
1 
 

 

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KERTA CENDEKIA 

2020 

 

 



2 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmad dan hidayahNya kami dapat 

menyelesaikan Pedoman pengembangan dan pemutakhiran kurikulum tahun 2019 sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Poltekkes Kerta Cendekia. 

Perkembangan IPTEK Kesehatan khususnya keperawatan menjadi substansi penting untuk 

memperbaharui konten kurikulum di samping perkembangan regulasi pendidikan dan 

penataan kompetensi keperawatan Indonesia. 

Pedoman pengembangan dan pemutakhiran kurikulum ini diharapkan dapat 

memberikan arahan bagi civitas akademika Poltekkes Kerta Cendekia dalam melaksanakan 

proses pendidikan untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di 

pasar kerja global. Kami tetap mengharapkan masukan dari semua pihak agar di masa depan 

kualitas pendidikan Diploma III Keperawatan dapat selaras dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

 

 

 

 

      Sidoarjo, Januari 2021 

      Direktur, 

 

 

      Agus Sulistyowati, S.Kep, M.Kes 

 

 

 



3 
 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman Judul  ............................................................................................................... 1 

Kata pengantar  ............................................................................................................... 2 

Daftar Isi  ........................................................................................................................ 3 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  ....................................................................................................... 4 

2. Visi, Misi, Sasaran, Tujuan  .................................................................................... 5 

3. Evaluasi Kurikulum 2014 – 2019 ............................................................................ 7 

 

BAB 2 LANDASAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN 

PEMUTAKHIRAN KURIKULUM 

Landasan filosifis, Sosiologis, Psikologis, Historis  ....................................................... 8 

Landasan Yuridis  ........................................................................................................... 9 

 

BAB  3 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

A. Profil Lulusan  ......................................................................................................... 10 

B. Capaian Pembelajaran Lulusan  .............................................................................. 11 

1. Capaian Pembelajaran Menurut KKNI ............................................................ 11 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan Akper Kerta Cendekia ................................... 11 

 

BAB 4 BAHAN KAJIAN DAN MATA KULIAH 

A. Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian .......................................... 16 

B. Pengelompokan Mata Kuliah  ............................................................................ 45 

C. Distribusi Mata Kuliah ....................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta 

bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (UU No. 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi). Kurikulum sebagai alat / instrument dan dokumen penyelenggaraan 

pendidikan wajib dihadirkan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan setiap 

program studi sehingga kegiatan akademik sebagai kegiatan utama dari proses 

pendidikan dapat berlangsung secara terorganisir dan terarah untuk menghasilkan 

kualifikasi akademik dan ketrampilan tertentu. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum 

berfungsi sebagai alat bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus 

sebagi monitor keberlangsungan suatu proses pendidikan. 

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi Pasal 38 ayat 1 dinyatakan bahwa program studi wajib melakukan 

penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. Berdasarkan 

surat keputusan Mendiknas No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Perguruan Tinggi dan Pedoman Hasil Belajar, Bab IV pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan 

perguruan tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. Regulasi lain 

yang harus diperhatikan oleh setiap program studi adalah ketentuan Undang-undang 

No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam pasal 35 ayat 2 yang menyatakan 

bahwa kurikulum pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang 

mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan. 

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, 
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sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan 

mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. 

Dasar hukum capaian pembelajaran dinyatakan di dalam peraturan presiden 

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan 

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.  

 

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

2.1 Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes Kerta Cendekia 

2.1.1 Visi  

Menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, professional 

dan kompeten tahun 2025 

2.1.2 Misi 

1) Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2) Meningkatkan atmosfer akademik guna terlaksananya proses pembelajaran berbasis 

kompetensi 

3) Mengembangkan ilmu kesehatan secara professional, inovatif, adaptif terhadap 

perubahan trend dan isu 

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dosen, staf, dan mahasiswa 

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan  

2.1.3 Tujuan 

1) Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi 

2) Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepeda masyarakat yang mampu 

menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

3) Mewujudkan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi 

sesuai dengan bidang tugasnya 

4) Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi 

kesehatan 

5) Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan 

standar Pendidikan vokasi kesehatan 



6 
 

6) Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa 

untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan 

7) Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang 

berkesinambungan dibidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industri 

secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan 

Poltekkes Kerta Cendekia 

2.1.4 Sasaran 

1) Tercapainya pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi 

2) Tercapainya penelitian dan pengabdian kepeda masyarakat yang mampu 

menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

3) Tercapainya pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi sesuai 

dengan bidang tugasnya 

4) Tercapainya peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai bidang vokasi kesehatan 

5) Tercapainya sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan 

standar Pendidikan vokasi kesehatan 

6) Tercapainya atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa 

untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang vokasi kesehatan 

7) Tercapainya kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan 

dibidang ilmu kesehatan dengan dunia kerja dan dunia industri secara professional, 

inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Poltekkes Kerta Cendekia 

 

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi DIII Keperawatan 

2.2.1 Visi 

Menjadi DIII keperawatan yang bermoral professional dan kompeten dalam 

penerapan asuhan keperawatan yang berorientasi pada IPTEK dan unggul dalam 

melaksanakan tindakan penanganan kegawatdaruratan tahun 2025. 

2.2.2 Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan 

yang professional dan kompeten dalam tindakan kegawatdaruratan 

2. Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika 

keperawatan 

3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah yang 

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
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4. Menyelenggarakan kerja sama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan secara lintas 

program dan lintas sectoral 

5. Mendorong produktivitas dan kualitas SDM dalam meningkatkan pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi 

2.2.3 Tujuan 

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi, khususnya bidang 

kegawatdaruratan 

2. Mewujudkan penelitian yang kompetitif berhasil guna bagi pemecahan masalah 

keperawatan yang ada di masyarakat 

3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat serta  professional, inovatif, adaptif, 

dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat 

4. Mewujudkan pengembangan sumber daya dosen yang memiliki kualifikasi akademik 

sesuai standar yang telah ditentukan 

5. Mewujudkan pengembangan sumber daya staf yang memiliki ketrampilan memadai 

sesuai dengan bidang tugasnya 

6. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang keperawatan, 

khususnya bidang kegawatdaruratan 

7. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan 

standar pendidikan vokasi keperawatan, khususnya bidang kegawatdaruratan 

8. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa 

untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang keperawatan khususnya di bidang 

kegawatdaruratan dan memiliki daya saing tinggi 

9. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerja sama yang 

berkesinambungan di bidang illmu keperawatan dengan dunia kerja dan dunia 

industry secara professional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan 

Poltekkes Kerta Cendekia dan masyarakat. 

