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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

	Menjelaskan konsep dasar persalinan
	Menjelaskan proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
	Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
	Menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin (termasuk kebutuhan gizi) sesuai dengan kala dalam proses persalinan

Melakukan anamnesa pada ibu bersalin
Melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus kebidanan dan pemeriksaan penunjang dasar pada ibu bersalin
Mengisi partograf sebagai alat pengambilan keputusan dan deteksi dini komplikasi
Merumuskan diagnose dan masalah potensial serta kebutuhan tindakan segera (deteksi komplikasi)  yang terjadi pada persalinan Kala I, kala II , kala III dan kala IV
	Melakukan  asuhan kebidanan pada ibu bersalin Kala I, kala II dan kelahiran bayi, kala III dan kala IV
	Melakukan deteksi dini dan penanganan awal kasus kegawatdaruratan pada persalinan Kala I, Kala II, Kala III dan Kala IV
	Melaksanakan rujukan yang tepat pada kondidi kasus-kasus persalinan dengan komplikasi dan kegawatdaruratan
	Melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi
	Memberikan asuhan persalinan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial budaya 
	Memberikan asuhan persalinan dengan memperhatikan etika dan hukum perundang-undangan 
	Melakukan penatalaksanaan persalinan di komunitas
	Melakukan pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir








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


I.    IDENTITAS MATA KULIAH :
1.
Nama Mata Kuliah
: Asuhan Kebidanan Persalinan
2.
Kode Mata Kuliah
: BDB 302
3.
Penempatan
: Semester III
4.
Beban/ Jumlah SKS
: 4 SKS (2T, 2P)
5.
Tim dosen pengampu
: 1. Dian Eka Nursyam,S.ST  M.Keb



2. Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb (Penjab )


3. Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 


II.  DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan dengan pendekatan 
manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based, dengan pokok bahasan : konsep dasar persalinan, 
beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan, proses adaptasi psikologi dalam persalinan, kebutuhan dasar pada ibu dalam proses persalinan, asuhan 
pada setiap kala persalinan, deteksi dini komplikasi persalinan dan cara penanganannya, asuhan kebidanan pada bayi segera setelah lahir, dan cara 
pendokumentasian asuhan masa persalinan.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan dasar pada persalinan dan bayi baru lahir normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan kewenangan ahli madya kebidanan dan kode etik profesi, baik di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sesuai dengan prasyarat, kondisi pasien  dan tanggap budaya.

IV. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu :
	Menjelaskan konsep dasar persalinan
	Menjelaskan proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
	Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
	Menjelaskan kebutuhan dasar ibu bersalin (termasuk kebutuhan gizi) sesuai dengan kala dalam proses persalinan
	Melakukan anamnesa pada ibu bersalin

Melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus kebidanan dan pemeriksaan penunjang dasar pada ibu bersalin
Mengisi partograf sebagai alat pengambilan keputusan dan deteksi dini komplikasi
	Merumuskan diagnose dan masalah potensial serta kebutuhan tindakan segera (deteksi komplikasi)  yang terjadi pada persalinan Kala I, kala II , kala III dan kala IV
	Melakukan  asuhan kebidanan pada ibu bersalin Kala I, kala II dan kelahiran bayi, kala III dan kala IV
	Melakukan deteksi dini dan penanganan awal kasus kegawatdaruratan pada persalinan Kala I, Kala II, Kala III dan Kala IV
	Melaksanakan rujukan yang tepat pada kondidi kasus-kasus persalinan dengan komplikasi dan kegawatdaruratan
	Melakukan komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi
	Memberikan asuhan persalinan dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial budaya 
	Memberikan asuhan persalinan dengan memperhatikan etika dan hukum perundang-undangan 
	Melakukan penatalaksanaan persalinan di komunitas
	Melakukan pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir

V.  BAHAN KAJIAN

1.   Konsep dasar persalinan
2.   Proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
3.   Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
4.   Kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan kala dalam proses persalinan
5.   Asuhan kebidanan pada ibu bersalin di setiap kala dalam persalinan
6.   Deteksi dini komplikasi persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan
7.    Rujukan yang tepat pada kondidi kasus-kasus persalinan dengan komplikasi dan kegawatdaruratan
8.   Adaptasi bayi segera setelah lahir
9.   Asuhan pada bayi baru lahir dalam 2 jam pertama
10.   Aspek psikologis dan sosial budaya dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan.
11. Komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi
12. Etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan.
13. Penatalaksanaan persalinan di komunitas
14. Pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir
       

