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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Sejarah ITSK RS dr. Soepraoen dan Prodi 

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr. Soepraoen Kesdam 

V/Brawijaya merupakan institusi pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang berada 

dibawah naungan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada yang berpusat di 

Jakarta.  Yayasan yang didirikan oleh para purnawirawan Kesehatan Angkatan 

Darat ini bergerak di bidang penidikan dan sosial yang menaungi beberapa 

institusi pendidikan kesehatan dibeberapa wilayah Indonesia. 

Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen berdiri sejak tanggal 30 Desember 

2005 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor: 

198/D/O/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pemberian Ijin 

Penyelenggaraan Prodi Kebidanan (DIII), Penggabungan Prodi Akupunktur (DIII) 

dari Unmer YPTM dan Akper dr. Soepraoen Menjadi Politeknik Kesehatan RS. 

dr. Soepraoen Kesdam V/ Brawijaya Malang. Pada16 Juni 2020, Poltekkes RS dr 

Soepraoen berubah bentuk menjadi Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr 

Soepraoen Malang.  

Berdirinya Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr Soepraoen tidak 

terlepas dari keberadaan Rumkit Tk.II dr.Soepraoen sebagai institusi kesehatan 

Angkatan Darat yang pernah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan 

untuk memenuhi kebutuhan personil di lingkungan Angkatan Darat dan 

masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, RS Tk II dr. Soepraoen telah 

menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan paramedis dan menghasilkan ribuan 

lulusan. Beberapa lembaga pendidikan yang pernah dikelola antara lain: 

1. Sekolah Paramedis Juru Rawat (A.I) sesuai SK Menkes RI 

nomor:1728/Pend. tanggal 16 April 1952. 

2. Pendidikan Paramedis Bidan sesuai SK Menkes RI nomor:2256/Pend. 

tanggal 7 September 1957. 

3. Pendidikan Paramedis Pengamat Kesehatan sesuai Skep Dirjankesad 

nomor: Skep/61/7/IX/1957 tanggal 27 September 1957. 
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4. Sekolah Paramedis (Bidan, Pengamat Kesehatan dan Juru Kesehatan) sesuai 

Skep Dirkesad nomor:Skep/34/6/IV/1960 tanggal 27 Juli 1960. 

5. Sekolah Paramedis (Sekolah Bidan, Sekolah Perawat, Sekolah Pengamat 

Kesehatan, dan Sekolah juru Kesehatan) sesuai Skep Kasad 

nomor:Skep/135/I/1962 tanggal 29 Januari 1962. 

6. Sekolah Perawat Kesehatan (Konversi) sesuai SK Menkes RI nomor: 

Skep/74/Kep-Diklat/Kes/1981 tanggal 23 April 1981. Sejak konversi 

sampai dengan tahun 2001 telah menghasilkan lulusan sebanyak 1.288 

orang. 

7. Program Pendidikan Bidan, selama dibuka telah menghasilkan lulusan 

sebanyak 108 orang. 

8. Akademi Keperawatan Rumkit Tk II dr. Soepraoen (Konversi SPK) sesuai 

SK Kapusdiknakes Depkes RI nomor: HK.00.06.1.3.2047 tangal 13 Juli 

1999. Sejak konversi sampai dengan tahun 2005 telah menghasilkan lulusan 

sebanyak 179 orang. 

9. Politeknik Kesehatan RS dr. Soepraoen dipersiapkan untuk menghasilkan 

tenaga kesehatan profesional pemula yang handal dalam rangka memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia bidang kesehatan baik di masyarakat 

maupun di lingkungan TNI AD.  

10. Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr Soepraoen sesuai SK Dikti 

tanggal 16 Juni 2020,  

Pejabat Direktur Akper sampai dengan ITSK RS RS dr. Soepraoen antara 

lain: 

1. Mayor Ckm Sudarmanto, SM sejak tahun 1999 sebagai Kainstaldik Akper 

dr. Soepraoen. 

2. Mayor Ckm drg. Achmad S. Amin, MM. sejak 1999 – 2002 sebagai 

Kainstaldik Akper dr.Soepraoen. 

3. Mayor Ckm Dudung Kusnadi, SKp, MPd. sejak 2002 – 2006 sebagai 

Kainstaldik Akper dr.Soepraoen dan Kaprodi Keperawatan sejak 2006 - 

2008. 

4. Kol. (Purn) dr. Chaidir Karnanda, SpPD. sejak 2006-2011 sebagai Direktur 

Poltekkes RS dr.Soepraoen 
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5. Letkol Ckm dr. Nirawan Putranto, Sp.M. sebagai Direktur Poltekkes RS 

dr.Soepraoen sejak 2011-2013. 

6. Kol. Ckm (Purn) dr. I Putu Gde Santika, M.Si. sebagai Direktur Poltekkes 

RS dr.Soepraoen sejak 2013- 2016. 

7. Letkol Ckm Arief Efendi, SH, SMPH, S.Kep., Ns., MM., M.Kes sebagai 

Direktur Poltekkes RS dr Soepraoen sejak 2016- 2020 

8. Letkol Ckm Arief Efendi, SH, SMPH, S.Kep., Ns., MM., M.Kes sebagai 

Rektor ITSK RS dr Soepraoen sejak 2020- sekarang 

ITSK RS dr. Soepraoen berada di Jl. Sodanco Supriadi no. 22 Malang dan 

menjadi satu lokasi dengan RS Tk II dr. Soepraoen. Saat ini ITSK RS dr 

Soepraoen memiliki 3 kampus yang lokasinya berada di lingkungan RS dr 

Soepraoen Malang. Saat ini ITSK RS dr. Soepraoen telah terakreditasi BAN PT 

untuk Perguruan Tinggi tahun 2019 dan berlaku sampai dengan Tahun 2024. 

RS Tk II dr. Soepraoen merupakan lahan praktek klinik utama bagi 

mahasiswa Poltekkes RS dr. Soepraoen. Lahan praktek lainnya antara lain RSU 

Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD Kota Blitar, RSUD Kabupaten Malang, RSJP 

Radjiman Wediyodiningkrat Lawang, Rumkit Tk.III Brawijaya Surabaya, RSB 

Kota Malang, Rumkitban Rampal, Rumkitban Brawijaya Lawang, Rumkitban 

Sidoarjo, RSUD Lawang, RSUD Sidoarjo, RS Mardi Waluyo Blitar, WS Bangil, 

RSUD Kanjuruhan, RS Wava Husada Kepanjen, RS Prasetya Husada, RS Unisma 

Malang, RS Karsa Husada Batu serta Puskesmas di wilayah Kota dan Kabupaten 

Malang ditambah desa binaan di Wilayah Kerja Puskesmas Wagir Kabupaten 

Malang serta Bidan Praktek Swasta (BPS) di wilayah Malang Raya. 

 

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ITSK RS. dr. Soepraoen 

1.2.1 Visi ITSK RS dr. Soepraoen 

Menjadi Perguruan Tinggi Terkemuka dalam mewujudkan SDM Unggul 

 

1.2.2 Misi ITSK RS dr. Soepraoen 

1. Melaksanakan Pendidikan yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Unggul  
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2. Melaksanakan Penelitian yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber Daya 

Manusia Unggul  

3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul  

4. Menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi 

informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul  

5. Melaksanakan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang  terkemuka dalam mewujudkan sumber 

daya manusia unggul  

6. Melaksanakan tata Kelola institut yang baik untuk mewujudkan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam mewujudkan sumber daya 

manusia unggul  

 

1.2.3 Tujuan ITSK RS dr. Soepraoen 

1. Menghasilkan Pendidikan yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Unggul  

2. Meningkatkan Penelitian yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Unggul  

3. Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul  

4. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi 

informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang 

terkemuka dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul  

5. Meningkatkan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang  terkemuka dalam mewujudkan sumber 

daya manusia unggul  

6. Meningkatkan tata Kelola institut yang baik untuk mewujudkan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam mewujudkan sumber daya 

manusia unggul  

 



5 

1.2.4 Sasaran 

1. Melaksanakan kurikulum pembelajaran yang memiliki daya saing global di 

bidang teknologi, sains dan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan 

rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berdaya saing global di 

bidang teknologi, sains dan kesehatan  

3. Mengupayakan serapan lulusan setinggi- tinggi nya di dunia kerja 

4. Melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian 

5. Melaksanakan pengabdian masyarakat berdaya saing global di bidang 

teknologi, sains dan kesehatan 

6. Mengembangkan pelayanan kepada masyarakat di bidang teknologi, sains 

dan kesehatan  

7. Mendorong publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional  

8. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

global dalam bidang teknologi, sains dan kesehatan  

9. Mengembangkan sarana, prasana, untuk menunjang tridharma perguruan 

tinggi yang berdaya saing global dalam bidang teknologi, sains dan 

kesehatan.  

10. Mengembangkan kerjasama dalam upaya peningkatan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  

 

1.3 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Fakultas Sains dan Teknologi ITSK RS 

dr Soepraoen Malang 

1.3.1 Visi 

Menjadi Fakultas Terkemuka dalam mewujudkan SDM Unggul 

 

1.3.2 Misi 

1. Melaksanakan Pendidikan yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Unggul  

2. Melaksanakan Penelitian yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber Daya 

Manusia Unggul  
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3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul  

4. Menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi 

informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul  

5. Melaksanakan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang  terkemuka dalam mewujudkan sumber 

daya manusia unggul  

6. Melaksanakan tata Kelola institut yang baik untuk mewujudkan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam mewujudkan sumber daya 

manusia unggul  

 

1.3.3 Tujuan 

1. Menghasilkan Pendidikan yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber 

Daya Manusia Unggul  

2. Meningkatkan Penelitian yang terkemuka dalam mewujudkan Sumber Daya 

Manusia Unggul  

3. Meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul  

4. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknologi 

informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul  

5. Meningkatkan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang  terkemuka dalam mewujudkan sumber 

daya manusia unggul  

6. Meningkatkan tata Kelola institut yang baik untuk mewujudkan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam mewujudkan sumber daya 

manusia unggul  
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1.3.4 Sasaran 

1. Melaksanakan kurikulum pembelajaran yang memiliki daya saing global di 

bidang teknologi, sains dan kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan 

rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berdaya saing global di 

bidang teknologi, sains dan kesehatan  

3. Mengupayakan serapan lulusan setinggi- tinggi nya di dunia kerja 

4. Melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian 

5. Melaksanakan pengabdian masyarakat berdaya saing global di bidang 

teknologi, sains dan kesehatan 

6. Mengembangkan pelayanan kepada masyarakat di bidang teknologi, sains 

dan kesehatan  

7. Mendorong publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional  

8. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

global dalam bidang teknologi, sains dan kesehatan  

9. Mengembangkan sarana, prasana, untuk menunjang tridharma perguruan 

tinggi yang berdaya saing global dalam bidang teknologi, sains dan 

kesehatan.  

10. Mengembangkan kerjasama dalam upaya peningkatan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

 

1.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi 

1.4.1 Visi 

Visi Program Studi Pendidikan Profesi Ners ITSK RS dr. Soepraoen yaitu 

menjadi Program Studi Terkemuka dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia 

yang Unggul di Bidang Kegawatdaruratan di Tatanan Klinis dan Komunitas.  

 

1.4.2 Misi  

1. Melaksanakan Pendidikan Akademik dan Profesi yang terkemuka dalam 

bidang Keperawatan dengan Keunggulan Kegawatdaruratan di tatanan 

Klinis dan Komunitas.  
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2. Melaksanakan Penelitian yang terkemuka dalam bidang Keperawatan 

dengan keunggulan Kegawatdaruratan di Tatanan Klinis dan Komunitas 

3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

bidang Keperawatan dengan keunggulan Kegawatdaruratan di Tatanan 

Klinis dan Komunitas 

4. Menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana dan teknologi 

Informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

5. Melaksanakan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

6. Melaksanakan Tata Kelola Program Studi yang baik untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka dan berdaya saing 

 

1.4.3 Tujuan 

1. Melaksanakan Pendidikan Akademik dan Profesi yang terkemuka dalam 

bidang Keperawatan dengan Keunggulan Kegawatdaruratan di tatanan 

Klinis dan Komunitas.  

2. Melaksanakan Penelitian yang terkemuka dalam bidang Keperawatan 

dengan keunggulan Kegawatdaruratan di Tatanan Klinis dan Komunitas 

3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang terkemuka dalam 

bidang Keperawatan dengan keunggulan Kegawatdaruratan di Tatanan 

Klinis dan Komunitas 

4. Menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana dan teknologi 

Informasi untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

5. Melaksanakan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka 

6. Melaksanakan Tata Kelola Program Studi yang baik untuk mewujudkan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang terkemuka dan berdaya saing 

 

1.5 Profil lulusan Program Studi Profesi Ners 

Profil lulusan ITSK RS dr. Soepraoen Kesdam V/Brawijaya Malang adalah 

peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat 
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atay dunia kerja. Adapun profil lulusan Program Studi Profesi Ners adalah 

sebagai berikut:  

 

1. Care provider  

Pemberi asuhan keperawatan 

2. Communicator   

Interaksi dan transaksi dengan klien, keluarga dan tim kesehatan 

3. Educator dan health promotor  

Pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien, keluarga dan masyarakat 

4. Manager dan leader 

Manajemen praktik ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat  

5. Researcher 

Peneliti 

 

1.6 Capaian Pembelajaran Program Studi Profesi Ners Berdasar Capaian 

Pembelajaran Pada Level KKNI 

Pengertian capaian pembelajaran (CP) menurut Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

adalah: internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, 

pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui 

proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian 

tertentu atau melalui pengalaman kerja. 

Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya : 

1. Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi 

2. Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan 

pendidikan 

3. Kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah 

(SKPI) 

4. Sebagai komponen penyusun Kurikulum dan Pembelajaran 

Dalam SNPT capaian pembelajaran lulusan terdiri dari unsur sikap, 

keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan unsur 

sikap dan keterampilan umum yang merupakan bagian dari capaian pembelajaran 

telah dirumuskan dalam SNPT sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh 
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setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Sedangkan unsur 

keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan 

minimal lulusan suatu program studi tertentu, wajib disusun oleh forum program 

studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Hasil 

rumusan CP dari forum atau dikirim ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil 

akhir rumusan CP bersama rumusan CPprogram studi yang lain akan dimuat 

dalam laman Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk masa sanggah dalam 

waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  

1. Standar Nasional Pendidikan Keperawatan Tahun 2020 tentang Capaian 

Pembelajaran Pendidikan Ners 

2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07/425/2020 tentang 

Standar Profesi Keperawatan 

3. Buku Kurikulum AIPNI Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021 

Capaian pembelajaran Program Studi Profesi Ners telah disusun atas dasar 

kesepakatan yang dibuat oleh tim inti bidang keperawatan yang terdiri dari 

standar nasional Pendidikan Keperawatan tahun 2020 tentang capaian 

pembelajaran Pendidikan Ners (2020), Standar Profesi Keperawatan (2020); PPNI 

dengan AIPNI melalui Health Professional Education Quality (HPEQ) Project 

tahun 2014, seperti tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 1. Capaian Pembelajaran Program Studi Profesi Ners  

CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI NERS 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, professional etika dan hukum, moral dan budaya dalam 
keperawatan.  

b. Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerja sama dan memiliki 
kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat 
profesi dan klien 

c. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan 
dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah. Tatacara dan 
etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan.  

d. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan 
kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas 

e. Mampu melaksanakan edukasi dengan ketrampilan komunikasi dalam 
asuhan keperawatan dan informasi ilmiah  

f. Mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan 
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berkoordinasi dengan tim Kesehatan dengan menunjukan sikap 
kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien 

g. Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi 
keperawatan untuk memecahkan masalah klien  

h. Mampu menghasilkan, mengkomunikasikan dan melakukan inovasi pada 
bidang ilmu dan teknologi keperawatan 

i. Mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur 
hidur  

j. Memiliki nilai ketakwaan, jujur, disiplin, loyalitas tinggi, bekerja keras/ 
ulet, budaya nasional berjiwa enterpreuneruship  

 

Pengembangan kurikulum dapat menetapkan tujuan pembelajaran secara 

lebih spesifik jika menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan 

perencanaan desain pembelajaran sampai perlengkapan evaluasinya. Selama 

beberapa dekade ini, telah dikenalkan 3 (tiga) model besar taksonomi mulai dari 

Bloom (1956), Anderson dan Krathwol (2001) dan terakhir adalah taksonomi 

belajar Marzano (2009). Penyusunan kurikulum dan rancangan pembelajaran 

dapat memilih model taksonomi yang ada. Masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekhasan. 

 

1.6.1 Taksonomi Pembelajaran Bloom 

Bloom taksonomi (1956) terdiri atas tiga domain, yaitu (1) kognitif, yang 

menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) Afektif, yang menghasilkan 

domain sikap; dan (3) psikomotor, yang menghasilkan keterampilan fisik. 

Tabel 2. Ringkasan Capaian Pembelajaran menurut Bloom 

Domain Inti konseptual 
Kemampuan yang 

dihasilkan 

 
Kognitif 

Berisi penguasaan pengetahuan yang 
akan dikuasai. 
Pertanyaan: kemampuan apa yang 

saya harapkan dari murid saya 

untuk menguasai pengetahuan 

tertentu 

1. Conceptualization 

2. Comprehension 

3. Application 

4. Analysis 

5. Synthesis 

6. Evaluation 

Afektif 

Berisi tentang penguasaan sebuah 
emosi tertentu 
Pertanyaan: apa yang saya 

harapkan pembelajar rasakan atau 

pikirkan secara mendalam? 

1. Receiving 

2. Responding 

3. Valuing 

4. Organizing 

5. Characterizing 

Psikomotor 

Penguasaan kemampuan 
fisik/mekanik 
Pertanyaan: kemampuan fisik apa 

yang saya harapkan dikuasai oleh 

1. Perception 

2. Set 

3. Guided Response 

4. Mechanism 
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Domain Inti konseptual 
Kemampuan yang 

dihasilkan 
pembelajar 5. Complex overt 

response 

6. Adaption 

7. Origination 

Di bawah ini akan dirangkum dalam tabel yang menjelaskan mengenai 

penggunaan taksonomi domain kognitif. 

Tabel 3. Penguasaan pengetahuan (domain kognitif) – Bloom 

Tingkatan Kemampuan Definisi 
Capaian 

pembelajaran 

1 Mengetahui 
Mengingat, 
memanggil informasi 

Sebutkan, ceritakan, 
kenali, menyebutkan 
kembali 

2 Memahami Memahami maksud 
sebuah konsep 

Merangkum, 
mengkonversi, 
mempertahankan, 
menyatakan kembali 

3 Mengaplikasikan 
Menggunakan konsep 
pada situasi yang 
berbeda 

Menghitung, 
menyiapkan, 
mencontoh 

4 Menganalisis 
Membagi informasi 
menjadi beberapa 
konsep untuk dipahami 

Bandingkan, uraikan, 
bedakan, pisahkan 

5 Mengevaluasi 
Menilai sebuah 
konsep 

Menilai, mengkritik, 
beragumentasi 

6 Mensintesis 

Menyatukan beberapa 
konsep untuk 
membangun konsep 
baru 

Menggeneralisir, 
mengkategorisasikan 

 

1.6.2 Taksonomi pembelajaran Anderson 

Setelah adanya taksnonomi pembelajaran Bloom, kemudian muncul 

berbagai usaha untuk memperbaharui taksonomi tersebut. Salah satu usaha 

perbaikan yang paling dekat dan terkenal adalah perbaharuan taksonomi yang 

dilakukan oleh Anderson dan Krathwol (2001). 

Perubahan utama yang dilakukan Anderson dan Krathwol (2001) adalah 

pada tingkat pembelajaran kesatu, dimana menurut Bloom adalah penguasaan 

pengetahuan. Hal ini menurut Anderson dan Krathwol sering menyebabkan 

kerancuan dengan aspek pengetahuannya. Maka pada peringkat kesatu ini dari 

penguasaan kemampuan diubah menjadi kalimat kerja aktifnya yaitu mengingat. 
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Perbedaan kedua adalah, Anderson dan Krathwol menambahkan satu tipe 

kognitif yaitu metacognitive. Oleh karenanya tipe kognitif Anderson dan 

Krathwol menjadi (1) factual knowledge, pengetahuan dasar sebuah ilmu, berisi 

fakta, terminologi, dan unsur-unsur sebuah pengetahuan; (2) pengetahuan 

konseptual, berisi klasifikasi, prinsip, kesimpulan umum, teori, model dan 

struktur; (3) pengetahuan prosedural, yang berisi metode, cara, prinsip prosedural, 

dan lain-lain dan (4) metakognitif, yang berisi kesadaran seseorang akan 

kemampuan kognitifnya, yang merupakan pengetahuan reflektif. 

 

1.6.3 Taksonomi pembelajaran Marzano 

Pada tahun 2009 Marzano dan Kendall, kembali melakukan pengembangan 

taksonomi belajar untuk melengkapi yang telah dikemukakan oleh Andersondan 

Krathwol. Marzano mendesain ulang kerangka tiga domain pembelajaran dan 

mengkategorisasikan aktivitas pembelajaran dalam 6enam tingkatan proses 

pengetahuan. 

Menurut Marzano (2007), capaian pembelajaran dapat ditata secara 

bertingkat, seperti halnya taksonomi sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah 

bahwa pada taksonomi ini dibagi menjadi dua domain utama, yaitu domain proses 

pembelajaran yang terdiri atas enam tingkatan proses dan domain pengetahuan 

yang terdiri atas tiga macam model pengetahuan. Di dalam domain proses, terbagi 

menjadi tiga tingkatan sistem. Sistem yang paling sederhana, yaitu sistem 

kognitif, dimana pembelajar diarahkan untuk menguasai kemampuan kognitif atau 

berpikir. Di dalam sistem kognitif ini terdapat empat tingkatan kemampuan 

berpikir, yaitu (1) retrieval/menghafal;comprehension/memahami, (3) analysis 

dan terakhir (4) knowledge utilization, dimana pembelajar mampu 

mengimplementasikan pengetahuan yang dikuasainya. Di dalam usaha menguasai 

capaian pembelajarannya, pembelajar dapat mencapai dan memenuhi ketiga 

tingkatan kemampuan berpikir ini. 

Pada tingkatan sistem kedua, pembelajar mulai diajak untuk menguasai 

sistem metakognitif. Sistem ini telah mulai melibatkan sisi afektif, dimana 

pembelajaran mulai harus mampu merefleksikan proses pembelajaran yang telah 

dikuasainya. Pada sistem ini, pembelajar akan mampu mengidentifikasi mana hal 
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yang telah dikuasainya dan yang belum. Selain itu juga pada tingkat sistem 

metakognitif, pembelajar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan 

dirinya. Metakognitif inilah yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa/pembelajar. 

Tingkat sistem terakhir yang akan dikuasai pembelajar adalah sistem 

penguasaan diri. Pada tingkat ini, sangat dipengaruhi oleh ranah afektif, dimana di 

dalam pembelajaran tingkat ini, pembelajar mampu untuk mengenal dan 

mengembangkan diri. Saat pembelajar tiba di tingkat self ini, dia telah mampu 

untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan (life long learning). 

Pada sisi domain jenis pengetahuannya, terbagi menjadi tigamacam 

pengetahuan. Jenis pertama adalah informasi, yang berisi tentang fakta, 

pengetahuan deklaratif dan data yang ditangkap dan dikelola dalam domain 

proses. Yang kedua adalah jenis mental procedures/prosedur mental. Jenis kedua 

ini lebih banyak menyertakan pada logika berpikir dan menguasai analogi sebuah 

informasi. Jika diperbandingkan, jenis informasi akan berisi segala hal yang 

berhubungan dengan pertanyaan ”apa” sedangkan prosedur mental lebih banyak 

berhubungan dengan pertanyaan ”bagaimana”. Jenis terakhir dari domain 

pengetahuan adalah prosedur psikomotor. Domain pengetahuan jenis ini 

menyatakan prosedur fisik yang digunakan seorang individu dalam kehidupan 

sehari-harinya untuk dapat melakukan aktivitas dan kerja berkreasi. Anderson 

(1983) menyatakan dua alasan mengapa domain prosedur psikomotor ini 

dimasukkan dalam domain pengetahuan. Alasan pertama adalah prosedur 

pelaksanaan setiap aktivitas juga disimpan dalam memori, dan alasan kedua 

adalah model penyimpanannya juga menggunakan production network (jejaring 

produksi) di dalam otak manusia. 

 

1.7 Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan 

Di dalam menetapkan keluasan materi, yang harus dirujuk adalah capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat 

menanyakan kepada capaian pembelajaran mengenai materi/kajian apa saja yang 

diperlukan untuk menguasai capaian tersebut. Jawaban dari pertanyaan itu akan 

menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah 
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mata kuliah. 

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk 

menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses 

penetapan kedalaman materi ini, pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah menetapkan kerangka tingkatannya 

yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan 

kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak 

terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak 

jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi 

yang seharusnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4. Kedalaman Penguasaan Pengetahuan 

Level 
Tingkat Kedalaman dan Keluasan 

Materi Pembelajaran Dalam SN Dikti 
Prodi 

9 
Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 

S3 

8 Teori dan teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu 

S2 

7 Teori aplikasi pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 

Profesi 

6 

Konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan dan keterampilan 
tersebut secara mendalam 

S1/D4 

5 
Konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan secara umum 

D3 

4 
Prinsip dasar pengetahuan dan 
keterampilan pada bidang keahlian 
tertentu 

D2 

3 
Konsep umum pengetahuan dan 
ketermpilan operasional lengkap D1 

2 
Pengetahuan operasional dasar dan 
pengetahuan faktual bidang kerja yang 
spesifik 

Lulusan SMA 

1 Pengetahuan Faktual  
 

Tabel di atas, yang diturunkan dari pasal 9 ayat 2, menunjukkan adanya 

suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, 

untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, 
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penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara 

kumulatif dan integratif. Di dalam Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3 disebutkan “Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

kumulatif dan/atau integratif".Dalam hal ini pada program studi yang memiliki 

jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara 

berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. 

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang 

ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas  dalam bentuk 

mata kuliah. Sehingga di dalam proses kurikulum ini, mata kuliah ditetapkan 

secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi 

yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program 

studilain yang sejenis. Dan di akhir kegiatan, terbentuklah matakuliah tersebut 

dapat mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai. 

 

1.8 Pengertian Standar Isi 

Standar isi yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang tertuang di dalam 

pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 

Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada capaian 

pembelajaran yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan 

pencapaian kemampuan lulusan yang dirancangkan untuk memenuhi standar 

kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan jenis 

kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam 

mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam Peraturan 

Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 8 ayat (2) : 

Dijelaskan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program 

profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 
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Oleh karenanya, untuk dapat membelajarkan sebuah capaian pembelajaran 

yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, sebuah program studi 

perlu untuk mendesain dan melakukan perencanaan secara integratif antara 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan 

kurikulum pembelajarannya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat 

dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan 

tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 

1.9 Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan sks 

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat 

penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus 

dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan 

level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan 

menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, 

dapat dibentuk mata kuliah beserta perkirakan besarnya beban atau alokasi waktu 

(sks). Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis 

keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi 

bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi 

atau pendekatan pembelajaran yang tepat. 

Dalam merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat 

melalui beberapa pertimbangan yaitu: (a) Adanya keterkaitan yang erat antar 

bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi diperkirakan akan lebih baik 

hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan 

menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode 

pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif 

dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian 

dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan 

mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi 

sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat 

berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan 

kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah prodi. 

Menurut pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 
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Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester (sks). Selain itu untuk menetapkan besaran sks 

sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harusd diikuti. Menurut Betts 

dan Smith (2005) dalam buku Developing the Credit-based Modular Curriculum 

in Higher Education, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum 

dengan sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiwa dalam proses 

pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah equal credit for equal 

work philosophy. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata 

kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh 

keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai 

suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan 

beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit 

persemesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata 

kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata 

kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan 

menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan 

yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang 

dipelajari ; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak 

semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) 

perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang 

menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai 

kompetensi lulusan. 

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui 

bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.Sementara itu, makna sks telah 

dirumuskan dalamdalam pasal 17 Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
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Nasional Pendidikan Tinggi,yang menyebutkan bahwa 1 sks : 

1. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit 

pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit 

tugas terstruktur setiap minggunya; 

2. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 

mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktik dan 70 

menit tugas mandiri setiap minggunya; Untuk bentuk pembelajaran 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 

setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

Dengan pengertian di atas bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus 

memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Pasal 15 

disyaratkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan 

pembelajaran efektif selama 16 minggu, termasuk Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam 

struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar 

mahasiswa. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Beban belajar mahasiswa 

berprestasi akademik tinggi, setelah dua semester pada tahun akademik 

yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per 

semester”. 

3. Untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan standar kualifikasi jenis 

dan jenjang pendidikan tertentu, pada pasal 16 Peraturan Menteri Riset, 

teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa: ”Paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa minimum 144 

(seratus empat puluh empat) sks; dan paling lama 3 (tiga) tahun akademik 

untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau 

program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa 

minimum 24 (dua puluh empat) sks. Namun, untuk pengakuan setara 

dengan magister, pendidikan profesi Ners minimum 36 sks. Seluruh aturan 

di pasal 15 – 18 Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi 
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Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi tersebut harus dirujuk dan digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan kurikulum di program studi. 

 

1.9.1 Bentuk dan Metode Pembelajaran 

Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa yang 

selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot SKS mata kuliah 

No Bentuk dan Kegiatan Proses Pembelajaran 
Estimasi 
Waktu 

1 
Kuliah, responsi atau 
tutorial 

Kegiatan proses belajar 50 
 Kegiatan penugasan terstruktur 60 

Kegiatan mandiri 60 

2 
Seminar atau bentuk 
lain yang sejenis 

Kegiatan proses belajar 100 
170 

Kegiatan mandiri 70 

3 

Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik 
lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atay 
pengembangan pelatihan militer 

170 

Diluar program studi Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
Merdeka Belajar- Kampus Merdeka: pertukaran pelajar, 
magang/ praktik kerja kegiatan wirausaha, asisten 
mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/ riset di 
Lembaga penelitian, studi/ proyek independent, 
membangun desa/ KKN Tematik atau Proyek 
Kemanusiaan. 

 

1.10 Struktur Kurikulum Inti Program Studi Keperawatan 

Kurikulum inti menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan 

Tinggi, merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar untuk mencapai 

kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan 

program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi 

sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Jadi Kompetensi 

utama ini merupakan penciri suatu lulusan program studi tertentu, dan ini bisa 

disepakati dengan mengambil beban dari keseluruhan beban studi sebesar 40% – 

80%. Sementara itu kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi 

pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan 

kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi 

penyelenggara program studi. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20% 
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- 40% dari keseluruhan beban studi. Sementara itu kompetensi lainnya equivalen 

dengan beban studi sebesar 0%-30% dari keseluruhan. 

Kurikulum Program Studi Keperawatan Institut Teknologi Sains dan 

Kesehatan RS dr Soepraoen Malang mengacu pada kurikulum inti pada tahap 

akademik sebanyak 118 sks (82%) dari 145 sks dan pada tahap profesi sebanyak 

29 sks (81%) dari 36 sks. sedangkan untuk kurikukum 

Pengembangan kurikulum institusi dapat disesuaikan dengan visi dan misi 

institusi yang mencirikan kekhasan dari institusi tersebut dengan memasukkan isu 

global (misalnya: Covid- 19, Ebola, Flu Burung, SARS, Disaster, Perawatan 

Trauma, Entrepreuner, Bahasa Asing) dan muatan keunggulan sesuai dengan 

keunggulan program studi yaitu kegawatdaruratan, manajemen bencana, 

kegawatdaruratan trauma, Kesehatan matra darat, keperawatan kritis 
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BAB II 

RANCANGAN KURIKULUM 

 

2.1 Perumusan Capaian Pembelajaran 

2.1.1 Profil lulusan 

No Profil Penjelasan 

1 Care Provider (Pemberi Asuhan 
Keperawatan) 

Merencanakan dan memberikan 
asuhan keperawatan pada individu, 
keluarga, kelompok, dan 
masyarakat dalam rentang sehat 
sakit di tatanan klinik, keluarga, 
dan komunitas untuk memenuhi 
kebutuhan dasar manusia secara 
komprehensif dan berbasis bukti. 