2.2.4 Sasaran 

1. Tercapainya Pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi, khususnya dibidang 

kegawatdaruratan 

2. Tercapainya penelitian yang kompetitif berhasil guna bagi pemecahan masalah 

keperawatan yang ada di masyarakat 

3. Tercapainya pengabdian kepada masyarakat yang professional, inovatif, adaptif, dan 

bermanfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat 
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4. Tercapainya pengembangan sumber daya dosen yang memiliki kualifikasi akademik 

sesuai standar yang telah ditentukan 

5. Tercapainya pengembangan sumber daya staf yang memiliki keterampilan yang 

memadai sesuai dengan bidang tugasnya  

6. Tercapainya peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang keperawatan khususnya 

bidang kegawatdaruratan 

7. Tercapainya sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar 

Pendidikan vokasi keperawatan khususnya bidang kegawatdaruratan 

8. Tercapainya atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk 

mencetak lulusan yang berkompeten di bidang keperawatan khususnya bidang 

kegawatdaruratan dan memiliki daya saing yang tinggi 

9. Tercapainya kesejahteraan dosen dan staf melalui kerjasama yang berkesinambungan di 

bidang ilmu keperawatan dengan dunia kerja dan dunia industri secara profesional, 

inovatif, dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Akper Kerta Cendekia dan 

masyarakat 

3. Evaluasi Kurikulum 2014 - 2019 

Kurikulum 2014 dilaksanakan pada bulan September 2014 sampai dengan bulan 

juli 2019. Jumlah SKS pada kurikulum 2014 adalah sebanyak 113 SKS yang terdiri atas 

69 SKS teori, 22 SKS Praktikum, dan 22 SKS Praktek Klinik.  

Pada tahun 2016 telah dilakukan rapat peninjauan kurikulum dan menghasilkan 

beberapa perubahan antara lain: 

1. Menambahkan 3 SKS pada total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang 

awalnya berjumlah 113 SKS menjadi 116 SKS yang terdiri dari 69 SKS Teori, 23 

SKS praktikum, dan 24 SKS praktek klinik dengan uraian sebagai berikut: 

a. Menambahakan jumlah SKS pada mata kuliah praktek klinik keluarga yang 

awalnya 1 SKS menjadi 2 SKS  

b. Menambahkan jumlah SKS pada mata kuliah praktek klinik komunitas yang 

awalnya 1 sks menjadi 2 sks 

c. Menambahkan jumlah sks pada mata kuliah metodologi keperawatan yang 

awalnya 2 sks menjadi 3 sks 

2. Memindahkan mata kuliah praktek klinik KMB 1 yang awalnya berada pada 

semester III dipindahkan ke semester IV 
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 Dalam pelaksanaan kurikulum 2014 - 2019 terdapat beberapa kekurangan yang 

harus diperbaiki pada kurikulum yang akan datang, antara lain : 

1. Pada distribusi mata kuliah, jumlah total SKS yang seharusnya ditempuh mahasiswa 

dalam satu semester adalah maksimal 20 SKS, namun pada kurikulum 2014 – 2019 

yaitu pada  semester 2,3, dan 4, mahasiswa harus menempuh beban lebih dari 20 SKS.  

2. Belum menerapkan bahwa Beban belajar yang ditempuh oleh setiap mahasiswa 

disesuaikan dengan indeks prestasi kumulatif yang diperoleh oleh mahasiswa 

tersebut. Semua mahasiswa wajib menempuh mata kuliah yang terdapat pada 

semester tersebut tanpa mempertimbangkan indeks prestasi kumulatinya. 

3. Hanya terdapat satu jenis capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk menentukan 

bahan kajian dan mata kuliah. 
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BAB 2 

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

 

1. Landasan Filosifis 

Landasan Filosofis memberikan pedoman bagaimana pengetahuan dikaji dan 

dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang 

mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu maupun di masyarakat. 

 

2. Landasan Sosiologis 

Landaasan sosiologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum 

sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan 

lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar. Kurikulum 

harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Kurikulum harus mampu melepaskan pebelajar dari lingkungan kebudayaan sendiri 

dan mampu memahami kebudayaan yang lainnya. 

 

3. Landasan Psikologis  

Landasan psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum 

sehingga dapat mendorong keingintahuan mahasiswa secara terus menerus dan dapat 

memberikan motivasi untuk belajar sepanjang hayat, memfasilitasi mahasiswa 

belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya lingkungannya. Kurikulum 

yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis dan mampu mengoptimalkan 

pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan. 

 

4. Landasan Historis 

Kurikulum mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jamnya, 

kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa di 

masa lalu, dan mentransformasikan dalam era dimana dia sedang belajar, kurikulum 

yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar mampu hidup lebih baik di era abad 

21, memiliki peran aktif di era industry 4.0 serta mampu membaca tanda – tanda 

revolusi industry 5.0. 
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5. Landasan Yuridis 

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, 

pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan 

tinggi yang aan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. 

Berikut merupakan landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kurikulum: 

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen 

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi 

Pendidikan Tinggi 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan standar Guru. 

11. SK Direktur No 15/C.3.2/VII/2014 tentang pedoman kurikulum 

12. SK Direktur No C.3/3/I/2018 tentang Pedoman Kompetensi Lulusan 

13. SK Direktur No C.3/4/I/2018 tentang Pedoman Isi Pembelajaran 

14. SK Direktur No C.3/5/I/2018 tentang Pedoman Proses Pembelajaran 

15. SK Direktur No C.3/6/I/2018 tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran 
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BAB 3 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

 

A. Profil Lulusan 

Profil lulusan program diploma III keperawatan Akper Kerta Cendekia adalah 

sebagai perawat vokasi yang memiliki kemampuan sebagai pemberi asuhan 

keperawatan, pendidik klien, dan pengelola asuhan keperawatan. 

2) Pemberi asuhan keperawatan, yaitu perawat yang mampu memberi asuhan 

keperawatan pada individu, keluarga, dam kelompok khusus di tatanan klinik dan 

komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi aspek bio, 

psiko, sosio, kultural, dan spiritual dalam kondisi sehat, sakit, serta 

kegawatdaruratan berdasarkan ilmu dan teknologi keperawatan dengan memegang 

teguh kode etik perawat dan undang-undang yang berlaku 

3) Pendidik klien, yaitu perawat mampu memberikan pendidikan kesehatan sebagai 

upaya promosi dan prevensi kesehatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

khusus di tatanan klinik dan komunitas 

4) Pengelola asuhan keperawatan, yaitu tim keperawatan mampu mengelola asuhan 

keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok khusus dengan pendekatan 

proses keperawatan 

 

B. Capaian Pembelajaran Lulusan 

Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI, rumusan Capaian 

Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL) dinyatakan 

dalam unsur yaitu sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus, 

yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi. 

(1) Unsur sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan 

spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan 

pembelajaran. 

(2) Unsur Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran 
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dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 

(3) Unsur ketrampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki 

oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai 

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 

(4) Unsur ketrampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 

 

1. Capaian Pembelajaran Menurut KKNI 

Pendidikan keperawatan jenjang Diploma III Keperawatan diselenggarakan 

oleh Perguruan Tinggi dengan tujuan menghasilkan lulusan dengan gelar Ahli Madya 

Keperawatan. Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

menyebutkan bahwa lulusan pendidikan Diploma III berada pada jenjang kualifikasi 5 

yaitu: 

(1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari 

beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisa data, serta 

mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. 

(2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah procedural 

(3) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara 

komprehensif 

(4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan acuan di atas, perawat lulusan Diploma III keperawatan berperan 

sebagai perawat terampil dalam menyelesaikan masalah keperawatan secara mandiri 

dan berkelompok yang direncanakan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, 

dengan kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan asuhan 

keperawatan professional, sesuai dengan lingkup praktek dan hukum/peraturan 

perundangan. 