VI. METODA PEMBELAJARAN

1.   Discovery Learning

2.   Diskusi

3.   Seminar

4.   Case study

5.   Case presentation


VII.  URAIAN BEBAN STUDI Rincian untuk T : 2 SKS
-   Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit/ mgg/ semester :
2 SKS x 50 menit x 16 mgg = 1600 menit/ 16 mgg =
100 menit/ mgg = 1 jam 40 menit/ mgg
-   Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit/ mgg/ semester :
2 SKS x 50 menit x 16 mgg = 1600 menit/ 16 mgg =
100 menit/ mgg = 1 jam 40 menit/ mgg
-   Kegiatan belajar mandiri 60 menit/ mgg/ semester :
2 SKS x 60 menit x 16 mgg = 1920 menit/ 16 mgg =
120 menit/ mgg = 2 jam/ mgg

Rincian untuk P : 2 SKS
–   Kegiatan belajar tatap muka 100 menit / mgg/ semester :
2 SKS x 100 menit x 16 mgg = 3200 jam/ 16 mgg =
200 menit/ mgg = 3 jam 20 menit/ mgg

–	Kegiatan belajar mandiri 60 menit/ mgg/ semester : Perhitungan jam Praktik kelas =
2 SKS x 60 menit x 16 mgg = 1920 jam/ 16 mgg =
120 menit/ mgg = 2 jam/ mgg

Total jam MK = 10 jam 40 menit/ mgg selama 16 mgg efektif = 5 jam/ minggu untuk 16 mgg efektif (diluar UTS dan UAS)
VIII. EVALUASI

1.   Kehadiran : 5%
2.   Penugasan : 20%
3.   UTS : 20%
4.   UAS : 20%
5.   Uji praktik OSCE : 35%
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

1.   Varney Midwifery, 2007

2.   Buku Acuan Nasional, Saifuddin Abdul Bari. 2001.

3.   Buku III Asuhan pada ibu Intrapratum, Pusdiknakes, WHO, JHPIEGO, 2001.

4.   Panduan Praktis Maternal dan Neonatal, WHO, 2001.

5.   Betty R Sweet, Mayes Midwifery Vol. I, 1997.

6.   Pauline M. Seller, Midwifey Vol. I, 1993

7.   Ruth Benner, Myles Text Book for Midwives, Edisi 12, 1993.

8.   Klein, A Book for Midwife, 1995.

9.   Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Prof. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, DSOG, 1999.

10. Pusdiknakes, Panduan Pengajaran Asuhan Kebidanan, WHO, JHPIEGO, 2008.

11. Myles, Text Book for Midwifery, 2000.

12. CCU, JHPIEGO. 2008.


13. JNPK, Buku Acuan Persalinan Normal, 2010.

14. Sue Moore, Understanding Pain Relief, 1997.

15. Penny Simkin, Pregnancy Childbirth and The Newborn The Complete Guide, 1991.

16. Sarwono Prawirohardjo, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, 1997.
      17. Bobak, Jansen. Essential of Maternity Nursing, Mosby Company, 1997.

      18. Saifuddin, 2000, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 2000.

      19. William Obstetri, 2010.

20. Sumber-sumber terbaru.RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN

MATA KULIAH                        : ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN KODE MATA KULIAH           : BDB 302
BEBAN STUDI                         : 4 SKS (2T, 2P)


NO.


1.

HARI/ TGL


Selasa. 8

WAKTU


Tatap Muka

CAPAIAN PEMBELA- JARAN

Mahasiswa

POKOK POKOK BAHASAN

Konsep

SUB POKOK BAHASAN


1.  Pengertian

PEMBELA- JARAN

· Discovery

DILAKUKAN MAHASISWA

· Mencari dan

YANG DILAKUKAN DOSEN


· Menyediakan

SUMBER BELAJAR

LCD, Laptop,

RUMUSAN ASESMEN


Mengukur

METODE ASES-
MEN


Tes tulis:

PENGAJAR
1.

