









file_0.png

file_1.wmf


PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

RENCANA PEMBELAJARAN (RPS)
Tanggal dikeluarkan
:
2016
Tanggal direvisi
:
Agustus 2019
Otorisasi
:
Koordinator Mata Kuliah
Tim Pengampu 
Mata Kuliah
Diketahui oleh
Ketua Program Studi






Putri Engla Pasalina, S.ST, M.Keb

	Putri Engla Pasalina, S.ST, M.Keb
	Hendri Devita, Amd. Keb, SKM, M.Biomed
	Afrah Diba Faisal, S.ST, M.Keb







Hendri Devita, Amd.Keb, SKM, M.Biomed
Nama Mata Kuliah
:
Praktek Klinik Kebidanan IIB

Kode Mata Kuliah
:
BDB 203
Bobot SKS
:
7 SKS (7K)
Semester 
:
V
Capaian Pembelajaran 

CPL- Prodi

S6
Menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privacy,  keragaman budaya / etnik dan keyakinan / agama. 

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

KU2
Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. 

KU3
Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 

KU5
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya. 

K1
Mampu memberikan asuhan kebidanan dasar pada kehamilan normal, deteksi dini dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan dengan mengunakan manajemen kebidanan sesuai  standar operasional prosedur (SOP), kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas.

K2
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 SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan.

K3
Mampu melaksanakan asuhan kebidanan dasar 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.

K4
Mampu melaksanakan asuhan kebidanan dasar pada neonatus, bayi dan balita normal, deteksi dini, dan penanganan awal kegawatdaruratan serta rujukan yang berfokus pada upaya promotif dan preventif dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas

K5
Mampu melaksanakan pelayanan KB melalui pengaturan kehamilan dengan menggunakan metode sederhana sesuai SOP, kode etik profesi dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas

K6
Mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan menggunakan metode SOAP dengan menerapkan prinsip-prinsip pendokumentasian di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas.

CP Mata kuliah

	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Persalinan Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Bayi dan Balita Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Pada Bayi dan Balita Patologis
	Melakukan asuhan kebidanan pada perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana
	Melakukan Kolaborasi dan Rujukan dengan Tepat 
	Mampu membuat pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOAP.





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


I.    IDENTITAS MATA KULIAH :
1.
Nama Mata Kuliah
: Praktik Klinik Kebidanan IIB
2.
Kode Mata Kuliah
: BDB 203
3.
Penempatan
: Semester V
4.
Beban/ Jumlah SKS
: 7 SKS (7K)
5.
Tim dosen pengampu
: Tim Dosen Pembimbing


II.  DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan praktik klinik dengan bimbingan penuh yang didasari konsep, sikap dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi, anak balita dengan kasus normal dan komplikasi / kelainan sesuai kompetensi ahli madya kebidanan, perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana sehingga dapat lebih siap dan percaya diri dalam melakukan peran kemandirian, kolaborasi serta merujuk dengan tepat di semua tatanan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit dengan pendekatan manajemen kebidanan.

III. CAPAIAN PEMBELAJARAN
Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa mampu memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan fisiologis dan patologis secara mandiri  dengan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan memilih beragam metode yang sesuai berdasarkan analisis data, menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional, memecahkan masalah sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri, menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih.

IV. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu melaksanakan praktik klinik dengan bimbingan penuh yang didasari konsep, sikap dan keterampilan dengan pendekatan manajemen kebidanan sesuai kewenangan dan kompetensi ahli madya kebidanan, meliputi :
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan pada Persalinan Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Patologis
	Melakukan Praktik Asuhan Kebidanan Pada Bayi dan Balita Fisiologis
	Melakukan Praktik Asuhan Pada Bayi dan Balita Patologis
	Melakukan asuhan kebidanan pada perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana
	Melakukan Kolaborasi dan Rujukan dengan Tepat 
	Mampu membuat pendokumentasian asuhan kebidanan dengan SOAP.

           V. BAHAN KAJIAN
Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan fisiologis
	Praktik Asuhan Kebidanan pada Kehamilan Patologis
	Praktik Asuhan Kebidanan pada Persalinan Fisiologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Persalinan Patologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Fisiologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Nifas Patologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Fisiologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Neonatus Patologis
	Praktik Asuhan Kebidanan Pada Bayi dan Balita Fisiologis
	Praktik Asuhan Pada Bayi dan Balita Patologis
	Asuhan kebidanan pada perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana
	Kolaborasi dan Rujukan dengan Tepat 

VI. METODE PEMBELAJARAN
1.   Problem Based Learning
2.   Bed Side Teaching
3.   Case Study
4.   Pre dan Post Conference
5.   Case Presentation
6.   Case Conference
7.   Percepthorship menthorship

VII. URAIAN BEBAN STUDI
                    170 menit  x 16 x 7 = 19.040 menit = 317jam/8 jam= 40 hari/6 hari = 7 minggu
                    Rumah Sakit: 
                    4 minggu
                    BPM :
        3 minggu

    VIII.   EVALUASI
	Sikap, Komunikasi dan Inisiatif					: 0 - 25
	ANC, INC, PNC dan BBL (Fisiologis dan Patologis)	: 0 - 40
	Bayi dan Balita (Fisiologis dan Patologis)			: 0 - 15
	WUS dan Keluarga Berencana					: 0 - 15