 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan Akper Kerta Cendekia 

Capaian pembelajaran lulusan program pendidikan Diploma III keperawatan 

merupakan kemampuan lulusan pendidikan Diploma III Keperawatan yang diperoleh 
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melalui internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Capaian pembelajaran 

yang harus dimiliki oleh lulusan dicapai secara kurikuler, dan dapat ditambah secara 

kokurikuler dan atau ekstrakurikuler. Capaian pembelajaran Program pendidikan 

Diploma III Keperawatan Kerta Cendekia meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan 

pengetahuan / keilmuan, ketrampilan kerja umum, ketrampilan kerja khusus yang 

diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Sikap dan Tata Nilai 

1) Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

(CP.S.01) 

2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika (CP.S.02) 

3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP.S.03) 

4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme, anti radikalisme, antikorupsi serta rasa tanggung jawab pada negara 

dan bangsa (CP.S.04) 

5) Memiliki sikap toleransi dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, 

agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain (CP.S.05) 

6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila(CP.S.06) 

7) Berkerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan dan menerapkan sikap antirundungan (CP.S.07) 

8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (CP.S.08) 

9) Menginternalisasi semangat kemandirian,kejuangan, dan kewirausahaan (CP.S.09) 

10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri (CP.S.10) 

11) Mampu bertanggung gugat terhadap praktek professional meliputi kemampuan 

menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesinal sesuai 

dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya, dan hukum atau peraturan 

perundangan (CP.S.11) 

12) Mampu melaksanakan praktek keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya 

sesuai dengan kode etik perawat Indonesia (CP.S.12) 

13) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat 

klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan 
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keperawatan dan kesehatan yang diberikan serta bertanggung jawab atas 

kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh 

dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya (CP.S.13) 

 

b. Penguasaan Pengetahuan 

1) Menguasai konsep menulis, membaca, dan berbicara untuk keperluan akademik 

(CP.P.01) 

2) Menguasai konsep tentang kewirausahaan (CP.P.02) 

3) Menguasai konsep anatomi, fisiologi, biologi sel manusia, biokimia, dan 

patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh manusia (CP.P.03) 

4) Menguasai konsep penatalaksanaan gizi dan farmakologi (CP.P.04) 

5) Menguasai konsep antropologi kesehatan dan transcultural dalam keperawatan 

(CP.P.05) 

6) Menguasai konsep keperawatan sebagai landasan dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara holistik dan komprehensif (CP.P.06) 

7) Menguasai konsep dan prinsip keselamatan pasien (CP.P.07) 

8) Menguasai konsep psikologi dalam keperawatan (CP.P.08) 

9) Menguasai konsep kebutuhan dasar manusia (CP.P.09) 

10) Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada 

berbagai rentang usia (CP.P.10) 

11) Menguasai konsep dan prinsip kegawatdaruratan, trauma, dan manajemen bencana 

(CP.P.11) 

12) Menguasai konsep, prinsip komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan (CP.P.12) 

13) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan (CP.P.13) 

14) Menguasai konsep etika profesi dan hukum kesehatan/keperawatan (CP.P.14) 

15) Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis 

Praktek Keperawatan berbasis bukti (CP.P.15) 

16) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik menggunakan bahasa inggris dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada klien berkebangsaan asing (CP.P.16) 
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c. Keterampilan Umum 

1) Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

2) Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur (CP.KU.02) 

3) Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan 

bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, 

dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri (CP.KU.03) 

4) Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, 

mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya 

(CP.KU.04) 

5) Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok (CP.KU.05) 

6) Melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya (CP.KU.06) 

7) Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri 

(CP.KU.07) 

8) Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (CP.KU.08) 

 

d. Keterampilan Khusus 

1) Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu , keluarga, dan kelompok 

baik sehat dan sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

2) Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis (CP.KK.02) 

3) Mampu  melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi 

kegawatdaruratan dan manajemen bencana dengan memilih dan menerapkan metode 

yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya (CP.KK.03) 

4) Mampu melaksanakan pemberian obat oral, topical, parenteral, inhalasi, dan 

supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan 

(CP.KK.04) 
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5) Mampu Mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, 

merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, mendokumentasikan, dan 

menyajikan informasi asuhan keperawatan (CP.KK.05) 

6) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien (CP.KK.06) 

7) Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat 

klien dan menurunkan angka kesakitan (CP.KK.07) 

8) Mampu menerapkan keselamatan pasien dalam praktek keperawatan (CP.KK.08) 
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BAB 4 

BAHAN KAJIAN DAN MATA KULIAH 

 

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang digunakan untuk membentuk mata kuliah. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan 

lebih terperinci menjadi materi pembelajaran.  

A. Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian  

Tabel 1. Pemetaan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Kerta Cendekia 

No Capaian Pembelajaran Program Bahan Kajian Mata Kuliah Jumlah 

SKS 

1 1) Bertakwa kepada Tuhan yang maha 

esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious (CP.S.01) 

2) Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika (CP.S.02) 

3) Menginternalisasi nilai, norma, dan 

etika akademik (CP.S.03) 

4) Memiliki sikap toleransi dengan 

menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinil orang lain 

(CP.S.05) 

5) Bertanggung jawab atas pencapaian 

hasil kerja kelompok (CP.KU.05) 

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan 

2. Manusia : Hakekat, martabat, dan tanggung jawab 

3. Hukum : Taat hukum Tuhan, fungsi profetik agama dalam 

hukum 

4. Moral : Agama sebagai sumber moral, akhlak mulia dalam 

kehidupan 

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : Iman, IPTEK, dan amal; 

Kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu; Tanggung 

jawab ilmuwan 

6. Kerukunan antar uat beragama  

7. Masyarakat: masyarakat beradab, sejahtera, dan peran umat 

beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan 

sejahtera 

8. Budaya: Budaya akademik, Etos Kerja, Sikap terbuka dan 

adil 

9. Politik: kontribusi agama dalam kehidupan berpolitik, peran 

agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa 

Agama 2 
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2 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

(CP.KU.05) 

 

1. Pancasila sebagai idiologi bangsa dan Negara 

2. Karakteristik identitas nasional 

3. Wawasan kebangsaan 

4. Proses berbangsa dan bernegara 

5. Sistem konstitusi 

6. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia 

7. Konsep dan prinsip demokrasi 

8. Demokrasi Indonesia 

9. Demokrasi dan pendidikan demokrasi 

10. Hak asasi manusia   

Pancasila  2 

3 1) Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme, anti 

radikalisme, antikorupsi serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan 

bangsa (CP.S.04) 

2) Memiliki sikap toleransi dengan 

menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinil orang lain 

(CP.S.05) 

3) Berkerjasama dan memiliki 

kepekaan social serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan (CP.S.07) 

4) Taat hukum dan disiplin dalam 

kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara (CP.S.08) 