2 
Communicator (Interaksi dan 
transaksi dengan klien, keluarga dan 
tim kesehatan) 

Mendemonstrasikan komunikasi 
efektif pada sistem klien dan 
kolaborasi tim kesehatan 

3 

Health Educator dan Health 
Promoter (Pendidikan dan Promosi 
Kesehatan Bagi Klien, Keluarga 
dan Masyarakat) 

Melakukan edukasi dan promosi 
pada sistem klien untuk mencapai 
kemandirian dalam merawat 
dirinya. 

4 
Manager dan leader (Manajemen 
praktik/ ruangan pada tatanan 
rumah sakit maupun masyarakat) 

Menganalisis pengorganisasian 
asuhan keperawatan dan 
berkoordinasi dengan tim 
Kesehatan dengan menunjukkan 
sikap kepemimpinan untuk 
mencapai tujuan perawatan klien. 

5 Researcher (Peneliti) 

Menerapkan langkah-langkah 
pendekatan ilmiah dalam 
Menyelesaikan masalah 
keperawatan. 

 

2.1.2 Kemampuan Lulusan 

1. Menguasai konsep teoritis bidang ilmu kesehatan secara umum. 

2. Mampu melaksanakan kinerja bermutu dan terukur secara individu dan 

kelompok dengan penuh tanggung jawab. 
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3. Mampu membuat laporan ilmiah tertulis secara komprehensif 

4. Mengaplikasikan nilai kedisiplinan, jujur, loyalitas tinggi dan berjiwa 

enterpreneuralship 

5. Mampu melaksanakan penanganan kegawatdaruratan 

2.1.3 Capaian Pembelajaran 

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-

Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan 

pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti 

sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk 

memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus 

dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai 

dengan jenjang pendidikannya (Dirjen Dikti- Depdikbud, 2020). 

CPL Ners disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Kesehatan HK 01.07 

No. 425 tahun 2020, dan Draft Standar Nasional Pendidikan Keperawatan 2020 

Tabel 5. Capaian Pembelajaran Program Studi Profesi Ners 

PROGRAM STUDI NERS 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral dan budaya dalam 
keperawatan 

b. Mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, 
kritis, sistematis dan kreatif, inovatif serta bekerjasama dan memiliki 
kepekaan sosial serta bertanggungjawab secara ilmiah kepada masyarakat 
profesi dan klien 

c. Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan tehnologi keperawatan 
dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan 
etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. 

d. Mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan 
kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas 

e. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam 
asuhan keperawatan dan informasi ilmiah 

f. Mampu menganalisis pengorganisasian asuhan keperawatan dan 
berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap 
kepemimpian untuk mencapai tujuan perawatan klien 

g. Mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi 
keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan 

h. Mampu menghasilkan, mengomunikasikan, dan melakukan inovasi pada 
bidang ilmu dan teknologi keperawatan 

i. Mampu mengembangkan keahlian professional melalui pembelajaran 
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seumur hidup 
j. Memiliki nilai ketakwaan, jujur, disiplin, loyalitas tinggi, bekerja keras/ 

ulet, budaya nasional, berjiwa enterpreneurship 
 

 

Bloom taksonomi (1956) terdiri atas tiga domain, yaitu (1) kognitif, yang 

menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; (2) Afektif, yang menghasilkan 

domain sikap; dan (3) psikomotor, yang menghasilkan keterampilan fisik. 

Tabel 6. Ringkasan capaian pembelajaran menurut Bloom 

Domain Inti konseptual 
Kemampuan yang 

dihasilkan 

Kognitif 

Berisi penguasaan pengetahuan 
yang akan dikuasai. 
Pertanyaan: kemampuan apa 
yang saya harapkan dari murid 
saya untuk menguasai 
pengetahuan tertentu 

1. Conceptualization 

2. Comprehension 

3. Application 

4. Analysis 

5. Synthesis 

6. Evaluation 

Afektif 

Berisi tentang penguasaan 
sebuah emosi tertentu 
Pertanyaan: apa yang saya 
harapkan pembelajar rasakan 
atau pikirkan secara mendalam? 

1. Receiving 

2. Responding 

3. Valuing 

4. Organizing 

5. Characterizing 

Psikomotor 

Penguasaan kemampuan 
fisik/mekanik 
Pertanyaan: kemampuan fisik 
apa yang saya harapkan dikuasai 
oleh pembelajar 

1. Perception 

2. Set 

3. Guided Response 

4. Mechanism 

5. Complex overt response 

6. Adaption 

7. Origination 

 

Di bawah ini akan dirangkum dalam tabel yang menjelaskan mengenai 

penggunaan taksonomi domain kognitif. 

Tabel 7. Penguasaan pengetahuan (domain kognitif) – Bloom 

Tingkatan Kemampuan Definisi Capaian pembelajaran 

1 Mengetahui 
Mengingat, 
memanggil 
informasi 

Sebutkan, ceritakan, 
kenali, menyebutkan 
kembali 

2 Memahami 
Memahami 
maksud sebuah 
konsep 

Merangkum, 
mengkonversi, 
mempertahankan, 
menyatakan kembali 

3 Mengaplikasikan Menggunakan 
konsep 

Menghitung, 
menyiapkan, mencontoh 
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Tingkatan Kemampuan Definisi Capaian pembelajaran 
pada situasi yang 
berbeda 

4 Menganalisis 

Membagi 
informasi menjadi 
beberapa 
konsep untuk 
dipahami 

Bandingkan, uraikan, 
bedakan, pisahkan 

5 Mengevaluasi 
Menilai sebuah 
konsep 

Menilai, mengkritik, 
beragumentasi 

6 Mensintesis 

Menyatukan 
beberapa konsep 
untuk 
membangun 
konsep baru 

Menggeneralisir, 
mengkategorisasikan 

 

2.1.4 Taksonomi Pembelajaran Anderson 

Setelah adanya taksnonomi pembelajaran Bloom, kemudian muncul 

berbagai usaha untuk memperbaharui taksonomi tersebut. Salah satu usaha 

perbaikan yang paling dekat dan terkenal adalah perbaharuan taksonomi yang 

dilakukan oleh Anderson dan Krathwol (2001). 

Perubahan utama yang dilakukan Anderson dan Krathwol (2001) adalah 

pada tingkat pembelajaran kesatu, dimana menurut Bloom adalah penguasaan 

pengetahuan. Hal ini menurut Anderson dan Krathwol sering menyebabkan 

kerancuan dengan aspek pengetahuannya. Maka pada peringkat kesatu ini dari 

penguasaan kemampuan diubah menjadi kalimat kerja aktifnya yaitu mengingat. 

Perbedaan kedua adalah, Anderson dan Krathwol menambahkan satu tipe 

kognitif yaitu metacognitive. Oleh karenanya tipe kognitif Anderson dan 

Krathwol menjadi (1) factual knowledge, pengetahuan dasar sebuah ilmu, berisi 

fakta, terminologi, dan unsur-unsur sebuah pengetahuan; (2) pengetahuan 

konseptual, berisi klasifikasi, prinsip, kesimpulan umum, teori, model dan 

struktur; (3) pengetahuan prosedural, yang berisi metode, cara, prinsip prosedural, 

dan lain-lain dan (4) metakognitif, yang berisi kesadaran seseorang akan 

kemampuan kognitifnya, yang merupakan pengetahuan reflektif. 

 

2.1.5 Taksonomi Pembelajaran Marzano 

Pada tahun 2009 Marzano dan Kendall, kembali melakukan pengembangan 

taksonomi belajar untuk melengkapi yang telah dikemukakan oleh Andersondan 
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Krathwol. Marzano mendesain ulang kerangka tiga domain pembelajaran dan 

mengkategorisasikan aktivitas pembelajaran dalam 6enam tingkatan proses 

pengetahuan. 

 

Menurut Marzano (2007), capaian pembelajaran dapat ditata secara 

bertingkat, seperti halnya taksonomi sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah 

bahwa pada taksonomi ini dibagi menjadi dua domain utama, yaitu domain proses 

pembelajaran yang terdiri atas enam tingkatan proses dan domain pengetahuan 

yang terdiri atas tiga macam model pengetahuan. Di dalam domain proses, terbagi 

menjadi tiga tingkatan sistem. Sistem yang paling sederhana, yaitu sistem 

kognitif, dimana pembelajar diarahkan untuk menguasai kemampuan kognitif atau 

berpikir. Di dalam sistem kognitif ini terdapat empat tingkatan kemampuan 

berpikir, yaitu (1) retrieval/menghafal; comprehension/memahami, (3) analysis 

dan terakhir (4) knowledge utilization, dimana pembelajar mampu 

mengimplementasikan pengetahuan yang dikuasainya. Di dalam usaha menguasai 

capaian pembelajarannya, pembelajar dapat mencapai dan memenuhi ketiga 

tingkatan kemampuan berpikir ini. 

Pada tingkatan sistem kedua, pembelajar mulai diajak untuk menguasai 

sistem metakognitif. Sistem ini telah mulai melibatkan sisi afektif, dimana 

pembelajaran mulai harus mampu merefleksikan proses pembelajaran yang telah 

dikuasainya. Pada sistem ini, pembelajar akan mampu mengidentifikasi mana hal 

yang telah dikuasainya dan yang belum. Selain itu juga pada tingkat sistem 

metakognitif, pembelajar mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan 

dirinya. Metakognitif inilah yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa/pembelajar. 

Tingkat sistem terakhir yang akan dikuasai pembelajar adalah sistem 

penguasaan diri. Pada tingkat ini, sangat dipengaruhi oleh ranah afektif, dimana di 

dalam pembelajaran tingkat ini, pembelajar mampu untuk mengenal dan 

mengembangkan diri. Saat pembelajar tiba di tingkat self ini, dia telah mampu 

untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan (life long learning). 

Pada sisi domain jenis pengetahuannya, terbagi menjadi tigamacam 

pengetahuan. Jenis pertama adalah informasi, yang berisi tentang fakta, 
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pengetahuan deklaratif dan data yang ditangkap dan dikelola dalam domain 

proses. Yang kedua adalah jenis mental procedures/prosedur mental. Jenis kedua 

ini lebih banyak menyertakan pada logika berpikir dan menguasai analogi sebuah 

informasi. Jika diperbandingkan, jenis informasi akan berisi segala hal yang 

berhubungan dengan pertanyaan ”apa” sedangkan prosedur mental lebih banyak 

berhubungan dengan pertanyaan ”bagaimana”. Jenis terakhir dari domain 

pengetahuan adalah prosedur psikomotor. Domain pengetahuan jenis ini 

menyatakan prosedur fisik yang digunakan seorang individu dalam kehidupan 

sehari-harinya untuk dapat melakukan aktivitas dan kerja berkreasi. Anderson 

(1983) menyatakan dua alasan mengapa domain prosedur psikomotor ini 

dimasukkan dalam domain pengetahuan. Alasan pertama adalah prosedur 

pelaksanaan setiap aktivitas juga disimpan dalam memori, dan alasan kedua 

adalah model penyimpanannya juga menggunakan production network (jejaring 

produksi) di dalam otak manusia. 

 

2.2 Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan 

Di dalam menetapkan keluasan materi, yang harus dirujuk adalah capaian 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat 

menanyakan kepada capaian pembelajaran mengenai materi/kajian apa saja yang 

diperlukan untuk menguasai capaian tersebut. Jawaban dari pertanyaan itu akan 

menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah 

mata kuliah. 

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga perlu untuk 

menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan. Dalam proses 

penetapan kedalaman materi ini, pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, telah menetapkan kerangka tingkatannya 

yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan 

kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak 

terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak 

jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi 

yang seharusnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 
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Tabel 8. Kedalaman Penguasaan Pengetahuan 

Level 
Tingkat Kedalaman dan Keluasan 

Materi Pembelajaran Dalam SN Dikti 
Prodi 

9 Filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu 

S3 

8 
Teori dan teori aplikasi bidang 
pengetahuan dan keterampilan tertentu S2 

7 
Teori aplikasi pengetahuan dan 
keterampilan tertentu Profesi 

6 

Konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan tertentu secara umum dan 
konsep teoritis bagian khusus dalam 
bidang pengetahuan dan keterampilan 
tersebut secara mendalam 

S1/D4 

5 Konsep teoritis bidang pengetahuan dan 
keterampilan secara umum 

D3 

4 
Prinsip dasar pengetahuan dan 
keterampilan pada bidang keahlian 
tertentu 

D2 

3 
Konsep umum pengetahuan dan 
ketermpilan operasional lengkap 

D1 

2 
Pengetahuan operasional dasar dan 
pengetahuan faktual bidang kerja yang 
spesifik 

Lulusan SMA 

1 Pengetahuan Faktual  
 

Tabel di atas, yang diturunkan dari pasal 9 ayat 2, menunjukkan adanya 

suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, 

untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, 

penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara 

kumulatif dan integratif. Di dalam Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 9 ayat 3 disebutkan “Tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat 

kumulatif dan/atau integratif". Dalam hal ini pada program studi yang memiliki 

jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara 
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berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. 

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang 

ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas  dalam bentuk 

mata kuliah. Sehingga di dalam proses kurikulum ini, mata kuliah ditetapkan 

secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi 

yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program 

studilain yang sejenis. Dan di akhir kegiatan, terbentuklah matakuliah tersebut 

dapat mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai. 

 

2.3 Pengertian Standar Isi 

Standar isi yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang tertuang di dalam 

pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggiadalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada 

capaian pembelajaran yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah 

tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancangkan untuk memenuhi 

standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan 

jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan 

dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam Peraturan 

Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 8 ayat dijelaskan 

bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, 

spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 

memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

Oleh karenanya, untuk dapat membelajarkan sebuah capaian pembelajaran 

yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, sebuah program studi 

perlu untuk mendesain dan melakukan perencanaan secara integratif antara 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan 

kurikulum pembelajarannya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat 

dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan 

tersendiri bagi program studi agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. 
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2.4 Penetapan Beban Belajar Mata Kuliah dan sks 

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat 

penguasaanya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus 

dikuasai” dari deskripsi capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan 

level KKNI dan telah disepakati oleh forum program studi sejenis. Dengan 

menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, 

dapat dibentuk mata kuliah beserta perkirakan besarnya beban atau alokasi waktu 

(sks). Pembentukan sebuah mata kuliah dapat ditempuh dengan menganalisis 

keterdekatan bahan kajian serta kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi 

bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi 

atau pendekatan pembelajaran yang tepat. 

Dalam merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat 

melalui beberapa pertimbangan yaitu: (a) Adanya keterkaitan yang erat antar 

bahan kajian yang bila dipelajari secara terintergrasi diperkirakan akan lebih baik 

hasilnya; (b) Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan 

menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; (c) Adanya metode 

pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif 

dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian 

dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan 

mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi 

sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat 

berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan 

kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah prodi. 

Menurut pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa beban belajar mahasiswa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam 

besaran satuan kredit semester (sks). Selain itu untuk menetapkan besaran sks 

sebuah mata kuliah, terdapat beberapa prinsip yang harusd diikuti. Menurut Betts 

dan Smith (2005) dalam buku Developing the Credit-based Modular Curriculum 

in Higher Education, salah satu dasar pertimbangan penyusunan kurikulum 
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dengan sistem kredit adalah beban kerja yang diperlukan mahasiwa dalam proses 

pembelajarannya untuk mencapai kompetensi hasil pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

 

Dasar pemikiran penetapan satuan kredit ini adalah equal credit for equal 

work philosophy. Oleh sebab itu diperlukan perhitungan terhadap beban mata 

kuliah yang akan dipelajari. Beban mata kuliah ini sangat ditentukan oleh 

keluasan, kedalaman, dan kerincian bahan kajian yang diperlukan untuk mencapai 

suatu kompetensi, serta tingkat penguasaan yang ditetapkan. Setelah mendapatkan 

beban/alokasi waktu untuk sebuah mata kuliah, maka dapat dihitung satuan kredit 

persemesternya dengan cara memperbandingkan secara proporsional beban mata 

kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total yang program pendidikan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Dalam paradigma pengembangan kurikulum ini, besarnya sks sebuah mata 

kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan 

menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu (a) tingkat kemampuan 

yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang 

dipelajari ; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) posisi/letak 

semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) 

perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang 

menunjukkan peran/ besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai 

kompetensi lulusan. 

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang 

dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui 

bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.Sementara itu, makna sks telah 

dirumuskan dalamdalam pasal 17Peraturan Menteri Riset, teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi,yang menyebutkan bahwa 1 sks : 

1. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit 

pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit 

tugas terstruktur setiap minggunya; 

2. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 
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mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktik dan 70 

menit tugas mandiri setiap minggunya; Untuk bentuk pembelajaran 

praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 

setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

Dengan pengertian di atas bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus 

memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Pasal 15 

disyaratkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan 

pembelajaran efektif selama 16 minggu, termasuk Ujian Tengah Semester 

dan Ujian Akhir Semester. Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam 

struktur kurikulum perlu mempertimbangkan kekuatan lama belajar 

mahasiswa. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Beban belajar mahasiswa 

berprestasi akademik tinggi, setelah dua semester pada tahun akademik 

yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per 

semester”. 

3. Untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan standar kualifikasi jenis 

dan jenjang pendidikan tertentu, pada pasal 16 Peraturan Menteri Riset, 

teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa: ”Paling 

lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 

empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa minimum 144 

(seratus empat puluh empat) sks; dan paling lama 3 (tiga) tahun akademik 

untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau 

program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa 

minimum 24 (dua puluh empat) sks. Namun, untuk pengakuan setara 

dengan magister, pendidikan profesi Ners minimum 36 sks. Seluruh aturan 

di pasal 15 – 18 Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi tersebut harus dirujuk dan digunakan sebagai pedoman 

dalam penyusunan kurikulum di program studi. 
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2.4.1 Masa Studi dan Beban SKS Pendidikan Ners 

Tabel 9. Masa Studi dan Beban SKS Pendidikan Ners 

Masa Studi Pendidikan Ners 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SNPT): 
Tahap sarjana Dapat ditempuh maksimum 
dalam 7 (tujuh) tahun 
Tahap profesi dapat ditempuh maksimum 3 
(tiga) tahun 
Kurikulum inti Pendidikan Ners Indonesia 
2021: Tahap Sarjana 7 (tujuh) Semester 
Tahap Profesi 2 (dua) Semester 

Kurikulum Inti Pendidikan 
Ners 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SNPT) 
SKS MINIMAL Pendidikan Sarjana: 144 
SKS SKS MINIMAL Pendidikan Profesi: 
24 SKS 
Jumlah SKS Kurikulum Inti Pendidikan 
Ners Indonesia 
Tahap Sarjana = 118 SKS terbagi menjadi 
81 T dan 37 P atau rasio 68.6% T dan 
31,4% P (institusi dapat menambahkan 
minimal 26 SKS) 
Tahap profesi = 29 SKS Praktik (institusi 
dapat menambahkan minimal 7 SKS) 
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Mata Kuliah 

Semester 1 

1. Bahasa Indonesia 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini mempelajari Bahasa Indonesia dalam ilmu keperawatan 

dengan menekankan penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar 

dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, berlandaskan pada konsep 

etika dalam berbahasa. 

Capaian Pembelajaran: 

a. Bila diberi tugas diskusi dan presentasi, mahasiswa mampu menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Bila diberi tugas membuat tulisan, mahasiswa dapat menggunakan kaedah 

penulisan ilmiah yang benar. 

c. Bila diberi tugas membuat resume atau ringkasan suatu topik, mahasiswa 

mampu menggunakan kaedah pembuatan resume dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Daftar Rujukan: 

American Psychological Association. 2010. Publication Manual of the 

American Psychological Association, Sixth Edition. Washington, D.C. 

Laba, I.N., & Rinayanthi, N.M. (2018). Buku Ajar Bahasa Indonesia Berbasis 

Karya Tulis Ilmiah. 

Sleman: Deepublish Publisher 

Moeliono, Anton M. and Lapoliwa, et all .(2017). Tata bahasa baku bahasa 

Indonesia. Edisi keempat. Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 

Tahun 2015 tanggal 26 November 2016 tentang pedoman umum ejaan 

bahasa Indonesia yang disempurnakan 
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Samardan, & La Alu. (2015). Buku Ajar Bahasa Indonesia dan Karya Tulis 

Ilmiah. Sleman: Deepublish Publisher 

Siregar, A.Z., & Harahap, N. (2019). Strategi dan Teknik Penulisan Karya 

Tulis Ilmiah dan Publikasi. 

Sleman: Deepublish Publisher 

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai konsep, prinsip dan 

keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai 

kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan aktivitas dan latihan; 

kebutuhan oksigenasi; kebutuhan cairan, elektrolit dan keseimbangan cairan- 

elektrolit; kebutuhan istirahat dan tidur; kebutuhan nutrisi; kebutuhan 

eliminasi; kebutuhan rasa nyaman; kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. 

Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di laboratorium 

keperawatan. 

Capaian Pembelajaran: 

Bila diberi kasus klien dengan gangguan kebutuhan dasar, mahasiswa 

mampu menguasai prinsip, konsep, teknik, dan prosedur pelaksanaan asuhan/ 

praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mencakup: 

a. Pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan; 

b. Pemenuhan kebutuhan oksigenasi; 

c. Pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit dan keseimbangan cairan-

elektrolit; 

d. Pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur; 

e. Pemenuhan kebutuhan nutrisi; 

f. Pemenuhan kebutuhan eliminasi; 

g. Pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan aman; 

h. Pemenuhan kebutuhan kebersihan dan perawatan diri.   
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Daftar Rujukan: 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2016). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice, 10th edition. New Jersey: 

Prentice Hall Health. 

DeLaune, S.C., & Ladner, P.K. (2011). Fundamentals of Nursing: Standars 

and Practice, 4th edition. 

New York: Delmar Cengage Learning. 

Lynn, P (2011). Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills. 3rd ed. Wolter 

Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.Philadelphia. 

Mosby. (2014). Mosby’s Nursing Video Skills DVD Package: Basic, 

intermediate and advanced. 4th Edition. 

Mosby:Elsevier Inc. 

Potter, P.A. & Perry, A.G. (2020). Fundamentals of nursing, 10th edition 

.Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. Rebeiro G., Jack L., Scully N., Wilson D., 

Novieastari E., Supartini Y. (2015). Keperawatan 

Dasar:Manual Keterampilan Klinis. Edisi Indonesia. Elsevier 

 

3. Konsep Dasar Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep caring sepanjang daur 

kehidupan manusia, konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, standar 

profesional dalam praktik keperawatan termasuk etika keperawatan dan aspek 

legal dalam praktik keperawatan dan pendokumentasian asuhan keperawatan. 

Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di laboratorium 

keperawatan. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu : 

a. Menerapkan konsep ‘caring’ dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menerapkan standar profesional dalam pelayanan keperawatan yang 

merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan Kesehatan 

c. Menerapkan prinsip-prinsip legal etis pada pengambilan keputusan dalam 

konteks keperawatan 
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Daftar Rujukan: 

Aiken, T.D. (2004). Legal, Ethical, and Political Issues in Nursing. 2nd Ed. 

Philadelphia: F.A. Davis Company. 

Bertens, K. (2002). Etika. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 

Agustina, M., Oktaviani, N.P.W., Marlyn, R., et all. (2021). Etika 

Keperawatan. Medan: Yayasan Kita Menulis 

 

Beauchamp TL & Childress JF (1994). Principles of Biomedical Ethics. New 

York: Oxford University Press. 

Bob Price, Anne Harrington. (2010). Critical Thinking and Writing for 

Nursing Students (Transforming Nursing Practice) [1 ed.]. Exeter: 

Learning Matters 

Daniels. 2010. Nursing Fundamental: Caring & Clinical Decision Making. 

New York. Delmar Cengage Learning 

Franz Magniz S (2002). Etika Dasar, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 

Potter, P.A. & Perry, A.G. (2020). Fundamentals of nursing, 10th edition 

.Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2016). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice, 10th edition. New Jersey: 

Prentice Hall Health. 

Kode Etik Perawat Indonesia 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional 

Sistem Kesehatan Nasional dan Pelayanan Keperawatan, Kemenkes RI 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang 

Keperawatan Standing, Mooi. (2010). Clinical judgement and decision-

making: in nursing and interprofessional healthcare. Berkshire: 

McGraw-Hill/Open University Press 
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4. Agama 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Agama merupakan mata kuliah yang terkait dengan keyakinan yang 

melandasi manusia untuk bersikap dan bertindak toleran dalam kehidupan 

sosial khususnya kerja sama antar umat beragama di masyarakat. Fokus pada 

pemahaman konsep-konsep agama dan kehidupan beragama di Indonesia. 

Pada nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam melaksanakan peran 

perawat sebagai pemberi asuhan, pemenuhan kebutuhan spiritual klien, 

peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/keyakinan klien, dan peran 

sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan spiritual klien dalam 

melakukan pengelolaan kebutuhan spiritual klien baik di klinik maupun 

masyarakat. 

Capaian Pembelajaran: 

a. Bila diberi masalah kesehatan yang berkaitan dengan agama, mahasiswa 

mampu menjelaskan tugas hidup manusia, konsep agama dan kehidupan 

beragama. 

b. Bila diberi masalah pasien sakit, mahasiswa mampu menggunakan konsep 

nilai dan keyakinan agama, meliputi pendampingan klien saat sakit, tata 

cara ibadah dalam kondisi sakit 

c. Bila diberi masalah keperawatan pasien sakratul maut, mahasiswa mampu 

menggunakan konsep agama sesuai agama pasien. 

d. Bila diberi masalah kesehatan yang berkaitan dengan IPTEK, mahasiwa 

mampu menghubungkan antara IPTEK dan agama 

Daftar Rujukan: 

Abdullah, Taufik (editor). (2019). Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: 

Ichtiar Baru van Hoeve 

Ali, Mohamad Daud. (2012). Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Kementerian Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta. 

Hasyim, Husmiaty dan Iif Fikriyati. (2011). Dimensi Sosial Islam. Jakarta: 

Gaung Persada Kaelany HD. (2012). Islam Agama Universal. Jakarta: 

Midada Rahma Pres 
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Mubarak, Zakky. (2010). Menjadi Cendekiawan Muslim: Kuliah Agama 

Islam di Perguruan Tinggi, ed. rev. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Insaniah. 

Mujilan & Nurwahidin, (2011). Pendidikan Agama Islam, Buku Ajar MPK 

Agama Islam Mahasiswa Universitas Indonesia. Jakarta: Midada 

Rachma Press. 

 

 

 

 

5. Ilmu Biomedik Dasar 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok ilmu alam dasar yang 

membahas tentang konsep biologi, fisika, biokimia, gizi dengan 

memperhatikan lingkungan dan etika keilmuan, serta konsep-konsep anatomi 

dan fisiologi manusia dalam mempertahankan homeostasis tubuh. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IBD, bila diberi data kasus, 

mahasiswa mampu: 

a. Menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai suatu pendekatan 

dalam menyelesaikan masalah keperawatan 

b. Menerapkan prinsip-prinsip fisika (biomekanik dan biolistrik) sebagai 

suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan 

c. Menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

biokimia dan gizi sebagai bagian pendekatan holistik keperawatan 

d. Menjelaskan konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu 

pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. 

e. Menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam berbagai aktifitas. 

f. Menjelaskan mekanisme fisiologi tubuh manusia dalam mempertahankan 

homeostasis tubuh. 

Daftar Rujukan: 

Cole, L., & Kramer, P. (2015). Human Physiology, Biochemistry and Basic 

Medicine, 1st Edition. 
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Massachusetts: Academic Press 

Chiras, D.D. (2019). Human Biology, 9th edition. Massachusetts: Jones & 

Bartlett Learning Cavagna, G. (2019). Fundamentals of Human 

Physiology. Berlin: Springer 

Drake R., Vogl A.W., Mitchell A.W.M. (2014). Gray Dasar-Dasar Anatomi. 

Edisi Bahasa Indonesia 

Churchill Livingstone: Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. Gabriel, J.F. (1996). 

Fisika Kedokteran. Jakarta: EGC. 

 

Gartner L.P., Hiatt J.L. (2014). Buku Ajar Berwarna Histologi. Edisi Bahasa 

Indonesia 3. Saunders: Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. 

Grodner M., Escott-Stump S., Dorner S. (2016).Nutritional Foundations and 

Clinical Applications: A Nursing Approach. 6th edition. Mosby:Elsevier 

Inc 

Hall E. (2014). Guyton dan Hall Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 

Bahasa Indonesia 12. 

Saunders: Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. 

Jabbar, A.S. (2016). Introduction to Human Physiology. Jordan: Dar Wael for 

Publishing Mader SS (2012). Human Biology, 12th edition.USA: The 

McGraw-Hill Publishing Company. 

Potter, P.A.,Perry, A.G., Stockert P., Hall A. (2014). Essentials for Nursing 

Practice. 8th Ed. 

Mosby: Elsevier Inc. 

Silverthorn, D.U. (2016). Human Physiology: An Integrated Approach (7th 

Edition). London: Pearson 

 

6. Falsafah dan Teori Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas tentang Falsafah, paradigma dan konseptual 

model dan teori keperawatan, serta prinsip-prinsip pendekatan holistik dalam 

konteks keperawatan. 

Capaian Pembelajaran: 
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, bila diberi data kasus, 

mahasiswa mampu : 

a. Menerapkan falsafah keperawatan 

b. Menerapkan konsep paradigma keperawatan 

c. Menerapkan berbagai teori keperawatan terpilih dalam berbagai situasi 

d. Menganalisis prinsip-prinsip pendekatan secara holistik dalam konteks 

keperawatan 

 

 

Daftar Rujukan: 

Alfaro-LeFevre R. (2013). Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical 

Judgment. 5th edition. Saunders: Elsevier Inc. 

Alligood, M.R. (2014). Nursing Theorists and Their Work. 8th edition Mosby: 

Elsevier Inc. Berman, A.T., Snyder, S. & Frandsen, G. (2016). Kozier & 

Erb's Fundamentals of Nursing. 10th 

Edition. Prentice Hall. 

Marriner-Tomey & Alligood, M.R. (2010). Nursing Theorists and Their 

Works. Seventh Edition. 

St. Louis: Mosby Elsevier, Inc 

Potter, P., Perry, A., Stockert, P., & Hal, A. (2017). Fundamentals of nursing: 

Concepts, process, and practice. 9th Ed. St. Louis, MI: Elsevier Mosby. 

Rubenfeld, M.G. & Scheffer, B.K. (2010). Critical Thinking Tactics for 

nurses, 2nd Ed.Jones and Bartlett Publishers. 
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Mata Kuliah Semester 2 

1. Komunikasi Dasar Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi umum 

beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan 

secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan 

bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat, serta dalam tim kesehatan 

untuk berbagai tatanan baik praktik klinis maupun komunitas. Selain itu, 

dibahas pula trend dan issue yang berkaitan dengan perkembangan 

komunikasi dalam bidang kesehatan. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran komunikasi dasar 

keperawatan, mahasiswa mampu : 

a. Menganalisis konsep komunikasi umum dalam membina hubungan 

interpersonal dengan individu dalam berbagai situasi dan kondisi. 

b. Menganalisis konsep komunikasi efektif dalam membina hubungan 

interpersonal 

c. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi komunikasi 

d. Menganalisis pengaruh latar belakang sosial budaya dalam berkomunikasi 

e. Menganalisis pengaruh latar belakang sosial budaya dalam berkomunikasi 

f. Menganalisis trend dan issue dalam komunikasi kesehatan 

g. Menganalisis trend dan issue dalam komunikasi Kesehatan 

h. Mensimulasikan komunikasi efektif dalam hubungan interpersonal dengan 
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klien, keluarga, kelompok, sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya 

Daftar Rujukan: 

Antai-Otong, D (2008). Nurse-Client Communication: A Life Span Approach. 

United Kingdom: Jones and Barlett Publishers. 

Bateman, T. (2011). Nursing Team Dynamics: Communication, Culture, 

Collaboration. Thesis, Canada: Library and Archives. Diakses dari 

proquest dissertation and Thesis 

Berman, A.T., Snyder, S. & Frandsen, G. (2016). Kozier & Erb's 

Fundamentals of Nursing. 10th Edition. Prentice Hall 

Hockenberry, M.J. & Wilson,D. (2014). Wong’s Nursing Care of Infant and 

Children. 10th edition. Mosby: Elsevier Inc 

Railey J.B. (2013). Communications in Nursing. 7th edition. Mosby: Elsevier 

Inc. 

