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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

1.   Mampu  menjelaskan tentang konsep dasar masa nifas

   2.   Mampu  menjelaskan  tentang  perubahan fisiologis masa nifas

3.   Mampu  mengidentifikasi proses adaptasi psikologis ibu dalam masa nifas.

4.   Mampu  mengidentifikasi proses laktasi dan menyusui

5.   Mampu  menjelaskan  dan memenuhi kebutuhan dasar ibu dalam masa nifas

6.   Mampu  melakukan asuhan kebidanan ibu pada masa nifas normal

7.   Mampu  merumuskan diagnose/masalah  actual/potensial.

9.   Mampu  merencanakan asuhan kebidanan

10. Mampu  menjelaskan tentang program  tindak lanjut asuhan  nifas di rumah

11. Mampu  melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya.

12. Mampu  membuat dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan  masa nifas












PRODI D III KEBIDANAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG
 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)


I.   IDENTITAS MATA KULIAH :

1.      Nama Mata Kuliah     : Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui
2.      Kode Mata Kuliah      : BDB 303
3.      Penempatan                 : Semester III
4.      Beban / jumlah SKS   : 3 SKS (1T,2P)
5.      Tim dosen pengampu : 1. Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes ( Penjab )
2. Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes








II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen 
kebidanan di dasari konsep, sikap dan keterampilan sesuai dengan kewenangannya dengan pokok bahasan : konsep dasar masa nifas, respon orang tua 
terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas, melaksanakan kunjungan rumah pada ibu masa nifas, deteksi dini komplikasi masa dan pendokumentasiannya dalam lingkup kebidanan komunitas.
III.      CAPAIAN PEMBELAJARAN
Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa mampu      melaksanakan asuhan kebidanan esensial pada postpartum normal, deteksi dini, dan penanganan 
awal kegawatdaruratan serta rujukan dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan SOP, kode etika profesi dan tanggap budaya di
 tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas.

IV.      KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan dan asuhan kebidanan postpartum/ nifas sesuai dengan kewenangannya sebagai 
ahli madya kebidanan, meliputi:
1.     Mampu melakukan anamnesa pada ibu post partum
2.     Mampu melaksanakan pemeriksaan umum, kebidanan dan penunjang dasar pada ibu post partum
3.     Mampu merumuskan diagnosa dan masalah potensial serta kebutuhan akan tindakan segera (deteksi komplikasi) pada masa nifas
4.     Mampu merencanakan asuhan kebidanan pada kasus ibu post partum
5.     Mampu mengimplementasikan rencana asuhan kebidanan pada ibu post partum
6.      Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan ibu nifas termasuk exercise, nutrisi, mobilisasi, eliminasi dan perawatan bayi di rumah, 
         seksualitas dan metode kontrasepsi
7.     Mampu memfasilitasi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif
8.     Mampu melaksanakan kunjungan rumah sesuai kebutuhan ibu postpartum
9.     Mampu melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan pada postpartum
10.   Mampu melaksanakan rujukan pada kasus kegawatdaruratan dan komplikasi postpartum
11.       Mampu melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
12.       Mampu memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi pada masa postpartum
13.       Mampu memperhatkan aspek sosial budaya dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas
14.       Mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan memperhatikan etika dan hukum perundang-undangan
15.       Mampu menjelaskan kebutuhan gizi dalam asuhan kebidanan pada masa nifas
16.       Mampu membuat pendokumentasian asuhan kebidanan nifas dengan SOAP

V.  BAHAN KAJIAN ( Materi-materi)
1.    Konsep dasar nifas dan menyusui
2.    Perubahan fisiologis pada masa nifas
3.    Perubahan psikologis pada masa nifas
4.    Kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus ibu nifas
5.    Etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan nifas dan menyusui
6.    Masalah-masalah pada masa nifas
7.    Cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya
8.    Asuhan kebidanan pada ibu masa nifas
	Evidence based dalam nifas dan menyusui à masuk ke asuhan kebidanan
	Berfikir kritis dalam asuhan nifas dan menyusui à pengambilan keputusan klinik masuk ke asuhan kebidanan
	Komunikasi dalam nifas dan menyusui à prinsip2 komunikasi dalam asuhan