1. Warga Negara Indonesia  

2. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 

3. Gerakan revolusi mental : pendidikan anti korupsi, 

antiradikalisme, anti intoleransi, anti perundungan, dan anti 

narkoba 

4. Geopolitik Indonesia 

5. Otonomi daerah 

6. Geostrategi daerah 

7. Konsep wawasan nusantara 

8. Konsep astrab gatra 

9. Indonesia dan perdamaian dunia 

Kewarga- 

negaraan 

2 
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5) Bertanggung jawab atas pencapaian 

hasil kerja kelompok (CP.KU.05) 

4 1) Berperan sebagai warga negara 

yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan 

bangsa (CP.S.04) 

2) Menguasai konsep menulis, 

membaca, dan berbicara untuk 

keperluan akademik (CP.P.01) 

3) Menyusun laporan tentang hasil 

dan proses kerja dengan akurat dan 

sahih, mengkomunikasikan secara 

efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkannya (CP.KU.04) 

4) Mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi 

(CP.KU.08) 

1. Bahasa negara 

2. Bahasa persatuan 

3. Bahasa ilmu pengetahuan,teknologi dan seni 

4. Fungsi bahasa 

5. Peran bahasa dalam pembangunan bangsa 

6. Menulis makalah 

7. Membuat rangkuman / ringkasan buku 

8. Resensi buku 

9. Membaca tulisan / artikel ilmiah 

10.  Membaca tulisan popular 

11. Mengakses informasi melalui internet 

12. Bicara  

13. Presentasi  

14. Seminar 

15. Berpidato dalam situasi formal 

Bahasa 

Indonesia 

2 

5 1. Menginternalisasi semangat 

kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan (CP.S.09) 

2. Menguasai konsep tentang 

kewirausahaan (CP.P.02) 

3. Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

(CP.KU.05) 

1. Prinsip-prinsip kewirausahaan 

2. Jenis-jenis wirausaha dibidang kesehatan / keperawatan 

4. Strategi kewirausahaan dalam bidang kesehatan / 

keperawatan  

5. Konsep dasar kewirausahaan 

6. Analisa kewirausahaan 

7. Faktor kewirausahaan 

8. Karakter kewirausahaan 

9. Spirit kewirausahaan 

10. Etika wirausaha 

11. Tanggung jawab wirausaha 

Kewirausa- 

haan 

2 
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12. Strategi pemasaran 

13. Konsep home care 

14. Nursing center 

6 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep anatomi, 

fisiologi, biologi sel manusia, 

biokimia, dan patofisiologi 

kelainan struktur dan fungsi tubuh 

manusia (CP.P.03) 

3. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

 

1) Dasar anatomi dan fisiologi tubuh manusia 

2) Struktur dan fungsi sel 

3) Jaringan dan sistem tubuh manusia 

4) Sistem kardiovaskukler 

5) Sistem pernafasan 

6) Sistem pencernaan 

7) Sistem perkemihan 

8) Sistem persarafan neurobehaviour 

9) Sistem endokrin 

10) Sistem reproduksi 

11) Sitem limfatik dan imunologi 

12) Sistem sensoris (mata, telinga, hidung, pengecapan) 

13) Sistem musculoskeletal 

14) Sistem integument 

15) Metabolism dan pengaturan suhu 

Ilmu 

Biomedik 

Dasar 

4 

7 1. Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep 

penatalaksanaan gizi dan 

farmakologi (CP.P.04) 

3. Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok (CP.KU.05) 

1) Konsep dasar nutrisi  

2) Pengaturan nutrisi untuk berbagai tingkat usia 

3) Nutrisi pada bayi dan anak 

4) Kebutuhan nutrisi bagi remaja 

5) Kebutuhan nutrisi bagi dewasa dan lanjut usia 

6) Nutrisi pada ibu hamil dan menyusui 

7) Nutrisi sebagai terapi 

8) Pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin, anemia, 

dan cacingan, KKP 

9) Peran perawat dalam pelaksanaan diet pasien 

Gizi dan Diet 2 
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8 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep anatomi, 

fisiologi, biologi sel manusia, 

biokimia, dan patofisiologi 

kelainan struktur dan fungsi tubuh 

manusia (CP.P.03) 

3. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4. Bertanggung jawab atas pencapaian 

hasil kerja kelompok (CP.KU.05) 

1) Mekanisme adaptasi sel ( proses cedera fisik, penyembuhan 

dan pemulihan dan kematian jaringan/nekrosis sel meliputi : 

atropi,hipertropi, iskemik, trombosis, embolism) 

2) Kelainan dan interaksi genetik  

3) Proses keganasan  

4) Tahapan perkembangan mental dan perubahan kesehatan ( 

perkembangan reproduksi, perkembangan anak, dewasa, 

orang tua / lansia )  

5) Proses perubahan keseimbangan cairan , elektrolit dan 

Asam Basa , antara lain : proses Odem , Hiper dan Hipo 

elektrolit , Asidosis dan Alkalosis ) 

6) Proses infeksi  

7) Proses peradangan  

8) Proses imunitas 

9) Proses degenaratif 

10) Proses terjadinya shock    

Patofisiologi  2 

9 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep 

penatalaksanaan gizi dan 

farmakologi (CP.P.04) 

3. Mampu melaksanakan pemberian 

obat oral, topical, parenteral, 

inhalasi, dan supositoria sesuai 

standar pemberian obat dan 

kewenangan yang didelegasikan 

(CP.KK.04) 

 

a. Konsep dasar farmakologi 

1) Farmakokinetik 

2) Farmakodinamik 

3) Penggolongan obat 

4) Prinsip pemberian obat 

5) Bentuk kemasan obat 

b. Peran perawat dalam pemberian obat 

c. Peran obat 

d. Penggolongan obat 

e. Prinsip pemberian obat dengan benar 

f. Bentuk kemasan obat 

g. Cara penggunaan obat 

h. Penerapan patient safety dalam pemberian obat 

i. Prosedur pemberian obat oral dan obat topical , parenteral 

dan supositoria 

Farmakologi  3 
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10 1. Menguasai konsep psikologi 

dalam keperawatan (CP.P.08) 

2. Berkerjasama dan memiliki 

kepekaan social serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan (CP.S.07) 

3. Memecahkan masalah pekerjaan 

dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian 

terapannya, didasarkan pada 

pemikiran logis dan inovatif, 

dilaksanakan dan bertanggung 

jawab atas hasilnya secara 

mandiri (CP.KU.03) 

1. Konsep bio-psikologi 

2. Perilaku manusia  

3. Perkembangan kepriabadian 

4. Bio-psikologi dan proses sensori-motorik 

5. Kesadaran diri 

6. Persepsi dan motivasi  

7. Emosi,stress dan adaptasi 

8. Proses berfikir dan pemecahan masalah  

9. Konsep belajar  

10. Intelegensi dan kreatifitas 

11. Gangguan perilaku 

12. Pembentukan sikap  

Psikologi  2 

11 1. Berkerjasama dan memiliki 

kepekaan social serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan (CP.S.07) 

2. Menguasai konsep antropologi 

kesehatan dan transcultural dalam 

keperawatan (CP.P.05) 

3. Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

(CP.KU.05) 