Tatap Muka
2x50’=100’ 

Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar persalinan
Konsep dasar persalinan

	Pengertian Persalinan

2.  Tujuan asuhan persalinan
3.  Peran dan
tanggung jawab bidan dalam persalinan

	Disco

very Learning
· Diskusi
· Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

· Membuat laporan hasil
·Melaporkan hasil dalam seminar
	Menyediakan dan mengumpulkan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

· Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
· Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai pengertian Persalinan, Tujuan asuhan persalinan, Peran dan tanggung jawab bidan dalam persalinan, 

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

2

Tatap Muka
2x50’=100’ 

Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar persalinan
Konsep dasar persalinan
4.  Sebab-sebab
mulainya persalinan
5.  Tahapan- tahapan pada
proses persalinan

	Disco

very Learning
· Diskusi
· Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

· Membuat laporan hasil
·Melaporkan hasil dalam seminar
	Menyediakan dan mengumpulkan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

· Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
· Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai pengertian Sebab-sebab mulainya persalinan, Tahapan-tahapan pada proses persalinan
Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

3

Tatap Muka
2x50’=100’ 

Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar persalinan
Konsep dasar persalinan
6.  Teori kebidanan
berkaitan
dengan persalinan
7.  Tanda-tanda persalinan

	Disco

very Learning
· Diskusi
· Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

· Membuat laporan hasil
·Melaporkan hasil dalam seminar
	Menyediakan dan mengumpulkan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa

· Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
· Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai Teori kebidanan berkaitan dengan persalinan, dan Tanda-tanda persalinan
Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

4.


Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami
proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
Proses adaptasi fisiologi dan psikologi
persalinan
Proses adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
	Discovery Learning
	Diskusi
	Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar
	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai proses
adaptasi fisiologi dan psikologi persalinan
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

5.


Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
	Passsage

	Anatomi panggul

Anatomi otot-otot panggul

	Discovery Learning
	Demonstrasi
	Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Mendemonstrasikan anatomi panggul
	Melaporkan hasil dalam seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb






	Power

a.	His.
b.	Tenaga Mengejan
	Passanger

a.	Janin.
b.	Plasenta.
c.  Air Ketuban
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa
dapat
mengerti dan
memahami
kebutuhan dasar selama persalinan
Kebutuhan
dasar ibu
selama
dalam setiap kala
persalinan

	Kebutuhan

dasar ibu pada
persalinan kala I
	Kebutuhan

dasar ibu pada
persalinan kala II


	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai Kebutuhan dasar selama persalinan
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

7

Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa
dapat
mengerti dan
memahami
kebutuhan dasar selama persalinan
Kebutuhan
dasar ibu
selama
dalam setiap kala
persalinan

	Kebutuhan

dasar ibu pada
persalinan kala III
	Kebutuhan

dasar ibu pada
persalinan kala IV


	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai Kebutuhan dasar selama persalinan
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

8.

Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala I
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala I
Memberikan Asuhan Persalinan Kala   I :
	Perubahan Fisiologis dan Psikologis pada Kala I.

Anamnesa pada ibu bersalin Kala I
Melakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus kebidanan dan pemeriksaan penunjang dasar pada ibu bersalin

	Discovery Learning

Demonstrasi
Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
Mendemontrasikan asuhan kala I
	Melaporkan hasil dalam seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan persalinan Kala I
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
9

Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala I
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala I

Manajemen Kala I :
Mengidentifikasi Masalah :
	Mengkaji Riwayat Kesehatan.
Pemeriksaan Fisik.
Pemeriksaan Janin.
	Menilai Data membuat Diagnosa.
Menilai Kemajuan Persalinan.
Membuat Rencana Asuhan.

	Discovery Learning

Demonstrasi
Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
Mendemontrasikan asuhan kala I
	Melaporkan hasil dalam seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan persalinan Kala I
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb





	Asuhan Kala I :

	Penggunaan Partograf :Pemantauan Kemajuan Persalinan, Kesejahteraan Ibu dan Janin.
	Memberikan Dukungan Persalinan.

Pengurangan Rasa Sakit.
	Persiapan Persalinan.
	Pemenuhan kebutuhan :
	Kebutuhan Fisik dan Psikologis Ibu dan Keluarga.

	Tanda Bahaya Kala I.
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala II
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala II
Memberikan Asuhan pada Ibu Bersalin Kala II :
Perubahan Fisiologi pada Kala II Persalinan :

	Kontraksi, Dorongan Otot-otot Dinding.

Uterus.
Pergeseran Organ Dasar Panggul.
Ekspulsi Janin.
	Asuhan Sayang Ibu dan Posisi Meneran.
Mekanisme Persalinan Normal : Panggul dan Fetal Skull.