Stein-Parbury J. (2013). Patient and Person: Interpersonal Skills in Nursing. 

5th edition. Churchill Livingstone: Elsevier Australia. 

Suryani (2014). Komunikasi terapeutik: Teori dan Praktik. Jakarta: EGC 

 

2. Pancasila 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai salah satu pilar 

kebangsaan Indonesia, sebagai dasar negara dan ideologi nasional, dan 

sebagai Daftar Rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan 

kehidupan bangsa 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Pancasila, mahasiswa mampu 

membangun paradigma baru dalam dirinya sendiri berdasar nilai-nilai 

Pancasila melalui kemampuan menjelaskan sejarah, kedudukan dan hakikat 

sila-sila Pancasila, merespons persoalan aktual bangsa dan negara, dan 

menerapkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan : 

a. Memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, bersikap kritis dalam 

menghadapi persoalan- persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 
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b. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali 

masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

c. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah 

ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang majemuk (Bhinneka 

Tunggal Ika). 

d. Mampu memahami dan menjelaskan pancasila sebagai sistem filsafat 

e. Mampu memahami dan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika (pola 

hidup) 

 

Daftar Rujukan: 

Dodo, Surono dan Endah. (2010). Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam 

UUD 1945 dan Implementasinya, PSP-Press, Yogyakarta. Hidayat, 

Arief (2012),“Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal 

Penyelenggaraan Negara Hukum”, Makalah pada Kongres Pancasila IV 

di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei-1 Juni 2012. 

Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta., 2012, Problem 

Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, Paradigma, 

Yogyakarta. 

Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas 

Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

MD, Moh. Mahfud, 2011, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia”, Makalah pada Sarasehan 

Nasional 2011 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 

2011. 

Notosusanto, Nugroho,1981, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, PN 

Balai Pustaka, Jakarta. 

Roza, P., Jusuf, A.G., & Munaf, D.R. (2015). Memahami dan Memaknai 

Pancasila sebagai Ideologi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Winarno. (2018). Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

 

3. Ketrampilan Dasar Keperawatan 
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Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi 

dasar dalam praktik keperawatan yang mencakup pengukuran tanda vital, 

pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi dan 

prosedur pemberian medikasi. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di 

kelas, laboratorium keperawatan, dan klinik. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu : 

a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif yang 

mencakup pengukuran tanda vital, pengkajian keperawatan dan 

pemeriksaan fisik 

b. Mampu mempersiapka pasien yang akan melakukan pemeriksaan 

penunjang 

c. Menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan patient safety 

d. Mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi oral, 

parenteral, topikal dan suppositori dengan menerapkan prinsip benar 

e. Mendemonstrasikan prosedur intervensi perawatan luka sederhana pada 

pasien simulasi 

Daftar Rujukan: 

Daniels. 2010. Nursing Fundamental: Caring & Clinical Decision Making. 

New York. Delmar Cengage Learning 

Derrickson B. 2013. Essentials of Anotomy Physiology. Singapore. John 

Willey &Sons,Inc. 

Douglas G., Nicol F., Robertson C., Rudijanto A. (2014). Pemeriksaan Klinis 

Macleod (dengan 28 online video). Edisi Bahasa Indonesia 13. Churchill 

Livingstone: Elsevier (Singapore) Pte. Ltd. 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2016). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice, 10th edition. New Jersey: 

Prentice Hall Health. 

Lynn, P (2011). Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills. 3rd ed. Wolter 

Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.Philadelphia. 

Mosby. (2014). Mosby’s Nursing Video Skills DVD Package: Basic, 
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intermediate and advanced. 4th Edition. Mosby:Elsevier Inc. 

Potter, P.A. & Perry, A.G. (2020). Fundamentals of nursing, 10th edition 

.Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. 

Rebeiro G., Jack L., Scully N., Wilson D., Novieastari E., Supartini Y. (2015). 

Keperawatan Dasar: Manual Keterampilan Klinis. Edisi Indonesia. 

Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 

Waugh A., Grant A., Nurachmah E., Angriani R. (2011). Dasar-dasar Anatomi 

dan Fisiologi Ross dan Wilson. Edisi Indonesia 10. Elsevier (Singapore) 

Pte Ltd. 

Waugh A., Grant A. (2014). Buku Kerja Anatomi dan Fisiologi Ross and 

Wilson. Edisi Bahasa Indonesia 3. Churchill Livingstone: Elsevier 

(Singapore) Pte.Ltd. 

 

4. Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep berpikir kritis dalam 

keperawatan dan proses keperawatan dengan penekanan pada proses diagnosis 

keperawatan. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, bila diberi data kasus 

mahasiswa mampu : 

a. Menerapkan konsep berpikir kritis dalam keperawatan 

b. Menerapkan proses keperawatan termasuk proses diagnosis dalam 

menegakkan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kasus 

Daftar Rujukan: 

Ackley B.J., Ladwig G.B. (2014). Nursing Diagnosis Handbook: An 

Evidence- Based Guide to Planning Care. 10th edition. Mosby: Elsevier 

Inc. 

Alfaro-LeFevre, R. (2017). Critical Thinking, Clinical Reasoning, and Clinical 

Judgment: A Practical Approach. 6th Ed. Elsevier Inc. 

Alligood, M.R. (2014). Nursing Theorists and Their Work. 8th edition. 

Mosby: Elsevier Inc. Bulechek G.M., Butcher H.K., Dochterman J.M., 

Bassham, G., W. Irwin, H. Nardone, J.M. Wallace. (2011). Critical Thinking. 
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A Student’s Introduction. Mc.Graw Hill 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2016). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice, 10th edition. New Jersey: 

Prentice Hall Health 

Ladwig G.B., Ackley B.J. (2014). Mosby’s Guide to Nursing Diagnosis. 10th 

edition. Mosby: Elsevier Inc. 

Moorhead S., Johnson M., Maas M.L., Swanson E. (2013). Nursing Outcomes 

Classifications (NOC): Measurement of Health Outcomes. 5th edition. 

Mosby: Elsevier Inc. 

Potter, P.A. & Perry, A.G. (2020). Fundamentals of nursing, 10th edition. 

Elsevier (Singapore) Pte.Ltd. 

Rubenfeld, M.G. & Scheffer, B.K. (2010).Critical Thinking Tactics for nurses, 

2nd Ed.Jones and Bartlett Publishers. 

Wagner C. (2013). Nursing Interventions Classifications (NIC). 6th edition. 

Mosby: Elsevier Inc. 

 

5. Ilmu Dasar Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep patologi, patofisiologi, 

mikrobiologi dan parasitologi pada berbagai kondisi sebagai landasan dalam 

mempelajari ilmu-ilmu lanjutan/ keahlian. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IDK, bila diberi data kasus, 

mahasiswa mampu: 

a. Menjelaskan konsep patologi dan patofisiologi yang terjadi pada masalah 

yang diberikan. 

b. Menjelaskan perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius berdasarkan 

struktur, siklus hidup, dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel 

pejamu. 

c. Menjelaskan konsep dasar penatalaksanaan specimen dan pemeriksaan 

data penunjang lain sesuai dengan masalah yang diberikan. 

Daftar Rujukan: 

Bullock, B.A. (2005). Focus on pathophisiology. Philadelphia: JB. Lippincott. 
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Copstead, L.C. and Banasik, J.L. (2005). Pathophysiology: Biological and 

behaviour perspectives.Philadelphia: W.B. Saunders Company. 

Gandahusada, S, dkk. (2006). Parasitologi Kedokteran. Jakarta: Balai Penerbit 

FK-UI. 

Huether, S., McCance, K. (2019). Understanding pathophysiology, 7th 

edition. Toronto: Mosby Canada 

McCuisstion, L.E., Kee, J.L., Hayes, ER (2014). Pharmacology: a Nursing 

process approach. 9th ed. Philadelphia: WB Sauders Co. 

Malarkey, L.M., McMorrow, M.E. (2012). Nurse’s manual of laboratory test 

and diagnostic procedure. Philadelphia: WB Saunders. 

Norris, T.L., Lalchandani, R. (2018). Porth’s pathophysiology: Concepts of 

altered health states, 10th ed. Philadeplphia: Wolters Kluwer 

Pringgoutomo, S., Himawan, S. & Tjarta, A. (2006). Buku ajar: Patologi I 

(umum). Edisi ke- 1, Jakarta: Sagung Seto. 

Price, S.A. & Wilson, L.M. (2012). Patofisiologi: Konsep klinis proses-proses 

penyakit. Jakarta: EGC. 

Prosser, S., Worster, B., MacGregor, J., et.al. (2010). Applied pharmacology: 

an Introduction to pathophysiology and drug management for nurses and 

health care professional. London: Mosby. 

Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., Hall, A. (2017). Fundamentals of 

nursing, 9th ed. Saint Louis: Mosby Elsevier 

Rosdahl, C.B., Kowalski, M.T. (2017). Textbook of basic nursing. 

Philadelphia: Wolters Kluwer. Sacher, R.A & McPherson, R.A. (2004). 

Widmann’s clinical interpretation of laboratory tests.Philadelphia: F.A. 

Davis Company. 

 

6. Farmakologi Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep farmakologi dalam 

keperawatan dan dampak obat terhadap sistem tubuh sebagai landasan dalam 

mempelajari ilmu-ilmu lanjutan atau keahlian. 

Capaian Pembelajaran: 
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran farmakologi dalam 

keperawatan, mahasiswa mampu: 

a. Menjelaskan aspek legal pengelolaan obat oleh perawat 

b. Menyimpulkan perbedaaan klasifikasi/penggolongan obat berdasarkan

 aktifitas spesifiknya. 

c. Menjelaskan farmakokinetika dan farmakodinamik obat di dalam tubuh. 

d. Menjelaskan indikasi dan kontraindikasi obat 

e. Menjelaskan efek samping obat 10 Menjelaskan Interaksi obat 

f. Menjelaskan Cara pemberian dan perhitungan dosis 12 Menjelaskan 

Toxikologi obat 

g. Mendiskusikan pengelolaan obat pada anak dan lanjut usia 14 

Menganalisis isu pengelolaan obat di home care 

h. Mengidentifikasi pemeriksaan yang digunakan untuk mecegah medication 

error  

i. Menjelaskan obat dan dampaknya terhadap sistem tubuh 

1) Sistem saraf 

2) Sistem pernafasan 

3) Sistem kardiovaskuler 

4) Sistem pencernaan 

5) Sistem endokrin 

6) Sistem tubuh yang lain (kemoterapi) 

7) Herbal and dietary supplement therapy 

8) Mengevaluasi alasan alasan mengapa pasien non adherent dengan 

treatment obat. 

Daftar Rujukan: 

Arif, A., Purwantyastuti, Mirdhatillah, S, & Sudrajat, S.E. (2014). Cara mudah 

belajar farmakologi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. 

Aschenbrenner, DS. & Venable, S.J. (2012). Drug therapy in nursing. 

Philadelphia: Lippincott William & Wilkins 

Barber, P., Robertson, D. (2020). Essentials of pharmacology for nurses, 4th 

edition. Milton Keynes: Open University Press 
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McCuistion L.E., Kee, J.L. and Hayes, E.R. (2014). Pharmacology: A Patient- 

Centered Nursing Process Approach. 8th ed. Saunders: Elsevier 

Inc.Pagana K.D., Oagana T.J. (2014). Mosby's Manual of Diagnostic 

and Laboratory Tests. 5th edition. Mosby: Elsevier Inc. 

Prosser, S., Worster, B., MacGregor, J., et.al. (2010). Applied pharmacology: 

an Introduction to pathophysiology and drug management for nurses and 

health care professional. London: Mosby. 

 

Lehne, R.A. (2013). Pharmacology for nursing care: Study guide, 8th ed. 

Philadelphia: WB Saunders Co. 

 

7. Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis promosi kesehatan 

dan pendidikan kesehatan bagi klien, konsep dan teori belajar mengajar, 

konsep dan teori promosi kesehatan dan pengembangan program pendidikan 

dan promosi kesehatan bagi klien. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, 

mahasiswa mampu: 

a. Menganalisa peran perawat dalam pendidikan dan promosi kesehatan 

b. Mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar pada 

program pendidikan kesehatan klien dalam rangka mengatasi, mencegah, 

dan meningkatkan kesehatan klien 

c. Mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam mencegah, 

dan meningkatkan kesehatan klien 

d. Menganalisa beberapa model dalam promosi kesehatan 

e. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan 

dan promosi kesehatan 

f. Merancang program edukasi kesehatan sesuai kebutuhan klien  

Daftar Rujukan: 

Edelmen, C L., Mandle C L., Kudzma E.C. (2014) Health Promotion 
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throughout the Life Span.8th edition. Mosby: Elsevier Inc. 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2016). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice, 10th edition. New Jersey: 

Prentice Hall Health 

Nies, M.A.& McEwen, M. (2014). Community/public health nursing: 

Promoting the health of populations. 6th Ed. Washington: WB Saunders 

Company 

 

Rankin, S.H. & Stallings, K.D. (2005). Patient Education in Health and 

Illness. 5th Ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Rankin, Sally H.& Stallings, Karen Duffy. (2001). Patient Education: 

Principles & Practice. 4th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Redman, B.K. (2003). Measurement Tool in PatientEducation. 2nd Ed. 

Springer Publishing Company. 
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Mata Kuliah Semester 3 

1. Mata kuliah : Kewarganegaraan (PKn)  

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang masalah kontekstual PKn, 

mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air, masalah kontekstual PKn, 

mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung 

demokrasi berkeadaban, dan masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap 

positif dan menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan 

keragaman. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Kewarganegaraan, bila diberi 

kasus, mahasiswa mampu : 

a. Menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan 

menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air 

b. Menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan 

menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadaban 

c. Menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan 

menampilkan perilaku yang mendukung kesadaran hukum dan keragaman 
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2. Mata kuliah : Komunikasi Terapeutik Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi 

terapeutik beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara 

umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat untuk 

berbagai tatanan baik praktik klinis maupun komunitas. 
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Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran komunikasi keperawatan II, 

jika diberi kasus, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik 

dengan klien, keluarga, kelompok khusus atau tenaga kesehatan lainnya 

dengan tahap – tahap komunikasi, menghadirkan diri dan tehnik – tehnik 

komunikasi yang tepat. 
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3. Mata Kuliah : Sistem Informasi Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah Sistem Informasi merupakan mata kuliah yang menjelaskan 

dan meningkatkan kemampuan dan prakek mahasiswa Keperawatan terhadap 

konsep dan ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Pada mata kuliah ini 

mahasiswa akan mendapat pemahaman dan praktik yang lebih mendalam 

terkait sistem informasi dalam keperawatan. 

Capaian Pembelajaran 

Setelah mengikuti pemelajaran ini, mahasiswa mampu menggunakan 

sistem informasi yang relevan dengan keperawatan. 

1. Mahasiswa memahami teori dan konsep teknologi informasi, sistem 

informasi secara umum dan untuk keperawatan 

2. Mahasiswa memahami trend dan issue sistem Informasi dalam teknologi 

informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan 
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4. Mata kuliah : Keperawatan dewasa sistem pernafasan, kardiovaskuler, 

dan  hematologi 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi dan hematologi. 

Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan pernapasan, 
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kardiovaskuler,dan hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan 

mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia,anatomi, 

fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit 

dalam, farmakologi, nutrisi, bedah dan rehabilitasi. Gangguan sistem tersebut 

meliputi gangguan peradangan, kelainan degenerative, keganasan dan trauma, 

yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional dan 

internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi 

asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi Modalitas 

Keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui kuliah pakar, collaborative learning (CL) dan 

Belajar Berdasarkan Masalah (BDM),dan praktik laboratorium. 

Capaian pembelajaran : 

Bila diberi data/kasus/artikel mahasiswa mampu : 

a. Menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup keperawatan medikal 

bedah, peran perawat medikal bedah, dan standar pelayanan keperawatan 

medikal bedah 

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem 

pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan 

memperhatikan aspek legal dan etis. 

c. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem 

pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa dengan 

memperhatikan aspek legal dan etis. 

d. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan 

dalam mengatasi masalah sistem pernafasan, kardiovaskuler dan 

hematologi 

e. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok 

klien dengan gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi 

pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis 

f. Melaksanakan fungsi advokasipada kasus dengan gangguan sistem 

pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa 

g. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan 

sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi pada klien dewasa 
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sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif 

sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 
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5. Mata Kuliah : Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep psikososial dalam 

praktik keperawatan yang mencakup konsep diri, kesehatan spiritual, 

seksualitas, stres adaptasi dan konsep kehilangan, kematian dan berduka 

konsep teoritis antropologi kesehatan yang mencakup pembahasan terkait 

kebudayaan secara umum, kebudayaan rumah sakit, etiologi penyakit ditinjau 

dari kebudayaan dan persepsi sehat sakit serta respon sehat sakit berbasis 

budaya.Selain itu juga membahas tentang konsep teoritis transkultural dalam 

keperawatan yang mencakup perspektif transkultural dalam keperawatan, teori 

culture care Leininger, pengkajian budaya dan aplikasi keperawatan 

transkultural pada berbagai masalah kesehatan dan sepanjang daur kehidupan 

manusia. 

Capaian Pembelajaran : 
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa 

mampu : 

a. Menerapkan berbagai konsep psikososial dalam praktik keperawatan yang 

mencakup konsep diri, kesehatan spiritual, seksualitas, stress adaptasi dan 

konsep kehilangan, kematian dan berduka. 

b. Menerapkan konsep teoritis antropologi kesehatan dalam pemberian 

asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien 

c. Menerapkan konsep teoritis keperawatan transkultural dalam pemberian 

asuhan keperawatan yang peka budaya kepada pasien 
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6. Mata kuliah : Keperawatan Maternitas 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan 

reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, diantara dua 

masa kehamilan dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan pada upaya 

preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan 

dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun 

komunitas. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan maternitas, bila 

diberi data/kasus mahasiswa mampu : 

a. Melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur (usia reproduksi), 

pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, melahirkan, 
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dan setelah melahirkan) dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan 

wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan 

etis. 

b. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur (usia 

reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, 

melahirkan, dan setelah melahirkan) dan bayinya sampai usia 28 hari, 

keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan 

aspek legal dan etis. 

c. Mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia 

subur (usia reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa 

childbearing (hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan) dan bayinya 

sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing 

dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

d. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia 

subur (usia reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa 

childbearing (hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan) dan bayinya 

sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing 

dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

e. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur (usia 

reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, 

melahirkan, dan setelah melahirkan) dan bayinya sampai usia 28 hari, 

keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan 

aspek legal dan etis. 
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Mata Kuliah Semester 4 

1. Mata kuliah: Keperawatan Kesehatan Reproduksi 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan 

reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, diantara dua 

masa kehamilan dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan pada 

upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses 

keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis ditatanan klinik 

maupun komunitas. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran perawatan kesehatan 

reproduksi, bila diberi data/ kasus mahasiswa mampu: 

a. Melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur (usia reproduksi), 

pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, melahirkan, 

dan setelah melahirkan) dalam kondisi berisiko dan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan pada 

upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses 

keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis ditatanan klinik 

maupun komunitas 

b. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan padawanita usia subur (usia 

reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, 

melahirkan, dan setelah melahirkan) dalam kondisi berisiko dan masalah-

masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan 
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penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan 

pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis 

ditatanan klinik maupun komunitas. 

c. Mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungandengan wanita usia 

subur (usia reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa 

childbearing (hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan) dalam kondisi 

berisiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem 

reproduksi dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang 

menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek 

legal dan etis ditatanan klinik maupun komunitas. 

d. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan padawanita usia 

subur (usia reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa 

childbearing (hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan) dalam kondisi 

berisiko dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem 

reproduksi dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang 

menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek 

legal dan etis ditatanan klinik maupun komunitas. 

e. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur (usia 

reproduksi), pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing (hamil, 

melahirkan, dan setelah melahirkan) dalam kondisi berisiko dan masalah-

masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan 

penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan 

pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis 

ditatanan klinik maupun komunitas. 
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2. Mata kuliah : Keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, 

pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan 

reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem 

endokrin, imunologi, pencernaan perkemihan dan reproduksi pria berdasarkan 

proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, 

histologi, biokimia,anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal 

bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi,nutrisi, bedah dan rehabilitasi. 

Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan 

degeneratif, keganasan dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar 

baik lokal, regional, nasional dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari 

pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi 

keperawatan meliputi terapi Modalitas Keperawatan pada berbagai kondisi 

termasuk terapi komplementer. 

Capaian pembelajaran mata kuliah: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan medikal bedah II, 

setelah diberi data/kasus/artikel mahasiswa mampu: 

a. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem 

endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria pada 

klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

b. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem 

endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria pada 

klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 
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c. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan 

dalam mengatasi masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, 

perkemihan dan reproduksi pria 

d. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok 

klien dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, 

perkemihan dan reproduksi pria pada klien dewasa dengan memperhatikan 

aspek legal dan etis. 

e. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem 

endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria pada 

klien dewasa. 

f. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan 

sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria 

pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir 

kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan 

efektif. 
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3. Mata Kuliah : Keperawatan Anak sehat dan sakit akut 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus 

kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan dari 

neonatus sampai akhir masa remaja baik dalam keadaan sehat ataupun sakit 

akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi 

keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. 

Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu 

keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang mengantarkan 

mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan 

keperawatan profesional (holistik), memberikan pendidikan kesehatan, 

menjalankan fungsi advokasi bagi klien dan keluarganya dengan menerapkan 

komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

aspek legal dan etik. 

Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan 

berpikir sistematis, komprehensif dan kritis dalam mengaplikasikan konsep 

dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah 

serta mengembangkan sikap profesional (pengembangan soft sklills) melalui 

beberapa model belajar yang relevan. 

Capaian Pembelajaran: 

a. Memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga 

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan 

keluarganya, dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, 

menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya 

dan menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap 

pasien yang unik. 

c. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun 

kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan 

konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP 

serta menerapkan prinsip keperawatan anak (family centered care dan 

atrauma care), legal dan etis. 
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d. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan 

keluaga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier. 

e. Mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga berbagai 

yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya. 

f. Mampu melakukan kerja sama dengan sumber kesehatan yang ada di 

masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian 

MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, 

mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga 
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4. Mata kuliah : Keperawatan kesehatan Jiwa dan psikososial 

Deskripsi Mata Kuliah: 
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Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep–konsep dan prinsip – 

prinsip serta trend dan issue kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata 

kuliah ini juga dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif dalam 

rentang respons sehat jiwa sampai ganggua jiwa, psikodinamika, terjadinya 

masalah kesehatan/ keperawatan jiwa yang umum di Indonesia. Upaya 

keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder dan tertier terhadap klien 

dengan masalah psikososial dan spiritual merupakan fokus dalam mata kuliah 

ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam koteks keluarga. 

Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan/asuhan 

keperawatan kesehatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area 

keperawatan lainnya. 

Capaian Pembelajaran Mata kuliah: 

Bila diberi data atau kasus mahasiswa mampu menganalisa konseptual 

model dalam keperawatan jiwa, proses terjadinya gangguan jiwa, peran dan 

fungsi perawat, pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana, 

menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis dan lintas 

budaya dalam asuhan keperawatan jiwa dan mensimulasi askep Sehat Jiwa 

sepanjang rentang kehidupan dan askep klien dengan masalah psikososial. 
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5. Mata kuliah : Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan keselamatan 

pasien serta kesehatan dan keselamatan perawat saat memberikan asuhan 

keperawatan klien. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah 

keselamatan pasien dan mengatur lingkungan pelayanan keperawatan dalam 

pemberian asuhan keperawatan yang aman dari hazard dan risiko kesehatan di 

tempat kerja baik di dalam maupun di luar gedung. Konsep dasar kesehatan 

kerja diterapkan dalam setiap tahap proses keperawatan sejak pengkajian 

hingga evaluasi. Pembahasan ditekankan pada upaya mengenali hazard dan 

risiko serta berbagai upaya meminimalkannya pada setiap tahap proses 

keperawatan. Proses pembelajaran dilakukan melalui belajar berdasarkan 

pertanyaan/ question based learning (QBL), collaborative learning (CL), 

belajar berdasarkan kasus atau masalah/ case or problem based learning (CBL 

or PBL), klarifikasi narasumber melalui ceramah interaktif, dan role play. 

Capaian Pembelajaran: 

Saat dihadapkan pada kasus terkait keselamatan pasien serta kesehatan 

dan keselamatan kerja keperawatan, mahasiswa mampu merencanakan upaya 

meningkatkkan kesehatan dan keselamatan perawat dalam setiap tahap proses 

keperawatan sesuai standar kesehatan dan keselamatan kerja serta keselamatan 
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pasien . 

a. Membedakan berbagai risiko dan hazard K3 dalam setiap tahap pemberian 

asuhan keperawatan 

b. Mengidentifikasi manajemen risiko K3 dalam keperawatan 

c. Mengidentifikasi upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam 

keperawatan 

d. Menentukan upaya pencegahan risiko dan hazard pada setiap tahap asuhan 

keperawatan meliputi tahap pengkajian, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi 

e. Menunjukkan praktik K3 individu selama proses pembelajaran seperti 

upaya memutus rantai infeksi, pencegahan bahaya fisik, radiasi, kimia, 

ergonomik, dan psikososial 

f. Menganalisis konsep dan prinsip patient safety serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya  
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6. Mata kuliah : Bahasa Inggris Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas tentang integrasi empat kemampuan dasar 

berbahasa Inggris yaitu berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis 

termasuk aspek-aspek tata-bahasa dan kosakata kedalam ruang lingkup 

pelayanan dan pekerjaan keperawatan baik dalam praktik klinik/komunitas 

maupun pada pembelajaran di kelas dan/atau di laboratorium. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris, bila diberi 

data, mahasiswa mampu : 

a. Membaca dan menjelaskan instruksi medis dan/atau tim kesehatan terkait 

catatan medis pasien dalam bahasa Inggris 

b. Mengidentifikasi perintah/instruksi dalam percakapan bahasa Inggris di 

kelas atau simulasi seting pelayanan kesehatan 

c. Menulis/mendokumentasikan laporan kegiatan asuhan keperawatan yang 

diberikan ke pasien 

d. Berkomunikasi bahasa Inggris aktif dalam pembelajaran di kelas dan 

dalam simulasi pelayanan kesehatan 
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Mata Kuliah Semester 5 

1. Mata kuliah: Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, 

persepsi sensori dan persarafan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa 

dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan 

persarafan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem 

muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan berdasarkan 

proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, 

histologi, biokimia,anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal 

bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, bedah, nutrisi dan rehabilitasi. 

Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan 

degenerative, trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, 

regional, nasional dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian 

sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan 

meliputi terapi Modalitas Keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi 

komplementer. 

Capaian pembelajaran mata kuliah: 

Bila diberi data/kasus/artikel terkait masalah keperawatan medikal 

bedah, mahasiswa mampu : 

a. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus gangguan 

gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan 

persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

b. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus gangguan sistem 

muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan pada klien 

dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

c. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan 
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dalam mengatasi masalah sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi 

sensori dan persarafan 

d. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada sekelompok 

klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi 

sensori dan persarafan pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek 

legal dan etis 

e. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus dengan gangguan sistem 

muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan pada klien 

dewasa 

f. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan 

sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan pada 

klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif 

dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 
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2. Mata kuliah : Metodologi Penelitian 
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Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas tentang filsafat ilmu, konsep penelitian, 

perkembangan penelitian keperawatan, proses penelitian, dimensi penelitian, 

prosedur pemilihan uji hipotesis, statistk deskriptif, uji hipotesis komparatif, 

uji hipotesis variabel kategorikal, uji korelasi, proposal penelitian, etika 

penelitian, dan penulisan hasil penelitian 

 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Metodologi Riset, bila diberi 

data kasusmahasiswa mampu : 

a. Menjelaskan konsep, jenis dan prinsip penelitian 

b. Menguraikan prosedur dan tata cara melakukan penelitian 

c. Mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian keperawatan 

d. Mengidentifikasi metode penelitian yang tepat dalam sebuah rencana 

penelitian 

e. Mengidentifikasi prinsip dasar etik dan kepentingannya dalam penelitian 
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3. Mata Kuliah : Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus 

kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan dari 

neonatus sampai akhir masa remaja baik dalam keadaan sakit kronis, terminal 

dan berkebutuhan khusus, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta 

intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. 

Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu 

keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan 

mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan 

keperawatan profesional (holistik), memberikan pendidikan kesehatan, 

menjalankan fungsi advokasi bagi klien/keluarganya dengan menerapkan 

komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

aspek legal dan etik. 

Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan 

berpikir sistematis, komprehensif dan kritis dalam mengaplikasikan konsep 

dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah 

serta mengembangkan sikap profesional (pengembangan soft sklills) melalui 

beberapa model belajar yang relevan. 

Capaian Pembelajaran: 

Bila diberi kasus, mahasiswa mampu: 

a. Memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis/ terminal 

dalam konteks keluarga 

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak dan keluarga sakit 

kronis/terminal dengan mengembangkan pola berpikir kritis, logis dan 

etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek 

budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama atau faktor lain dari 

setiap pasien yang unik 
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c. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun 

kolaborasi pada anak dan keluarga dengan sakit kronis/terminal dengan 

menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar 

sesuai SOP serta menerapkan prinsip atrauma care, legal dan etis. 

Daftar Rujukan: 

Burn, C.E., Dunn, A.M., Brady,M.A., Starr N.B., Blosser C.G. (2013). 

Pediatric Primary Care. 5th edition. Saunders: Elsevier Inc. 

Ball, J.W., Bindler, R.C., and Cowen, K.J., (2010). Child Health Nursing. 

Partnering with children and families (second edition). New Jersey, 

Pearson Education Ltd. 

Hockenberry, M.J. & Wilson,D. (2014). Wong’s Nursing Care of Infant and 

Children. 10th edition. 

Mosby: Elsevier Inc. 

Hockenberry, M.J. & Wilson, D. (2013). Wong’s Essentials of Pediatric 

Nursing. 9th edition. Mosby: Elsevier Inc. 

Marcdante K.J., Kliegman R.M., Jenson H.B., Behrman R.E. (2014) Nelson 

Ilmu Kesehatan Anak Esensial, Edisi Indonesia 6. Saunders: Elsevier 

(Singapore) Pte Ltd 

Mott, S.R. et,al, (1990). Nursing Care of Children and Families. Redwood 

city: Addison Wesley. 

Pillitteri, A., (1999). Maternal & Child Health Nursing: Care of The 

Childbearing & Childrearing Family. Third Edition. Philadelphia: J.B. 

Lippincott. 

Pott, NL., and Mandleco, BL., (2002). Pediatric Nursing: Caring for Children 

and Their Families. United State: Thomson Learning. 

Wholey L.F. And D.L. Wong, (2007). Nursing Care of Infants and Children. 

St. Louis: Mosby year Book. 

 

4. Mata kuliah : Keperawatan psikiatri 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan pada klien yang 

mengalami ganguan jiwa. Recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan 
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holistik dan person-centered care merupakan focus dalam mata kuliah ini, 

termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam koteks keluarga dan 

penerapan terapi modalitas keperawatan. Asuhan keperawatan jiwa pada 

kelompok khusus serta pada klien pengguna NAPZA juga merupakan bahasan 

pada mata kuliah ini. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan 

pelayanan/asuhan keperawatan jiwa dan integrasi kepeerawatan jiwa pada area 

keperawatan lainnya 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan jiwa, bila diberi 

kasus mahasiswa mampu: 

a. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami harga diri 

rendah dan isolasi sosial 

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami waham 

dan halusinasi 

c. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku 

kekerasan dan resiko bunuh diri 

d. Melakukan simulasi asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit 

perawatan diri 

e. Melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan 

khusus, korban pemerkosaan, Korban KDRT, Korban trafficking, 

Narapidana, Anak jalanan 

f. Menganalisis konsep recovery dan supportive environment dalam 

perawatan klien gangguan jiwa 

g. Mengaplikasikan manajemen pelayanan keperawatan jiwa profesional 

klinik dan komunitas 

h. Mensimulasikan terapi modalitas 

i. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan NAPZA 

Daftar Rujukan 

Carson, V.B. (2000). Mental Health Nursing: The nurse-patient journey. (2th 

ed.). Philadelphia: W.B. Sauders Company 

Fortinash, K..M., &Holoday W. P.A., (2006), Pscyciatric nursing care plans, 

St. Louis, Mosby Your Book. 
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Frisch N.,& Frisch A. (2011). Psychiatric mental health nursing. 4 ed. 