1. Konsep antropologi sosial  

2. Konsep antropologi kesehatan 

3. Proses social dan interaksi social 

4. Berbagai kelompok sosial-masyarakat 

5. Lapisan – lapisan sosial – masyarakat  

6. Ciri-ciri kelompok sosial dan masyarakat 

7. Aturan / norma-norma dalam kehidupan masyarakat 

8. Implikasi antropologi dalam praktik keperawatan  

9. Impilikasi transkultural dalam praktik keperawatan  

Antropologi 

Kesehatan  

2 

12 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Mampu bertanggung gugat 

terhadap praktek professional 

meliputi kemampuan menerima 

1. Nilai , norma dan etika 

2. Prinsip-prinsip etik keperawatan 

3. Konsep etik dan hukum kesehatan 

4. Peraturan , kebijakan dan perundang-undangan yang 

berkaitan dalam praktik keperawatan 

5. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek 

keperawatan 

Etika 

Keperawatan 

2 
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tanggung gugat terhadap 

keputusan dan tindakan profesinal 

sesuai dengan lingkup praktek di 

bawah tanggung jawabnya, dan 

hukum atau peraturan 

perundangan (CP.S.11) 

3) Mampu melaksanakan praktek 

keperawatan dengan prinsip etis 

dan peka budaya sesuai dengan 

kode etik perawat Indonesia 

(CP.S.12) 

4) Memiliki sikap menghormati hak 

privasi, nilai budaya yang dianut 

dan martabat klien, menghormati 

hak klien untuk memilih dan 

menentukan sendiri asuhan 

keperawatan dan kesehatan yang 

diberikan serta bertanggung jawab 

atas kerahasiaan dan keamanan 

informasi tertulis, verbal dan 

elektronik yang diperoleh dalam 

kapasitas sesuai dengan lingkup 

tanggung jawabnya (CP.S.13) 

5) Menguasai konsep etika profesi 

dan hukum 

kesehatan/keperawatan (CP.P.14) 

6) Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

(CP.KU.05) 

6. Hak dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang 

7. Hak dan kewajiban pasien 

8. Mal-praktik dan kelalaian dalam praktek keperawatan 

9. Aspek legal dalam praktik keperawatan dan sistem kredensial 

perawat indonesia 

10. Tahapan penyelesaian masalah etik  
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13 1. Mampu melaksanakan praktek 

keperawatan dengan prinsip etis 

dan peka budaya sesuai dengan 

kode etik perawat Indonesia 

(CP.S.12) 

2. Menguasai konsep keperawatan 

sebagai landasan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

secara holistik dan komprehensif 

(CP.P.06) 

3. Bertanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok 

(CP.KU.05) 

1. Sejarah keperawatan 

2. Falsafah dan paradigme keperawatan ( manusia, sehat – sakit 

, lingkungan, keperawatan) 

3. Keperawatan sebagai Profesi  

4. Pengenalan teori keperawatan  

5. Model praktik keperawatan  

6. Tren keperawatan di masa yang akan datang 

7. Sistem pelayanan kesehatan 

8. Keperawatan sebagai profesi  

Konsep 

Dasar 

Keperawatan 

2 

14 1. Mampu melaksanakan praktek 

keperawatan dengan prinsip etis dan 

peka budaya sesuai dengan kode 

etik perawat Indonesia (CP.S.12) 

2. Menguasai konsep kebutuhan dasar 

manusia (CP.P.09) 

3. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

4. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

5. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

1. Teori kebutuhan dasar manusia 

2. Teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow 

3. Konsep kebutuhan oksigen 

4. Konsep kebutuhan cairan dan elektrolit 

5. Konsep kebutuhan nutrisi 

6. Konsep kebutuhan eliminasi 

7. Konsep kebutuhan aktifitas dan tidur 

8. Konsep kebutuhan perawatan diri 

9. Konsep keseimbangan suhu tubuh 

10. Konsep kebutuhan seksual 

11. Konsep kebutuhan rasa aman dan nyaman : Nyeri 

12. Menjelang ajal 

a. kehilangan dan berduka 

b. penyakit kronis 

c. terminal 

d. kecemasan 

13. Konsep kebutuhan memiliki dan dimiliki 

14. Konsep kebutuhan harga diri 

Keperawatan 

Dasar 

5 
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dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

6. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

 

15. Konsep kebutuhan aktualisasi diri 

16. Faktor-fakor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan 

17. Berbagai prosedural keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan pasien berhubungan dengan: 

a. Gangguan kebutuhan oksigen: 

1) Menghitung pernapasan 

2) Memposisikan pasien fowler dan semifowler 

3) Mengumpulkan sputum untuk pemeriksaan 

4) Memberikan oksigen nasal kanul 

5) Melatih napas dalam 

6) Melatih batuk efektif 

b. Gangguan kebutuhan cairan: 

1) Mengukur tekanan darah 

2) Menghitung nadi 

3) Pemeriksaan Rumple-lead 

4) Memberi minum per oral 

5) Mengumpulkan urin untuk pemeriksaan 

6) Memasang kondom 

7) Menghitung keseimbangan cairan 

8) Merawat luka infus 

9) Mengganti cairan infus 

10) Melepas infuse 

11) Memonitor teteran infuse 

12) Merawat kateter urin 

c. Gangguan kebutuhan nutrisi: 

1) Mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar lengan 

atas, lingkar paha 

2) Menghitung Indeks Masa Tubuh 

3) Memberikan makan per oral 

d. Gangguan kebutuhan eliminasi: 

1) Membantu pasien eliminasi bak/bab di atas tempat tidur 
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2) Memasang diapers/ popok 

e. Gangguan kebutuhan aktifitas: 

1) Menerima pasien baru 

2) Memindahkan pasien dari Tempat Tidur ke Kursi 

3) Memindahkan pasien dari Tempat Tidur ke Tempat 

Tidur lain 

4) Memposisikan pasien: Posisi Foeler; Semi Foeler; 

Lithotomi; Dorsal recumbent; SIM (miring kanan/kiri); 

Trendelenberg; Supinasi; Pronasi; 

5) Melatih berjalan 

6) Memandikan pasien di atas tempet tidur 

7) Merawat gigi dan mulut:Menyikat gigi, merawat mulut 

dan gigi pada pasien yang tidak sadar. 

8) Mengganti pakaian pasien di atas tempat tidur 

9) Mencuci rambut 

10) Menyisir rambut 

f. Gangguan keseimbangan suhu tubuh: 

1) Mengukur suhu tubuh: oral, aksilla, dan rectal 

2) Memberikan kompres hangat 

3) Memberikan kompres dingin 

g. Gangguan aman nyaman: 

1) Manajemen stress (Relaksasi, relaksasi otot progesif, 

Nafas dalam, Guide imagery, latihan fsik) 

2) Membersihkan lingkungan pasien 

3) Backrup 

4) Mencuci tangan aseptic dan antiseptic 

5) Menggunakan alat pelindung diri: barak scort, sarung 

tangan, penutup kepala, dll 

15 1. Mampu melaksanakan praktek 

keperawatan dengan prinsip etis 

dan peka budaya sesuai dengan 

Asuhan Keperawatan pasien gangguan kebutuhan dasar manusia 

pada tatanan klinik keperawatan (Pengkajian, Diagnosa, 

Rencana, Implementasi, dan Evaluasi) sesuai SAK dan SPO 

Praktek 

Klinik 

2 
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kode etik perawat Indonesia 