	Discovery Learning

Demonstrasi
Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
Mendemontrasikan asuhan kala II
	Melaporkan hasil dalam seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan persalinan Kala II
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala II
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala II
	Asuhan Kala II :

	Pemantauan Ibu : Kontraksi, Tanda-tanda Kala II, Keadaan Umum, Kemajuan Persalinan.
	Pemantauan Janin : Saat Bayi Belum Lahir, Saat Bayi Lahir.

	Menolong Persalinan sesuai APN.

Manuver Tangan dan Langkah-langkah dalam Melahirkan.
Membantu Kelahiran Bahu.
Kebutuhan Ibu dalam Kala II.
Melakukan Amniotomi dan Episiotomi :
Amniotomi.
Episiotomi.

	Discovery Learning

Demonstrasi
Diskusi Seminar
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
Mendemontrasikan asuhan kala II
	Melaporkan hasil dalam seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan persalinan Kala II
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb

UTS
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala III
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala III
Memberikan Asuhan pada Ibu Bersalin Kala III :
Perubahan Fisiologi Kala III :
	Mekanisme Pelepasan Plasenta.
Pengawasan Perdarahan.
	Manajemen Aktif kala III.
Pemeriksaan Plasenta, Selaput Ketuban dan Tali Pusat.
Pemantauan : Kontraksi, Robekan Jalan Lahir dan Perineum, Tanda Vital : Hygiene.
Kebutuhan Ibu pada Kala III.

	Discove ry Learning

· Demonst-rasi
	Simulasi

	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Mendemontrasikan asuhan kala II
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan kebidanan kala III
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Memberikan Asuhan pada Ibu Bersalin Kala IV :
Fisiologi Kala IV.
Evaluasi Uterus : Konsistensi, Atonia.
Pemeriksaan Cervix, Vagina dan Perineum.
Pemantauan dan Evaluasi Lanjut :
	Tanda Vital.
Kontraksi Uterus.
Lochea.
Kandungan Kemih.
Perineum.
	Perkiraan Darah yang Hilang.
	Discove ry Learning

· Demons-trasi
Simulasi
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Mendemontrasikan asuhan kala II
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan kebidanan kala IV
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Melakukan Penjahitan Luka Episiotomi / Laserasi :
Anestesi Lokal, Prinsip Penjahitan Perineum.
Penjahitan Episiotomi / Laserasi.

	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan kebidanan kala IV
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin Kala IV
Pemantauan Selama kala IV :
Tekanan darah, Suhu.
Tonus Uterus dan Tinggi Fundus Uterus.
Perdarahan.
      d.  Kandung Kencing.
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi
	Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasil seminar


	Menyediakan sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
	Memberikan penilaian hasil kerja mahasiswa

LCD, Laptop, papan tulis, Website terkait
Buku sumber terkait
Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai asuhan kebidanan kala IV
Tes tulis:

Essay/ pilihan ganda,

Laporan makalah
Dian Eka Nursyam, S.ST, M.Keb
17.

Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan deteksi dini komplikasi
persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan
Deteksi dini komplikasi persalinan dan penanganan
awal  sesuai dengan
kewenangan
pada  kala  I
dan II
1.   Deteksi dini komplikasi dan penanganan awal pada kala I persalinan
2.   Deteksi dini komplikasi dan penanganan
awal pada kala II
persalinan
a.   Bahu macet 
b.  Letak muka
c.   Letak lintang 
d.  Letak sungsang
e.   Gemelli
f.    Manuver amniotomi dan episiotomi
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi 
· Mencari dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
· Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
·Memperhatikan peragaan simulasi
· Menyediakan
sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan deteksi dini komplikasi persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan pada kala I dan II
Tes tulis:
Essay/
pilihan ganda,
Laporan makalah


Tes praktik: Simulasi

Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan deteksi dini komplikasi
persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan
Deteksi adanya Komplikasi Persalinan dan Penanganan Awalnya sesuai dengan kewenangan
Mendeteksi adanya Komplikasi Persalinan Kala III dan Penanganan Awalnya :
Perdarahan pada  Kala III :
	Atonia Uteri.