Australia: Delmar CENGAGE learning 

Gail Williams, Mark Soucy. (2013). Course Overview - Role of the Advanced 

Practice Nurse & Primary Care Issues of Mental Health/Therapeutic Use 

of Self. School of Nursing, The University of Texas Health Science 

Center at San Antonio 

 

Halter MJ. (2014). Varcarolis' Foundations of Psychiatric Mental Health 

Nursing: A Clinical Approach. 7th edition. Saunders: Elsevier Inc. 

Marry Ann Boyd.(2002).Psychiatric Nursing Contemporary Practice, second 

edition. Nanda. (2005). Nursing Diagnosis’ definition & Clasificatian. 

Nanda International. Noren Cavan Frisch & Lawrence E 

Frisch.(2007).Psychiatric Mental 

Health Nursing, third edition.New York:Thomson Delmar Learning. 

Sheila L. Videbeck.(2011).Psychiatric Mental Health Nursing, fifth edition. 

Philadelphia:Wolters Kluwer, Lippincot William & Wilkins. 

Stuart, G.W.T., Keliat B.A., Pasaribu J. (2016). Prinsip dan Praktik 

Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart. 

Edisi Indonesia 10. Mosby: Elsevier (Singapore) Pte Ltd. 

Twosend, Mary C. (2009). Psychiatric Mental Health Nursing: Concept of 

Care in Evidence Based Practise (6thEd). F.A. davis Company. 

 

5. Mata kuliah: Keperawatan Paliatif 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini mempelajari mempelajari tentang konsep perawatan 

palliative yang meliputi pengkajian dan majemen serta tantangannya dalam 

menerapkan perawatan palliative baik dari segi fisik, psikologi, social dan 

spiritual yang dialami oleh pasien dan keluarga. Kemampuan komunikasi, 

pendekatan dari segi spiritual, social dan budaya digunakan untuk mengatasi 

masalah- masalah yang timbul baik secara fisik dan psikosial dengan 

mempertimbangkan aspek legal dan etik 

Capaian Pembelajaran: 
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Setelah mengikuti pembelajaran ini, bila diberi kasus, mahasiswa 

mampu: 

a. Menjelaskan perspektif keperawatan dan konsep perawatan paliatif 

b. Menjelaskan etik dan kebijakan tentang perawatan paliatif 

c. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan 

paliatif 

d. Menjelaskan patofisiologi penyakit terminal 

e. Melakukan pengkajian bio, psiko, sosio, spiritual dan kultural 

f. Menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien penyakit terminal 

Daftar Rujukan : 

Heman, Susan Alvare, Fuzy. Hartman's Nursing Assistant Care: Long-Term 

Care.2009 Herdman, T. Heather. Nursing Diagnoses: Definitions & 

Classification 2012-2014. 2011 Matzo, M. & Sherman, DW. Palliative 

Care Nursing: Quality Care to the End of Life. 2011 

Nursing Diagnosis: Definition and Classification North American Nursing 

Diagnosis Association. 2010 Oxford  

 

6. Mata Kuliah : Konsep Keperawatan Komunitas 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan 

keperawatan komunitas, program-program kesehatan/kebijakan pemerintah 

dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan 

keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan 

masalah kesehatan komunitas. 

Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan 

komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas terutama 

terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan 

memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, serta 

issue/kecenderungan yang terjadi; dan atau prasyarat untuk mengikuti mata 

kuliah keperawatan komunitas II. Pengalaman belajar meliputi lecture, diskusi 

(SGD), PjBL, pembahasan kasus dan praktikum. 
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Keperawatan 

Komunitas, bila diberi data/kasus/dihadapkan pada situasi nyata mahasiswa 

memiliki kemampuan : 

a. Merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat-sakit. 

b. Menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area 

sekolah dan kesehatan kerja tersebut dengan menggunakan langkah proses 

keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran 

berbasis projek Pengabdian Masyarakat. 

Daftar Rujukan: 

Ajzen, I. 2011. Behavioral interventions: Design and evaluation guided by the 

theory of planned behavior. In M. M. Mark, S. I. Donaldson, & B. C. 

Campbell (Eds.), Social psychology for program and policy evaluation 

(pp. 74-100). New York: Guilford. 

Allender, et al. 2011. Community health nursing: promoting and protecting 

the public’s health, 7th edition. USA: Lippincott Williams & Wilkins. 

(Ruang Baca Henderson) 

Anderson & Mc Farlane. 2011. Community as Partner: Theory and Practice in 

Nursing, 6th edition. USA: Lippincott Williams & Wilkins. (Ruang Baca 

Henderson) 

Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child 

development. Vol. 6. Six theories of child development (pp. 1-60). 

Greenwich, CT: JAI Press. 

Departemen Kesehatan RI. 2009. Promosi kesehatan, komitmen global dari 

Ottawa-Jakarta- Nairobi menuju rakyat sehat. Jakarta: Pusat Promosi 

Kesehatan, Depkes RI bekerja sama dengan Departemen Pendidikan 

Kesehatan dan Ilmu Perilaku-FKM UI. 

Ferry & Makhfudli. 2009. Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Komunitas. 

Jakarta: Salemba Medika. Kotler dan Lee. 2007. Social marketing: 

influencing behavior for good. London: SAGE Publication 

Idwan, M. 2009. Promosi kesehatan dalam rangka perubahan perilaku. Jurnal 
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Kesehatan Metro Sai Wawai, Volume 2 Nomor 2, hal 71-80. 

Leddy, S.K. 2006. Health promotion mobilizing. Philadelphia: Davis 

Company. 

Lucas dan Lloyd. 2005. Health promotion evidence and experience. London: 

SAGE Publications. Notoatmojo, S. 2010. Promosi kesehatan: teori dan 

aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Nies, M.A., McEwen M. 2014. Community/Public Health Nursing. 6th edition. 

Saunders: Elsevier Inc. 

Pender, N. 2011. The health promotion model, manual. Retrieved February 4, 

2012, from nursing.umich.edu: http://nursing.umich.edu/faculty-

staff/nola-j-pender. 

Rogers. 2003. Diffusion of Innovations. Fifth Edition. Free Press, New York, 

p221 Siagian, S. 2004. Teori motivasi dan aplikasinya. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Stanhope M. & Lancaster J. 2013. Foundation of Nursing in the 

Community:Community-Oriented Practice, 4th edition. Mosby:Elsevier 

Inc. (Ruang Baca Henderson) 

Yun, et al. 2010. The role of social support and social networks in smoking 

behavior among middle and older aged people in rural areas of South 

Korea: A cross-sectional study. BMC Public Health: 10:78. 
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Mata Kuliah Semester 6 

1. Mata kuliah : Perawatan Agregat Komunitas 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini berfokus pada asuhan peraawatan agregat komunitas dan 

membahas berbagai isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas 

dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada 

peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit dan pemeliharaan Kesehatan. 

Pembahasan juga melingkupi penatalaksanaan pada area-area khusus dalam 

keperawatan komunitas, meliputi keperawatan Kesehatan sekolah, 

keperawatan Kesehatan kerja, keperawatan di rumah (homecare), jaminan 

mutu layanan keperawatan komunitas dan isu/kecenderungan dalam 

keperawatan komunitas, dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, 

pencegahan penyakit dan pemeliharaan Kesehatan. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Kewarganegaraan, apabila 

diberikan kasus pemicu mahasiswa mampu: 

a. Menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada promotif 

b. Memberikan asuhan keperawatan dirumah 

c. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam Komunitas: 

Kesehatan sekolah 

d. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam Komunitas: 

Kesehatan Anak dan Remaja 

e. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam Komunitas: 

Kesehatan Wanita dan Pria 
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f. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam Komunitas: 

Kesehatan lansia 

g. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam Komunitas: 

Populasi Rentan: Penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar 

h. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas: dengan 

Masalah kesehatan populasi: penyakit infeksi, pandemic COVID 19 

i. Memberikan asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas: masalah 

kesehatan populasi: penyakit kronik 

j. Mempraktikkan terapi komplementer dalam asuhan keperawatan 

komunitas 

Daftar Rujukan: 

Amerika Serikat: Jones & Bartlett Learning. 

Amerika Serikat: Wolters Kluwer. 

Klainberg M.B., Holzemer S. P. (Ed). (2014). Community Health Nursing: An 

Alliance for Health. 

Nies M.A., McEwen M. (Ed). (2015). Community/public Health Nursing: 

Promoting the Health of Populations. Amerika Serikat: Elsevier. 

Nies, M. A., McEwen, M. (2018). Community/Public Health Nursing - E-

Book: Promoting the Health of Populations. Amerika Serikat: Elsevier 

Health Sciences. 

Rector, C. L. (2018). Community and Public Health Nursing: Promoting the 

Public's Health. 

Smith, C. M., Maurer, F. A. (2014). Community/Public Health Nursing 

Practice - E-Book: Health for Families and Populations. Britania Raya: 

Elsevier Health Sciences. 

 

2. Mata kuliah : Biostatistik 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip 

statistik, tingkat-tingkat pengukuran, penyajian grafis, ukuran deskriptif dari 

ringkasan statistik, disperse dan asosiasi statistika inferensial, tes hipotesa dan 

aplikasi dalam menafsirkan literatur riset keperawatan. 
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Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran mat akuliah biostatistik, maka: 

a. Mahasiswa mampu mengolah data statistik yang disediakan sesuai tujuan 

b. Mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tabel, 

diagram, grafik, dan lain- lain. 

c. Mahasiswa mampu menetapkan ada tidaknya hubungan antara dua 

variabel dengan menggunakan uji statistik bivariat sesuai dengan jenis 

data yang telah dikategorikan 

d. Mahasiswa mampu menetapkan ada tidaknya hubungan antara dua 

variabel dengan menggunakan uji statistik bivariat sesuai dengan jenis 

data yang telah dikategorikan 

Daftar Rujukan: 

Heavey E, (2018). Statistics for Nursing: A Practical Approach. Amerika 

Serikat: Jones & Bartlett Learning. 

Mallory, C., Kim, M. (2014). Statistics for Evidence-based Practice in 

Nursing. Amerika Serikat: Jones & Bartlett Learning. 

Prihanti GS, (2016). Pengantar Biostatistik, Malang:UMMPress. 

Rentala, S. (2018). Basics in Nursing Research and Biostatistics. India: Jaypee 

Brothers Medical Publishers Pvt. Limited. 

Sulung, N., Yasril, A.I, (2020). Buku Pengantar Statistik Kesehatan 

(Biostatistik). Deepublish. 

 

3. Mata Kuliah : Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok 

perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat 

memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan 

keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit (RS). Mengembangkan 

kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan 

konsep kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen. Pembahasan ditekankan 

pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Proses 

pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi 
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(berbasis pertanyaan dan masalah), presentasi, role play, dan belajar 

berdasarkan hasil studi. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mempelajari dan diberikan kasus pemicu dalam lingkup 

kepemimpinan dan manejemen keperawatan, mahasiswa mampu: 

a. Membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi 

manajemen keperawatan dalam pengelolaan/ manajemen asuhan 

keperawatan 

b. Menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat 

sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi 

pelayanan 

c. Menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip 

pengorganisasian 

d. Merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan 

kebutuhan ruang rawat 

e. Mensimulasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan 

f. Menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan 

g. Merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan-pelayanan 

keperawatan ruang rawat 

h. Memainkan peran dalam proses konferens & timbang terima sesuai 

konsep manajemen 

Daftar Rujukan: 

Goyal, R. C., Sharma, D. K. (2017). Hospital Administration and Human 

Resource Management. India: Prentice Hall India Pvt., Limited. 

Huber, D. (2017). Leadership and Nursing Care Management - E-Book. 

Amerika Serikat: Elsevier Health Sciences. 

Kelly, P., Vana, P. K., Quesnelle, H. (2015). Nursing Leadership and 

Management. Kanada: Nelson Education Limited. 

Marquis, B.L., Huston, C.J. (2012). Leadership Roles and Management 

Functions in Nursing Theory and Application. 7th Edition. California: 

Lippincot Williams & Wilkins 

Murray, E. (2017). Nursing Leadership and Management for Patient Safety 
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and Quality Care. Amerika Serikat: F.A. Davis Company. 

Thomas, P. L., Thomas, T. (2016). Management and Leadership for Nurse 

Administrators. Amerika Serikat: Jones & Bartlett Learning 

 

4. Mata kuliah : Keperawatan Gawat Darurat 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan 

keperawatan yang etis, legal dan peka budaya pada klien yang mempunyai 

masalah actual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat 

diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat 

dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam 

kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa 

sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau 

kecacatan yang mungkin terjadi. 

Capaian pembelajaran : 

Setelah mengikuti perkuliahan Keperawatan Gawat Darurat, maka 

apabila diberikan data/kasus/artikel mahasiswa mampu : 

a. Menerapkan filosofi, konsep holistic dan proses keperawatan kegawat 

daruratan 

b. Mampu menerapkan proses Keperawatan pada pasien di area Keperawatan 

gawat darurat 

c. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, 

kedaruratan dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada 

individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. 

d. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, 

kedaruratan dan kegawatdaruratan terkait multi sistem pada individu 

dengan berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis 

e. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam asuhan keperawatan 

dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, 

kedaruratan dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem 

f. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu 

dengan kegawatan, kedaruratan dan kegawatdaruratan terkait berbagai 
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sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis 

g. Melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, 

kedaruratan karena gangguan berbagai sistem 

h. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawatdaruratan sesuai 

dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga 

menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. 

 

 

Daftar Rujukan: 

Solheim J. (Ed). (2016). Emergency Nursing: The Profession, the Pathway, 

the Practice. Amerika Serikat: Sigma Theta Tau International, Honorary 

Society of Nursing. 

Tscheschlog, B. A., Wilkins, L. W. &., Jauch, A. (2014). Emergency Nursing 

Made Incredibly Easy!. Britania Raya: Lippincott Williams & Wilkins. 

Ramsden, C., Curtis, K., Fry, M., Shaban, R. Z., Considine, J. (2019). 

Emergency and Trauma Care for Nurses and Paramedics - EBook. 

Belanda: Elsevier Health Sciences. 

Sweet V,. (2017). Emergency Nursing Core Curriculum. Amerika Serikat: 

Elsevier. 

Jelinek, G., Brown, A. F. T., Kelly, A., Little, M. (2014). Textbook of Adult 

Emergency Medicine E-Book. Britania Raya: Elsevier Health Sciences. 

 

5. Mata kuliah : Keperawatan Keluarga 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Fokus mata kuliah ini adalah pembahasan tentang konsep keluarga, 

kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga 

pada tiap tahapan perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga 

yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, 

keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, keluarga dewasa 

dan masalah- masalah keluarga yang terkait dengan masalah kesehatan yang 

lazim di Indonesia. 

Capaian Pembelajaran 
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Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Dasar Keperawatan Keluarga, 

bila diberi data/kasus mahasiswa mampu : 

a. Menjelaskan konsep keluarga dan keperawatan keluarga dan 

penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga 

b. Melengkapi data kasus tersebut menggunakan format pengkajian keluarga 

yang sesuai 

c. Mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk 

merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisa data 

d. Menegakkan diagnosis keperawatan sesuai data yang muncul 

e. Merumuskan dan menentukan prioritas diagnosa

 keperawatan keluarga menggunakan format prioritas masalah yang 

sesuai 

f. Menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah 

sesuai dengan diagnosis keperawatan keluarga 

g. Menyusun rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan tujuan 

dengan menggunakan format yang sesuai 

h. Memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga 

i. Menghubungkan dampak isu tersebut pada perkembangan keperawatan 

keluarga  

Daftar Rujukan: 

Amerika Serikat: F. A. Davis Company. 

Amerika Serikat: SAGE Publications. 

David Capuzzi, Mark D. Stauffer. (2015). Foundations of Couples, Marriage, 

and Family Counseling. Britania Raya: Wiley. 

Hattem, A. K., Esposito, J. F. (2015). Introduction to Family Counseling: A 

Case Study Approach. 

Kaakinen, J. R. (2018). Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and 

Research. Amerika Serikat: F.A. Davis Company. 

Tabacco.A, Coehlo D.P., Kaakinen J. R., Steele R., Hanson S.M. H. (Ed). 

(2015). Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research. 

Amerika Serikat: F.A. Davis Company. 

Young, P., Krumwiede, N., Eggenberger, S., Denham, S. A. (2015). Family-
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Focused Nursing Care. 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah Semester 7 

1. Mata kuliah : Keperawatan Kritis 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan 

keperawatan yang etis, legal dan peka budaya pada klien yang mengalami 

kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau 

mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah: 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan maternitas, bila 

diberi data/kasus mahasiswa mampu : 

a. Menerapkan filosofi, konsep holistic dan proses keperawatan kritis 

b. Melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kritis terkait 

gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek 

legal dan etis 

c. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kritis terkait 

gangguan berbagai sistem tubuh pada individu dengan memperhatikan 

aspek legal dan etis 

d. Mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan 

dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus kritis terkait 

berbagai sistem tubuh 

e. Melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu 

dengan kasus kritis terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek 

legal dan etis 
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f. Melaksanakan fungsi advokasi pada kasus kritis terkait berbagai sistem 

tubuh 

g. Mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kritis sesuai 

dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga 

menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif 

Daftar Rujukan: 

Aitken, L., Chaboyer, W., Marshall, A. (2019). Critical Care Nursing. 

Belanda: Elsevier Health Sciences. 

Lough, M. E., Urden, L. D., Stacy, K. M. (2017). Critical Care Nursing - E-

Book: Diagnosis and Management. Amerika Serikat: Elsevier Health 

Sciences. 

Stacy K. M., Urden L. D., Mary E. Lough. (Ed). (2021). Critical Care 

Nursing: Diagnosis and Management. Amerika Serikat: Elsevier Health 

Sciences. 

Urden, L.D., Stacy, K. M. & Lough, M. E. (2014). Critical care Nursing: 

diagnosis and Management. 7th ed. Mosby: Elsevier Inc. 

Welch J, Adam. S, Osborne S. (Ed). (2017). Critical Care Nursing: Science 

and Practice. Britania Raya: Oxford University Press. 

 

2. Mata kuliah : Keperawatan Gerontik 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar keperawatan gerontik, 

berbagai teori keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan 

gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psiko, sosial dan 

spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga dan 

kelompok/komunitas. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mendapatkan pembelajaran diberikan data dalam kasus pada 

lansia (baik individu, keluarga, kelompok) dengan masalah bio-psiko-sosial, 

dan spiritual karena proses menua, mahasiswa mampu: 

a. Menjelaskan konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan 
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gerontik dengan tepat 

b. Mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah 

dan kondisi perkembangan lanjut usia 

c. Mampu menyusun asuhan keperawatan (pengkajian, analisis data, 

merumuskan dua diagnosis dan merencanakan intervensi keperawatan) 

pada lanjut usia 

 

 

Daftar Rujukan: 

Amerika Serikat: Springer Publishing Company. 

Bowles, D. J., Bowles, D. (2011). Gerontology Nursing Case Studies: 100 

Narratives for Learning. 

Jett, K. F., Touhy, T. A. (2016). Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & 

Healthy Aging - E- Book. Amerika Serikat: Elsevier Health Sciences. 

Mauk K. L., (Ed). (2017). Gerontological Nursing Competencies for Care. 

Amerika Serikat: Jones & Bartlett Learning. 

Touhy, T. A., McCleary, L., Boscart, V., Jett, K. F. (2018). Ebersole and Hess' 

Gerontological Nursing and Healthy Aging. Kanada: Elsevier - Health 

Sciences Division. 

Williams, P. A. (2019). Basic Geriatric Nursing - E-Book. Amerika Serikat: 

Elsevier Health Sciences. 

 

3. Mata kuliah : Keperawatan Bencana 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, dan 

karakteristik bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip 

penanggulangan kedaruratan bencana, persiapan bencana, penilaian sistematis, 

tindakan-tindakan keperawatan selama fase bencana, pencegahan dan 

penanggulangan dampak buruk bencana (mitigasi bencana), perawatan 

psikososial dan spiritual bagi korban bencana, perawatan bagi populasi rentan, 

aspek etik dan legal pada bencana, perlindungan bagi petugas, pendekatan 

interdisiplin, pemulihan pasca bencana, Kesehatan Matra dan penerapan 
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evidence based practice dalam keperawatan bencana. Kegiatan belajar peserta 

didik berorientasi pada pencapaian kemampuan berfikir kritis, sistematis, dan 

komprehensif dalam mengaplikasikan konsep keperawatan bencana dengan 

pendekatan holistik, etis, dan peka budaya. 

Capaian Pembelajaran: 

Saat dihadapkan pada situasi dan data kebencanaan, maka mahasiswa 

mampu: 

a. Menjelaskan sistem penanggulangan bencana terpadu yang terintegrasi 

pada sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif dan 

sistematisMelakukan simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis 

pada keadaan sebelum, saat, dan setelah bencana 

b. Melakukan simulasi pendidikan kesehatan tentang pencegahan dan 

penanggulangan dampak buruk bencana (mitigasi bencana) dengan 

mengintegrasikan prinsip-prinsip dan teori pembelajaran orang dewasa 

c. Mendemonstrasikan pertolongan korban bencana dan penanggulangan 

bencana dengan memperhatikan keselamatan korban dan petugas, 

keselamatan dan keamanan lingkungan serta menggunakan pendekatan 

interdisiplin 

d. Melakukan simulasi perencanaan penanggulangan bencana di berbagai 

area (pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan) dengan 

pendekatan interdisiplin 

e. Melakukan simulasi pemulihan pasca bencana 

f. Melakukan simulasi Kesehatan Matra 

g. Menenerapan evidence based practice dalam keperawatan bencana. 

Daftar Rujukan: 

Hammond, B. B., Zimmermann, P. G. (2017). Sheehy's Emergency and 

Disaster Nursing - 1st Indonesian Edition. Kurniati A, Theresia. S, 

Trisyani Y. (Ed) Singapura: Elsevier Health Sciences. 

International Disaster Nursing. (2010). Australia: Cambridge University Press. 

Sheehy's Emergency and Disaster Nursing - 1st Indonesian Edition. 

Singapura: Elsevier Health Sciences. 

Veenema T. G., (2018). Disaster Nursing and Emergency Preparedness. 

Amerika Serikat: Springer Publishing Company. 
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4. Mata kuliah: Skripsi 

Deskripsi Mata Kuliah : 

Mata kuliah berfokus kepada penerapan dari metodologi penelitian dan 

kemampuan berpikir logis dan sistematis. Mahasiswa akan mengidentifikasi 

masalah keperawatan yang harus diselesaikan dengan penelitian, membuat 

proposal penelitian, melakukan penelitian dan membuat laporan hasil 

penelitian secara individu dengan menggunakan metodologi penelitian. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah melaksanakan dan menyelesaiakan mata kuliah skripsi, 

mahasiswa mampu: 

a. Mampu mengidentifikasi masalah penelitian 

b. Mampu membuat rancangan penelitian 

c. Mampu melakukan penelitian (data primer, sekunder maupun literature 

review) 

d. Mampu menyusun laporan penelitian dalam bentuk Skripsi 

e. Mempertanggungjawabkan hasil penelitian melalui uji sidang Skripsi 

f. Mampu menyusun rancangan artikel dari hasil penelitian  

Daftar Rujukan: 

Alvehus, J. (2020). Formulating Research Problems. Swedia: Studentlitteratur 

AB. 

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches. Amerika Serikat: SAGE Publications. 

Mligo, E. S. (2016). Introduction to Research Methods and Report Writing: A 

Practical Guide for Students and Researchers in Social Sciences and the 

Humanities. Britania Raya: Wipf and Stock Publishers. Holland K, 

Watson R. (Ed). (2021). Writing for Publication in Nursing and 

Healthcare: Getting it Right. Britania Raya: Wiley. 
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BAB 3 

KURIKULUM PENDIDIKAN NERS TAHAP PROFESI 

 

Pendidikan profesi keperawatan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik 

untuk mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagai ners. Hal ini sesuai dengan 

keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 

pasal 2 ayat 2 bahwa program pendidikan profesional bertujuan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

Program pendidikan profesi ners diselenggarakan setelah menyelesaikan 

program pendidikan sarjana keperawatan (mengacu pada Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Pendidikan Ners tahap profesi 

merupakan tahapan proses adaptasi profesi untuk dapat menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, 

memberikan pendidikan kesehatan menjalankan fungsi advokasi pada klien, 

membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang 

berkaitan dengan keperawatan. 

Pengembangan kurikulum pendidikan Ners tahap profesi terdiri dari 

kurikulum inti dan kurikulum institusi yang harus diikuti oleh seluruh institusi 

pendidikan tinggi keperawatan yang menyelenggarakan program pendidikan Ners 

tahap profesi. Kurikulum institusi pendidikan tahap profesi Ners disepakati 
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minimal 36 SKS, terdiri dari 80% kurikulum inti (29 SKS) dan 20% kurikulum 

yang mencirikan institusi. Dengan demikian, diharapkan seluruh institusi 

pendidikan profesi mempunyai kurikulum inti yang sama. 

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 4, disebutkan bahwa 1 

(satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau 

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu 

per semester. Berdasar ketentuan tersebut, maka perhitungan waktu pembelajaran 

program pendidikan Ners tahap profesi adalah 36 sks x 170 menit x 16 minggu : 

60 menit = 1632 jam, sehingga jumlah jam dalam 1 sks praktik profesi sekitar 45 

jam. Dengan demikian, masa studi untuk menyelesaikan tahap profesi ini dapat 

ditempuh minimal dalam 2 (dua) semester, sedangkan masa studi maksimal 

adalah tiga tahun (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015). 

 

3.1 Struktur Kurikulum Pendidikan Ners Tahap Profesi 

Pendidikan Ners tahap profesi merupakan kelanjutan dari tahap pendidikan 

program sarjana keperawatan. Pada tahap ini peserta didik mengaplikasikan teori 

dan konsep yang didapat selama proses pendidikan sarjana. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pendidikan ners tahap profesi harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip- prinsip di bawah ini. 

1. Calon peserta pendidikan Ners tahap profesi harus lulus pendidikan sarjana 

keperawatan 

2. Untuk penjaminan mutu terlaksananya pendidikan ners tahap profesi, maka 

diperlukan tersedianya wahana pembelajaran klinik (dua RS Kelas B, dua 

RS kelas C), dan komunitas (Puskesmas, Panti, RB, Sekolah Umum, 

Sekolah Luar biasa dan wilayah binaan). Fasilitas tersebut disertai dengan 

keberadaan fasilitas lain, antara lain: ruang diskusi, akses internet, dan 

perpustakaan yang mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran. 

3. Tersedianya buku pedoman umum program pendidikan Ners tahap profesi, 

pedoman pembimbingan program pendidikan Ners tahap profesi, pedoman 
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belajar dan buku kerja harian program pendidikan Ners tahap profesi. 

4. Tersedianya pembimbing klinik/ preceptor untuk penyelenggaraan 

pembimbingan pada pendidikan profesi ners tahap profesi. 

5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan Ners tahap profesi berorientasi pada tahap 

pembelajaran sederhana ke kompleks dengan memfokuskan pada 

pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai kompetensi ners 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

Matriks sebaran Mata kuliah Pendidikan Profesi 

Semester Mata Kuliah 
Jumlah SKS 

Kurikulum 
inti 

Kurikulum 
institusi 

VIII 

Praktek Profesi Keperawatan Dasar 
(PPKD) 

2 1 

Praktek Profesi Keperawatan 
Medikal Bedah (PPKMB) 

5 1 

Praktek Profesi Keperawatan Anak 
(PPKA) 

3 1 

Praktek Profesi Keperawatan 
Maternitas (PPKM) 

3 1 

Praktek Profesi Keperawatan Jiwa 
(PPKJ) 3 1 

 

Semester Mata Kuliah 
Jumlah SKS 

Kurikulum 
inti 

Kurikulum 
institusi 

IX 

Praktek Profesi Manajemen 
keperawatan (PPMK) 2 1 

Praktek Profesi Gawat Darurat dan 
Kritis (PPKGK) 3 1 

Praktek Profesi Keperawatan 
Gerontik (PPKG) 2 0 

Praktek Profesi Keperawatan 
Keluarga dan Komunitas (PPKKK) 

4 0 

 Karya Ilmiah Akhir 2 0 

Catatan: 

Dalam buku kurikulum ini, jumlah sks yang sudah disediakan adalah sebanyak 
29 sks (81%)utk kurikulum pendidikan Ners tahap profesi. Untuk kelengkapan 
kurikulum institusi masing-masing Program Studi Profesi Ners, masih harus 
menambahkan minimal 7sks lagi, agar bisa memenuhi persyaratan minimal 
jumlah SKS pendidikan Ners tahap profesi sebesar minimal 36 sks 
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Semester Mata Kuliah 
Jumlah SKS 

Kurikulum 
inti 

Kurikulum 
institusi 

 Jumlah 29 7 
Keterangan: tanda * Praktik KDP dilaksanakan pada awal tahap profesi 

 

Sikap 

Perilaku Profesional dan Akuntabilitas yang diharapkan pada mahasiswa 

untuk semua rotasi klinis : 

1. Diharapkan menunjukkan performa selama mahasiswa melaksanakan 

praktik keperawatan dalam area proses keperawatan, asuhan keperawatan 

holistik, dokumentasi, perilaku profesional dan berpikir kritis. Secara aktif 

mencari kesempatan belajar. 

2. Disiplin dalam kehadiran (datang tepat waktu dan tidak pulang lebih awal). 

Menjaga penampilan profesional sesuai dengan pedoman praktik tahap 

profesi. Membawa semua peralatan yang diperlukan untuk klinis. 

3. Menunjukkan perilaku profesional dan etis. Memberikan perawatan sesuai 

kewenangannya: mengikuti petunjuk khusus yang diberikan oleh instruktur 

klinis atau preseptor. 

4. Berkomunikasi secara tepat dengan klien, keluarga, anggota tim pelayanan 

kesehatan dan instruktur klinis atau preseptor: menangani situasi stres 

dengan cara yang tenang. 

5. Menunjukkan kemampuan untuk menggunakan proses keperawatan sebagai 

pendekatan sistematis untuk menentukan masalah, merencanakan dan 

melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan evaluasi. Kemampuan 

berpikir kritis akan diperlihatkan dengan perilaku dalam tatanan klinis dan 

pengumpulan laporan yang ditugaskan. Berpikir holistik: 

mendemonstrasikan kemampuan untuk mengumpulkan data secara 

sistematis, termasuk data fisiologis, psikososial, budaya, dan spiritual / 

kebutuhan religius klien. 

6. Menunjukkan pemahaman tentang aturan dan peraturan yang mengatur 

praktik keperawatan praktis di setiap tempat praktik. Mahasiswa akan 

mematuhi semua kebijakan yang tercantum dalam buku pegangan atau buku 

pedoman praktik klinik untuk mahasiswa. 
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Pengetahuan Dan Keterampilan: 

Mahasiswa tahap profesi diharapkan menunjukkan performa pada semua 

kerangka tujuan praktik klinik sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

a. Lengkapi dokumen yang diperlukan sebelum hadir di klinis. 

b. Kumpulkan data fisiologis, kebutuhan psikososial, budaya, spiritual dan 

perkembangan klien. 

c. Kaji status gizi. 

d. Lakukan pengkajian fisik dari kepala hingga kaki 

e. Identifikasi  pertimbangan individu  yang terkait dengan 

aspekperkembangan, psikososial, spiritual dan budaya dari perawatan 

klien. 

f. Mendapatkan data dari rekam medis klien dan rencana perawatan yang 

ada. 

g. Memperhatikan peraturan pada setiap fasilitas kesehatan tentang 

mengakses catatan klien. 

h. Mengidentifikasi peran keluarga, dinamika dan stressor bagi klien 

dan anggota keluarga termasuk dampak perawatan. 

i. Mengidentifikasi faktor risiko penyakit, komplikasi yang terkait dengan 

diagnosis dan kemampuan / keterbatasan klien dalam perawatan diri. 

j. Bandingkan nilai laboratorium klien untuk nilai-nilai laboratorium 

normal. 

k. Kenali dan laporkan perubahan signifikan pada klien yang ditugaskan 

kepada perawat yang bertugas dan instruktur pada waktu yang tepat. 

l. Mendapatkan informasi obat seperti yang diarahkan oleh instruktur. 