(CP.S.12) 

2. Menguasai konsep kebutuhan 

dasar manusia (CP.P.09) 

3. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

4. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

5. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

6. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

1. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan oksigen 

2. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan cairan dan elektrolit 

3. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan nutrisi 

4. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan eliminasi 

5. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan aktivitas 

6. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan istirahat dan tidur 

7. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan keseimbangan suhu tubuh 

8. Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan aman dan nyaman 

9. Asuhan keperawatan pada pasien menjelang akhir kehidupan 

Keperawatan 

Dasar 

16 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menguasai konsep keperawatan 

sebagai landasan dalam 

1. Berfikir kritis dan pengambilan keputusan  

2. Konsep Proses Keperawatan 

3. Perbandingan metode ilmiah dan proses keperawatan sebagai 

metode penyelesaian masalah 

4. Konsep pengkajian 

5. Diagnosa Keperawatan  

Metodologi 

Keperawatan 

2 
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memberikan asuhan keperawatan 

secara holistik dan komprehensif 

(CP.P.06) 

3) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

4) Memecahkan masalah pekerjaan 

dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian 

terapannya, didasarkan pada 

pemikiran logis dan inovatif, 

dilaksanakan dan bertanggung 

jawab atas hasilnya secara mandiri 

(CP.KU.03) 

5) Mampu Mengumpulkan data, 

menganalisa dan merumuskan 

masalah, merencanakan, 

mengimplementasikan, 

mengevaluasi, 

mendokumentasikan, dan 

menyajikan informasi asuhan 

keperawatan (CP.KK.05) 

 

6. Perencanaan Keperawatan 

7. Implementasi keperawatan 

8. Evaluasi Keperawatan  

9. Praktek penerapan proses keperawatan sebagai metode 

ilmiah dalam menyelesaikan masalah/ asuhan keperawatan 

10. Praktek pengkajian 

11. Praktek penetapan  masalah 

12. Praktek menyusun rencana asuhan keperawatan 

13. Praktik menetapkan tindakan keperawatan 

14. Praktik menetapkan strategi evaluasi 

15. Praktik penerapan langkah-langkah metode ilmiah  

16. Praktek kemampuan penilaian khusus 

17 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

1. Konsep dokumentasi 

2. Tehnik dokumentasi dan pelaporan  

3. Sistem informasi kesehatan  

4. Model pendokumentasian asuhan keperawatan  

Dokumentasi 

Keperawatan 

2 
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2. Menguasai konsep keperawatan 

sebagai landasan dalam 

memberikan asuhan keperawatan 

secara holistik dan komprehensif 

(CP.P.06) 

3. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

4. Memecahkan masalah pekerjaan 

dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian 

terapannya, didasarkan pada 

pemikiran logis dan inovatif, 

dilaksanakan dan bertanggung 

jawab atas hasilnya secara mandiri 

(CP.KU.03) 

5. Mampu Mengumpulkan data, 

menganalisa dan merumuskan 

masalah, merencanakan, 

mengimplementasikan, 

mengevaluasi, 

mendokumentasikan, dan 

menyajikan informasi asuhan 

keperawatan (CP.KK.05) 

5. Pendokumentasian asuhan keperawatan: pendokumentasian 

pengkajian, SDKI, SIKI, pendokumentasian implementasi 

dan evaluasi  

6. Sistem dokumentasi ( manual dan elektronik) 

7. Aspek Legal Pendokumentasian  

8. Praktik pendokumentasian asuhankeperawatan 

18 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

1. Konsep dasar ilmu pengetahuan dan keperawatan 

2. Konsep dasar penelitian 

3. Etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah 

4. Penulisan ilmiah dalam laporan penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

2 
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kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Menguasai konsep teoritis 

penjaminan mutu asuhan 

keperawatan, konsep teoritis 

Praktek Keperawatan berbasis 

bukti (CP.P.15) 

3. Mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi 

(CP.KU.08) 

4. Studi kepustakaan 

5. Komponen penelitian 

6. Uji statistic yang tepat 

7. Prinsip pengolahan data 

19 1. Mampu melaksanakan praktek 

keperawatan dengan prinsip etis 

dan peka budaya sesuai dengan 

kode etik perawat Indonesia 

(CP.S.12) 

2. Menguasai konsep, prinsip 

komunikasi terapeutik dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan 

(CP.P.12) 

3. Mampu melakukan komunikasi 

terapeutik dengan klien 

(CP.KK.06) 

1. Konsep dasar komunikasi 

2. Komunikasi terapeutik 

3. Prinsip komunikasi terapeutik 

4. Teknik-teknik komunikasi terapeutik  

5. Strategi pelaksanaan (tahap-tahap) komunikasi terapeutik 

6. Hambatan komunikasi 

7. Penerapan komunikasi berdasarkan tingkat usia  

8. Melakukan komunikasi pada setiap tahap proses keperawatan  

9. Melakukan komunikasi pada bayi dan anak  

10. Melakukan komunikasi pada remaja 

11. Melakukan komunikasi pada orang dewasa 

12. Melakukan komunikasi pada lansia 

13. Melakukan komunikasi pada pasien dengan kebutuhan 

khusus 

14. Melakukan komunikasi pada keluarga, kelompok dan 

masyarakat  

15. Melakukan komunikasi pada pasien dengan fisik dan 

gangguan jiwa 

Komunikasi  2 
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20 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Menguasai konsep, prinsip, dan 

teknik promosi kesehatan 

(CP.P.13) 

3. Mampu melaksanakan promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 

pola hidup sehat klien dan 

menurunkan angka kesakitan 

(CP.KK.07) 

1) Konsep dasar promosi kesehatan : Definisi, upaya promosi 

kesehatan, dan area tindakan promosi kesehatan 

2) Lima strategi pendekatan promosi kesehatan 

3) Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan 

4) Perencanaan promosi kesehatan 

5) Konsep perilaku hidup bersih dan sehat 

6) Aplikasi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan 

pada indivisu, keluarga, dam kelompok (praktik promkes) 

Promosi 

Kesehatan 

2 

21 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep teoritis 

penjaminan mutu asuhan 

keperawatan, konsep teoritis 

Praktek Keperawatan berbasis 

bukti (CP.P.15) 

3. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4. Melakukan supervise dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan 

yang ditugaskan pekerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya (CP.KU.06) 

1. Konsep dasar manajemen 

2. Menejemen keperawatan dan manajemen asuhan 

keperawatan 

3. Perencanaan manajemen keperawatan 

4. Pengorganisasian manajemen keperawatan 

5. Penstafan manajemen keperawatan 

6. Pengarahan : komunikasi manajerial, motivasi, supervise, 

manajemen konflik, konsep pendelegasian, konsep 

kolaborasi dan negosiasi, konsep manajemen konflik 

7. Pengontrolan  

8. Konsep praktik keperawatan berbasis EBN 

9. Praktik manajemen asuhan keperawatan pada kasus kelolaan 

: praktik sesuai SAK dan SOP  

Manajemen 

Keperawatan 

2 



33 
 

5. Melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya dan mengelola 

pengembangan kompetensi kerja 

secara mandiri (CP.KU.07) 

6.  

