Wanita Jilid I dan II, Mandar Maju, Bandung
3. Elizabeth Harclok,1996, Psikologi perkembangan, Sepanjang hayat
4. SinggihGunarso,1990,Psikologiperkembangan
5. BurtSmet,1994,PsikologiPerkembangan
6. SukidjoNotoatmojo,PengantarKesehatan
7. Kartini Kartono, 1989,Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, CV.Mandar
Maju, Bandung
8. Lorrainesherr,1995,The Psikology of Pregnancyand birth, Marston Book S ervice
Lyd.Oxford
9. LousebSilverton,1993,The Artand Science of Midwifery,PrentiseHall,LondonRINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH		: Psikologi
KODE MATA KULIAH	: BDB 604
BEBAN STUDI		: 2 SKS (1 T, 1P)
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 ases men
Pengajar
1

Tatap
Muka
1x50’=
50’

Penugasan
1x50’=
150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60
Mahasiswa
Dapat  menjelaskan teori
dan konseb Psikologi
Teori dan
Konsep
Psikologi
	Pengertian

 sejarah psikologi
	macam teori   psikologi menurut aliran
ruang lingkup psikologi
	Discovery

Learning
	Seminar

	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil

Melaporkan hasil dalam seminar

	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar

Memberikan penilaian hasil kerjamahasisswa

LCD, Laptop,
Papan tulis, flip chart
Buku sumber
Mengukur
pemahaman mahasiswa
mengenai pengertian
psikologi, sejarah psikologi,macam- macam psikologi, menurut aliran dan  ruang lingkup psikologi

Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

2

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat menjelaskan
Teori dan
Konseb
Prilaku
	Pengertian proses pembentuka Perilaku menurut para ahli
	Perubahan   perilaku 


	Discovery Learning Seminar

	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil dalam seminar

	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
Memberikan penilaian hasil kerjamahasisswa

LCD, Laptop, papan tulis,flip chart
Buku sumber
Mengukur
pemahaman tentang
pengertian prilaku,
pembentukan prilaku menurut para Ahli dan perubahan
  prilaku
Tes
tulis:

Essay/
Pilihan
ganda,

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

3

TatapMuka
1x50’=50’

Penugasan
1x50’=150’
Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasis wa
dapat menjela skan tahap adaptasi

Tahap-tahap Adaptasi

Adaptif
Maladaptif

Discovery Learning Seminar
	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil dalam seminar

	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
Memberikan penilaian hasil kerjamahasisswa

LCD, Laptop, papan tulis,
flip chart
Buku sumber

Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai tahap-tahap adaptasi yang terdiri dari adaptif dan mal adaptif

Tes tulis: essay

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

4

TatapMuka
1x50’=50’

Penugasan
1x50’=150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60
Mahasiswa
Dapat menjelaskan
proses adaptasi psikologi    pada wanita sepanjang daur kehidup annya
Proses adaptasi psikologi pada wanita sepanjang daur kehidupannya
 
Proses adaptasi psikologi wanita sepanjang 
a.Bayi
b.Balita
c.Usia sekolah
d.Remaja


Discovery
Learning
	Mencari dan mengumpulk an informasi dariberbagai Sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar

LCD, Laptop, papan tulis
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai tahap-tahap adaptasi wanita sepanjang daur kehidupannya
Tes
tulis:

Essay/ pilihan ganda
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

5

TatapMuka
1x50’=50’

Penugasan
1x50’=150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60
Mahasiswa
dapat
menjelaskan proses adaptasi psikologi    pada anak sesuai tahap perkemb angannya
Mahasiswa dapat menjelaskan proses adaptasi psikologi
pada  anak Sesuai   tahap perkembanga nnya.
a.keadaan psikologi 
    ibu dan anak
b.factor-faktor yang 
    mempengaruhi   
    perkembangan  
    psikologi
c. Masalah-masalah  
    psikologi pada anak 
    dan kebutuhan  
    bimbingan  
    psikologi
Discovery
Learning
	Mencari dan mengumpulk an informasi dariberbagai Sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar

LCD, Laptop, papan tulis
Pemahaman  mahasiswa mengenai tahap-tahap adaptasi anak dan perkembangannya

Tanya jawab
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

6

TatapMuka
1x50’=
50’

Penugasan
1x50’=
150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat
menjelaskan
perkemb angan psikologi    pada anak

Perkembangan 
psikkologi pada anak

Masa prasekolah  Masa sekolah
Masa pubertas dan Ruang lingkup psikologi


Seminar

	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil dalam seminar

	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar

Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa

LCD, Laptop, papan tulis, flip chart
Website
Buku sumber

Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai perkembangan psikologi pada anak