2. Analisis/ Perencanaan  

a. Menggunakan keterampilan berpikir kritis, berkontribusi pada 

penentuan pernyataan masalah/ memodifikasi rencana perawatan 

berdasarkan pengumpulan data. 

b. Rencana perawatan yang mencakup kebutuhan holistik dari klien. 

c. Menggunakan teori yang pernah diperoleh untuk membantu dengan 
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pengembangan tujuan dan intervensi keperawatan. 

d. Mengidentifikasi perawat keterbatasan profesional praktis dan ruang 

lingkup praktik. 

e. Berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan menghadiri konferensi 

perawatan klien interdisipliner. 

3. Pelaksanaan  

a. Menggunakan rencana perawatan yang dikembangkan untuk 

memberikan asuhan keperawatan dasar dalam rangka memenuhi tujuan 

dan kebutuhan klien dengan gangguan non-complicated 

b. Melaksanakan intervensi berdasarkan pernyataan masalah / rencana 

perawatan; memprioritaskan intervensi, memberikan kerahasiaan / 

privasi dengan klien, menjaga keamanan, melakukan keterampilan 

dengan kompetensi 

c. Menunjukkan penggunaan yang benar dari tindakan pencegahan standar, 

steril dan teknik aseptik. 

d. Menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif dengan klien, 

anggota keluarga dan petugas kesehatan lainnya: menggunakan alat 

komunikasi alternatif untuk klien yang mengalami gangguan 

komunikasi. 

e. Mengembangkan dan memelihara hubungan terapeutik dengan klien. 

f. Mengidentifikasi masalah hukum dan etika yang mempengaruhi klien / 

keluarga dan petugas kesehatan. 

g. Melakukan pengukuran untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. 

h. Melindungi dan mempromosikan hak-hak klien. 

i. Memberikan intervensi keperawatan berfokus pada kesehatan holistik 

klien. 

j. Menyediakan lingkungan yang aman bagi klien, anggota keluarga dan 

staf; menyadari keselamatan dan bahaya lingkungan; mengikuti 

prosedur penanganan bahan biohazard; dan membantu dalam kebijakan 

evakuasi untuk bencana  internal dan eksternal. 

k. Berpartisipasi dalam pengumpulan data klien dan proses rujukan. 

l. Memantau hasil tes diagnostik atau laboratorium pada klien yang 
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ditugaskan. 

m. Monitor Output klien (mis, nasogastric, emesis, tinja, urine). 

n. Memperkuat pemberian edukasi klien dalam lingkup praktik 

keperawatan. 

o. Menunjukkan penggunaanmekanik tubuh yang benar dan alat-alat bantu. 

p. Evaluasi rencana perawatan klien dan mengidentifikasi modifikasi yang 

diperlukan. 

q. Berkontribusi dalam konferensi perawatan klien interdisipliner. 

r. Mengidentifikasi sumber daya masyarakat untuk klien. 

s. Memantau dan mengidentifikasi respon klien untuk tes diagnostik / 

perawatan dan prosedur. 

t. Monitor kemampuan klien untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. 

u. Merespon / intervensi untuk klien yang mengancam jiwa (misalnya, 

resusitasi cardiopulmonary). 

v. Melakukan keterampilan keperawatan dengan aman menggunakan 

langkah - langkah yang tepat seperti yang diidentifikasi dalam daftar 

tilik keterampilan. 

4. Evaluasi  

a. Evaluasi intervensi keperawatan dan menawarkan saran untuk 

modifikasi rencana asuhan keperawatan diprakarsai oleh staf perawat. 

b. Meninjau tujuan jangka pendek untuk klien yang ditugaskan dan 

menentukan apakah tujuan telah dipenuhi atau tidak dipenuhi. 

c. Berkontribusi dalam rencana perawatan klien terkini. 

d. Meyakinkan fungsi yang aman dari peralatan perawatan klien 

5. Dokumentasi  

a. Kenali, laporan dan mencatat pengamatan terkait semua proses 

keperawatan pada waktu yang tepat. 

b. Gunakan terminologi medis yang benar dan singkatan yang disetujui 

untuk menuliskan status klien yang akuran. 

c. Dokumentasikan bagaimana kebutuhan bahasa klien dipenuhi melalui 

penggunaan penerjemah, anggota keluarga, atau sarana komunikasi 

lainnya mengikuti proses dan prosedur yang tepat. 
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d. Dokumentasikan penilaian data yang akurat dan menggunakan 

informasi penelitian 

Pada setiap target capaian pembelajaran atau penampilan, dapat 

menggunakan rentang skala penilaian sebagai berikut : 

Label skala skor Standar prosedur 
Kualitas 

penampilan 
Tingkat bantuan 
yang dibutuhkan 

Independen 5 

Aman, Akurat, 
Mencapai semua hasil 
yang diharapkan, 
Perilaku sesuai dengan 
konteks 

Mahir 
Percaya diri 
bijaksana 

Tidak butuh 
bantuan atau 
dukungan 

Disupervisi 4 

Aman, Akurat, 
Mencapai semua hasil 
yang diharapkan, 
Perilaku sesuai dengan 
konteks 

Mahir 
Percaya diri 
Cukup 
bijaksana 

Sesekali 
membutuhkan 
bantuan 

Dibantu 3 

Aman, Akurat, 
Mencapai hampir 
semua hasil yang 
diharapkan Hasil 
Perilaku umumnya 
sesuai dengan konteks 

Cukup 
mahir jika 
dibantu 

Membutuhkan 
bantuan verbal 
dan sesekali 
bantuan fisik 

Marginal 2 

Aman hanya dengan 
bimbingan 
Tidak sepenuhnya 
akurat 
Pencapaian hasil yang 
diharapkan tidak 
lengkap 

Tidak 
terampil 
tidak efisien 

Membutuhkan 
bantuan verbal 
terus menerus 
dan 
sesekali bantuan 
fisik 

Tergantung 1 

Tidak aman 
Tidak dapat 
menunjukkan perilaku 
yang diharapkan 
Kurangnya kesadaran 
akan perilaku yang 
sesuai dengan konteks 

Tidak 
terampil 

Membutuhkan 
bantuan verbal 
dan fisik terus 
menerus 

X 0 
Tidak menampilkan 
perilaku sesuai yang 
diharapkan 

  

 
Catatan: Label skala tahap profesi pendidikan Ners untuk target pencapaian 

penampilannya pada umumnya berada pada skala 3 dan 4 
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Deskripsi, Capaian Pembelajaran, Daftar Keterampilan, dan Daftar 

Rujukan Mata Kuliah Pendidikan Profesi Ners 

Semester 8 

Praktek Profesi Keperawatan Dasar 

Praktik Profesi Keperawatan (PPKD) merupakan bagian awal dari 

rangkaian proses pendidikan Ners tahap profesi yang akan diikuti oleh seluruh 

mahasiswa pada tatanan klinik di rumah sakit. Kemampuan yang dicapai selama 

program ini akan menjadi dasar kemampuan di mata kuliah tahap profesi 

selanjutnya. 

Setelah menjalani PPKD ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan 

gangguan pemenuhan kebutuhan dasar, dan melaksanakan tindakan keperawatan 

untuk memenuhi kebutuhan klien dan keluarga dengan menggunakan pendekatan 

proses keperawatan. 

Praktik Profesi Keperawatan dasar difokuskan untuk mengasah kemampuan 

mahasiswa agar mampu bersikap dan bertindak sebagai perawat profesional. 

Kemampuan yang dimaksud adalah: kemampuan melakukan analisis gangguan 

kebutuhan dasar klien dan keluarga, bersikap caring di setiap kesempatan 

memberikan asuhan keperawatan, membina hubungan interpersonal kepada klien 

dan keluarganya, memberikan asuhan saat klien dan keluarga mengalami 

gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. 

Capaian Pembelajaran: 

Bila merawat klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan dasar, 

mahasiswa mampu: 

1. Melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan 

a. Melakukan pengkajian yang terkait dengan kebutuhan dasar klien dan 
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keluarga 

b. Menegakkan diagnosis keperawatan yang terkait dengan gangguan 

kebutuhan dasar 

c. Menyusun intervensi keperawatan dan rasionalnya 

d. Mengimplementasikan perencanaan keperawatan 

e. Melakukan evaluasi keperawatan 

f. Mendokumentasikan asuhan keperawatan 

2. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam: 

Tabel 10. Capaian Kemampuan Profesional Mahasiswa Semester 8 

No Capaian pembelajaran 
Tingkat 

pencapaian 
1 Edukasi latihan napas 4 
2 Edukasi pengaturan posisi 4 
3 Edukasi teknik batuk efektif 4 
4 Latihan batuk efektif 4 
5 Latihan pernapasan 4 
6 Latihan pursed-lip breathing 4 
7 Pemberian (Administering) Obat inhalasi 4 
8 Pemberian (Administering) Obat nasal 4 
9 Pemberian oksigen dengan masker wajah 4 
10 Pemberian oksigen dengan nasal kanul 4 
11 Pengaturan posisi Fowler 4 
12 Pengaturan posisi semi Fowler 4 
13 Penggunaan alat pelindung diri 4 
14 Perawatan hidung 4 
15 Teknik relaksasi napas dalam 4 
16 Perawatan mulut klien di tempat tidur 4 
17 Pemantauan tanda vital 4 
18 Pemasangan akses intravena 4 
19 Pemasangan kateter urine 4 
20 Pemberian (Administering) Obat 4 

21 Pemberian (Administering) Obat 
intramuskular 4 

22 Pemberian (Administering) Obat intraoseous 2 
23 Pemberian (Administering) Obat intravena 4 
24 Pengambilan spesimen 4 
25 Pengaturan posisi supine 4 
26 Pengaturan posisi trendelenburg 4 
27 Deteksi dini status gizi 3 

28 Edukasi aktivitas/latihan fisik saat glukosa 
darah tinggi 4 

29 Edukasi diet 4 

30 Pemantauan akses intravena terhadap flebitis 
dan infiltrasi 4 
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No Capaian pembelajaran Tingkat 
pencapaian 

31 Pemantauan berat badan 4 
32 Pemantauan intake dan output cairan 4 
33 Pemantauan kepatenan selang nasogastrik 4 
34 Pemantauan residu gaster 4 
35 Pemasangan selang nasogastrik 4 
36 Pemberian (Administering) Obat subkutan 4 
 

37 
Pemberian (Administering) Obat melalui 
Selang Nasogastrik (NGT) 

 

4 
38 Pemberian makanan 4 
39 Pemberian makanan enteral 4 

40 Pemberian makanan melalui Selang 
Nasogastrik (NGT) 4 

41 Pemberian minuman 4 
42 Pengukuran berat badan 4 
43 Edukasi konstipasi 3 
44 Evakuasi feses secara manual 3 
45 Fasilitasi berkemih yang teratur 4 
46 Fasilitasi makanan tinggi serat 4 
47 Pemantauan bising usus 4 
48 Pemantauan pola eliminasi fekal 4 
49 Pemantauan pola eliminasi urine 4 
50 Pemasangan kateter urine 4 

51 Pemberian (Administering) Obat suppositoria 
anal 4 

52 Pemberian (Administering) Obat suppositoria 
uretra 3 

53 Perawatan inkontinensia fekal 3 
54 Perawatan inkontinensia urine 4 
55 Dukungan ambulasi 4 
56 Dukungan mobilitas fisik 4 
57 Edukasi ambulasi 4 
58 Edukasi aktivitas fisik 4 
59 Fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur 4 
60 Pemantauan toleransi aktivitas 4 
61 Pemberian latihan rentang gerak aktif 4 
62 Pemberian latihan rentang gerak pasif 4 
63 Pemberian tirah baring 4 

64 Pengaturan posisi tubuh optimal untuk 
gerakan sendi pasif atau aktif 

 

4 
65 Edukasi kunjungan keluarga 4 
66 Edukasi perawatan alat bantu dengar 3 
67 Elevasi ekstremitas 4 
68 Irigasi telinga 4 
69 Kolaborasi dengan terapis okupasi 4 
70 Kolaborasi pemberian pelunak tinja 4 
71 Pemantauan tingkat orientasi 4 
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No Capaian pembelajaran Tingkat 
pencapaian 

72 Pemberian (Administering) Obat tetes mata 4 
73 Pemberian (Administering) Obat salep mata 4 
74 Pembersihan serumen 4 
75 Pembersihan telinga luar 4 
76 Edukasi pemantauan nyeri secara mandiri 4 
77 Pemantauan nyeri 4 
78 Pemberian kompres dingin 4 
79 Pemberian kompres hangat 4 
80 Pemberian teknik imajinasi terbimbing 4 
81 Pemberian teknik relaksasi 4 
82 Pemberian terapi musik 4 

83 
Pengaturan posisi yang nyaman (misal. 
topang dengan bantal, jaga sendi selama 
pergerakan) 

 

4 

84 Dukungan pelaksanaan ibadah 3 
85 Dukungan perkembangan spiritual 3 

86 Pemberian lingkungan yang aman dan 
nyaman 4 

87 Perawatan jenazah 4 
88 Dukungan perawatan diri: BAB/BAK 4 
89 Dukungan perawatan diri: berpakaian 4 
90 Dukungan perawatan diri: makan/minum 4 
91 Dukungan perawatan diri: mandi 4 
92 Edukasi perawatan diri 4 
93 Edukasi perawatan gigi palsu 4 
94 Edukasi perawatan kaki 4 
95 Edukasi perawatan mulut 4 
96 Perawatan kaki 4 
97 Perawatan kuku 4 
98 Perawatan mulut 4 
99 Perawatan rambut 4 
100 Promosi kebersihan 4 
101 Edukasi pencegahan infeksi 4 
102 Edukasi pencegahan jatuh 4 
103 Edukasi pencegahan luka tekan 4 
104 Edukasi penggunaan obat topikal 4 
105 Edukasi perawatan kulit 4 
106 Identifikasi penggunaan obat 4 
107 Identifikasi reaksi alergi 4 
108 Identifikasi risiko keamanan 3 
109 Pemantauan risiko jatuh 4 
110 Pemasangan alat pengaman 4 
111 Pencegahan jatuh 4 
101 Edukasi pencegahan infeksi 4 
102 Edukasi pencegahan jatuh 4 
103 Edukasi pencegahan luka tekan 4 
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No Capaian pembelajaran Tingkat 
pencapaian 

104 Edukasi penggunaan obat topikal 4 
105 Edukasi perawatan kulit 4 
106 Identifikasi penggunaan obat 4 
107 Identifikasi reaksi alergi 4 
108 Identifikasi risiko keamanan 3 
109 Pemantauan risiko jatuh 4 
110 Pemasangan alat pengaman 4 
111 Pencegahan jatuh 4 

 

Daftar Rujukan: 

Amelia K., Hanny H. (2005). Buku Panduan Keterampilan Dasar Profesi 

Keperawatan. Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Jakarta: Penerbit Fakultas 

Ekonomi UI. 

Harkreader, H., Hogan M.A., Thobaben M. (2007). Fundamentals of Nursing 

Caring and Clinical Judgement. Canada: Elsevier. 

Kozier, B., Erb, G.,Berwan, A.J., & Burke,K. (2008). Fundamentals of 

Nursing:Concepts, Process, and Practice. 

Lynn P. (2011). Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills. 3rd ed. 

NANDA International (2012).Nursing diagnosis: Definition and classification 

2012-2014. Oxford: Wiley-Blackwell. 

Potter, PA. & Perry, A.G. (2009). Potter & Perry’s fundamentals of nursing (7th 

ed). Sydney: Mosby 
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Praktek Profesi Keperawatan Medikal Bedah 

Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah merupakan program yang 

menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk dapat menerima 

pendelegasian kewenangan secara bertahap ketika melakukan asuhan keperawatan 

profesional, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi 

pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian 

terkini yang berkaitan dengan keperawatan pada orang dewasa. Praktik Profesi 

Keperawatan Medikal Bedah mencakup asuhan keperawatan pada klien dewasa 

dalam konteks keluarga yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan dasarnya 

akibat gangguan satu sistem (organ) ataupun beberapa sistem (organ) tubuhnya. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah mengikuti Praktik Profesi Keperawatan Medikal Bedah mahasiswa 

mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada orang dewasa. 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

4. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal. 

5. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau 

faktor lain dari setiap klien yang unik. 

6. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien dewasa. 

7. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 
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yang diberikan efisien dan efektif. 

8. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan orang dewasa. 

9. Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinyu dan 

konsisten. 

10. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya. 

11. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

12. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku 

dalam bidang kesehatan. 

13. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan . 

14. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. 

15. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

16. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

17. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan 

Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian: 

Tabel 11. Daftar Kasus dan Pencapaian Mahasiswa pada PPKMB 

No Daftar Kasus 
Tingkat 

pencapaian 
Sistem Pernapasan 

1 Asuhan keperawatan pasien Pneumonia  
2 Asuhan keperawatan pasien PPOK  
3 Asuhan keperawatan pasien Asma  
4 Asuhan keperawatan pasien TB paru  
5 Asuhan keperawatan pasien Ca paru  

6 
Asuhan keperawatan pasien Covid-19 / MERS / SARS / 
Flu burung  

Sistem kardiovaskuler 
6 Asuhan keperawatan pasien Dekompensasio cordis  
7 Asuhan keperawatan pasien Hipertensi  
8 Asuhan keperawatan pasien AMI  
9 Asuhan keperawatan pasien Aritmia  

Sistem hematologi 
10 Asuhan keperawatan pasien Anemia  
11 Asuhan keperawatan pasien DHF  
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No Daftar Kasus 
Tingkat 

pencapaian 
Sistem endokrin 

12 Asuhan keperawatan pasien Diabetes Mellitus  
13 Asuhan keperawatan pasien Hipertiroidisme  

Sistem imunologi 
14 Asuhan keperawatan pasien Rematik  
15 Asuhan keperawatan pasien SLE  
16 Asuhan keperawatan pasien HIV/AIDS  

Sistem pencernaan 
17 Asuhan keperawatan pasien Apendisitis  
18 Asuhan keperawatan pasien kanker kolorektal  
19 Asuhan keperawatan pasien hepatitis  
20 Asuhan keperawatan pasien sirosis hepatis  
21 Asuhan keperawatan pasien Pankreatitis akut  
22 Asuhan keperawatan pasien Gastroenteritis  
23 Asuhan keperawatan pasien Kolelitiasis akut  
24 Asuhan keperawatan pasien Ileus obstruktif,  
25 Asuhan keperawatan pasien Tumor/Ca saluran cerna  
26 Asuhan keperawatan pasien Gastritis  
27 Asuhan keperawatan pasien Thypoid  

Sistem perkemihan 
28 Asuhan keperawatan pasien penyakit ginjal kronik,  
29 Asuhan keperawatan pasien Batu saluran Kemih  
30 Asuhan keperawatan pasien Infeksi Saluran Kemih  
31 Asuhan keperawatan pasien Keganasan Sistem perkemihan  
32 Asuhan keperawatan pasien BPH  

Sistem muskuloskeletal 
33 Asuhan keperawatan pasien Fraktur  
34 Asuhan keperawatan pasien Keganasan tulang  
35 Asuhan keperawatan pasien osteoarthritis  
36 Asuhan keperawatan pasien Dislokasi  

Sistem integumen 
37 Asuhan keperawatan pasien luka bakar  

Sistem persepsi sensori 
38 Asuhan keperawatan pasien Glaukoma  
39 Asuhan keperawatan pasien Katarak  
40 Asuhan keperawatan pasien Otitis  

Sistem persarafan 
41 Asuhan keperawatan pasien Stroke  
42 Asuhan keperawatan pasien Tumor Otak  
43 Asuhan keperawatan pasien Meningitis  
44 Asuhan keperawatan pasien Cedera Kepala  
45 Asuhan keperawatan pasien Cedera Spinal  
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Daftar kasus dan tingkat pencapaian: 

No Daftar Kasus atau Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 

1 Pengkajian awal: Alergi, Alasan masuk RS, Riwayat 
kesehatan (genogram) 4 

2 Pemeriksaan fisik (head to toe) 4 

3 

Pemantauan status neurologis: Reflex Pupil, Fungsi 
motoric, Fungsi sensibilitas, Fungsi saraf kranial, Tanda 
rangsang meningeal, Tingkat keparahan stroke dengan 
Skala NIHSS, Tingkat kecacatan/ ketunaan dengan skaka 
Rankin, Prognosa stroke dengan skala Orpington, 
Skrining fungsi menelan 

3 

4 Pemeriksaan dan analisa spirometri 4 
5 Melakukan postural drainage 4 
6 Fisioterapi dada 4 
7 Pemantauan respirasi 4 
8 Pemantauan saturasi oksigen 4 

9 
Pemantauan tanda dan gejala hipoksia (gelisah, agitasi, 
penurunan kesadaran) 

 

4 

10 
Pemantauan tanda dan gejala ketidakseimbangan asam 
basa 

 

4 
11 Pemantauan tanda-tanda hiperventilasi 3 

12 
Pemberian oksigen dengan masker rebreathing atau 
nonrebreathing 

 

4 
13 Pencegahan aspirasi 3 

14 
Pengambilan sampel darah kapiler Pengambilan sampel 
darah vena 

 

4 
15 Penghisapan jalan napas 4 
16 Perawatan selang dada 4 
17 Skrining tuberculosis 4 
18 Pemantauan CRT 4 
19 Pemantauan hasil pemeriksaan laboratorium 4 
20 Pemantauan MAP 4 
21 Pemantauan perubahan pulsasi ekstremitas 4 
22 Pemantauan tanda dan gejala perdarahan 4 
23 Pemasangan EKG 4 
24 Pemasangan monitor jantung 4 
25 Pemasangan stoking elastis 4 
26 Pemberian produk darah 4 
27 Mengukur JVP 4 
28 Edukasi pencegahan hiperglikemia 4 
29 Edukasi pencegahan hipoglikemia 4 
30 Edukasi pemantauan kadar glukosa darah 4 
31 Pemantauan kadar elektrolit 4 
32 Pemantauan tanda dan gejala hiperglikemia 4 
33 Pemantauan tanda dan gejala hipervolemia 4 
34 Pemantauan tanda dan gejala hipoglikemia 4 
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No Daftar Kasus atau Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
35 Pemantauan tanda dan gejala hipovolemia (dehidrasi) 4 
36 Pemberian cairan intravena 4 
37 Pemberian edukasi tentang prosedur hemodiálisis 3 
38 Melakukan perawatan peritoneal dialisis 3 
39 Pemberian latihan menelan 3 
40 Restriksi cairan 3 
41 Tindakan mengatasi hipotensi selama proses hemodialisis 4 

42 Tindakan penghentian hemodialisis jika Klien mengalami 
kondisi membahayakan 

 

4 
43 Edukasi inkontinensia urine 4 
44 Edukasi latihan berkemih (bladder training) 4 
45 Edukasi pengenalan tanda berkemih 4 
46 Edukasi perawatan kateter urine 4 
47 Edukasi rangsangan berkemih 4 
48 Edukasi tanda gejala infeksi saluran kemih 4 
49 Edukasi terapi modalitas penguatan otot panggul/berkemih 4 
50 Pemasangan Kateter urine 4 
51 Identifikasi penyebab retensi urine 3 
52 Irigasi kandung kemih 3 
53 Irigasi kolostomi 4 
54 Massage (pijat) abdomen 3 
55 Pemantauan tingkat distensi kandung kemih 3 
56 Pemberian latihan berkemih 3 
57 Pemberian latihan eliminasi fekal 4 
58 Pengambilan sampel urine tengah (midstream) atau kultur 4 
59 Pengosongan kandung kemih 4 
60 Perawatan stoma 4 
61 Pemasangan Nasogastric 4 
62 Edukasi latihan fisik 4 
63 Edukasi pencegahan osteoporosis 4 
64 Edukasi penggunaan alat bantu 4 
65 Edukasi perawatan gips 4 
66 Fasilitasi ambulasi dengan alat bantu 4 
67 Kolaborasi dengan fisioterapis 4 
68 Kolaborasi dengan terapis okupasi 4 
69 Pemantauan kelelahan fisik dan emosional 4 
70 Perawatan gips 4 

71 
Perawatan traksi: skin traksi, skeletal traksi, Hallow traksi, 
kotrel traksi 

 

4 
72 Promosi kepatuhan program latihan 4 
73 Promosi latihan/aktivitas fisik 4 
74 Pengkajian risiko dekubitus (Skala Norton/ Skala Braden) 4 
75 Range of Motion (ROM) pada kasus pathologis 4 
76 Rujukan ke unit rehabilitasi 4 
77 Latihan memori 3 
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No Daftar Kasus atau Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
78 Latihan orientasi 3 
79 Pemantauan hiperrefleksia 4 
80 Pemantauan kejang berulang 4 
81 Pemantauan parastesia 4 
82 Pemantauan Skala Koma Glasgow 3 
83 Pemantauan Tekanan Intrakranial 3 
84 Pemantauan tingkat kesadaran 3 
85 Pemantaun perubahan sensasi 4 
86 Pencegahan kejang 4 
87 Pencegahan manuver valsava 4 
88 Pencegahan peningkatan tekanan intrakranial 4 
89 Pendampingan selama periode kejang 4 
90 Reorientasi pasca kejang 4 
91 Stimulasi taktil 4 
92 Stimulasi verbal 3 
93 Edukasi manajemen nyeri 4 
94 Pemantauan efek samping terapi radiasi 3 
95 Pemberian akupresur 3 
96 Penyusunan jadwal aktivitas dan istirahat harian 4 
97 Perawatan paliatif 4 
98 Perawatan Klien terminal 4 
99 Perawatan integritas kulit 4 
100 Edukasi prosedur/tindakan 4 
101 Edukasi efek samping obat 4 
102 Edukasi perawatan kemoterapi 4 
103 Edukasi preoperative 4 
104 Pemantauan efek samping obat 4 
105 Pemantauan integritas kulit 4 
106 Pemantauan risiko cedera 4 
107 Pemantauan risiko infeksi 4 
108 Pencegahan cedera 4 
109 Pencegahan infeksi 4 
110 Perawatan amputasi 4 
111 Perawatan intra operatif 4 
112 Perawatan kemoterapi 4 
113 Perawatan luka 4 
114 Perawatan luka bakar 4 
115 Perawatan pasca operatif 4 
116 Perawatan pre operatif 4 
117 Perawatan sirkumsisi 4 
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Praktek Profesi Keperawatan Anak 

Praktik Profesi Keperawatan Anak merupakan program yang 

menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional 

yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi 

advokasi pada klien anak dan keluarganya, membuat keputusan legal dan etik 

serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan 

pada anak. 

Praktik Profesi Keperawatan Anak mencakup anak dengan berbagai tingkat 

usia (neonatus, bayi, toddler, pra sekolah, sekolah dan remaja) dalam konteks 

keluarga yang bertujuan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada 

anak sehat, anak sakit akut dan sakit yang mengancam kehidupan, anak dengan 

masalah pediatrik sosial dan manajemen terpadu balita sakit, dengan 

menggunakan pendekatan proses keperawatan di tatanan klinik. 

Capaian Pembelajaran: 

Setelah menyelesaikan praktik profesi keperawatan anak mahasiswa 

mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

anak dengan berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab 

4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien anak 

pada berbagai tingkat usia dalam konteks keluarga di tatanan klinik: 

a. Bayi dan anak dengan gangguan termoregulasi: MAS,RDS, Prematur dan 

BBLR,penyakit infeksi (Thypoid, sepsis neonatorum, NEC, kejang 
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demam, Morbili) hiperbilirubinemia, luka bakar. 

b. Bayi dan anak dengan gangguan oksigenasi akibat asfiksia neonatorum, 

RDS, ISPA/Pneumonia, Asma, Anemia, tuberculosis, thalassemia, 

masalah kelainan jantung bawaan (ToF, PDA, VSD, ASD) 

c. Bayi dan anak dengan masalah keganasan: leukemia, retinoblastoma, 

rhabdomiosarkoma, limfoma maligna, meningoencefalokel, SOL, 

osteosarkoma, Tumor Wilm. 

d. Bayi dan anak dengan gangguan eliminasi akibat kelainan kongenital: 

Hirschprung, Malformasi anorektal, Hypospadia,Labiopalatoskizis, atresia 

esophagus, gastroskizis dan omphalochele, ileus obstruksi, stenosis 

pylorus. 

e. Bayi dan anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit :, Diare, 

f. DHF, NS, glomerulo nefritis akut dan kronis, GGA dan GGK 

g. Bayi dan anak dengan gangguan nutrisi: KEP/ malnutrisi, Juvenile DM, 

Obesitas 

h. Bayi dan anak dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan: 

Autism, ADHD, retardasi mental 

i. Bayi dan anak dengan gangguan keamanan fisik: Meningitis. Enchepalitis, 

Hyperbilirubinemia, Kejang, epilepsy, fraktur, apendisitis, hydrocephalus. 

j. Bayi dan anak dengan gangguan psiko-sosial 

k. Anak dengan gangguan sistem imun: SLE, HIV/AIDS 

l. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada 

klien anak dalam konteks keluarga 

m. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan 

kesehatan klien anak dalam konteks keluarga 

n. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar 

pelayanan yang diberikan efisien dan efektif pada klien anak 

o. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan pada klien anak dalam konteks keluarga 

p. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien dan 

keluarga agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya 
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q. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien 

anak dalam konteks keluarga 

r. Membuat klasifikasi dan tindakan dari kasus yang diperoleh di Puskesmas, 

dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

 

s. Memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan pendekatan 

Manajemen Terpadu Balita Sehat di masyarakat 

t. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akuntabilitas asuhan keperawatan yang diberikan 

u. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif 

v. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan 

profesional 

w. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan 

x. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan 

Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian: 

Tabel 12. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian Mahasiswa pada PPKA 

No Daftar Kasus atau Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 

1 
Asuhan keperawatan bayi Neonatorum dengan 
Asfiksia  

2 
Asuhan keperawatan bayi atau anak dengan RDS 
(Respiratory Distress Syndrome)  

3 
Asuhan keperawatan bayi berat lahir rendah dan 
premature 

 

4 
Asuhan keperawatan bayi dengan 
hiperbilirubinemia 

 

5 
Asuhan keperawatan neonatorum pada bayi dengan 
sepsis 

 

6 Asuhan keperawatan anak dengan thypoid  
7 Asuhan keperawatan anak dengan Morbili  

8 
Asuhan keperawatan anak dengan ISPA / neumonia 
/ Bronchopneumonia 

 

9 Asuhan keperawatan anak dengan tuberkulosis  
10 Asuhan keperawatan anak dengan Asma  
11 Asuhan keperawatan anak dengan Anemia  
12 Asuhan keperawatan anak dengan Thalasemia  
13 Asuhan keperawatan Hirschprung / omphalochel /  
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No Daftar Kasus atau Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
atresia osefagus/gastroskizis anak dengan 

14 Asuhan keperawatan anak dengan hipospadia  

15 Asuhan keperawatan Labioschizis / 
labiopalatoschizis anak dengan 

 

16 Asuhan keperawatan anak dengan diare  
17 Asuhan keperawatan anak dengan DHF  

18 
Asuhan keperawatan anak dengan Sindroma 
Nefrotik  

19 Asuhan keperawatan anak dengan GNA/GNK  

20 Asuhan keperawatan anak dengan GGA/GGK pada 
anak 

 

21 Asuhan keperawatan anak dengan malnutrisi  
22 Asuhan keperawatan anak dengan Juvenile DM  
23 Asuhan keperawatan anak dengan ITP  

24 
Asuhan keperawatan anak dengan Meningitis / 
Enchepalitis / hidrocephalus 

 

25 Asuhan keperawatan anak dengan Kejang  

26 
Asuhan keperawatan anak dengan gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan 

 

27 Asuhan keperawatan anak dengan luka bakar  
28 Asuhan keperawatan anak dengan fraktur  

29 
Asuhan keperawatan anak dengan masalah 
kelainan jantung bawaan (TOF, ASD, VSD, PDA) 

 

30 

Asuhan keperawatan anak dengan keganasan 
(leukemia, osteosarkoma, retinoblastoma, 
rhabdomiosarkoma, limfoma maligna, menigo- 
encephalocel, SOL, tumor Wilm,s) 

 

31 
Asuhan keperawatan anak dengan gangguan imun: 
SLE, HIV/AIDS 

 

 

Daftar Keterampilan Klinik dan tingkat pencapaian : 

No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 

1 

Keterampilan Umum 
1. Tehnik berkomunikasi dengan anak sesuai 

tahapan usia 
2. Terapi bermain sesuai tahapan usia 
3. Metode restrain dan pelukan terapeutik 
4. Pemasangan infus 
5. Pemberian tranfusi darah 
6. Perhitungan cairan 
7. Pemberian obat yang aman 

a. Penentuan dosis obat 
b. Pemberian obat oral 

4 
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No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
c. Pemberian obat intramuskular 
d. Pemberian obat subkutan dan 

intradermal 
e. Pemberrian obat intravena 
f. Pembeian obat melalui rektal 
g. Pemberian edukasi kepada keluarga 

2 

Keterampilan Khusus 
1. Prosedur perawatan bayi risiko tinggi 

a. Perawatan bayi baru lahir 
b. Memandikan bayi 
c. Perawatan tali pusat 
d. Ballard score 
e. PMK 
f. Perawatan bayi yang dilakukan 

Phototherapy 
g. Cara menyusui yang benar dan tepat 
h. Pemberian MP ASI 
i. Pemeriksaan bayi sebelum pemulangan 
j. Pemberian edukasi kepada keluarga 

4 

 

2. Prosedur perawatan fungsi pernapasan 
a. Pemantauan TTV 
b. Terapi oksigen 
c. Terapi inhalasi 
d. Suctioning 
e. Fisioterapi dada 
f. Pemberian edukasi kepada keluarga 

4 

 

3. Prosedur perawatan fungsi pencernaan 
a. Pemasangan NGT 
b. Pemberian nutrisi melalui NGT 
c. Pemberian nutrisi parenteral total 

(TPN) 
d. Pengukuran antropometri 
e. Pemberian edukasi kepada keluarga 

4 

 
4. Prosedur perawatan fungsi neurologi: 

a. Mengatasi kejang pada anak 
b. Pemberian edukasi kepada keluarga 

4 

 5. Pemeriksaan fisik pada anak (head to too) 4 

 

6. Skreening pertumnuhan dan perkembangan 
anak: 
a. Denver II 
b. SDIDTK 

4 

3 Deteksi dini kesehatan mental pada anak 4 
4 Deteksi dini stunting 4 

5 
Simulasi pendidikan: 
1. Anticipatory guidance pada infant-remaja 
2. Health promotion pada infant- remaja 

4 
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No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 

6 

Pengkajian dan demonstrasi: 
1. Mendemonstrasikan dan 

mendokumentasikan asuhan pada balita sakit 
dengan pendekatan MTBS 

2. Melakukan asuhan pada bayi muda sakit 
dengan pendekatan MTBM 

3 

7 
Pendampingan orang tua dengan anak 
berkebutuhan 
khusus 

3 

8 Perawatan paliatif pada anak 4 
9 Pemberian imunisasi/vaksi 4 
10 Pemberian tepid sponge 4 
11 Edukasi deteksi dini HIV/AIDS pada bayi/anak 4 
12 Edukasi perawatan HIV/AIDS pada anak 4 
13 Edukasi parenting 4 
14 Pijat bayi 4 
15 Promosi aktivitas/latihan fisik pada anak 4 
16 Edukasi cara perawatan bayi/anak di rumah 4 
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Mata Kuliah : Praktik Profesi Keperawatan Maternitas (PPKM) 

Praktik Profesi Keperawatan Maternitas merupakan program yang 

menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional, 

memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, 

membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang 

berkaitan dengan keperawatan maternitas dalam konteks keluarga. 