22 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menguasai konsep dan prinsip 

keselamatan pasien (CP.P.07) 

3. Mampu menerapkan keselamatan 

pasien dalam praktek keperawatan 

(CP.KK.08) 

 

 

1    Konsep dan prinsip “Patient safety” 

a. Langkah-langkah pelaksanaan “Patient safety”  

b. Standar Keselamatan Pasien 

c. Kriteria monitoring dan evaluasi “Patient safety” 

d. Komunikasi antar anggota team kesehatan 

e. Kebijakan yang mendukung keselamatan pasien 

f. Monitoring dan evaluasi keselamatan pasien 

2. Peran perawat dalam “Patient safety” 

3. Mikrobiologi dan Parasitologi : Siklus hidup 

mikrooganisme, Cara berkembang biak, Cara penularan, 

Jenis organisme parasite 

4. Konsep sterilisasi, desinfeksi, dan aseptic 

5. Infeksi  nosocomial 

6. Nursing health : body alignment, nutrisi, istirahat 

7. Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien 

8. Penerapan prinsip dan implementasi upaya pencegahan 

penularan 

Manajemen 

Keselamatan 

Pasien  

2 

23 (1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

(2) Menguasai konsep teoritis 

Kebutuhan dasar manusia 

(CP.P.09) 

1. Konsep  dan perspektif  keperawatan medical bedah 

2. Peran  perawat medical bedah dalam pencapaian tujuan asuhan 

keperawatan 

3. Kajian  penyakit tropis : malaria, DHF, thypoid, dan filariasis 

4. Kajian  penyakit endemis dan program pemerintah dalam 

penanggulangan penyakit endemis : SARS, flu burung, difteri 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah 1 

3 
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(3) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai 

dan dipilih dari beragam metode 

yang maupun belum baku dan 

dengan menganalisis data 

(CP.KU.01) 

(4) Menunjukkan kinerja dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

(5) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik 

sehat dan sakit dengan 

memperhatikan aspek bio, psiko, 

sosial cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan 

keperawatan (CP.KK.01) 

(6) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

5. Kajian penyakit HIV dan program pemerintah dalam 

penanggulangan HIV 

6. Gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan 

kardiovaskuler 

7. Gangguan kebutuhan cairan patologis sistem perkemihan dan 

metabolic endokrin 

8. Gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan dan 

metabolic endokrin 

9. Gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan 

dan perkemihan 

 

24 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

1. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 

kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan dan 

kardiovaskuler 

2. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 

kebutuhan cairan patologis sistem perkemihan dan metabolic 

endokrin 

3. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 

kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan dan metabolic 

endokrin 

Praktek 

Klinik 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah 1 

4 
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maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

5. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

4. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 

kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan 

perkemihan 

 

25 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

1. Gangguan kebutuhan aktivitas patologis sistem 

musculoskeletal, persarafan, dan indera 

2. Gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem 

persarafan dan integument 

3. Gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat 

patologis berbagai sistem tubuh 

4. Gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman patologis sistem 

integument dan sistem imun 

5. Keperawatan perioperatif 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah 2 

3 
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4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

26 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

1. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan 

kebutuhan aktivitas patologis sistem musculoskeletal, 

persarafan, dan indera 

2. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan 

integument 

3. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem 

tubuh 

4. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Gangguan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman patologis sistem integument dan sistem 

imun 

5. Asuhan keperawatan pada pasien dengan Keperawatan 

perioperatif 

Praktek 

Klinik 

Keperawatan 

Medikal 

Bedah 2 

6 
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menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

27 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

1. Konsep dasar keperawatan anak 

2. Konsep neonatus esensial 

3. Konsep keperawatan anak sehat 

4. Konsep tumbuh kembang anak 

5. Sistem perlindungan anak Indonesia 

6. Konsep keperawatan anak sakit : 

a. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

oksigenasi 

b. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit dari sistem 

perkemihan, pencernaan, dan vaskuler 

c. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem 

pencernaan dan metabolic endokrin 

d. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan 

musculoskeletal 

e. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

kebutuhan aman/nyaman patologis dari sistem 

termoregulasi dan imun 

f. Asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 

g. Asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus 

h. Konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan 

gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem 

Keperawatan 

Anak 

3 
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pencernaan/perkemihan/kelainan kongenital/ 

perioperative care 

7. Konsep hospitalisasi 

8. Konsep bermain 

9. Pemeriksaan perkembangan anak (KTSP dan MTBS) di 

tatanan pelayanan kesehatan 

10. Tindakan keperawatan pada anaka sehat: Imunisasi dasar, 

Bimbingan antisipasi (anticipatory guidance), memandikan 

bayi 

11. Tindakan keperawatan pada anak sakit: Melakukan terapi 

bermain, perawatan bayi dalam incubator, perawatan bayi 

dengan fototerapi 

12. Prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan pada bayi 

berdasarkan neonates esensial 

28 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

a. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

oksigenasi 

b. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit dari sistem 

perkemihan, pencernaan, dan vaskuler 

c. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem 

pencernaan dan metabolic endokrin 

d. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan 

musculoskeletal 

e. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan 

kebutuhan aman/nyaman patologis dari sistem termoregulasi 

dan imun 

f. Aplikasi Asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi 

g. Aplikasi Asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan 

khusus 

Praktek 

Klinik 

Keperawatan 

Anak 

3 
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aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

5. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

h. Aplikasi Konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak 

dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem 

pencernaan/perkemihan/kelainan kongenital/ perioperative 

care 

 

29 1) Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan 

menganalisis data serta metode 

yang sesuai dan dipilih dari 

beragam metode yang maupun 

belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan 

mutu dan kuantitas yang 

terukur (CP.KU.02) 

4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik 

sehat dan sakit dengan 

memperhatikan aspek bio, 

psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai 

1. Konsep dasar keperawatan maternitas  

a. Pengertian keperawatan maternitas 

b. Perspektif keperawatan maternitas  

c. Falsafah keperawatan maternitas  

d. Tujuan keperawatan maternitas  

e. Peran keperawatan maternitas  

f. Tren/kecenderungan dan issue keperawatan maternitas  

g. Standar etika dan aspek legal  dalam keperawtan maternitas 

2) Konsep asuhan keperawatan ibu hamil  

a. Pengkajian pada ibu hamil  

1) Anamnesa pada ibu hamil  

2) Pemeriksaan fisik pada ibu hamil  

3) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan diagnostik) 

pada ibu hamil  

b. Masalah keperawatan pada ibu hamil fisiologis dan 

patologis : hyperemesis, abortus, anemia, hyperemesis 

gravidaru.  

c. Rencana keperawatan pada ibu hamil  

d. Implementasi asuhan keperawatan pada ibu hamil  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada ibu hamil  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan pada ibu hamil  

3) Konsep asuhankeperawatan intra natal  

a. Pengkajian  

1) Anamnesis pada ibu intra natal  

Keperawatan 

Maternitas 

3 
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standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai 

kewenangan klinis (CP.KK.02) 

2) Pemeriksaan fisik pada ibu intra natal : head to toe, 

tanda-tanda perdarahan  

3) Pemeriksaan penunjang pada ibu intra natal  

b. Masalah keperawatan pada ibu intra natal : kala I,II,III, IV  

1) Rencana keperawatan pada ibu intra natal : kala I, II, III 

dan IV  

2) Implementasi asuhan keperawtaan pada ibu post partum  

3) Evaluasi asuhan keperawatan pada ibu intra natal 

4) Dokumentasi asuhan keperawatan pada ibu intra natal. 

