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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 6
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

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

Melaksanakan praktik kebidanan dengan berpedoman pada standar profesi, kode etik kebidanan, dan Undang-Undang / peraturan yang berlaku
	Menghargai perempuan dan keluarganya tanpa membedakan status sosial, budaya Dan Tradisi yang diyakininya
	Menjalin kerja sama dengan tim kesehatan dalam meningkatkan derajat  kesehatan dalam pelayanan kebidanan
	Menghargai keputusan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya
	Melibatkan stakeholder terkait dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang ketercapaian informasi kesehatan secara luas dan efektif kepada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya
	Menjalin kerjasama dengan profesi lain dalam member pelayanan kebidanan kepada perempuan







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


I.  IDENTITASMATA KULIAH :
1. Nama MataKuliah     	: Pancasila
2. Kode Mata Kuliah     	: UBR 102
3. Penempatan                	: Semester I
4. Beban/ jumlah SKS   	: 2 SKS (1 T,1P)
5. Tim dosen pengampu	: Syofiarti, M.Hum

II.DESKRIPSI  MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang rasa kebanggaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai pancasila.

III.CAPAIAN PEMBELAJARAN (TUJUAN UMUM)

Setelah perkuliahan selesai, memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air,berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system nilai pancasila, kode etika profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas.

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

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu berperilaku profesional, beretika dan bermoralserta tanggap terhadap nilai social budaya dalam praktek kebidanan, mampu melaksanakan komunikasi efektif dengan perempuan, keluarga, masyarakat, sejawat dan profesi lain dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan, mampu melakukan upaya promotif, preventif, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kebidanan, mempunyai kemampuan mengelola kewira usahaan dalam pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
	Melaksanakan praktik kebidanan dengan berpedoman pada standar profesi, kode etik kebidanan, dan Undang-Undang / peraturan yang berlaku
	Menghargai perempuan dan keluarganya tanpa membedakan status sosial, budaya Dan Tradisi yang diyakininya
	Menjalin kerja sama dengan tim kesehatan dalam meningkatkan derajat  kesehatan dalam pelayanan kebidanan
	Menghargai keputusan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya
	Melibatkan stakeholder terkait dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang ketercapaian informasi kesehatan secara luas dan efektif kepada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya
	Menjalin kerjasama dengan profesi lain dalam member pelayanan kebidanan kepada perempuan



V. BAHAN KAJIAN (Materi-materi)

1.   Filsafat pancasila

2.   Identitas nasional

3.   Politik dan Strategi

4.   Demokrasi Indonesia

5.   Hak asasi manusia dan ruleoflow

6.   Hak dan Kewajiban warganegara

7.   Geopolitik Indonesia

8.   Geostrategic Indonesia

9.   Nilai – nilai pancasila dan penerapannya dalam praktik kebidanan.



VI. METODA PEMBELAJARAN
Metode pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan meliputi problem basedlearning,
ceramah, diskusi, penugasan  dan seminar.


VII.URAIAN BEBANSTUDI (Meliputi T, Pdan K) 
Rincian untuk T:1SKS:
-   kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit/mgg/semester:

1SKSx 50 menit x 14 mgg = 700 menit /14 mgg =

50 menit / minggu=1 jam / minggu

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

2 SKS x 50 menit x14 mgg = 1400 menit/14 mgg =

100 menit / minggu=2  jam / minggu

-   kegiatan belajar mandiri 50 menit /mgg/semester:

2 SKS x 50 menit x14 mgg=1400 menit/14 mgg =

100 menit / minggu =2 jam/ minggu

Perhitungan untuk1 P:SKS:

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

1 SKS x100  menit x14 mgg=1400 jam/ 14 mgg=

100 menit / mgg =2  jam / minggu

–   kegiatan belajar mandiri 50 menit / mgg/ semester

Perhitungan jam Praktik kelas =

1 SKS x 50  menit x 14 mgg= 700 jam/ 14 mgg
                    50 menit / mgg=1 jam/minggu

VIII. EVALUASI
Penugasan : 30 %
	Seminar : 30 %
	UTS : 20 %
	UAS : 20 %

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 


IX.  DAFTAR  PUSTAKA (Sumber Informasi) Buku Utama

1.   Kepmendiknas No.043/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi
2.   Sukaya (2002) Pendidikan Kewarganegaraan.Paradigma
3.   Syarbaini, S (2003). Pendidikan Pancasila diPerguruan Tinggi.Ghalia
4.   Sumarsono, S. (2006).Pendidikan Kewarganegaraan. PustakaUtama
5.   Kaelan (2004).Pendidikan Pancasila. Paradigma
6.   Sumber lain yang mendukung





RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH		: PANCASILA
KODE MATA KULIAH	: BDB 102
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 asesmen
Pengajar
1

Tatap Muka

3x50’=
150’
Mahasiswa
dapat menjelaskan
filsafat pancasila
Filsafat pancasila
1.Pengertian filsafat
    pancasila
2.Jenis filsafat
    Pancasila
3.Landasan
   Pancasila
-Ceramah dan   
  Diskusi
-Penugasan
-Seminar
-Mencari dan
Mengumpulka informasi dari berbagai
sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Membuat laporan hasil
-Melaporkan hasil
-Menyediakan sumber materi yang dapat
digunakan mahasiswa
-Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
-Memberikan penilaian
LCD, Laptop, papantulis.
mengukur pemahaman
mahasiswa
mengenai pengertian
filsafat pancasila,
jenis filsafat pancasiladan
landasan pancasila
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah

Penampilan(Role play)
Syofiarti, M.Hum
2

Penugasan
3x50’=
150’
Belajar
Mandiri
3x50’=
150’
Mahasis wa
dapat menjela skan
konsep
wawasa n nusantar a dalam rangka memper tahanka
n kesadara
n untuk bela negara
Konsep wawasan
nusantara.
1. Pengertian,
    tujuan dan
    hubungan dengan    
    ilmu lain
-Penugasan
-Seminar
-Membuat laporan hasil
-Melaporkan hasildalam seminar

-Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
-Memberikan Penilaian hasil Kerjasa mahasiswa
LCD, Laptop, website...
Buku sumber...
Mengukur pemahaman
Mahasiswa tentang pengertian dan tujuan wawasan nusantara,
dan hubungan wawasan nusantara dengan ilmu lain.
Laporan makalah
seminar
Syofiarti, M.Hum
3




2.Geopolitik   dan
     geostrategic
-Wawasan benua, bahari,
          dirgantara.
-Posisi silang
3. Historis dan
     Yuridis  formal
-Proses gagasan 
  wawasan
-Hukum laut suatu aspek wawasan nusantara
4. Unsur  wawasan  
     nusantara
-Wadah
-Isi.
       -Tatalaku






Syofiarti, M.Hum
4

Tatap muka
3x50’=
150’
Mahasiswa
dapat
menjelaskan identifikasi nasional

Identifikasi
Nasional.
1.  Konsep ketahanan nasional
- Pengerti an
- Astagata
- Sifat- sifat 
    ketanas.
2. Hukum  timbal balik  antara gatra.
- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai pengertian konsep ketahan nasional dan hukum timbal balik antaragatra.
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda
Syofiarti, M.Hum
5

Tatap Muka
  
3x50’=
150’

Mahasis wa dapat
menjelaskan politik dan strategi.

Politik dan
strategi
1. Pengertian
 polstranas
2. Faktor-faktor  
    yang  
    mempengaruhi  
    polstranas.
3.Politik nasional  
   dan politik strategi

- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukur
pemahaman
mahasiswa mengenai pengertian PolStraNas, faktor yang mempengaruhi, politik nasional dan politik strategi
Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda

Syofiarti, M.Hum
6

Tatap Muka
  
3x50’=
150’

Mahasis wa dapat menjela skan demokra si indonesi a
Demokrasi indonesia
1.Definisi demokrasi
2.Bentuk-bentuk
   demokrasi
3.System demokrasi  
    di Indonesia.
4.Demokrasi
 Dalam masalah   
 kebidanan
- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai Definisi demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi,sistem Demokrasi di Indonesia dan demokrasi dalam masalah kebidanan
Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda

Syofiarti, M.Hum
7

Belajar mandiri

3x50’=
150’
Mahasiswa
dapat
menjelaskan
hak
asasi manusia dan rule of low.
Hak asasi manusia dan rule of low 










1. Pengertian HAM
2. Asaz-asaz dasar
     HAM
3. Kebebasan  
    dasar manusia
4. Kewajiban dasar
    manusia.
5. Komisi dasar
    Manusia

1.Sejarah
    perjuangan
2.Hakekat perang
3.Perkembangan
    Sishankamrata.
4. Pola penggunaan   
     kekuatan  
     Hankamrata
Seminar
Melaporkan hasil dalam seminar
Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa
Buku sumber, LCD, Laptop
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai pengertian HAM, asaz– asaz dasar HAM, kebebasan dasar manusia, kewajiban dasar manusia, komisi
Dasar manusia
Laporan makalah, seminar
Syofiarti, M.Hum
8
UTS
9

Tatap Muka
  
3x50’=
150’