Laporan								: 0 -  5




     IX. DAFTAR PUSTAKA
    Buku Utama
1.  Varney Midwifery, 2007

2.  Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013

3.  Bennet, VR Brown, L.K, (1993), Myles Textbook for Midwifeves

	Pusdiknakes, WHWO, JHPIEGO, (2001), Buku Asuhan Antenatal




Buku Anjuran
a. Ai Yeyeh Rukiyah, dkk. 2009. Asuhan kebidanan II ( Persalinan ). Jakarta. Trans Info Media
b. Asri Hidayat ,Sujiyatini. 2010. Asuhan kebidanan Persalinan. Yogyakarta. Nuha Media
c. Depkes RI. 2001. Konsep Asuhan Kebidanan. JHPIEGO. Jakarta.
d. Depkes RI. 2002. Asuhan Persalinan Normal. JHPIEGO. Jakarta.
e. Depkes RI. 2004. Perawatan Ibu di Puskesmas. Surabaya.
f. Hanifa Wiknjosastro. 2005. Ilmu Kebidanan. Edisi ketiga. Cetakan ketujuh. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
g. Mansjoer Arif dkk. 2001. Kapita Selekta Kedokteran Jilid I. Media Aesculaplus. Jakarta.
h. Manuaba, Ida Bagus Gede. 1998. Sinopsis Obstetry Jilid I. EGC. Jakarta.
i. Mochtar, Rustam. 1998. Sinopsis Obstetry Jilid I. EGC: Jakarta.
j. Neil-Wendy Rose. Perawatan Kehamilan. Dian Rakyat. Jakarta.
k. Prawirohardjo, Sarwono. 1999. Ilmu Kandungan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
l. Prawirohardjo, Sarwono. 2002. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.
m. Pusdiknakes. 2001. Konsep Asuhan Kebidanan. JHPIEGO. Jakarta.
n. Saifudin, Abdul Bahri. 2002. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal. JHPIEGO. Jakarta.
o. Saifudin, Abdul Bahri. 2002. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
p. Supriyadi, Teddy-Gunawan, Johanes. 1994. Kapita Selekta Kedokteran Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Buku Kedokteran.
q. Varney, Hellen. 2001. Buku Saku Bidan. Jakarta: EGC

URAIAN PEMBELAJARAN


NO.


HARI/ TGL


WAKTU
CAPAIAN PEMBELA- JARAN (TIK)
MATERI POKOK (POKOK BAHASAN)


SUB POKOK BAHASAN


METODE PEMBELAJARAN

YANG DILAKUKAN MAHASISWA

YANG DILAKUKAN DOSEN

MEDIA/ SUMBER BELAJAR


RUMUSAN ASESMEN


METODE ASESMEN


PENGA JAR
1.
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat memberikan pelayanan
dan     asuhan
kebidanan
pada           ibu hamil normal.
Praktek asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada kehamilan normal
Melaksanakan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan   pada kehamilan normal sesuai dengan standar

· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan
praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
2.
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat melakukan Asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis
Asuhan kebidanan pada kehamilan patologis
Melaksanakan deteksi        dini dan asuhan pada ibu hamil dengan komplikasi/kel ainan sesuai dengan kewenangan.
· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
3.
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat memberikan pelayanan
dan     asuhan
kebidanan
pada           ibu bersalin normal.
Praktek asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada persalinan normal
Melaksanakan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan   pada persalinan normal sesuai dengan standar

· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan
praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
4.
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat melakukan pelayanan dan asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologis
Praktek asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologis
Melaksanakan deteksi        dini dan asuhan pada ibu bersalin dengan komplikasi/kel ainan sesuai dengan kewenangan.
· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
5
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat memberikan pelayanan
dan     asuhan
kebidanan
pada           ibu nifas normal.
Praktek asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada ibu nifas normal
Melaksanakan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan   pada ibu nifas normal sesuai dengan standar

· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan
praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
6
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat melakukan pelayanan dan asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis
Praktek asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis
Melaksanakan deteksi        dini dan asuhan pada ibu nifas dengan komplikasi/kel ainan sesuai dengan kewenangan.
· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
7
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat memberikan pelayanan
dan     asuhan
kebidanan
pada    neonatus, bayi dan balita normal.
Praktek asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada neonatus, bayi dan balita normal
Melaksanakan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan   pada neonatus, bayi dan balita normal sesuai dengan standar

· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan
praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
8
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat melakukan pelayanan dan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita patologis
Praktek asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita patologis
Melaksanakan deteksi        dini dan asuhan pada neonatus, bayi dan balita dengan komplikasi/kel ainan sesuai dengan kewenangan.
· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing
9
Selang  8 minggu praktik
317,3 jam
Mahasiswa dapat memberikan pelayanan
dan     asuhan
kebidanan
pada    perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana
Praktek asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana
Melaksanakan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan   pada perempuan usia subur untuk perencanaan kehamilan dan kesehatan reproduksi perempuan termasuk keluarga berencana sesuai dengan standar

· Problem    Based
Learning
· Bed                 Side
Teaching
· Case study
· Pre     dan     Post
Conference
· Case
Presentation
· Case Conference
· Percepthorship menthorship
· Mencari      dan menemukan kasus
· Melakukan pelayanan  dan asuhan kebidanan
· Mendiskusikan kasus
· Membuat laporan kasus
· Melaporkan hasil        dalam konferensi dengan    dosen pembimbing
· Memfasilitasi mahasiswa
untuk    kegiatan
praktik klinik
· Memberikan penjelasan kasus
· Mendiskusikan dan    membahas laporan kasus
· Memberikan penilaian     hasil kerja mahasiswa
·   Buku sumber yang berkaitan dengan materi praktik

·   Website yang berkaitan dengan materi praktik
·  Mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kasus dan laporannya.
·  Memberikan penilaian terhadap penampilan klinik,          baik keterampilan, sikap,            dan pengetahuan secara berkesinambun gan
Tes tulis: Laporan kasus

Tes lisan : Diskusi kasus

Tes praktik: Bed     side teaching
Tim Dosen Pembim bing