Praktik Profesi Keperawatan Maternitas dilakukan secara bertahap dimulai 

dari prenatal, intranatal dan post natal baik yang normal dan berisiko serta 

masalah-masalah pada sistem reproduksi dan keluarganya. 

Capaian Pembelajaran 

Setelah mengikuti praktik profesi keperawatan maternitas mahasiswa 

mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada ibu hamil, melahirkan dan pasca melahirkan baik yang normal dan 

berisiko serta masalah-masalah pada sistem reproduksi dan keluarganya. 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

4. Menggunakan proses keperawatan pada ibu hamil, melahirkan dan pasca 

melahirkan baik yang normal dan berisiko serta masalah-masalah pada 

sistem reproduksi dan keluarganya. 

5. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal: 

merencanakan program keluarga berencana. 

6. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau 
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faktor lain dari setiap klien yang unik. 

7. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan, baik yang normal dan 

berisikoserta masalah-masalah pada sistem reproduksi dan keluarganya. 

8. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif. 

9. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan maternitas. 

10. Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinyu dan 

konsisten. 

11. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya. 

12. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

13. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan. 

14. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. 

15. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

16. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

17. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan maternitas. 

Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian: 

Tabel 13. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian pada PPKM 

No Daftar Kasus 
Tingkat 

pencapaian 
1 Fisiologi Obstetri 
1.1 Askep Ante Natal 4 
1.2 Askep Intra Natal 4 
1.3 Askep Post Natal 4 
1.4 Manajemen Laktasi 4 
1.5 KB 4 
2 Komplikasi Perdarahan Pada awal Kehamilan 
2.1 Abortus 4 
2.2 Inkompetensia serviks 4 
2.3 Kehamilan ektopik 4 
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No Daftar Kasus 
Tingkat 

pencapaian 
2.4 Mola hidatidosa 4 
3 Hiperemisis gravidarum 4 
4 Komplikasi perdarahan pada akhir kehamilan: 
4.1 Plasenta previa 4 
4.2 Abrupsio/solusio plasenta 4 
5 Hipertensi pada kehamilan 4 
6 Preeklampsia 4 
7 Eklampsia 4 
8 Kehamilan lewat waktu 4 
9 Kehamilan Ganda 4 
10 Makrosomia 4 
11 Hydramnion 4 
12 Persalinan Preterm 4 
13 Persalinan Lama 4 
14 Malposisi, Malpresentasi dan CPD 4 
15 Distosia Bahu 4 
16 Prolaps Tali Pusat 4 
17 Ketuban Pecah Dini 4 
18 Perdarahan Pascasalin 4 
18.1 Atonia Uteri 4 
18.2 Robekan pada jalan lahir 4 
18.3 Infeksi Pascasalin 4 
18.4 Mastitis 4 
19 Penyakit pada sistem reproduksi 4 
19.1 Infeksi pada organ reproduksi 4 

 Vulvitis, vaginitis, servikitis, salpingitis, PMS, HIV 4 
19.2 Tumor 4 

 Mioma uteri, endometriosis, dan cyste ovari 4 
19.3 Keganasan 4 

 Ca. Servik, dan Ca. Ovarium 4 
19.4 Infertilitas 4 

 Perempuan dan Pria 4 
19.5 Gangguan Menstruasi 4 

 Amenorrhea, sindroma premenstruasi, dan 
dysmenorrhea 

4 

 

Daftar Keterampilan Klinik dan Tingkat pencapaian : 

Tabel 14. Daftar Keterampilan Klinik dan Tingkat Pencapaian Mahasiswa 
pada PPKM 

No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
1 Pemberian kesempatan menghisap pada bayi 3 
2 Pijat laktasi 3 
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No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
3 Promosi berat badan 4 
4 Promosi laktasi 3 
5 Rujukan ke kelas laktasi masa kehamilan 3 
6 Rujukan ke kelas laktasi pascapersalinan 3 
7 Rujukan ke kelompok dukungan menyusui 3 
8 Deteksi dini penyimpangan perilaku seksual 3 
9 Dukungan ambulasi dan mobilisasi pascasalin 4 
10 Edukasi ASI eksklusif 3 
11 Edukasi kebutuhan dasar ibu pascasalin 4 
12 Edukasi keluarga 4 
13 Edukasi kontrasepsi 3 
14 Edukasi pencegahan perilaku seksual berisiko 4 
15 Edukasi pendamping persalinan 3 
16 Edukasi perawatan bayi baru lahir 4 
17 Edukasi perawatan kehamilan 4 
18 Edukasi perawatan perineum pascasalin 4 
19 Edukasi persalinan 4 
20 Edukasi tanda bahaya pascasalin 3 
21 Fasilitasi inisiasi menyusu dini 3 
22 Fasilitasi interaksi orang tua dan janin/bayi 4 
23 Fasilitasi kebutuhan berkemih 4 
24 Fasilitasi kenyamanan ibu pascasalin 4 
25 Fasilitasi pemberian air susu ibu eksklusif 4 
26 Identifikasi kemampuan ibu merawat bayi 4 
27 Identifikasi riwayat kehamilan dan persalinan 3 
28 Identifikasi sindroma premenstruasi 4 
29 Kolaborasi penanganan komplikasi kehamilan 3 
30 Konseling PMTCT 3 
31 Pemberian konseling PMTCT 3 
32 Pemantauan gerak janin 3 
33 Pemantauan tanda Homan 4 
34 Pemberian (administering) magnesium sulfat 4 
35 Pemberian latihan otot panggul 3 
36 Pemberian (Administering) Obat vaginal 3 
37 Pemeriksaan DJJ dengan alat Dopler 3 
38 Pemeriksaan lokhea 4 
39 Pemeriksaan perineum 4 
40 Pemeriksaan payudara 4 
41 Pemeriksaan tanda-tanda kehamilan 3 
42 Pemeriksaan tes urine kehamilan 3 
43 Pendampingan Klien dengan kehamilan risiko tinggi 3 
44 Pengelolaan nyeri persalinan 3 
45 Perawatan ibu bersalin risiko tinggi 3 
46 Perawatan ikterus neonatus 3 
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No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
47 Perawatan perdarahan selama kehamilan 3 
48 Perawatan vulva hygiene 4 
49 Persiapan Klien untuk prosedur induksi 3 
50 Persalinan dengan balon kateter  
51 Persiapan klien untuk pembukaan tampon vagina 3 
52 Persiapan pemeriksaan USG 3 
53 Rujukan ke pelayanan keluarga berencana 3 
54 Latihan senam hamil 3 
55 Latihan senam nifas 3 
56 Edukasi promosi perlekatan saat menyusui 4 
57 Edukasi menyusui 4 
58 Pembentukan kelompok swabantu ASI 4 
59 Perawatan tali pusat 4 
60 Edukasi therapy skin to skin 4 
61 Perawatan model kangguru 4 
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Mata kuliah : Praktik Profesi Keperawatan kesehatan Jiwa (PPKKJ) 

Praktik Profesi Keperawatan Kesehatan Jiwa merupakan tahapan program 

yang menghantarkan mahasiswa ketika adaptasi profesi untuk menerima 

pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan 

jiwa yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sifatnya 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif serta memberikan pendidikan 

kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan 

etik serta menggunakan hasil penelitian terkini yang berkaitan dengan 

keperawatan jiwa. 

Praktik Profesi Keperawatan Kesehatan Jiwa berfokus pada penerapan 

asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kesehatan jiwa dalam konteks 

keluarga dan masyarakat melalui penerapan terapi modalitas keperawatan. 

Capaian pembelajaran 

Setelah mengikuti praktik profesi Keperawatan kesehatan Jiwa mahasiswa 

mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang terapeutik dalam pemberian asuhan 

keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa. 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

4. Memberikan asuhan keperawatan kepada individu, anak dan keluarga yang 

mengalami masalah adaptasi bio-psiko-sosio-spiritual terutama masalah 

gangguan jiwa dengan core problem; Hallusinasi, Waham, Harga Diri 

Rendah, Isolasi Sosial, Bunuh Diri, Perilaku Kekerasan dan Defisit 

Perawatan Diri. peserta pratik melakukan proses keperawatan jiwa 

5. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal. 



127 

6. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau 

faktor lain dari setiap klien yang unik. 

7. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien. 

8. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif. 

9. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan jiwa. 

10. Memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, kontinyu dan 

konsisten. 

11. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya. 

12. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

13. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan . 

14. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. 

15. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

16. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

17. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan. 

Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian: 

Tabel 15. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian pada PPKKJ 

No Kasus 
Tingkat 

pencapaian 

1 
Asuhan keperawatan klien yang mengalami masalah 
psikososial 

4 

1.1 Asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep 
diri 

4 

1.2 Asuhan keperawatan klien dengan Kecemasan 4 
1.3 Asuhan keperawatan klien kehilangan 4 

1.4 
Asuhan keperawatan kliendengan ketidakberdayaan 
dan keputusasan 

4 

2 Asuhan keperawatan klien dengan distres spiritual 4 
3 Asuhan keperawatan pada klien gangguan jiwa 4 
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No Kasus 
Tingkat 

pencapaian 

3.1 Asuhan keperawatan klien yang mengalami perilaku 
Kekerasan 

4 

3.2 Asuhan keperawatan klien yang mengalami bunuh 
diri 

4 

3.3 Asuhan keperawatan klien yang mengalami waham 4 

3.4 
Asuhan keperawatan klien yang mengalami 
halusinasi 

4 

3.5 
Asuhan keperawatanklien yang mengalami harga 
diri 
rendah dan isolasi sosial. 

4 

3.6 
Asuhan keperawatan klien yang mengalami defisit 
perawatan diri 

4 

4 
Asuhan keperawatan klien kelompok khusus: 
Psikotik Gelandangan. korban  pemerkosaan,  
Korban KDRT, Korban trafficking, dan Narapidana 

4 

 

Daftar keterampilan klinik keperawatan jiwa dan tingkat pencapaian: 

Tabel 16. Daftar Keterampilan Klinik dan Tingkat Pencapaian pada PPKKJ 

No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
1 Pemantauan efek samping pasca ECT 4 

2 
Pemasangan pagar pengaman tempat tidur sebelum 
ECT 

4 

3 Pemasangan penahan gigi sebelum ECT 4 
4 Pemantauan status mental 4 
5 Penilaian pasca prosedur ECT 4 
6 Penurunan pemicu disrefleksia 4 
7 Persiapan prosedur ECT 4 
8 Pemberian latihan otogenik 4 
9 Dukungan emosional 3 
10 Dukungan kelompok 3 
11 Dukungan koping keluarga 4 
12 Dukungan memaafkan 3 
13 Dukungan pengungkapan kebutuhan 3 
14 Dukungan pengungkapan perasaan 3 
15 Dukungan perasaan bersalah 3 
16 Dukungan perlindungan penganiayaan 3 
17 Edukasi keterampilan koping 4 
18 Edukasi keterampilan pencegahan kekambuhan 3 

19 
Edukasi metode modulasi pengalaman emosi 
(misal. Latihan asertif, teknik relaksasi, jurnal, 
aktivitas penyaluran energi) 

4 

20 Edukasi pemantauan mood secara mandiri 4 
21 Edukasi penanganan gangguan mood 4 
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No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
22 Edukasi penanganan marah 4 
23 Edukasi pengenalan pemicu gangguan mood 3 
24 Edukasi seklusi 4 
25 Edukasi teknik distraksi 3 

26 
Edukasi teknik pencegahan ekspresi marah 
maladaptif 4 

27 Edukasi teknik pengontrolan halusinasi 3 

28 
Fasilitasi pengisian kuesioner self report (beck 
depression inventory, skala status fungsional) 

4 

29 Identifikasi penyebab/pemicu kemarahan 4 
30 Orientasi realita 4 
 

31 
Pemantauan isi halusinasi (misalnya, kekerasan 
atau membahayakan diri) 

 

4 
32 Pemantauan perilaku halunisasi 4 
33 Pemantauan potensi perilaku agresif 4 
34 Pemantauan tanda dan gejala putus zat 3 
35 Pemantauan tingkat stres 4 
36 Pemantauan waham 3 
37 Pembatasan perilaku manipulatif 3 
38 Pemberian dukungan interaksi sosial 4 
 

39 
Pemberian kesempatan mengekspresikan marah 
secara adaptif 

 

4 
40 Pemberian reduksi ansietas 4 

41 Pemberian rekomendasi terlibat dalam kelompok 
pendukung 

4 

42 Pemberian seklusi 3 
43 Pemberian teknik distraksi 4 
44 Pemberian terapi detoksikasi zat 3 
45 Pemberian terapi kelompok 4 
46 Pemberian terapi keluarga 4 
47 Pemberian terapi mileu 3 
48 Pemberian terapi remedial 3 
49 Pemberian terapi rumatan metadon 3 
50 Pemberian terapi seni 3 
51 Pemberian terapi sentuhan 3 
52 Pencegahan aktivitas pemicu agresi 4 
53 Pencegahan cedera fisik akibat ekspresi marah 4 
54 Pencegahan penyalahgunaan zat 3 
55 Pencegahan waham 3 
56 Pengenalan reaksi marah terhadap stressor 4 
57 Pengendalian halusinasi 3 
58 Pengendalian marah 4 
59 Pengontrolan halusinasi 3 
60 Pengontrolan penyalahgunaan zat 3 
61 Pengontrolan waham 3 
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No Daftar Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
62 Perawatan putus zat 3 

63 
Perbaikan kesalahan konsepsi dan tidak 
menyalahkan orang lain 

3 

64 Promosi citra tubuh 4 
65 Promosi dukungan spiritual 4 
66 Promosi harapan 4 
67 Promosi harga diri 4 
68 Promosi hubungan positif 4 
69 Promosi kepercayaan diri 4 
70 Promosi kesadaran diri 3 
71 Promosi koping 3 
72 Promosi sistem pendukung 3 
73 Reduksi ansietas 3 
74 Rujuk untuk psikoterapi 4 
75 Skrining penyalahgunaan zat 3 
76 Pemantauan risiko perilaku kekerasan 4 
77 Pencegahan perilaku kekerasan 4 
78 Pengekangan fisik 4 

 

Daftar Rujukan : 
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Sheila L. Videbeck.(2011).Psychiatric Mental Health Nursing, fifth edition. 

Philadelphia:Wolters Kluwer, Lippincot William & Wilkins. 

Stuart, G.W.T., Keliat B.A., Pasaribu J. (2016). Prinsip dan Praktik Keperawatan 

Kesehatan Jiwa Stuart. 
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Mata Kuliah Semester 9 

Mata kuliah : Praktik Profesi Keperawatan Gerontik (PPKG) 

Praktik Profesi Keperawatan Gerontik merupakan program yang 

menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima pendelegasian 

kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional 

yang aman dan efektif, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi 

advokasi pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil 

penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan gerontik. 

Praktik Profesi Keperawatan Gerontik berfokus pada klien usia lanjut 

dengan masalah kesehatan yang bersifat aktual, risiko dan potensial serta untuk 

meningkatkan kualitas hidup klien. 

Capaian Pembelajaran 

Setelah mengikuti praktik profesi Keperawatan Gerontik mahasiswa 

mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada klien usia lanjut. 

2. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien usia 

lanjut 

a. Oksigenasi akibat COPD, Pneumonia hipostatik, Dekompensasio cordis, 

hipertensi. 

b. Eliminasi: BPH . 

c. Pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit: Diare. 

d. Nutrisi: KEP. 

e. Keamanan fisik dan Mobilitas fisik: fraktur, artritis. 

3. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau 

faktor lain dari setiap klien usia lanjut yang unik 

4. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien usia lanjut. 
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5. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif. 

6. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar dapat 

mengambil keputusan untuk dirinya. 

7. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

8. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan. 

Daftar kasus/keterampilan dan tingkat pencapaian: 

Tabel 17. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian pada PPKG 

No Daftar Kasus/ keterampilan 
Tingkat 

pencapaian 
1 Melakukan komunikasi efektif 4 
2 Melakukan pemeriksaan fisik 4 

3 Melakukan pemeriksaan terkait sesuai kebutuhan 
keluarga 4 

4 Melakukan pemberian edukasi kesehatan 4 

5 Menyiapkan media edukasi kesehatan sesuai 
kebutuhan lansia 4 

6 
Melakukan pemberian intervensi keperawatan sesuai 
prosedur keperawatan dan kebutuhan lansia 
berdasarkan masalah keperawatan 

4 

7 
Melakukan pemberian terapi modalitas atau 
komplementer sesuai masalah keperawatan pada 
lansia 

4 

8 Melakukan koordinasi dan rujukan sesuai kebutuhan 
lansia 4 

9 Dukungan proses berduka 4 
10 Edukasi perawatan demensia 4 
11 Perawatan demensia 3 
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Touhy, T. A., McCleary, L., Boscart, V., Jett, K. F. (2018). Ebersole and Hess' 
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Mata Kuliah: Praktik Profesi Keperawatan Gawat darurat dan Kritis 

(PPKGK) 

Praktik Profesi Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis merupakan program 

yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima 

pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan 

keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi 

pada klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan salah satu daftar 

rujukan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan keperawatan gawat darurat 

dan kritis. 

Praktik Profesi Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis mencakup asuhan 

keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia yang mengalami masalah 

pemenuhan kebutuhan dasarnya akibat gangguan salah satu sistem (organ) 

ataupun beberapa sistem (organ) tubuhnya dalam keadaan gawat darurat dan 

kritis. 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah mengikuti Praktik Profesi Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis 

mahasiswa mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat dan 

kritis. 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah klien pada 

berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat dan kritis akibat 

gangguan 

a. Termoregulasi: trauma kapitis. 

b. Oksigenasi: Infark Miokard, Gagal nafas, trauma thoraks 

c. Pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit: DM dengan ketoasidosis, 
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krisis tiroid. 

d. Keamanan fisik: keracunan, sengatan binatang berbisa. 

5. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal pada 

klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat dan kritis. 

6. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat dan kritis. 

7. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif pada klien dengan berbagai tingkat usia 

dalam keadaan gawat darurat dan kritis: resusitasi/RJP/BHD. 

8. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan 

gawat darurat (Triage) dan kritis. 

9. Menjalankan fungsi advokasi pada klien dengan berbagai tingkat usia dalam 

keadaan gawat darurat dan kritis untuk mempertahankan hak klien agar 

dapat mengambil keputusan untuk dirinya. 

10. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko pada klien 

dengan berbagai tingkat usia dalam keadaan gawat darurat dan kritis. 

11. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang berlaku 

dalam bidang kesehatan . 

12. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan . 

13. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. 

14. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional 

15. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

16. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan. 
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Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian keperawatan gawat darurat dan 

kritis: 

Tabel 18. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian pada PPKGDK 

No Daftar Kasus 
Tingkat 

Pencapaian 
1 Asuhan Keperawatan pasien Syok 4 
2 Asuhan Keperawatan pasien trauma dada 4 
3 Asuhan Keperawatan pasien Gagal nafas 4 
4 Asuhan Keperawatan pasien infark miokardium 4 
5 Asuhan Keperawatan pasien trauma kepala 4 
6 Asuhan Keperawatan pasien trauma abdomen 4 
7 Asuhan Keperawatan pasien trauma muskuloskeletal 4 
8 Asuhan Keperawatan pasien kegawatan obstetri 4 
9 Asuhan Keperawatan pasien overdosis dan keracunan 4 

10 
Asuhan Keperawatan pasien DM dengan ketoasidosis 
/ kegawatan hiperglikemia 

4 

11 Asuhan Keperawatan pasien DM dengan 
hipoglikemia 

4 

12 Asuhan Keperawatan pasien krisis tiroid 4 

13 
Asuhan Keperawatan pasien sengatan binatang 
berbisa 

4 

 

Daftar Keterampilan Klinik dan tingkat pencapaian keperawatan 

gawat darurat dan kritis: 

Tabel 19. Daftar Keterampilan Klinik dan Tingkat Pencapaian pada 
PPKGDK 

No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
1 Dukungan ventilasi dengan bag-valve-mask 4 
2 Edukasi ketidakseimbangan asam-basa 4 
3 Pemantauan hasil analisa gas darah 4 
4 Pemantauan posisi selang endotrakeal (ETT) 3 
5 Pemantauan tanda dan gejala gagal napas 4 
6 Pemasangan jalan napas buatan (OPA dan NPA) 4 

7 
Pembebasan jalan napas (head tilt, chin lift, jaw trust, 
in 
line) 

4 

8 Pengambilan sampel darah arteri 3 

9 
Pengeluaran sumbatan benda padat dengan forcep 
McGill 3 

10 Perawatan trakheostomi 4 
11 Interpretasi EKG 4 
12 Pemantauan CVP 4 
13 Pemberian balut tekan 4 
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No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
14 Pengaktifkan code blue 4 
15 Penggunaan syringe pump 4 
16 Perawatan akses vena sentral 3 
17 Resusitasi jantung paru 4 
18 Edukasi nutrisi parenteral 4 
19 Identifikasi indikasi pemberian nutrisi parenteral 4 
20 Pemberian nutrisi parenteral 4 
21 Penggunaan infusion pump 4 
22 Perawatan resusitasi cairan 4 
23 Pemasangan bidai 4 
24 Pemantauan CPP 4 
25 Pemantauan tingkat delirium 4 
26 Pemantauan tanda dan gejala intoksikasi 4 
27 Identifikasi tanda dan gejala overdosis 4 
28 Pemasangan brace /neck collar 4 
29 Penjahitan luka 4 
30 Triase 4 
31 Triase bencana 4 
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Mata kuliah: Praktik Profesi Keperawatan Keluarga dan Komunitas 

(PPKKK) 

Beban  : 4 SKS 

Deskripsi Mata kuliah Praktik Profesi Keperawatan Keluarga : 

Mata kuliah praktik profesi keperawatan keluarga merupakan tahapan 

program yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk menerima 

pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan 

untuk pencegahan primer, sekunder dan tersier kepada keluarga dengan masalah 

kesehatan yang bersifat aktual, risiko dan potensial. Mahasiswa juga memperoleh 

latihan untuk menjalankan fungsi advokasi, membuat keputusan legal dan etik 

serta menggunakan hasil penelitian terkini terkait dengan keperawatan keluarga. 

Praktik profesi keperawatan keluarga berfokus pada penerapan kebijakan dan 

program pemerintah tentang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan keluarga 

melalui kerja sama dengan lintas program dan sektoral. 

Praktik profesi pada keluarga dikelola oleh mahasiswa secara individual 

sesuai dengan empat belas dasar kebutuhan manusia menurut Henderson. 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah mengikuti praktik profesi keperawatan keluarga mahasiswa mampu: 

1. Melakukan komunikasi yang efektif dalam pemberian asuhan keperawatan 

pada individu dalam keluarga maupun keluarga sebagai satu unit. 

2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dengan keluarga. 

3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah-masalah 

pada keluarga. 

5. Bekerjasama dengan unsur terkait di masyarakat dalam menerapkan asuhan 

keperawatan keluarga. 

6. Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan etis dan legal: 

merencanakan program keluarga berencana. 

7. Memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai etnik, agama atau 

faktor lain dari setiap individu dalam keluarga. 
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8. Mengkolaborasikan berbagai aspek dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan 

keluarga. 

9. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan 

dengan standar yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif. 

10. Mengembangkan intervensi yang kreatif dan sesuai dengan kemampuan 

keluarga terutama dalam aspek promotif dan preventif. 

11. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan 

asuhan keperawatan keluarga. 

12. Memberikan asuhan keperawatan keluarga yang berkualitas secara holistik, 

kontinyu dan konsisten. 

13. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak keluarga agar 

dapat mengambil keputusan untuk dirinya. 

14. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

15. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan. 

16. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif melalui kemitraan baik 

dengan profesi kesehatan lain maupun penentu kebijakan di masyarakat. 

17. Mengembangkan potensi diri terkait dengan keterampilan melakukan 

intervensi untuk meningkatkan kemampuan profesional. 

18. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan dengan 

pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai lembaga yang memiliki 

perhatian terhadap keluarga baik nasional maupu internasional. 

19. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan 

keperawatan keluarga. 

20. Mampu melaksanakan terapi modalitas/komplementer sesuai dengan 

kebutuhan keluarga. 
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Daftar Kasus dan Tingkat pencapaian: 

Tabel 20. Daftar Kasus dan Tingkat Pencapaian pada PPKKK 

No Kasus Tingkat Pencapaian 
1 Keluarga pasangan baru 
1.1 Askep terkait komunikasi dan interaksi 4 
1.2 Askep terkait perubahan kebutuhan fisiologis 4 
1.3 Askep terkait perubahan sosial 4 
1.4 Askep terkait persiapan kehamilan 4 
2 Keluarga menanti kelahiran 
2.1 Askep terkait kebutuhan fisiologis kehamilan 4 
2.2 Askep terkait kebutuhan psikososial kehamilan 4 
2.3 Askep terkait kebutuhan nutrisi bumil 4 
3 Keluarga dengan toddler 
3.1 Askep terkait nutrisi dan laktasi 4 

3.2 
Askep terkait kebutuhan pertumbuhan dan 
perkembangan usia 1 hari - 36 bulan 

4 

4 Keluarga dengan balita 

4.1 
Askep terkait kebutuhan pertumbuhan dan 
perkembangan balita 

4 

4.2 Askep terkait kebutuhan pola asuh 4 
5 Keluarga dengan anak usia sekolah (AUS) 
5.1 Askep terkait kebutuhan fisiologis AUS 4 
5.2 Askep terkait kebutuhan psikososial AUS 4 
5.3 Askep terkait kebutuhan belajar AUS 4 
6 Keluarga dengan remaja 
6.1 Askep terkait kebutuhan fisiologis remaja 4 
6.2 Askep terkait kebutuhan psikososial remaja 4 

6.3 
Askep terkait kebutuhan komunikasi dan 
interaksi dengan remaja 

4 

7 Keluarga dewasa 
7.1 Askep terkait penyakit menular 4 
7.2 Askep terkait penyakit tidak menular 4 

 

Daftar Keterampilan Keperawatan Keluarga dan tingkat pencapaian: 

Tabel 21 Daftar Keterampilan dan Tingkat Pencapaian pada Praktik 
Keperawatan Keluarga 

No Keterampilan keperawatan Tingkat pencapaian 
1 Melakukan komunikasi efektif 4 
2 Melakukan pemeriksaan fisik 4 

3 Melakukan pemeriksaan 
kebutuhan keluarga 

terkait sesuai 4 

4 Melakukan pemberian edukasi kesehatan 4 

5 
Menyiapkan media edukasi kesehatan sesuai 
kebutuhan keluarga 

4 
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No Keterampilan keperawatan Tingkat pencapaian 

6 
Melakukan pemberian intervensi keperawatan 
sesuai prosedur keperawatan dan kebutuhan 
keluarga berdasarkan masalah keperawatan 

4 

7 
Melakukan pemberian terapi modalitas atau 
komplementer sesuai masalah keperawatan 
dalam keluarga 

4 

8 
Melakukan koordinasi dan rujukan sesuai 
kebutuhan keluarga 

4 

9 Mengevaluasi tingkat kemandirian keluarga 4 
10 Pelibatan keluarga dalam program perawatan 4 
11 Dukungan keluarga merencanakan 4 
12 perawatan 4 
13 Edukasi dengan komunikasi efektif 4 
14 Dukungan penampilan peran 4 
15 Koordinasi diskusi keluarga 4 
16 Mobilisasi keluarga 4 
17 Modifikasi perilaku keterampilan sosial 4 
18 Pendampingan keluarga 4 
19 Promosi dukungan keluarga 4 
20 Promosi dukungan sosial 4 
21 Promosi keutuhan keluarga 4 
22 Promosi komunikasi efektif 4 
23 Promosi pengasuhan 4 
24 Promosi proses efektif keluarga 4 
25 Promosi sosialisasi 4 
26 Rujukan ke terapi keluarga 4 
27 Pemantauan kepatuhan minum obat 4 

 

Deskripsi Mata Kuliah Praktik Profesi Keperawatan Komunitas : 

Praktik Profesi Keperawatan Komunitas fokus pada pemberian pelayanan 

dan asuhan keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder dan tersier terhadap 

masyarakat dengan masalah yang bersifat aktual, risiko ataupun sejahtera. Fokus 

praktik adalah keluarga dan kelompok di komunitas. Lingkup pembahasan 

mengenai kebutuhan dasar manusia pada semua rentang usia (bayi sampai lanjut 

usia). Pelaksanaan praktik keperawatan komunitas dilakukan mahasiswa secara 

berkelompok yang ditempatkan diwilayah setingkat rukun warga (RW). Praktik 

keperawatan dilaksanakan dengan sasaran kelompok sesuai tumbuh kembang. 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah mengikuti Praktik Profesi Keperawatan Komunitas mahasiswa 

mampu: 
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1. Melakukan pengkajian kelompok dan menganalisis hasilnya 

2. Mengimplementasikan tindakan atau prosedur untuk pemenuhan kebutuhan 

keluarga dan kelompok di komunitas 

3. Mengevaluasi tindakan pemenuhan kebutuhan keluarga dan kelompok di 

komunitas dan merencanakan tindak lanjut 

4. Menerapkan berbagai prinsip kependidikan kesehatan dengan sasaran klien, 

teman sejawat dan tim kesehatan dalam bidang keperawatan 

5. Berkomunikasi terapeutik pada klien, teman sejawat dan tim kesehatan 

6. Menerapkan prinsip etik dan legal dalam pelaksanaan praktik 

7. Menerapkan prinsip penelitian dalam praktik keperawatan komunitas 

8. Menunjukkan peran sebagai leader dalam mengelola praktik keperawatan 

komunitas 

Daftar Keterampilan Klinik dan Target pencapaian : 

No Keterampilan Klinik 
Tingkat 

pencapaian 
1 Melakukan pengkajian keluarga dan komunitas 4 
2 Menyusun kisi-kisi instrumen pengkajian komunitas 4 
3 Melakukan pemeriksaan fisik individu dalam keluarga 4 
4 Menentukan scoring masalah keluarga dan komunitas 4 
5 Melakukan intervensi keperawatan keluarga : 4 
 a. Tehnik relaksasi: nafas dalam 4 
 b. ROM 4 
 c. Kompres hangat 4 
 d. Inhalasi sederhana 4 
 e. fisioterapi dada 4 

6 
Memberikan edukasi kesehatan pada keluarga dan 
masyarakat 

4 

7 Melakukan evaluasi askep keluarga dan komunitas 4 
8 Identifikasi tingkat pengetahuan 4 
9 Bimbingan antisipatif 4 
10 Edukasi program pengobatan 4 
11 Edukasi program perawatan 4 
12 Promosi kepatuhan program pengobatan 4 
13 Promosi kepatuhan program perawatan 4 
14 Promosi literasi kesehatan 4 
15 Surveilens masalah kesehatan 4 
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Mata kuliah : Praktik Profesi Manajemen Keperawatan 

Praktik Profesi Manajemen Keperawatan merupakan program yang 

menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk dapat menerapkan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan manajemen & kepemimpinan dalam 

pelayanan keperawatan yang sesuai dengan keadaan saat ini. 