9.    Mendokumentasikan hasil asuhan masa nifas
10.  Program tindak lanjut asuhan masa nifas

VI. METODA PEMBELAJARAN
Teori : Small Group Discussion, Discovery Learning, Cooperative Learning, Problem Based Learning
Pratikum : Simulasi, Contextual Instruction, 
VII.    URAIAN    BEBAN STUDI (Meliputi T, P dan K)
Rincian untuk T: 3 SKS:
-    kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit/mgg/semester:
1 SKS x 50 menit x 16 mgg = 800 menit/16 mgg =
50 menit / minggu = 1 jam/ minggu
-    kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit /mgg/semester :
1 SKS x 50 menit x 16 mgg = 800 menit/16 mgg =
50 menit / minggu = 1 jam/ minggu

-    kegiatan belajar mandiri 60 menit /mgg/semester:
1 SKS x 60 menit x 16 mgg = 960 menit/16 mgg =
60 menit / minggu =1 jam/ minggu

Perhitungan untuk P: 2 sks
–   kegiatan belajar tatap muka 100 menit / mgg/ semester:
2 SKS x 100 menitx 16 mgg = 3200jam/ 16 mgg=
200 / mgg = 4 jam/ minggu
–    kegiatan belajar mandiri 60 menit / mgg/ semester
Perhitungan jam Praktik kelas =
2 SKS x 60 menitx 16 mgg = 1920 jam/ 16 mgg=
120menit / mgg = 2 jam/ minggu

Total jam MK Askeb III = 5 jam/ mgg selama 16 mgg efektif = 5 jam/ minggu untuk 16 mgg efektif (diluar UTS dan UAS)

VIII.         EVALUASI (Bobot disesuaikan dengan jumlah SKS)
1.  Penugasan 20 %
2.  UTS Teori. 20%
3.  UAS Teori 20%
4.  Uji praktik 40%
Dengan kriteria Penilaian :
NO.
NILAI ANGKA
NILAI MUTU
ANGKA MUTU
SEBUTAN MUTU
1.
85 – 100
A
4,00
Sangat cemerlang
2.
80 – 84
A-
3,50
Cemerlang
3.
75 – 79
B+
3,25
Sangat Baik
4.
70 – 74
B
3,00
Baik
5.
65 – 69
B-
2,75
Hampir Baik
6.
60 – 64
C+
2,25
Lebih dari Cukup
7.
55 – 59
C
2,00
Cukup
8.
40 – 54
D
1,75
Hampir Cukup
9.
0 – 39
E
0,00
Gagal


IX.      DAFTAR PUSTAKA (Sumber Informasi)

Buku Utama 
1.  Varney Midwifery, 2007
2.  Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013
3.  WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage
4.  WHO Technical Consultation on Postpartum and Postnatal Care, WHO 2010
5.  Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A guide for essential practice, WHO 2006

Buku Anjuran
1.            Sweet, BR,1997: Mayes Midwifery, Beiliere Tindal, London
2.            Pusdiknaskes, WHO, JHPIEGO, 2010, Buku IV, Asuhan Kebidanan pada ibu Post Partum
3.            WHO, 2001 : Panduan Praktis Meternal dan Neonatal
4.            Linda, V Walsh (2009) Midwifery, Sounders Company, NY
5.            Saifudin A.B et al (2012) Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan, Jakarta



RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN


MATA KULIAH                   : Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui
 KODE MATA KULIAH       : BDB 303
BEBAN STUDI                     : 3 SKS ( 1T, 2P)

NO
HARI/
TGL
WAKTU
CAPAIAN
PEMBELAJA
RAN (TIK)
MATERI
POKOK
(POKOK BAHASAN)
SUB POKOK
BAHASAN
METODE
PEMBELA
JARAN
YANG
DILAKUKAN MAHASISWA
YANG
DILAKUKAN
DOSEN
MEDIA/
SUMBER
BELAJAR
RUMUSAN
ASESMEN
METODE
ASES-MENT
DOSEN
1

Tatap Muka
(T)
1x50’=150’
Pratikum (P)
2x50’=100’
Belajar
Mandiri
1x60’=180’
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar masa nifas
Konsep      dasar masa nifas
1. Pengertian masa nifas
2. Tujuan asuhan masa nifas
3. Peran dan
tanggung jawab bidan dalam masa nifas
4. Etika dan kewenangan bidan dalam masa nifas
Discovery 
Learning,
Seminar
 Mencari dan mengumpulka n informasi dari berbagai sumber dan media yang telah
disiapkan dosen
 Membuat laporan hasil
 Melaporkan hasil dalam seminar
 Menyediak an sumber materi
yang dapat digunakan
mahasiswa
 Memfasilit asi mahasiswa untuk kegiatan belajar
 Memberikan penilaian hasil kerja mahasisswa
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
 Buku sumber

Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai pengertian masa nifas, tujuan asuhan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan dalam masa
nifas, nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes






5. Tahapan
masa nifas
6. Teori kebidanan berkaitan dengan nifas
7. Kebijakan program nasional masa nifas




tahapan masa nifas, kebijakan program nasional masa nifas


2

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’
Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’ Belajar Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelaskan perubahan Fisiologis masa nifas
Perubahan Fisiologi    masa Nifas
a.  Perubahan Sistim Reproduksi
- Uterus
- Vagina dan
Perineum

b. Perubahan SistimPencernaan
Discovery 
Learning,
Seminar
 Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
 Menyediakan sumber materi
yang dapat
digunakan mahasiswa
Memfasilitsi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan  penilaian hasil kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
Buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai perubahan
fisiologis
pada masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes






c.  Perubahan
Sistim
Perkemihan
d.  Perubahan
Sistem Musculoskeletal  /Diastasis Rectie Abdominis














a.  Perubahan sistim Endoktrin
b.  Perubahan
tanda-tanda vital
c.  Perubahan
sistim Kardiovaskuler Perubahan sistim Hematologi







3.

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’
Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’
Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat mengidentifikasi Proses Adaptasi Psikologi Ibu dalam Masa nifas
Proses Adaptasi Psikologi Ibu Masa Nifas
Cukup mereview
a.Adaptasi Psikologi ibu masa nifas
b.	Post partum blues
c.    Kesedihan dan duka cita
Small Group Discussi on
• Membentuk kelompok (5-
10)
• Memilih bahan diskusi
• mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas
• Membuat rancangan bahan

• diskusi dan aturan diskusi.

• Menjadi moderator dan sekaligus

• mengulas pada setiap akhir sesion diskusi
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai perubahan psikologis pada
masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes

4.

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’
Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’
Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat mengidentifikasi Proses Laktasi dan Menyusui 

Proses Laktasi dan Menyusui 

Cukup mereview
ProsesLaktasi dan Menyusui :
Anatomi dan Fisiologi Payudara (review).
Dukungan Bidan dalam Pemberian ASI.
Manfaat Pemberian ASI.
Komposisi Gizi dalam ASI.
Upaya memperbanyak ASI.

Small Group Discussi on
• Membentuk kelompok (5-
10)
• Memilih bahan diskusi
• mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas
• Membuat rancangan bahan
• diskusi dan aturan diskusi.
• Menjadi moderator dan sekaligus
• mengulas pada setiap akhir sesion diskusi
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai perubahan psikologis pada
masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes

5.

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’
Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’
Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat mengidentifikasi Proses Laktasi dan Menyusui 

Proses Laktasi dan Menyusui 

Cukup mereview
	Tanda Bayi cukup ASI.
	ASI Eksklusif.

Cara Merawat Payudara.
Cara Menyusui yang benar.
10. Masalah dalam Pemberian ASI.
Small Group Discussi on
• Membentuk kelompok (5-10)
• Memilih bahan diskusi
• mepresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas
• Membuat rancangan bahan
• diskusi dan aturan diskusi.
• Menjadi moderator dan sekaligus
• mengulas pada setiap akhir sesion diskusi
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku sumber
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai perubahan psikologis pada
masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes
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Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’

Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa Dapat memenuhi kebutuhan dasar ibu dalam masa nifas
Kebutuhan dasar ibu masa nifas
	Nutrisi dan cairan
	Ambulasi 
	Eliminasi:BAB/BAK
	Kebersihan

diri/perineum
	Istirahat 
	Seksual 
	Latihan/senam nifas

Discovery
Learning
a.  mencari, mengumpulkan, dan

b.  menyusun informasi yang ada untuk mendeskrips ikan suatu pengetahuan.
· Menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk kegiatan belajar
· Memberikan penilaian hasil kerja
mahasisswa
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart
Website
...... Buku sumber
....
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai kebutuhan
dasar ibu masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes

7.

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’

Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa Dapat memenuhi kebutuhan dasar ibu dalam masa nifas
Respon Orang tua terhadap Bayi Baru Lahir (BBL)
	Bounding Attachment.


	Respon Ayah dan Keluarga.


	Sibling Rivally.