Tanya jawab

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

7

Tatap
Muka
1x50’=
50’

Penugasan
1x50’=
150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60
Mahasiswa
dapat
menjela skan
wanita sebagai gadis
atau remaja dan anak gadis pada masa adolance

Wanita sebagai gadis atau remaja dan anak gadis pada masa adolance

Anak gadis pada 
masa pubertas
	Day dreaming 

 rasa malu berlebihan
	Antagonismso
cial
	Emosionalitas
	kurangpercaya diri
	sikap tidak senang
	merasa bosan
	keinginan untuk menyendiri

i.kesegaran untuk bekerja

anak gadis pada masa adolance
	cinta diri
	fantasi sexsual multiple 

personality/psedoakt ivitat


Seminar
	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil dalam seminar

	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar

Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa

LCD, Laptop, papan tulis, flip chart
Website
Buku sumber

Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai wanita sebagai gadis atau remaja
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

8
UTS
9

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat
menjela skan
tentang wanita dewasa
Wanita  dewasa
Masa kehamilan
	Teori revarubin
	Teori  Ramona

Teori marcer
	Masa  persalinan
	Adat kebiasaan
	Emosi saat hamil
	Factor somatic dan   psikis
	Kegelisahan dan ketakutan
	Reaksi wanita hipermasculine
	Reaksi wanita total passive
Discovery
Learning
	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
LCD, Laptop, papan tulis, buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai wanita dewasa
Tes tulis
Essay
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

10

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat menjelaskan tentang wanita dewasa
wanita
dewasa
Masa Nifas
	Fase  honeymoon 
	Fase   taking in
	Fase  taking hold
	Fase  taking go

Discovery
Learning
	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
LCD, Laptop, papan tulis, buku sumber
Mengukur
pemahaman
mahasiswa mengenai wanita dewasa (masa nifas)
Tanya
jawab
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

11

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasis wa mengeta hui tentang fungsi wanita sebagai ibu
Wanita  sebagai ibu
	Fungsi keibuan 
	Sifat keibuan
	Relasi keibuan
	Ibu tiri dan ibu angkat

Discovery
Learning
	Mencari dan mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
LCD, Laptop, papan tulis, buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai fungsi wanita sebagai ibu
Tes tulis essay/       objektif
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

12

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa dapat
menjelaskan tentang gangguan psikologi    pada masa reproduksi

Gangguan  psikologi
pada     masa
reproduksi
	gangguan psikologi pada masa menstruasi
	Perkawinan/

perkawinan
periodic/ temmarige

Discovery
Learning
Seminar

	Mengumpulk  an informasi dari berbagai sumber  dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil dalam seminar

	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan Penilaian hasil kerja mahasisswa
LCD, Laptop, papan tulis, buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang gangguan psikologi padamasareproduksi


Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah

dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

13

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat
menjelaskan tentang gangguan
psikologi pada masa reproduksi
Gangguan  psikologi
pada     masa
reproduksi
	Gangguan  psikologi pada masa kehamilan
	Gangguan  psikologi pada masa persalinan
	Ganggun psikologi pada masa nifas

Discovery
Learning Seminar
	Mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil  dalam seminar
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
Memberikan penilaian hasil kerjamahasisswa
LCD, Laptop, papan tulis, buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang gangguan psikologi pada masa reproduksi (kehamilan,  persalinan,nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

14

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa
dapat menjelaskan tentang wanita sebagai lansia

Wanita 
sebagai lansia

	Periode Klimakterium/ menopause
	Perilaku

Anak pada
Periode   klimakterium.
	Kondisi Psikis wanita Setengah baya
	Masam nenek- nenek
	Cara  mengatasi


Seminar

	Mengumpulk an informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan hasil  dalam seminar
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
Memberikan penilaian hasil kerjamahasisswa 
LCD, Laptop,
Papan tulis,flip chart
Website......
Buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang wanita sebagai lansia

Laporan
makalah

Tanya jawab

dr. Mutiara Anissa, Sp. KJ

15

Tatap Muka
1x50’= 50’

Penugasan
1x50’= 150’

Belajar
Mandiri
1x60’=60

Mahasiswa mengeta hui cara mengatasi gangguan psikologi
Cara  mengatasi gangguan psikologi
	cara mengatasi gangguan psikologi pada masa menstruasi

cara mengatasi gangguan psikologi pada masa perkawinan 
cara mengatasi gangguan psikologi pada masa kehamilan
	Cara mengatasi gangguan psikologi pada masa persalinan
	Cara mengatasi gangguan psikologi pada masa menopouse
Seminar
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