Praktik Profesi Manajemen Keperawatan mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dengan menerapkan berbagai 

gaya kepimpinan yang efektif. Selama praktik mahasiswa memprakarsai 

perubahan yang efektif dan inovatif dalam asuhan keperawatan dan pelayanan 

keperawatan. 

Capaian Pembelajaran : 

Setelah mengikuti Praktik Profesi Manajemen Keperawatan mahasiswa 

mampu: 

1. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim. 

2. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 

3. Mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dan manajemen keperawatan. 

4. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana ruangan keperawatan secara 

berkelompok. 

5. Mengorganisasikan manajemen ruangan keperawatan secara berkelompok. 

6. Mencegah dan menyelesaikan konflik di dalam tim. 

7. Memberikan pengarahan kepada anggota timnya. 

8. Melakukan supervisi terhadap anggota timnya. 

9. Melakukan evaluasi terhadap anggota timnya. 

10. Menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan kondisi ruangan. 

11. Melaksanakan perubahan dalam asuhan dan pelayanan keperawatan. 

12. Mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui penggunaan 

strategi manajemen kualitas dan manajemen risiko. 

13. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan. 

14. Mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif. 

15. Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. 
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16. Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

17. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pengelolaan klien. 

Daftar Keterampilan dan tingkat pencapaian: 

Tabel 22. Daftar Keterampilan dan Tingkat Pencapaian pada Praktik 
Profesi Manajemen Keperawatan 

No Keterampilan 
Tingkat 

Pencapaian 
KL x KD 

1 Konferensi mulitidisiplin (pre dan post conference) 3 
2 Identifikasi faktor risiko kecelakaan kerja 4 
3 Pemberian informed consent tindakan 4 
4 Penerimaan rujukan balik 4 
5 Pengendalian infeksi 4 
6 Rujukan Klien 4 
7 Transfer Klien 4 
8 Timbang terima 3 
9 Ronde keperawatan 3 
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Mata kuliah : Karya Ilmiah Akhir 

Mata kuliah ini dimulai dengan praktik sesuai peminatan mahasiswa 

(Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah, 

Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas, dan Keperawatan Gerontik). 

Kegiatan berikutnya adalah penyusunan laporan sesuai dengan kasus yang dipilih. 

Mata kuliah ini berfokus pada pendekatan ilmiah sebagai strategi pemecahan 

masalah, identifikasi fenomena kebutuhan/masalah keperawatan, penerapan 

intervensi sesuai praktik berbasis bukti. Wahana praktik yang digunakan adalah 

rumah sakit, puskesmas, dan komunitas. Bahasa pengantar yang digunakan adalah 

Bahasa Indonesia. 

Capaian Pembelajaran: 

Bila dihadapkan pada pasien/klien: individu atau keluarga yang mengalami 

masalah kesehatan pada area peminatan keperawatan baik anak, maternitas, 

medikal bedah, jiwa, komunitas serta gerontik, mahasiswa mampu menyusun 

karya ilmiah akhir berdasarkan asuhan keperawatan dengan pendekatan ilmiah 

sebagai strategi pemecahan masalah, identifikasi fenomena kebutuhan/masalah 

keperawatan, dan penerapan intervensi sesuai praktik berbasis bukti. 
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BAB 4 

PANDUAN PELAKSANAAN KURIKULUM PROFESI NERS BERBASIS 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mengacu capaian pembelajaran atau 

KKNI, pada tahap profesi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

kurikulum pada tahap akademik. Penerapan kurikulum tahap profesi menjadi 

berkesinambungan dengan kurikulum tahap akademik. Oleh karena itu, penerapan 

kurikulum tahap profesi merupakan proses memantapkan semua kompetensi yang 

telah dimiliki pada program akademik dan memverifikasinya dengan memberikan 

kewenangan untuk melaksanakan kompetensi tersebut. 

Pada kurikulum tahap profesi ners ini para peserta didik menerapkan ilmu 

pengetahuan teori, konsep dan keterampilan teknis yang telah dikuasai pada 

program akademik pada klien langsung melalui program internship dimana 

peserta didik dibimbing oleh seorang perawat sebagai preceptor. Keberadaan 

preceptor sangat diperlukan oleh peserta didik terutama dalam menjamin 

keterlaksanaan layanan pasien yang berkualitas serta menjamin keberadaan 

peserta didik bukan merupakan pihak yang didaya-gunakan karena ketidak-

cukupan tenaga atau dianggap sebagai tenaga gratisan. Disamping itu, preceptor 

juga diperlukan untuk mengurangi stres yang mungkin dialami oleh peserta didik 

sebagai lulusan sarjana keperawatan baru yang belum mengenal dunia kerja 

sebenarnya serta untuk menjamin bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada 

pada peserta didik, tidak diberikan secara lebih dini atau tidak seharusnya 

diberikan secara kurang tepat. Yang terakhir, tentu saja untuk mengurangi risiko 

pekerjaan terjadi pada peserta didik dan pasien terutama pada lingkungan layanan 

kesehatan yang lebih kompleks. Beban studi pada program profesi ini adalah 36 

sks. 

Dalam menerapkan tahap profesi, seluruh komponen profesi (staf akademik 

dan staf dari wahana praktik) harus terlibat secara aktif dan melakukan berbagai 

kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan mengevaluasi 

dan membuat keputusan tentang kompetensi dan kewenangan yang dijalankan 

peserta didik. Dengan penetapan keputusan tersebut peserta didik dinyatakan 

layak atau tidak layak mengemban peran dan fungsi sebagai Ners. 
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Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan pasal 16 ayat 1 mahasiswa Keperawatan pada akhir masa 

pendidikan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan kegiatan program profesi, mulai 

dari tahap persiapan, implementasi dan proses bimbingan yang sesuai dalam KBK 

profesi. Disamping itu, karena pendekatan proses bimbingan masih merupakan 

metoda atau model yang baru dalam pendidikan keperawatan, maka bahasan 

tentang model bimbingan diberikan secara rinci. Tujuannya agar terdapat 

pemahaman yang sama dari seluruh pengelola dan pelaksana program profesi 

tentang bagaimana model bimbingan harus diberikan agar tujuan pelaksanaan 

kompetensi yang disertai dengan kewenangan dari peserta didik dapat dicapai. 

 

4.1 Fase Persiapan 

Tahap ini merupakan periode dimana pemahaman tentang pelaksanaan 

kegiatan program profesi harus tumbuh sebelum tahap implementasi program 

profesi dijalankan. Tahap persiapan terdiri dari ketentuan pelaksanaan praktik; 

persyaratan pelaksanaan praktik; profil yang harus dimiliki oleh lulusan program 

profesi; kompetensi yang harus dicapai selama program profesi; mata kuliah yang 

harus dilaksanakan pada program profesi; penerapan hubungan kompetensi 

dengan mata kuliah dan beban studi; wahana praktik dan pencapaian kompetensi. 

 

4.1.1 Ketentuan Pelaksanaan Praktik 

1. Fokus implementasi pada pencapaian kompetensi/capaian pembelajaran 

peserta didik. 

2. Beban studi : 36 sks (Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi). 

3. Beban studi yang dirancang secara nasional adalah = 29 sks untuk 

kompetensi utama dan 7 sks kompetensi global maupun kompetensi 

pendukung (penciri institusi). 

4. Kompetensi global meliputi kemampuan memberikan asuhan keperawatan 

pada pasien HIV/AIDS, trauma, Flu babi (H1N1), Flu Burung (H1N5), 
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asuhan keperawatan pada kondisi emergensi dan darurat masal. Selain itu, 

kemampuan menggunakan teknologi informasi terkini, berbahasa Inggris 

dengan lancar, serta memiliki kemampuan enterpreuner. Materi ini dapat 

dimasukkan pada mata kuliah tertentu seperti Keperawatan Medikal bedah, 

Keperawatan Anak, Keperawatan Komunitas dan Keperawatan Gawat 

Darurat dengan menambahkan beban studi. Demikian juga kompetensi 

penciri institusi seandainya dapat terakomodasi ke dalam mata kuliahyang 

sudah ada. 

5. Kegiatan profesi dilaksanakan dalam 2 semester. 

6. Penerapan KBK profesi disesuaikan dengan upaya pencapaian Visi dan misi 

institusi yang mencirikan kekhasan dari institusi tersebut. 

7. Mahasiswa yang akan masuk klinik telah lulus uji masuk klinik yang 

diadakan oleh institusi pendidikan bekerjasama dengan rumah sakit terkait 

atau mahasiswa sudah mengikuti serangkaian pembelajaran persiapan 

praktik klinik dan sudah dinyatakan lulus pada kegiatan tsb yang dilakukan 

institusinya. 

8. Minimal keterampilan klinik yang harus dikuasai adalah: 

a. Pemeriksaan fisik. 

b. Prosedur pemberian obat secara 12 benar. 

c. Pemberian oksigen, suksion, nebulisasi, fisioterapi dada dan postural 

drainage. 

d. Prosedur pemasangan infus dan enteral. 

e. Prosedur pemasangan kateter urin. 

f. Prosedur pemasangan selang naso gastrik (NGT). 

g. Prosedur pencegahan cedera. 

h. Resusitasi Jantung Paru (basic life support = BLS). 

i. Perawatan luka 

j. Pemberian transfusi darah dan produknya. 

k. Prosedur pencegahan infeksi nosokomial. 

l. Pendokumentasian dan pelaporan. 

9. Keterampilan tambahan lain yang diujikan berdasarkan kebutuhan RS atau 

ruangan setempat yang spesifik. Sebagai contoh: jika akan menempatkan 
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peserta didik di RS Bersalin, maka kompetensi pemasangan kateter urin 

untuk memicu kontraksi uterus dan pemeriksaan Leopold harus lulus dan 

dimiliki oleh peserta didik, sedangkan jika akan menempatkan peserta didik 

di RS jiwa, maka beberapa kompetensi seperti berkomunikasi terapeutik dan 

Terapi Aktifitas Kelompok (TAK) harus dimiliki terlebih dahulu sebelum 

masuk ke wahana praktik tersebut. 

10. Kompetensi utama dapat dicapai di RS tipe A. B, dan B pendidikan 

sedangkan kompetensi pendukung dan lainnya dapat dilaksanakan di RS 

tipe C atau tatanan layanan kesehatan lain yang sesuai. 

11. Selama periode program profesi, semua penugasan yang sifatnya tertulis 

diminimalisasi sehingga penugasan tertulis hanya ditujukan untuk 

kepentingan langsung kegiatan klien seperti pendokumentasian dan laporan, 

serta presentasi kasus. 

 

4.1.2 Persyaratan pelaksanaan praktik 

1. Wahana praktik memiliki kasus yang diperlukan untuk pencapaian 

pembelajaran. 

2. Pembimbing klinik yang berfungsi sebagai preceptor / mentor sudah 

memiliki sertifikat pelatihan Preceptor. 

3. Setiap ruangan tempat mahasiswa praktik tersedia pembimbing klinik atau 

perawat senior untuk menjadi preceptor/mentor. 

4. Tersedia uraian tugas dan kewenangan preceptor /mentor. 

5. Tersedia pedoman praktik di setiap stase. 

6. Tersedia buku prosedur tindakan keperawatan. 

7. Tersedia buku log untuk mahasiswa. 

8. Setiap mahasiswa memiliki ”nursing kit” . 

 

4.1.3 Profil yang harus dimiliki lulusan program profesi 

1. Care Provider (Pemberi asuhan keperawatan) 

2. Communicator (Interaksi dan transaksi dengan klien, keluarga, dan tim 

kesehatan) 
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3. Educator dan health promotor (Pendidikan dan promosi kesehatan bagi 

klien, keluarga dan masyarakat) 

4. Managerdan leader (Manajemen praktik/ruangan pada tatanan rumah sakit 

maupun masyarakat) 

5. Researcher (Peneliti ) 

6. Profil lain yang mendukung visi / penciri institusi. 

 

4.1.4 Capaian pembelajaran yang harus dicapai selama tahap profesi 

1. Mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam memberi asuhan 

2. Mampu menerapkan pengetahuan, kerangka etik dan legal dalam sistem 

kesehatan yang berhubungan dengan keperawatan 

3. Mampu membuat keputusan etik 

4. Mampu memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai sumber-

sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik *) 

5. Mampu menjamin kualitas asuhan holistik secara kontinyu dan konsisten*) 

6. Mampu menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif 

7. Mampu menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah 

klien *) 

8. Mampu menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak klien agar 

dapat mengambil keputusan untuk dirinya *) 

9. Mampu menggunakan prinsip-prinsip peningkatan kualitas 

berkesinambungan dalam praktik 

10. Mampu  mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai 

dengan SOP *) 

11. Mampu berkolaborasi dalam berbagai aspek untuk pemenuhan kebutuhan 

kesehatan klien *) 

12. Mampu melaksanakan terapi modalitas sesuai dengan kebutuhan *) 

13. Mampu mempertahankan lingkungan yang aman secara konsisten melalui 

penggunaan strategi menjamin kualitas dan manajemen risiko 

14. Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang 

berlaku dalam bidang kesehatan *) 

15. Mampu berkolaborasi dalam kegiatan pelayanan keperawatan *) 



152 

16. Mampu memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan 

akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan *) 

17. Mampu menggunakan prinsip-prinsip peningkatan kualitas 

berkesinambungan dalam praktik *) 

18. Mampu mewujudkan lingkungan bekerja yang aman 

19. Mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja 

tim dan pemberian asuhan keperawatan dengan mempertahankan hubungan 

kolaboratif *) 

20. Mampu merancang, melaksanakan proses penelitian sederhana serta 

memanfaatkan hasil penelitian dalam upaya peningkatan kualitas asuhan 

keperawatan. 

21. Mampu mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam 

mengembangkan asuhan keperawatan. 

22. Mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di bidang keperawatan 

dan kesehatan. 

23. Mampu mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan kemampuan 

professional 

24. Mampu berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 

25. Mampu mengembangkan potensi diri untuk mempertahankan kompetensi 

(deskriptif) 

Keterangan: 

*) Menerapkan kewenangan melakukan, diperoleh secara bertahap sesuai 

dengan program mentoring dan preceptoring. 

 

4.1.5 Kegiatan fokus mata kuliah yang diberikan untuk keberhasilan 

Capaian pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 

1. Mampu melakukan 
komunikasi yang efektif 
dalam memberi asuhan 

1. Konsep komunikasi secara umum 
2. Perspektif, trend dan isu 

komunikasidalam pelayanan kesehatan 
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi 

komunikasi 
4. Pengaruh faktor budaya dalam 

komunikasi (klinik dan komunitas) 
5. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan 
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Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 
6. Khususnya komunikasi multidisiplin 
7. Konsep komunikasi terapeutik 
8. Menghadirkan diri secara terapeutik 
9. Tahap – tahap komunikasi terapeutik 
10. Tehnik – tehnik komunikasi terapeutik 
11. Hambatan dalam komunikasi terapeutik 
12. Komunikasi terapeutik pada kondisi 

khusus dan berbagai rentang usia 
2. Mampu menerapkan 

pengetahuan, kerangka etik 
dan legal dalam sistem 
kesehatan yang 
berhubungan 
dengan keperawatan. 

1. Penerapan etika RS, etika layanan 
keperawatan, etika profesi 

2. Penerapan kode etik keperawatan 
3. Mempertahankan hak pasien 
4. Profesionalisme keperawatan 
5. Hukum kesehatan. 
6. Pengambilan keputusan etik terkait 

pasien 
7. Prinsip-prinsip legal dalam praktik 

keperawatan : malpraktik, neglected, 

pertanggunggugatan (mandiri dan 
limpahan), pertanggungjawaban, dan 
lain-lain 

8. Fungsi advokasi 

3. Mampu membuat keputusan 
etik 

4. Mampu memberikan asuhan 
peka budaya dengan 
menghargai sumber-sumber 
etnik, agama atau faktor lain 
dari setiap pasien yang unik. 

*) 

1. Mempertimbangkan latar belakang 
pasien dan menyesuaikan dalam asuhan 
yang diberikan. 

2. Menerapkan holistic care pada klien 
3. Menerapkan transcultural nursing 

4. Menggunakan pendekatan agama, 
kepercayaan,dan spiritual dalam praktik 
keperawatan 

5. Menghargai keinginan pasien dalam 
terapi alternatif atau pelengkap 
(complementary nursing) 

5. Mampu menjamin kualitas 
asuhan holistik secara 
kontinyu dan konsisten *) 

1. Menerapkan proses keperawatan 
2. Menerapkan konsep Caring, Holism dan 

Humanism 
3. Mempertimbangkan keperawatan lintas 

budaya 
4. Mempertahankan spiritualitas / 

Religiositas 
5. Menerapkan ilmu Keperawatan Klinik 

& Komunitas 
6. Menggunakan Teknologi Informasi 

dalam keperawatan 
7. Mempertahankan kualitas 
8. Melakukan pendidikan kesehatan 
9. Mempertahankan Hak dan Kewajiban 
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Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 
Pasien 

10. Melakukan Prosedur Keperawatan 
dengan handal 

11. Menerapkan komunikasi Terapeutik 
12. Mempertahankan Patient Safety 

13. Mempertahankan Infection Control. 

6. Mampu menggunakan 
teknologi dan informasi 
kesehatan secara efektif 

1. Menggunakan perangkat komputer dan 
jaringan dalam mengakses teknologi 
terkini dalam keperawatan dan 
kesehatan. 

2. Menerapkan klasifikasi intervensi dan 
outcome keperawatan (NIC-NOC atau 
lainnya) 

7. Mampu menggunakan 
proses keperawatan dalam 
menyelesaikan masalah 
klien *) 

1. Penerapan Keperawatan Maternitas 
dalam Konteks Keluarga. 

2. Penerapan Keperawatan Medikal Bedah 
3. Penerapan Keperawatan Anak dalam 

Konteks Keluarga 
4. Penerapan Keperawatan pada lansia 
5. Penerapan Keperawatan Kritis dan 

Gawat Darurat 
6. Askep klien dg Gawat Darurat pada 

Sistem Kardiovaskuler 
7. Askep klien dg Gawat Darurat pada 

Shock dan Trauma Multisistem 
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu dan Bencana 
9. Penerapan keperawatan Kesehatan Jiwa 
10. Penerapan keperawatan Keluarga 
11. Penerapan keperawatan Home Care 
12. Penerapan keperawatan Komunitas 
13. Asuhan Keperawatan pada Kelompok 

Khusus (Kesehatan kerja, UKS) 
14. Mengelola mutu dan risiko asuhan 

keperawatan 
15. Menerapkan terapi modalitas 

keperawatan pada berbagai kondisi 
termasuk terapi komplementer. 

16. Mengelola asuhan menggunakan 
pendekatan holistik, preventif, promotif, 

kuratif, restorative, rehabilitatif, 

consolation of the dying. 
8. Mampu menjalankan fungsi 

advokasi untuk 
mempertahankan hak klien 
agar dapat mengambil 
keputusan untuk dirinya *) 

1. Menggunakan hak moral dalam 
pengambilan keputusan 

2. Menerapkan pendekatan etik dalam 
pengambilan keputusan 

3. Mempertimbangkan hak pasien dan 
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Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 
keluarga dalam pelayanan kesehatan 

9. Mampu menggunakan 
prinsip-prinsip peningkatan 
kualitas berkesinambungan 
dalam praktik 

Self management of learning 

1. Terlibat aktif dalam diskusi kasus klien 
2. Aktif dalam kegiatan ilmiah 
3. Membaca artikel ilmiah keperawatan. 
4. Mengikuti kursus, pelatihan tentang 

asuhan keperawatan. 
10. Mampu mendemonstrasikan 

keterampilan teknis 
keperawatan yang sesuai 
dengan SOP *) 

Menerapkan keterampilan-keterampilan 
teknis keperawatan (keterampilan dasar dan 
keterampilan khusus) sesuai dengan tingkat 
usia di setiap tatanan pelayanan kesehatan. 

11. Mampu mengkolaborasikan 
berbagai aspek dalam 
pemenuhan kebutuhan 
kesehatan klien *) 

1. Membahas secara ilmiah tentang kondisi 
klien dengan profesi lain. 

2. Memberikan asupan dan saran kepada 
profesi lain terkait kondisi pasien. 

12. Mampu melaksanakan terapi 
modalitas sesuai dengan 
kebutuhan *) 

1. Menerapkan terapi komplementer 
seperti massage, terapi sentuhan, 
pernapasan efektif, herbal. 

2. Menerapkan terapi keperawatan holistik 
3. Menerapkan terapi modalitas seperti 

terapi kelompok, terapi keluarga, terapi 
perilaku 

13. Mampu mempertahankan 
lingkungan yang aman 
secara konsisten melalui 
penggunaan strategi 
menjamin kualitas dan 
manajemen risiko 

1. Mengkaji situasi pelayanan / asuhan 
keperawatan. 

2. Mengikuti alur penanganan pasien 
3. Mengorganisasikan kegiatan layanan 
4. Menerapkan pengelolaan kasus. 
5. Mengendalikan kualitas asuhan 

keperawatan 

14. Mampu melaksanakan 
pelayanan kesehatan sesuai 
dengan kebijakan yang 
berlaku dalam bidang 
kesehatan *) 

1. Mempertahankan Keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) 

2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan 
SOP 

3. Menerapkan prinsip bekerja dengan 
benar dalam asuhan keperawatan. 

4. Memberikan tindakan keperawatan yang 
diperlukan dalam mempertahankan K3 

15. Mampu berkolaborasikan 
pelayanan keperawatan *) 

1. Membahas tentang terapi klien dengan 
tim medik. 

2. Mempertahankan kepentingan klien jika 
terdapat dilema tentang terapi. 

3. Membahas tentang diet dan nilai2 lab 
yang relevan. 

4. Mempertimbangkan kebutuhan gizi 
untuk anak, klien dewasa, ibu hamil, 
dan masyarakat. 



156 

Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 

16. Mampu memberikan 
dukungan kepada tim 
asuhan dengan 
mempertahankan 
akontabilitas asuhan 
keperawatan yang diberikan 
*) 

1. Menerapkan dinamika kelompok (team 

building) 

2. Memberikan pengarahan pada bawahan 
atau anggota tim. 

3. Menggunakan gaya kepemimpinan yang 
sesuai untuk klien, keluarga, sejawat, 
dan masyarakat. 

4. Menggunakan pendekatan sistematis 
dalam mengelola konflik, 
memperkenalkan perubahan 

17. Mampu mewujudkan 
lingkungan bekerja yang 
aman 

1. Berkomunikasi Profesional dan 
kaitannya dengan Pelayanan Kesehatan 
/ Keperawatan 

2. Berkomunikasi dalam konteks sosial 
dan keaneka ragaman Budaya serta 
Keyakinan 

3. Mempertahankan K3. 
4. Berkolaborasi dengan sejawat, senior, 

atau profesi lain. 
18. Mampu menggunakan 

keterampilan interpersonal 
yang efektif dalam kerja tim 
dan pemberian asuhan 
keperawatan dengan 
mempertahankan hubungan 
kolaboratif *) 

1. Menerapkan pola komunikasi efektif 
untuk kepentingan kepuasan pelanggan, 
dalam berkolaborasi dan kerja tim. 

2. Membina hubungan kerja secara baik 
dengan pihak lain yang terkait. 

19. Mampu merancang, 
melaksanakan proses 
penelitian sederhana serta 
memanfaatkan hasil 
penelitian dalam upaya 
peningkatan kualitas asuhan 
keperawatan. 

1. Mengidentifikasi fenomena klien dan 
lingkungan 

2. Menyusun rumusan masalah dan tujuan 
penelitian. 

3. Mengembangkan instrumen penelitian 
4. Melakukan pengumpulan data 
5. Menganalisis data 
6. Mendesiminasi dan publikasi hasil 

penelitian. 
20. Mampu mengembangkan 

pola pikir kritis, logis dan 
etis dalam mengembangkan 
asuhan keperawatan 

1. Menyelesaikan masalah klien secara 
efektif dan efisien serta sistematis. 

2. Menindak lanjuti hasil dari penyelesaian 
masalah klien. 

21. Mampu mengikuti 
perkembangan ilmu dan 
teknologi di bidang 
keperawatan dan kesehatan. 

1. Menggunakan perangkat komputer dan 
jaringan dalam mengakses teknologi 
terkini dalam keperawatan dan 
kesehatan 

2. Menerapkan klasifikasi intervensi dan 
outcome keperawatan (NIC- NOC atau 
lainnya) 
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Capaian Pembelajaran Fokus Materi Pembelajaran Praktik 
22. Mampu mengembangkan 

potensi diri untuk 
meningkatkan kemampuan 
professional 

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
ilmiah keperawatan. 

2. Terlibat dalam diskusi tentang layanan 
kesehatan dan keperawatan. 

23. Mampu berkontribusi dalam 
mengembangkan profesi 
keperawatan 

 

24. Mampu mengembangkan 
potensi diri untuk 
mempertahankan 
kompetensi (deskriptif) 

1. Melakukan proses pembelajaran 
sepanjang hayat 

2. Mewujdkan perubahan yang positif 
untuk kepentingan klien, layanan, dan 
profesi. 

 

4.1.6 Penerapan Hubungan Capaian Pembelajaran dengan Mata Kuliah dan 

Beban Studi 

Capaian Pembelajaran Mata Ajar Dan Beban Studi 
1. Melakukan komunikasi 

efektif 
2. Membantu melaksanakan 

pendidikan kesehatan 
3. Mengelola administrasi 

keperawatan 
4. Berpartisipasi aktif sebagai 

anggota tim. 
5. Mampu menerapkan aspek 

etik dan legal dalam praktik 
keperawatan. 

6. Mampu melaksanakan 
asuhan keperawatan 
professional di klinik dan di 
komunitas. 

7. Mampu mengaplikasikan 
kepemimpinan dan 
manajemen keperawatan. 

8. Mampu menjalin hubungan 
interpersonal. 

9. Mampu melakukan 
penelitian sederhana sebagai 
peneliti pemula. 

10. Mampu mengembangkan 
profesionalisme secara terus 
menerus atau belajar 
sepanjang hayat. 

Dilakukan untuk kegiatan: (29 sks-
kurikulum inti) 
1. PKD (2 sks) 
2. Keperawatan Medikal Bedah (6 sks). 
3. Keperawatan Anak (3 sks). 
4. Keperawatan Jiwa (3 sks). 
5. Keperawatan Maternitas (3 sks). 
6. Keperawatan Kedarurat-gawatan (3 

sks). 
7. Keperawatan Komunitas / kelg (5 sks). 
8. Keperawatan Gerontik (2 sks) 
9. Penerapan manajemen kepr (2 sks). 
Beban studi yang dimuat dalam kurikulum 
ini adalah 80% (inti), sedangkan sisanya 
20% materi isu global (dapat dimasukkan 
dalam beban studi MK KMB, Anak, atau 
lainnya) serta penciri institusi dapat 
dimasukan kedalam MK yang ada atau 
membuat MK baru yang sesuai). 
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4.1.7 Wahana praktik dan capaian pembelajaran 

Capaian Pembelajaran Wahana praktik 

Utama 
RS tipe A, B, B pendidikan dan wahana di 
komunitas. 

Pendukung / isu global RS tipe A, B. B pendidikan, C 
Lain-lain (penciri institusi) Sesuai kebutuhan 

 

Semua wahana praktik yang digunakan harus dilandasi oleh kesepakatan 

kerjasama yang bersifat saling menguntungkan, meliputi kegiatan Tridarma. 

Kegiatan ini selain untuk meningkatkan proses belajar peserta didik di wahana 

praktik, tetapi juga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan layanan yang 

berkualitas sebagai hasil kontribusi dari peserta didik, pembimbing akademik, dan 

para preseptor. 

Kegiatan Tridarma dalam pendidikan dilaksanakan melalui pelibatan aktif 

kedua pihak dalam proses belajar peserta didik baik pemberian asuhan, kegiatan 

ilmiah seperti diskusi kasus, presentasi kasus, seminar kecil tentang pasien atau 

ilmu dan teknologi kesehatan/keperawatan terkini. Pada pelaksanaan Tridarma 

kedua penelitian, pihak pendidikan dan peserta didik mengidentifikasi fenomena 

pasien atau klinik yang terjadi dan harus segera dicari solusinya, kemudian 

disusun  dalam bentuk proposal penelitian atau proyek dengan melibatkan pihak 

pelayanan. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan untuk dianalisis oleh kedua 

pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. 

Pelaksanaan Tridarma ketiga yaitu pengabdian masyarakat dapat 

dilaksanakan oleh pihak pendidikan bersama pelayanan dengan mengembangkan 

program-program pelatihan untuk para perawat, dan keluarga pasien atau 

pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Selain itu, pengembangan 

model pendekatan pada pasien yang kemudian diterapkan secara terrencana dan 

sistematis dapat menjadi sebuah bentuk pengabdian masyarakat yang bermakna 

dari pihak pendidikan kepada pihak pelayanan. 

 

 

 

 



159 

4.2 Fase Pelaksanaan 

4.2.1 Komposisi Stase 

   I II III IV V VI VII VIII IX X 

        

 

 

 

 

 

Semester 1      Semester 2 

Matrik diatas merupakan contoh blok praktik. Stase I sampai dengan VIII 

merupakan kegiatan praktik preseptoring untuk kurikulum inti program studi 

pendidikan profesi ners. Sedangkan stase IX-X merupakan tambahan stase untuk 

mengakomodasi kompetensi pendukung dan lain-lain apabila tidak dapat 

diintegrasikan ke dalam 8 (delapan) stase. Pelaksanaan stase lengkap diselesaikan 

dalam 2 (dua) semester, namun pada pelaksanaannya, semester pertama program 

profesi dapat diintegrasikan ke dalam semester delapan program pendidikan 

sarjana keperawatan. 