Mahasiswa
dapat
menjelaskan geopolitik indonesia.
Geopolitik
Indonesia
1.Pengertian  
    polstrahan   
    kamnas
2.Hubungan 
    polstrahan 
    kamnas dengan  
    polstranas

- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukur   pemahaman mahasiswa
Mengenai Pengertian polstra hankamnas, Hubungan polstra hankamnas dengan polstranas, Faktor-faktor     yang mempengaruhinya, Pembangunan dan penggunaan
kekuatan.
Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda

Djon Shahrizal, SH
10




3.Faktor-faktor  
    yang  
    mempengaruh-
    inya.
4.Pembangunan  
   dan penggunaan
   kekuatan






Djon Shahrizal, SH
11

Tatap Muka
  
3x50’=
150’

Mahasis wa dapat menjela skan geostrat egi indonesi a.
Geostrategi
Indonesia.
1.Definisi  
    geostrategi  
    Indonesia
2.Jenis-jenisnya.
3.Pengaruh
   Geostrategic di   
   Indonesia dalam    
   lingkup   
   kebidanan
- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai definisi
Gestrategi Indonesia,
jenis-jenisnya geostrategi,
Pengaruh geostrategic di
Indonesia dalam
lingkup kebidanan
Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda

Djon Shahrizal, SH
12

Penugasan
3x50’=
150’ 

Belajar mandiri,

3x50’= 150’

Mahasis wa dapat menjela
skan undang- undang No    22 tahun
1999
Undang–
Undang No
22 tahun 1999

1.Ketentuan umum   
    otonomi daerah
2.Pembagian daerah
3.Pembentukan
    dan susunan  
    daerah.
-Penugasan
-Seminar
-Membuat    laporan hasil
-Melaporkan hasil dalam
seminar
-Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
-Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa 
  Website
Buku sumber
LCD, Laptop

Mengukur pemahaman mahasiswa mengenaiketentuan umumotonomi daerah, pembagian daerah, pembentukan dan susunandaerah, kewenangan daerah, bentukdansusunan pemerintah daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan
Lapora n makalah, seminar
Djon Shahrizal, SH
13

Penugasan
3x50’=
150’ 

Belajar mandiri,

3x50’= 150’

Mahasis wa dapat menjela
skan undang- undang No    22 tahun
1999
Undang–
Undang No
22 tahun 1999

4.Kewenangan daerah.
5.Bentuk dan
   susunan  
   pemerintah
  daerah
6.Keuangan daerah.
7.Pembinaan dan
    pengawasan.

-Penugasan
-Seminar
-Membuat    laporan hasil
-Melaporkan hasil dalam
seminar
-Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
-Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa 
  Website
Buku sumber
LCD, Laptop

Mengukur pemahaman mahasiswa mengenaiketentuan umumotonomi daerah, pembagian daerah, pembentukan dan susunandaerah, kewenangan daerah, bentukdansusunan pemerintah daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan
Lapora n makalah, seminar
Djon Shahrizal, SH
14

TatapMuka
3x50’=150’
Mahasiswa
dapat 
menjelaskan meningkatkan
pengetahuan, kesadar an   dan motivasi dalam menjaga
kelestarian hidup bangsa dan negara.
Pengetahuan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kelestarian hidup bangsa dan negara.
1.Definisi.
2.Upaya dan motivasi dalam menjaga kelestarian hidup bangsa danNegara.
- Ceramah dan diskusi
-Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
-Menyediakan sumber materiyang dapat digunakan mahasiswa
LCD, Laptop, papantulis
Mengukurpemahaman mahasiswa mengenai
kesadaran dan motivasi, upaya dan motivasi dalam menjaga kelestarian hidup bangsa dan negara.
Tes
tulis:

Essay / pilihan ganda

Djon Shahrizal, SH
15

Praktik
tatap muka
3x50’=
150’
Mahasiswa dapat 
menjelaskan
dan 
Menerapkan nilai- nilai pancasila dalam praktik kebidanan.
Nilai-nilai pancasila dalam praktik kebidanan
Penerapan  nilai pancasila di masyarakat dalam praktik kebidanan
Roleplay
Melakukan penampilan
-Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
-Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
-Memberikan penilaian hasil
kerja mahasisswa
Alat Peraga
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai penerapan nilai pancasila di masyarakat dalam praktik kebidanan.
Penam pilan (Role Play)
Djon Shahrizal, SH
16
UAS

Ketua
Prodi DIII Kebidanan



Hendri Devita, Amd.Keb, SKM, M.Biomed
Padang, ………………….. 2019
PJ Mata Pancasila



Syofiarti, M.Hum