Restensio Plasenta.
Perlukaan Jalan Lahir.
b.  Tindakan-tindakan kala III Kompresi Bimanual Internal dan Eksternal, Kompresi Aorta, Manual Plasenta.
Mendeteksi adanya Komplikasi Persalinan Kala IV dan Penanganan Awalnya :
Perdarahan Post Partum
b.  Robekan Jalan Lahir
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi
· Mencari dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
· Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
·Memperhatikan peragaan simulasi
· Menyediakan
sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan deteksi dini komplikasi persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan pada kala III dan IV
Tes tulis:
Essay/
pilihan ganda,
Laporan makalah


Tes praktik: Simulasi
Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan rujukan yang tepat sesuai kasus/ komplikasi dalam persalinan

Rujukan yang tepat pada kondidi kasus-kasus persalinan dengan komplikasi dan kegawatdaruratan 
Rujukan yang tepat pada kondidi kasus-kasus persalinan dengan komplikasi dan kegawatdaruratan 
Discove ry Learning
· Diskusi 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
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan rujukan yang tepat sesuai kasus/ komplikasi dalam persalinan

Tes tulis:
-   Essay/
pilihan ganda,
-   Lapo- ran maka- lah

Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 




Adaptasi fisiologi bayi baru lahir
Adaptasi fisiologi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus :
	Sistem pernapasan

Sistem peredaran darah
Sistem termoregulasi
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan asuhan pada BBL
Asuhan pada Bayi Baru Lahir
Memberikan Asuhan pada Bayi segera setelah Lahir pada Masa :
Adaptasi Fisiologis BBL terhadap Kehidupan di luar Uterus.
Perlindungan Termal (termoregulasi).
Pemeliharaan Pernafasan.
Pemotongan Tali Pusat.
Evaluasi Nilai APGAR.
Resusitasi.
Bounding Attachment.
	Pemberian ASI Awal.
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi
· Mencari dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
· Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
· Memperhatikan peragaan simulasi
· Menyediakan
sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan deteksi dini komplikasi persalinan dan penanganan awal sesuai dengan kewenangan pada kala III dan IV
Tes tulis:
-   Essay/
pilihan ganda,
-   Lapo- ran makalah
Tespraktik:Simulasi
Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat menjelas kan dan memperha tikan  aspek psikologis dan social budaya dalam asuhan persalinan serta mampu berkomunikasi secara efektif

Mahasiswa dapat menjelas kan dan memperha tikan  Etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan
Aspek psikologis dan social budaya dalam asuhan persalinan serta komuni
kasi efektif




Etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan
	Aspek psikologis dalam asuhan persalinan
	Aspek sosial budaya dalam asuhan persalinan
	Komunikasi efektif dalam memberikan asuhan kebidanan dengan memperhatikan aspek psikologi









Etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan
	Discove ry Learning

· Diskusi 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
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam menjelaskan dan memperhatikan  aspek psikologis dan social budaya dalam asuhan persalinan




Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam menjelaskan dan memperhatikan  Etika dan hukum perundang-undangan dalam asuhan kebidanan pada masa persalinan
Tes tulis:
-   Essay/
pilihan ganda,
-   Lapo- ran maka- lah

Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan penatalaksanaan asuhan persalinan di komunitas
Penatalak sanaan asuhan persalinan di komunitas
Penatalaksanaan asuhan persalinan di komunitas.
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Simulasi
· Mencari dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
· Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
·Memperhatikan peragaan simulasi
· Menyediakan
sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan Penatalaksanaan asuhan persalinan di komunitas.
Tes tulis:
-   Essay/
pilihan ganda,
-   Lapo- ran maka- lah
Tes praktik: Simulasi
Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
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Tatap Muka
2x50’=100’
 
Penugasan
2x50’=100’

Belajar
Mandiri
2x60’=120’
Mahasiswa dapat melakukan dokumentasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir
Dokumen tasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir
dokumentasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir pada :
	Kala I

Kala II
Kala III
Kala IV
	Discove ry Learning

· Diskusi Seminar
Case Study
Case Presentasion

· Mencari dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
· Membuat laporan hasil
· Melaporkan hasil dalam seminar
·Memperhatikan peragaan simulasi
· Menyediakan
sumber materi yang dapat digunakan mahasiswa
·  Memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
·  Memberikan penilaian hasil
kerja mahasiswa
LCD, Laptop, papan tulis,
Websie terkait
Buku sumber terkait
Mengukur kemampuan
mahasiswa dalam melakukan dokumentasi asuhan persalinan dan bayi baru lahir
Tes tulis:
Essay/
pilihan ganda,
Laporan makalah

Ira Suryanis, S.ST, M.Keb 
UAS
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