Catatan: 

Minimal lama studi untuk program studi pendidikan Ners adalah 2 semester 

untuk minimal 36 SKS. 

 
4.2.2 Model-model bimbingan 

4.2.2.1 Preceptoring 

Model bimbingan ini merupakan sistem dan proses melimpahkan 

kewenangan secara bertahap dari para preseptor kepada peserta didik. Setiap 

ruang yang dilalui peserta didik harus memiliki pembimbing yang berperan 

sebagai preseptor. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi dewasa dan 

matang dalam profesionalisme keperawatan sehingga ketika lulus mampu menjadi 

profesional sejati. Tujuan ini dapat dicapai dengan membekali peserta didik suatu 

program “ANTARA” yang terstruktur dan mendukung sebagai jembatan menuju 

upaya menghasilkan praktisi yang handal dan kompeten terutama untuk mampu 

bekerja dalam situasi layanan yang bertingkat tinggi. 

. 
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Pada program pendidikan ners ini lebih sesuai dengan menggunakan istilah 

preseptor karena durasi hanya kurang lebih satu tahun dan berlangsung secara 

intensif. Proses belajar merupakan proses dua arah. Peserta didik memiliki 

akontabilitas sendiri karena preseptor tidak memiliki akuntabilitas untuk mewakili 

peserta didik. 

 

4.2.2.2 Preseptee (Peserta Didik) 

Peserta didik harus merupakan seseorang yang telah dibekali dengan 

kompetensi yang diperlukan dan mahir untuk menjalankannya, sehingga dapat 

berfungsi sebagai praktisi yang akuntabel. Oleh karena itu, semua peserta didik 

yang akan berperan sebagai preseptee adalah individu yang baru akan memasuki 

dunia nyata dan memerlukan bimbingan namun telah memiliki seluruh capaian 

pembelajaran yang diperlukan. 

Kebutuhan akan preseptor terjadi karena upaya untuk mempertahankan 

layanan pasien yang berkualitas dan keberadaan peserta didik tidak merupakan 

pihak yang didaya-gunakan karena ketidak-cukupan tenaga atau dianggap sebagai 

tenaga gratisan. Sebaliknya, preseptor juga diperlukan untuk mengurangi stres 

yang mungkin dialami oleh peserta didik sebagai lulusan sarjana keperawatan 

baru yang belum mengenal dunia kerja sebenarnya. Disamping itu, keberadaan 

preseptor juga untuk menjamin bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada 

pada peserta didik, tidak diberikan secara lebih dini atau tidak seharusnya 

diberikan secara kurang tepat. Yang terakhir, tentu saja untuk mengurangi risiko 

pekerjaan terjadi pada peserta didik dan pasien terutama pada lingkungan layanan 

kesehatan yang lebih kompleks.Pada program preseptoring, proses mempelajari 

suatu capaian pembelajaran sudah diminimalisasi, sebaliknya pada pendidikan ini 

difokuskan pada penerapan pengetahuan, teori, konsep, sikap, dan keterampilan 

kedalam tatanan nyata dengan subyek klien nyata / riil bukan pasien simulasi. 

Oleh karena itu, keberadaan seseorang yang bertindak sebagai pembimbing dan 

preseptor bukan hanya memberikan bimbingan tetapi juga melimpahkan sebagian 

kewenangan yang dimilikinya dalam memberikan asuhan klien kepada peserta 

didik. 
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4.2.2.3 Definisi tentang Preseptor 

1. Preseptor / mentor dapat merupakan seorang dosen yang ditempatkan di 

tatanan klinik atau perawat senior yang bekerja di tatanan layanan dan 

ditetapkan sebagai preseptor. 

2. Ia harus seorang ahli atau berpengalaman dalam memberikan pelatihan dan 

pengalaman praktik kepada peserta didik; biasanya seorang perawat praktisi 

yang bekerja dan berpengalaman di suatu area keperawatan tertentu, yang 

mampu mengajarkan, memberikan konseling, menginspirasi, serta bersikap 

dan bertindak sebagai “model peran” untuk mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan individu pemula dalam periode tereantu dengan tujuan 

tertentu mensosialisasikan pemula kedalam peran baru sebagai profesional” 

 

4.2.2.4 Kriteria Preceptor 

1. Preseptor atau mentor pada pendidikan ners ini seharusnya berpendidikan 

lebih tinggi dari peserta didik (PP no. 19/2005, pasal 36 ayat 1), minimal 

merupakan seorang ners tercatat (STR) / memiliki lisensi (SIP/SIK) yang 

berpengalaman klinik minimal 5 tahun. 

2. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian di bidangnya (PP no 19/2005 

tentang standar nasional pendidikan, pasal 31 ayat 3 dan pasal 36 ayat 1) . 

3. Telah berpengalaman minimal 2 tahun berturut-turut ditempatnya bekerja 

dimana yang bersangkutan ditunjuk sebagai preseptor sehingga dapat 

membimbing peserta didik dengan baik. 

4. Merupakan model peran ners yang baik dan layak dicontoh karena sikap, 

perilaku, kemampuan profesionalnya diatas rata-rata. 

5. Telah mengikuti pelatihan pendidik klinik yang memahami tentang 

kebutuhan 

6. peserta didik akan dukungan, upaya pencapaian tujuan, perencanaan 

kegiatan dan cara mengevaluasinya. 

 

4.2.2.5 Kemampuan Preseptor 

1. Berkomunikasi secara baik dan benar. 

2. Model peran profesional. 
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3. Berkeinginan memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik. 

4. Pendengar yang baik dan mampu menyelesaikan masalah. 

5. Tanggap terhadap kebutuhan dan ketidak-berpengalaman peserta didik. 

6. Cukup megenali dan terbiasa dengan teori dan praktik terkini. 

7. Kompeten dan percaya diri dalam peran sebagai preseptor. 

 

4.2.2.6 Tugas Pokok Preseptor 

1. Preseptor mengidentifikasi kebutuhan belajar klinik peserta didik melalui 

silabus/Course Study Guide/ modul praktik dari institusi pendidikan. 

2. Cukup berpengalaman dan kompeten untuk membantu peserta didik 

menerapkan pengetahuan teoritis kedalam praktik. 

3. Memperlihatkan komitmen tinggi untuk membimbing peserta didik selama 

proses belajar klinik berlangsung. 

4. Membantu menyelesaikan masalah yang bersifat transisi peran dari peserta 

didik menjadi ners kompeten yang dihadapi oleh peserta didik. 

5. Bersama peserta didik memformulasikan tujuan belajar untuk menjembatani 

masalah transisional tersebut diatas. 

6. Menyelesaikan masalah, membantu membuat keputusan dan menumbuhkan 

akuntabilitas peserta didik selama proses belajar. 

7. Memfasilitasi sosialisasi profesional peserta didik kedalam peran profesi 

ners peserta didik. 

8. Memberikan umpan balik secara terus menerus dan periodik pada peserta 

didik terkait kemajuan atau kelemahan peserta didik selama belajar di 

klinik. 

9. Berperan sebagai narasumber dalam memberikan dukungan personal dan 

profesional kepada peserta didik. 

10. Membantu peserta didik dalam mengkaji, memvalidasi, serta mencatat 

pencapaian kompetensi klinik peserta didik. 

 

4.2.2.7 Metoda Pembelajaran Peserta Didik 

Beberapa metoda pembelajaran peserta didik diinisiasi dan fasilitasi oleh 

preseptor/ mentor di setiap stase, meliputi : 
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1. Pre dan postconference. 

2. Tutorial individual yang diberikan preseptor. 

3. Diskusi kasus. 

4. Seminar kecil tentang kasus atau IPTEK kesehatan/keperawatan terkini. 

5. Pendelegasian kewenangan bertahap (lampiran 1.) 

6. Problem Solving for Better Health (PSBH). 

7. Belajar berinovasi dalam pengelolaan asuhan. 

8. Laporan kasus dan overan dinas. 

Pemilihan metoda disesuaikan dengan tujuan pencapaian kompetensi dan 

lama waktu program preseptoring sudah berlangsung. 

 

4.2.2.8 Pelaksanaan Kegiatan Program Preseptoring 

1. Persiapan sebelum melakukan program preseptor. 

Setiap peserta didik yang ditempatkan di RS tertentu sebagai wahana 

praktik harus menjalani beberapa hal yang merupakan kegiatan wajib yaitu: 

a. Melakukan kegiatan orientasi RS dan ruang rawat dan menerima buku 

pedoman preseptorship dan program kegiatannya. Memberikan waktu 

pada peserta didik untuk mendalami ruang rawat dan kliennya pada saat 

orientasi. 

b. Menjalani latihan yang diadakan oleh institusi pendidikan bekerjasama 

dengan RS selama 2 hari. Pelatihan informal ini meliputi diseminasi 

informasi terkait berbagai hal, seperti berikut: 

1) Kebijakan yang berlaku di RS dan ruang rawat dimana peserta didik 

ditempatkan. 

2) Sifat layanan yang diberikan. 

3) Jenis dan kriteria pasien yang dirawat. 

4) Aturan dan ketentuan apabila menghadapi situasi tidak diharapkan 

seperti klien jatuh, salah memberikan obat, kebakaran, dan lain-lain. 

5) Kedudukan dan posisi preseptor dan peserta didik. 

c. Melakukan pertemuan formal dengan preseptor dan manajer ruang 

rawat, untuk: 

1) Mendiskusikan peran preseptor dan harapan peserta didik. 



164 

2) Berbagi informasi tentang tujuan dan luaran proses belajar peserta 

didik 

3) Berdasarkan pengalaman lalu, kualifikasi preseptor dan 

kemampuan belajar peserta didik. 

4) Menetapkan jumlah jam tatap muka untuk berdiskusi antara 

preseptor dan peserta didik. 

5) Menetapkan kesepakatan periode dan tanggal evaluasi / review 

peserta didik. 

6) Menyepakati kontrak belajar 

2. Pelaksanaan kegiatan program preseptorship 

a. Sebelum peserta didik memulai kegiatan praktiknya, manajer ruangan 

memberikan kepada setiap preseptor beberapa kasus klien dengan 

berbagai tingkat ketergantungan dan tingkat kebutuhan dasar yang 

berbeda. Lazimnya, setiap preseptor memiliki 4 sampai dengan 6 klien 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

b. Setiap preseptor memiliki 2 sampai dengan 3 orang peserta didik yang 

menjadi tanggung jawabnya. Preseptor harus memahami karakteristik 

setiap peserta didik agar ketika melimpahkan sebagian kewenangan 

yang dimilikinya tidak menyamaratakan tingkat kemampuan 

menjalankan kompetensi dari masing-masing peserta didik, walaupun ia 

harus memiliki asumsi bahwa setiap peserta didik telah memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang ners dan telah lulus 

uji masuk klinik. 

c. Mengikuti preseptor dalam mengkaji klien, menghadiri pertemuan tim 

asuhan, mendokumentasikan, mengoperasionalkan komputer, 

mengantarkan klien keluar ruang rawat. 

d. Memperkenalkan secara ekstensif pada komunitas klien yang berada di 

ruangan dimana peserta didik ditempatkan. 

e. Secara teratur menghadiri pertemuan dengan perawat ruangan ketika 

diadakan diskusi kasus. Mendengarkan ners spesialis atau konsultan 

ketika memberikan ceramah atau pencerahan bagi perawat. 
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4.2.3 Pelimpahan kewenangan dilakukan bertahap 

1. Pemberian tugas prosedural, untuk meyakini bahwa peserta didik telah 

memiliki kemampuan melaksanakan prosedur sesuai dengan tingkat 

kemahiran keterampilan yang diharapkan. Pelimpahan kewenangan 

prosedural dapat diberikan selama minggu pertama dan maksimal sampai 

minggu kedua. 

2. Pemberian klien secara utuh untuk diberikan asuhan oleh peserta didik 

dimulai dengan klien yang memiliki tingkat ketergantungan yang paling 

rendah (misal: mandiri). Pelimpahan kewenangan memberikan asuhan 

dengan tingkat ketergantungan yang paling rendah ini dapat diberikan 

selama minggu kedua atau maksimal minggu ketiga. Kemudian secara 

bertahap diberikan klien dengan tingkat ketergantungan lebih tinggi. 

3. Setiap setelah melakukan tindakan prosedural atau asuhan, peserta didik 

diminta untuk selalu melaporkan secara lisan tentang cara melakukan, 

respon klien, dan hasil tindakan untuk kemudian dievaluasi oleh preseptor. 

Pelimpahan kewenangan melaporkan lisan ditumbuh kembangkan dari awal 

sejak peserta didik menjalani program internship. Kewenangan melaporkan 

lisan kemudian secara bertahap dilanjutkan dengan melaporkan tertulis 

dalam bentuk menulis laporan di kartu pasien / kardex dan selalu ditanda 

tangani oleh preseptor / mentor berdampingan dengan tanda tangan peserta 

didik. 

4. Setiap peserta didik tidak selalu harus memiliki klien dengan jenis 

ketergantungan yang sama. Preseptor harus memahami dan meyakini 

kemampuan peserta didik dalam menerima kewenangan. Apabila peserta 

didik dinilai belum mampu menerima pendelegasian kewenangan pada 

tingkat yang lebih sulit, maka ia tidak diperkenankan menerima 

pendelegasian berikutnya sampai ia dianggap sudah mampu untuk 

menerima kewenangan pada tingkat berikutnya. 

5. Peserta didik mengikuti jadwal dinas dari preseptornya masing-masing 

sehingga setiap peserta didik mengetahui kemana harus pergi jika mau 

bertanya, melaporkan, meminta saran, dan mendiskusikan hal-hal tentang 

kliennya. 
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6. Peserta didik difasilitasi untuk melakukan presentasi, diskusi kasus, seminar 

kecil diruangan masing-masing sesuai dengan kompetensi dan kewenangan 

yang harus diperolehnya melalui klien masing-masing. 

 

4.2.4 Hal lain yang harus diperhatikan pada program preseptoring 

1. Setiap preseptor memiliki catatan riwayat proses pembelajaran peserta 

didik, format penilaian proses belajar, dan critical incidence report book 

untuk mencatat setiap kejadian yang dianggap luar biasa baik atau jelek, 

kesalahan yang dibuat peserta didik atau kelemahan peserta didik yang 

mengakibatkan kecelakaan pada diri sendiri, klien, atau orang lain. 

2. Selama preseptor melimpahkan sebagian kewenangan tentang asuhan klien 

kepada peserta didik, maka tanggung jawab dan tanggung gugat tentang 

klien tetap berada pada preseptor. Namun, apabila peserta didik sudah 

memperoleh kewenangan secara utuh dan menyeluruh terkait klien yang 

telah didelegasikan, maka tanggung jawab dan tanggung gugat secara 

internal ruangan telah dimiliki oleh peserta didik. 

3. Preseptor melakukan penilaian kegiatan peserta didik setiap pertengahan 

proses belajar dan di akhir proses belajar di suatu ruang rawat. 

4. Sebelum berpindah ruang rawat / blok / stase, maka dilakukan penilaian / 

umpan balik tentang peran preseptor oleh peserta didik. 
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BAB 5 

METODA DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

 

Pembelajaran pada pendidikan ners dengan Kurikulum Berbasis Capaian 

pembelajaran menggunakan berbagai metoda pembelajaran yang berfokus pada 

mahasiswa/Student Centered Learning (SCL). Metoda pembelajaran pada 

program pendidikan Sarjana Keperawatan dan program pendidikan profesi. 

 

5.1 Metoda Pembelajaran dan Evaluasi pada tahap akademik pendidikan 

Sarjana Keperawatan 

5.1.1 Metoda pembelajaran pada pendidikan Sarjana Keperawatan  

1. Small Group Discussion  

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya 

atau mempraktikan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah 

disiapkan 

2. Role-Play & Simulation  

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya 

atau mempraktikan/mencoba berbagai model (komputer) yang telah 

disiapkan 

3. Case Study  

Mengkaji kasus dengan mencermati karakteristik kondisi kasus 

tersebut 

4. Discovery Learning (DL)  

Mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk 

mendeskripsikan suatu pengetahuan 

5. Self-Directed Learning (SDL)  

Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai 

pengalaman belajarnya sendiri 

6. Cooperative Learning (CL)  

Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen 

secara berkelompok 
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7. Collaborative Learning (CbL)  

Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas 

serta membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan 

konsensus kelompoknya sendiri. 

8. Contextual Instruction (CI)  

Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata dan 

melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian 

teori 

9. Project Based Learning (PjBL)  

Mengerjakan tugas ( berupa proyek) yang telah dirancang secara 

sistematis dengan menunjukan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil 

kerjanya di forum 

10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)  

Belajar dengan menggali/ mencari informasi (inquiry) serta 

memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang 

dirancang oleh dosen 

Pada tabel berikut menjelaskan rangkuman aktivitas mahasiswa dan dosen 

pada setiap model pembelajaran. 

No 
Model 
Belajar 

Aktivitas Belajar Mahasiswa Aktivitas Dosen 

1 Small Group 
Discussion 

1. Membentuk kelompok (5-
10) 

2. Memilih bahan diskusi 
3. Mepresentasikan paper 

dan mendiskusikan di 
kelas 

1. Membuat rancangan 
bahan dikusi dan aturan 
diskusi. 

2. Menjadi moderator dan 
sekaligus mengulas 
pada setiap akhir sesion 
diskusi mahasiswa. 

2 Simulasi 

Mempelajari dan 
menjalankan suatu peran 
yang ditugaskan kepadanya. 
atau mempraktikan/mencoba 
berbagai model (komputer) 
yang telah disiapkan. 

1. Merancang situasi/ 
kegiatan yang mirip 
dengan yang 
sesungguhnya, bisa 
berupa bermain peran, 
model komputer, atau 
berbagai latihan 
simulasi. 

2. Membahas kinerja 
mahasiswa. 

3 
Discovery 
Learning 

Mencari, mengumpulkan, dan 
menyusun informasi yang 

1. Menyediakan data, atau 
petunjuk (metode) 
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No 
Model 
Belajar 

Aktivitas Belajar Mahasiswa Aktivitas Dosen 

ada untuk mendeskripsikan 
suatu pengetahuan. 

untuk menelusuri suatu 
pengetahuan yang 
harus dipelajari oleh 
mahasiswa. 

2. Memeriksa dan 
memberi ulasan 
terhadap hasil belajar 
mandiri mahasiswa. 

4 Self-Directed 
Learning 

Merencanakan kegiatan 
belajar, melaksanakan, dan 
menilai pengalaman 
belajarnya sendiri. 

Sebagai fasilitator. 
memberi arahan, 
bimbingan, dan konfirmasi 
terhadap kemajuan belajar 
yang telah dilakukan 
individu mahasiswa. 

5 
Cooperative 
Learning 

Membahas dan 
menyimpulkan masalah/ 
tugas yang diberikan dosen 
secara berkelompok. 

1. Merancang dan 
dimonitor proses 
belajar dan hasil belajar 
kelompok mahasiswa. 

2. Menyiapkan suatu 
masalah/ kasus atau 
bentuk tugas untuk 
diselesaikan oleh 
mahasiswa secara 
berkelompok. 
 

6 Collaborative 
Learning 

1. Bekerja sama dengan 
anggota kelompoknya 
dalam mengerjakan tugas 

2. Membuat rancangan 
proses dan bentuk 
penilaian berdasarkan 
konsensus kelompoknya 
sendiri. 

Merancang tugas yang 
bersifat open ended. 

Sebagai fasilitator dan 
motivator. 

7 
Contextual 
Instruction 

1. Membahas konsep (teori) 
kaitannya dengan situasi 
nyata 

2. Melakukan studi lapang/ 
terjun di dunia nyata 
untuk mempelajari 
kesesuaian teori. 

1. Menjelaskan bahan 
kajian yang bersifat 
teori dan 
mengkaitkannya 
dengan situasi nyata 
dalam kehidupan 
sehari-hari, atau kerja 
profesional, atau 
manajerial, atau 
entrepreneurial. 

2. Menyusun tugas untuk 
studi mahasiswa terjun 
ke lapangan 
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No 
Model 
Belajar 

Aktivitas Belajar Mahasiswa Aktivitas Dosen 

8 Project Based 
Learning 

1. Mengerjakan tugas 
(berupa proyek) yang 
telah dirancang secara 
sistematis. 

2. Menunjukan kinerja dan 
mempertanggung 
jawabkan hasil kerjanya 
di forum. 

1. Merancang suatu tugas 
(proyek) yang 
sistematik agar 
mahasiswa belajar 
pengetahuan dan 
keterampilan melalui 
proses pencarian/ 
penggalian (inquiry), 
yang terstruktur dan 
kompleks. 

2. Merumuskan dan 
melakukan proses 
pembimbingan dan 
asesmen. 

9 
Problem 
Based 
Learning 

Belajar dengan menggali/ 
mencari informasi (inquiry) 
serta memanfaatkan 
informasi tersebut untuk 
memecahkan masalah 
faktual/ yang dirancang oleh 
dosen 

1. Merancang tugas untuk 
mencapai kompetensi 
tertentu. 

2. Membuat petunjuk 
(metode) untuk 
mahasiswa dalam 
mencari pemecahan 
masalah yang dipilih 
oleh mahasiswa sendiri 
atau yang ditetapkan. 
 

9 
Problem 
Based 
Learning 

Belajar dengan menggali/ 
mencari informasi (inquiry) 
serta memanfaatkan 
informasi tersebut untuk 
memecahkan masalah 
faktual/ yang dirancang oleh 
dosen. 
 

1. Merancang tugas untuk 
mencapai kompetensi 
tertentu. 

2. Membuat petunjuk 
(metode) untuk 
mahasiswa dalam 
mencari pemecahan 
masalah yang dipilih 
oleh mahasiswa sendiri 
atau yang ditetapkan. 

 

5.1.2 Evaluasi Pembelajaran pada tahap akademik Pendidikan Sarjana 

Keperawatan 

Evaluasi merupakan penilaian yang menunjukkan keadaan atau kondisi 

akhir saat ini (Brown & Knight, 1994). Materi evaluasi disusun berdasarkan 

tujuan belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. 
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5.1.2.1 Tujuan Evaluasi 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan dengan tujuan: 

1. Sebagai umpan balik peserta didik dalam meningkatkan usaha belajarnya 

2. Sebagai unpan balik bagi dosen akan perkuliahan yang dilakukannya 

3. Untuk menjamin akuntabilitas proses pembelajaran 

4. Untuk memotivasi peserta didik 

5. Untuk mendiagnosis kekuatan dan kekurangan peserta didik 

 

5.1.2.2 Metode Penilaian 

1. Evaluasi Pencapaian Pembelajaran 

Beberapa metode evaluasi pencapaian pembelajaran yang dapat 

dilakukan, salah satunya dengan mengukur tingkat kemampuan peserta 

didik (Miller’s Pyramid): 

a. Skor 1 Mengetahui dan menjelaskan 

Pengetahuan teoritis mengenai keterampilan ini, baik konsep, 

teori, prinsip, maupun indikasi, cara melakukan, komplikasi, dan 

sebagainya 

b. Skor 2 Pernah melihat atau pernah mendemonstrasikan 

Memiliki pengetahuan teoritis mengenai keterampilan dan pernah 

melihat demonstrasinya. 

c. Skor 3 Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi  

Memiliki pengetahuan teoritis mengenai keterampilan dan pernah 

menerapkan keterampilan ini beberapa kali dibawah supervisi. 

d. Skor 4 Mampu melakukan secara mandiri  

Memiliki pengetahuan teoritis mengenai keterampilan ini dan 

memiliki pengalaman untuk menggunakan dan menerapkan 

keterampilan ini secara mandiri). 

2. Strategi Evaluasi Penilaian 

Metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian 

pembelajaran: 

a. OSCE (Objective Stuctured Clinical Examination) 

b. Test Tertulis (Essay, MCQs, Short Answer Question) 
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c. Permasalahan (Case Study) 

d. Reflective Learning 

e. Observasi 

f. Oral Test 

g. Presentasi 

h. Projek 

i. Laporan 

3. Evaluasi Proses 

a. Evaluasi Pelaksanaan 

b. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa 

c. Evaluasi Dosen oleh Dosen 

 

5.2 Metoda Pembelajaran dan Evaluasi pada program Profesi 

Keperawatan 

Metoda pembelajaran pada tahap profesi berfokus pada pelaksanaan 

pendelegasian kewenangan dari preceptor kepada peserta didiknya. Sedangkan 

kegiatan evaluasi pada tahap profesi lebih terfokus pada pembuktian bahwa 

peserta didik telah memiliki kompetensi yang ditetapkan dan disertai dengan 

kemandirian dalam menjalankan kompetensinya sebagai cerminan kewenangan 

telah dimiliki. 

 

5.2.1 Metoda Pembelajaran pada pendidikan program profesi 

Metoda belajar peserta didik pada tahap profesi meliputi: 

1. Diskusi kasus 

2. Presentasi Kasus 

3. Seminar ilmiah kecil 

4. Kegiatan prosedural keperawatan 

5. Asuhan keperawatan klien (bertahap) 

6. Rotasi tugas sesuai preceptor 

 

5.2.2 Evaluasi Pendidikan Program Profesi 

1. Log book 

2. Direct Observasional of Prosedure skill 
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3. Case test/uji kasus (SOCA – Student Oral Case Analysis) 

4. Critical insidence report. 

5. OSCE 

6. Problem solving skill 

7. Kasus lengkap, kasus singkat 

8. Portofolio 

 

5.3 Evaluasi pencapaian pembelajaran 

Setiap capaian pembelajaran dievaluasi melalui beberapa cara yaitu: 

1. Log book 

2. Laporan pada preseptor / mentor 

3. Proses pelaporan pada dinas berikut 

4. Format evaluasi resmi dari pendidikan (direct observational Procedure 

skills test; case test/ uji kasus). 

5. Student Oral Case Analyses (SOCA) 

6. Critical incidence report. 

Dalam proses belajar, fokus penekanan penguasaan capaian pembelajaran 

ini adalah melalui pendelegasian kewenangan. Disamping itu, ada beberapa 

capaian pembelajaran tambahan yang harus juga dipertimbangkan untuk dimiliki 

oleh peserta didik karena yang bersangkutan akan menjadi praktisi. Capaian 

pembelajaran itu antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

mengembangkan diri dan orang lain (klien), kemampuan mempertahankan 

lingkungan bekerja yang sehat, aman dan keselamatan, meningkatkan layanan, 

kemampuan melakukan secara berkualitas, ekualitas dan perbedaan. 

Evaluasi pencapaian pembelajaran untuk menetapkan kelulusan dari 

Program Studi dilakukan dalam bentuk uji kompetensi sebelum yudisium. Ketika 

peserta didik program profesi dinyatakan lulus maka ia diberi sebutan Ners dan 

kemudian memiliki hak untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). 

Namun, jika ternyata peserta didik tidak lulus, maka seyogyanya yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan remedial dan diuji kembali 

setelah program remedial selesai. 
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BAB 6 

KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS  

 

Kajian (terlampir) 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

TATA KELOLA PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI PRESEPTOR 

KEPADA PESERTA DIDIK 

 

Pendelegasian kewenangan dari preseptor kepada peserta didik merupakan 

fokus dari proses belajar sehingga kegiatan belajar diarahkan pada penumbuh 

kembangan peserta didik untuk menjadi ners profesional. Berikut ini dijelaskan 

tahapan pendelegasian kewenangan yang sifatnya sangat fleksibel dan individual 

dimana peserta didik yang di anggap belum mampu untuk mendapatkan tahap 

pendelegasian pada tingkat yang lebih tinggi tidak dipaksakan untuk menerima 

pendelegasian tersebut. 

 

Waktu 
/mggu 

Komponen pendelegasian kewenangan asuhan klien pada setiap stase 

 
Tindakan 
prosedural 

Ketergantungan
Mandiri 

Ketergantungan 
minimal 

Ketergantungan 
sedang 

Ketergantungan 
tinggi 

1-2 V     
2-3      
dst      
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Lampiran 2 

PROSEDUR PENYUSUNAN 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PRODI KEPERAWATAN ITSK RS dr SOEPRAOEN 

TA 2020/ 2021 

 

1. Dasar : 

a. Pasal 12 Permendiknas No 49 Tahun 2014 

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling 

sedikit memuat;  

1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama 

dosen pengampu;  

2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.  

3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran 

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;  

5) Metode pembelajaran;  

6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran;  

7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;  

8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

9) Daftar referensi yang digunakan.  

2. Tujuan  

a. Kesesuaian dengan peraturan pemerintah tentang pembuatan RPS  

b. Keseragaman dalam penulisan 

c. Kelengkapan sebagai instrument akademik 

d. Kelengkapan sebagai tuntutan akreditasi 

3. Ketentuan Tambahan 

a. RPS ditulis menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 

b. Menggunakan bahasa Indonesia maupun istilah asing dengan baik dan 

benar 
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c. Pengetikan paragraph rata kanan dan kiri dengan jarak, kiri 4 cm, kanan 3 

cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. 

d. Jenis huruf yang digunakan Arial 12, kecuali pada cover Arial 16 tebal dan 

pada tabel Arial 10 

e. Jarak antar baris secara umum 1,5 spasi, kecuali pada tabel 1 spasi 

f. Sampul depan seluruh tulisan menggunakan huruf capital dan dicetak tebal 

dengan paragraph rata tengah disertai logo terbaru Poltekkes RS dr 

Soepraoen 

g. RPS juga memuat didalamnya jadwal mata kuliah per-kelas 

h. Pada akhir RPS disahkan dengan tanda tangan asli dari posisi kanan ke 

kiri: Kaprodi, Koor Akademik, PJMK. Disertai dengan stempel pada tanda 

tangan Kaprodi 

i. Penggandaan RPS sejumlah : 1 exp untuk kelengkapan bid Akademik, 1 

exp untuk PJMK melengkapi BKD, 1 exp untuk setiap dosen pengajar, 1 

exp untuk setiap kelas. 

j. Pengumpulan RPS di Bid Akademik maksimal 1 minggu sebelum 

perkuliahan dimulai. 

4. Format Penulisan  

(terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

Lampiran : 

Format Penulisan 

 

1. Sampul Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr SOEPRAOEN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NERS 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
…………………………………………….. 

SEMESTER 1 TA 2022/ 2023 

 (Nama Mata Kuliah) 

 
PJMK …………….  (Nama Mata Kuliah) 

 
MALANG 

2022 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

 

Program studi   : DIII Keperawatan ITSK RS dr Soepraoen 

Nama Mata Kuliah  : ................ 

Kode Mata Kuliah  : …………. 

Semester   : ............... 

Jumlah SKS   : ...... SKS (Teori......, Praktikum......., Klinik.....) 

PJMK    : ................ 

Dosen Pengampu  : ................ 

Mata Kuliah Prasarat  : ............... 

 

1. Deskripsi Mata Kuliah : 

.................................................................................. 

2. Capaian Pembelajatan : 

................................................................................. 

3. Kemampuan Akhir Pembelajaran : 

1. ............................................................................... 

2. ............................................................................... 

 

4. Bahan Kajian :    

1. .............................................................................. 

2. .............................................................................. 

 

5. Kriteria dan Bobot Penilaian : 

UTS  : ..........% 

UAS  : ..........% 

Praktikum  : ..........% 

Klinik  : ..........% 

Tugas  : ..........% 

Sikap  : ..........% 

Total     : 100 % 

 (Materi Ajar….) 

 (Disesuaikan dengan buku kurikulum….) 
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Capaian 
Pembelajaran Indikator Kemampuan Akhir Bahan Kajian Waktu Alat/ bahan/ 

sumber belajar Penilaian 

……………… Setelah menyelesaikan sesi 
ini, peserta diharapkan 
dapat: 
1. Mengerti ........... 
2. Memahami ........ 
3. Mengetahui ........ 

1. Mampu menjelaskan 
........... 

2. .  

1. ................. 
2. ................. 

......... LCD, Laptop, Ruang 
Kelas, RPP, Bahan Ajar 

Portofolio, 
tes essay. 

 

 

6. Daftar Referensi : 
1…………………. 

2………………… 

3……………….. 

 

 
 