Discovery
Learning
a.  mencari, mengumpulkan, dan

b.  menyusun informasi yang ada untuk mendeskrips ikan suatu pengetahuan.
· Menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk kegiatan belajar
· Memberikan penilaian hasil kerja
mahasisswa
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart
Website
...... Buku sumber
....
Mengukur pemahaman mahasiswa
mengenai kebutuhan
dasar ibu masa nifas
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
Ns. Zufrias Riaty, S.Kep, M.Kes

UTS
9. 

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’
Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa bisa melakukan asuhan kebidanan ibu pada masa nifas normal
Asuhan  ibu masa nifas normal
	Pengkajian data  Fisik dan psikologis

b.    Riwayat
kesehatan ibu
	Pemeriksaan 

Fisik

	Tanda-tanda 

vital
 e.    Payudara 
 f.     Uterus
 g.    kandung
Kemih
  h.    Genetalia
   i.     Perineum
  j.    Ekremitas
bawah
 k.    Pengkajian psikologi pengetahuan ibu  
	Tutorial
	Demonst rasi

Simulasi
1. Membentuk kelompok
2. Studi Literatur(men cari informasi)
3. Kerjasama
dalam kelompok
4. Diskusi antara
anggota kelompok
5. Mendengarkan pendapat kelompok lain
6. Memperhatikan dosen mendemonst rasikan praktik
7. Memperhatikan penuntun belajar
8. Melakukan
simulasi pengkajian
pada ibu nifas
1.  Membuat kasus
2.  Memfasil itasi diskusi kelompok tutorial
3.  Melakuka
demonstr asi pengkajia n masa nifas
4.  Membuat panduan belajar
5.  Memfasil itasi kelompok dalam simulasi
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis,
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang pengkajian masa nifas 
Soal studi kasus (vignet)
OSCE
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes 
10

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’

Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat Merumuskan diagnosa/ma-salah actual/potensial
Merumuskan diagnosa      atau masalah actual
a.  Diagnosa/ masalah actual
	Masalah nyeri
	Masalah infeksi
	Masalah cemas, 

Masalah pada perineum, 
Masalah pada payudara &asi 
	Masalah KB,gizi,tanda bahaya,senam, menyusui
b. Diagnosa
/masalah potensial antara lain :
	Gangguan

Perkemihan &
BAB
	Gangguan Hubungan seksual



Tutorial

· Demons trasi
· Simulasi
1.  Membentuk kelompok
2. Studi
Literatur
(mencari informasi)
3. Kerjasama dalam kelompok
4. Diskusi antara anggota kelompok
5. Mendengarkan pendapat kelompok lain
6. Memperhatikan dosen mendemonstr asikan praktik
7. Memperhatikan penuntun belajar
8. Melakukan
simulasi pengkajian pada ibu nifas
1.   Membuat kasus
2.  Memfasilitasi diskusi kelompok tutorial
3.   Melaku kan demon strasi pengka jian masa nifas
4.   Membuat panduan belajar
5.  Memfasilitasi kelompok dalam simulasi
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis,
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Merumus kan Diagnosa masalah
/potensial
Soal studi kasus (vignet) Tugas mahasiswa
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes 





	Evaluasi Secara Terus Menerus


1)  Gangguan
Rasa Nyeri
2)  Mengatasi
Infeksi
3)  Mengatasi
Cemas
4)  Menjelaskan    tentang
Gizi,    KB, Tanda Bahaya, Hubungan Seksual, Senam Nifas, Perawatan Perineum, Perawatan Bayi
Sehari- Hari, Dll
5)  Memberikan
Kenyamanan       Pada Ibu







11.

Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’

Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat merencanakan  asuhan kebidanan
Membantu ibu untuk persiapan menjadi orang tua
a.  Memfasilitasi persiapan menjadi orang tua
b.  Persiapan
pasien pulang
c.  Antisipatori
Guidance
d.  Deteksi dlm komplikasi pd masa ibu nifas
e.  Health Education
1.  Nutrisi
2.  Higiene
   3.  Perawatan perineum
4.  Istirahat tidur
    5.  Ambulasi
Collabo   rative
Learning
• Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas
• Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.
·   Merancang tugas yang bersifat open ended.

·   Sebagai fasilitator dan motivator
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis,
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang pengkajian masa nifas
Soal studi kasus
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Tatap Muka
(T)
1x50’=50’’

Penugasan
(Pratikum)
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat merencanakn  asuhan kebidanan
Merencanakan Asuhan kebidanan pada masa nifas
a.    Pelaksanaan asuhan kebidanan pada masa nifas
1.  Tindakan
2.  Mandiri
3.  Kolaborasi
4.  Tindakan
pengawasan
5.  Pendidikan
/penyuluhan

b. Evaluasi Asuhan Kebidanan
1.  Tujuan Asuhan Kebidanan
2.  Efektivitas
Tindakan Untuk Mengatasi Masalah
	Hasil Asuhan 


Program tindak lanjut Asuhan Nifas di Rumah :
a.  Jadwal kunjungan rumah
 b.  Asuhan
lanjutan
masa nifas dirumah

Cooperati ve Learning
Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.
• Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa.
• Menyiapkan suatu masalah/ kasus 
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku
sumber
....
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang pengkajian masa nifas
Studi kasus (vignet)

Makalah
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes
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Tatap Muka
(teori)
2x50’=100’

Penugasan
(pratikum)
4x50’=200’

Belajar
Mandiri
Menjelaskan program tindak lanjut asuhan nifas di rumah
Tindak lanjut asuhan nifas di rumah
c.  Penyuluhan masa nifas :
1.  Gizi
2.  Suplemen zat besi/vit A
3.  Kebersihan diri/bayi
4.  Istirahat
/tidur
5.  Pemberian
ASI
6.  Latihan/senam nifas
7.  Hubungan
sek dan
KB
8.  Tanda-
       tanda bahaya nifas
Problem Based Learning
Contextual
Instruction
Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang dosen 
Merancang tugas untuk mencapai
kompetensi tertentu
• Membuat petunjuk(met ode) untuk dipilih
oleh mahasiswa sendiri atau yang
ditetapkan. Membahas
konsep (teori)
kaitannya dengan situasi
nyataa
• Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku sumber
....
Mengukur pemaham an mahasiswa tentang pengkajian tindak lanjut
masa nifas
Studi kasus (vignet)

Makalah
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes
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Tatap Muka
(teori)
2x50’=100’

Penugasan
(pratikum)
4x50’=200’

Belajar
Mandiri
4x60’=240’
Melakukan deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganan nya
Cara deteksi komplikasi pada masa nifas dan penanganan nya
a Cara Deteksi Dini Komplikasi pada Nifas dan Penanganannya :
Perdarahan Per Vagina.
Infeksi Masa Nifas.
Sakit Kepala, Nyeri Epigastrik, Penglihatan Kabur.
Pembengkakan di Wajah atau Ekstrimitas.
Demam, Muntah, Rasa Sakit Waktu Berkemih.

Problem Based Learning
Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry)serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang dosen
Merancang tugas untuk mencapai kompetensi tertentu
• Membuat petunjuk(met ode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa sendiri atau yang ditetapkan
LCD, Laptop, papan tulis, flip chart Website
...... Buku
sumber
....
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang pengkajian deteksi dini komplikasi pada masa nifas an penanganan nya 
Studi kasus (vignet)

Makalah
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes





	Payudara yang berubah menjadi Merah, Panas dan atau terasa Sakit.
	Kehilangan Nafsu Makan dalam Waktu yang lama.

Rasa Sakit, Merah, Lunak dan atau Pembengkakan di Kaki.
9.   Merasa Sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri Bayinya dan diri sendiri.



....
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Tatap Muka
(teori)
2x50’=100’

Penugasan
(pratikum)
4x50’=200’

Belajar
Mandiri
4x60’=240’
Membuat dokumentasi asuhan dalam bentuk laporan asuhan kebidanan masa nifas
Pendokumentasian asuhan kebidanan
Dokumentasi
asuhan   dalam
bentuk laporan asuhan kebidanan
masa nifas :
	Kunjungan Awal
	Kunjungan Ulang

Simulasi

Tutorial
mempelajari dan
menjalankan suatu peran
yang ditugaskan kepadanya. atau mempraktekan/ mencoba berbagai model (komputer) yang telah disiapkan.
Merancang
situasi/
kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai bentuk kegiatan lainnya
LCD,
Laptop,
papan tulis, flip chart Website
...... Buku sumber
....
Mengukur
pemahaman mahasiswa tentang Pendokumentasian asuhan kebidanan
Studi
kasus
(vignet)

Makalah
Sukmayenti, Amd.Keb, SKM, M.Kes

UAS
Ketua
Prodi D III Kebidanan
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