4) Konsep asuhan keperawatan bayi baru lahir  

a. Pengkajian  

1) Anamneses  

2) Pemeriksaan fisik bayi baru lahir  (head to toe) 

b. Maslaah keperawatan pada bayi baru lahir  

c. Menyusun rencana keperawatan bayi baru lahir  

d. Implementasi pada bayi baru lahir  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada bayi baru lahir  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan pada bayi baru lahir  

5) Konsep asuhan keperawatanpada ibu post partum  

a. Pengkajian  

1) Anamnesa pada ibu post partum  

2) Pengkajian head to toe  

3) Pemeriksaan penunjang  

b. Merumuskan diagnose keperawatan pada ibu post partum : 

persalinan normal dan sc  

c. Rencana keperawatan ibu post partum : persalinan normal 

dan sc  

d. Implementasi asuhan keperawatan pada ibu post partum  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada ibu post partum  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan pada ibu post partum  

6) Konsep keluarga berencana  
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a. Konsep dasar  

1) Pengertian  

2) Jenis  

3) Manfaat  

4) Konseling KB  

b. Pengkajian  

1) Anamnesa : riwayat haid, riwayat kehamilan, keluhan 

gangguan reproduksi.  

2) Pengkajian head to toe  

3) Pemeriksaan penunjang : persiapan pasien untuk pap 

smear  

c. Masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem reproduksi : (mioma, kista, infeksi) dan keluarga 

berencana  

d. Menyusun rencana keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi (mioma, kista, infeksi) dan 

keluarga berencana  

e. Implementasi pada pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga berencana  

f. Evaluasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi dan keluarga berencana  

g. Dokumentasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi dan keluarga berencana  

30 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

1. Penerapan asuhan keperawatan pada ibu hamil 

2. Penerapan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir 

3. Penerapan asuhan keperawatan pada ibu post partum 

4. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 

sistem reproduksi dan keluarga berencana 

Praktek 

Klinik 

Keperawatan 

Maternitas  

3 
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maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

31 1. Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

1. Perspektif keperawatan jiwa 

2. Trend dan issue keperawatan jiwa 

3. Konsep dasar kesehatan/keperawatan jiwa 

4. Model konseptual keperawatan jiwa 

5. Konsep penatalaksanaan terapi modalitas 

6. Penggolongan gangguan jiwa (Pedoman Penggolongan 

Diagnosis Gangguan Jiwa/PPDGJ dan Diagnostik and 

statistic manual of mental disorder IV/ DSM IV) 

7. Aplikasi asuhan keperawatan pasien dengan: 

a. Kecemasan 

b. Kehilangan dan berduka 

c. Gangguan konsep diri 

d. HDR (Harga diri rendah) 

e. Isolasi sosial 

f. Halusinasi 

Keperawatan 

Jiwa 

3 
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keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

5. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

g. Resiko perilaku kekerasan  

h. Defisit perawatan diri 

i. Regimen terapetik 

8. Tindakan Terapi Modalitas (TAK dan Psikofarmaka) 

9. Evaluasi asuhan keperawatan pada gangguan jiwa 

32 1) Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

(CP.S.10) 

2) Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dan menganalisis 

data serta metode yang sesuai dan 

dipilih dari beragam metode yang 

maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data (CP.KU.01) 

3) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

4) Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial cultural,dan 

spiritual yang menjamin 

keselamatan klien, sesuai standar 

asuhan keperawatan (CP.KK.01) 

a. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Kecemasan 

b. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Kehilangan dan berduka 

c. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Gangguan konsep diri 

d. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan HDR 

(Harga diri rendah) 

e. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan Isolasi 

sosial 

f. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

Halusinasi 

g. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan Resiko 

perilaku kekerasan  

h. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan Defisit 

perawatan diri 

Praktek 

Klinik 

Keperawatan 

Jiwa 

2 
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5) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

33 1) Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika (CP.S.02) 

2) Menguasai konsep dan prinsip 

kegawatdaruratan, trauma, dan 

manajemen bencana (CP.P.11) 

3) Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

4) Mampu  melaksanakan prosedur 

bantuan hidup dasar dan trauma 

pada situasi kegawatdaruratan dan 

manajemen bencana dengan 

memilih dan menerapkan metode 

yang tepat, sesuai standar dan 

kewenangannya (CP.KK.03) 

5) Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

1) Persepktif keperawatan gawat darurat  

2) Konsep dan prinsip gawat darurat  

3) Early Warning System (EWS) 

4) Konsep dan prinsip pelaksanaan bantuan       Hidup Dasar 

5) Prinsip utama pertolongan korban  

6) Langkah-langkah penilaian korban/TRIAGE 

7) Konsep pengkajian pada pasien gawat darurat  

8) Sistem pelayanan gawat darurat  

9) Asuhan kegawatdaruratan pada pasien dengan kegawatan 

sistem kardiovaskuler 

10) Asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatan sistem 

pernapasan 

11) Tindakan pada pasien dengan kegawatdaruratan 

Keperawatan 

Gawat 

Darurat  

2 

34 1. Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika (CP.S.02) 

2. Menguasai konsep dan prinsip 

kegawatdaruratan, trauma, dan 

manajemen bencana (CP.P.11) 

a. Konsep, prinsip Bencana dan kejadian luar biasa  

b. Sistem penanggulangan Bencana terpadu  

c. Prosedur bantuan hidup dasar  

1) Pemeriksaan tingkat kesadaran  

2) pemeriksaan nadi  

3) Pemeriksaan kepatenan jalan nafas  

4) Pemeriksaan pernafasan  

5) Tindakan resusitasi jantung paru  

Manajemen 

Bencana 

2 
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3. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

4. Mampu  melaksanakan prosedur 

bantuan hidup dasar dan trauma 

pada situasi kegawatdaruratan dan 

manajemen bencana dengan 

memilih dan menerapkan metode 

yang tepat, sesuai standar dan 

kewenangannya (CP.KK.03) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

6) Membuka  jalan nafas ; dengan alat (OPA) dan tanpa alat  

7) Tindakan  mengeluarkan benda asing  

8) Pemasangan  neck collar  

9) Tindakan  menghentikan perdarahan ( positioning & 

tourniquet ) 

10) Teknik transportasi 

d. Prosedur tidakan bencana: Proses inisiasi awal pada bencana, 

evakuasi dan transportasi korban 

 

35 1) Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam menjalankan 

tugas berdasarkan agama, moral, 

dan etika (CP.S.02) 

2. Menguasai konsep dan prinsip 

kegawatdaruratan, trauma, dan 

manajemen bencana (CP.P.11) 

3. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

4. Mampu  melaksanakan prosedur 

bantuan hidup dasar dan trauma 

pada situasi kegawatdaruratan dan 

manajemen bencana dengan 

memilih dan menerapkan metode 

yang tepat, sesuai standar dan 

kewenangannya (CP.KK.03) 

1. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

kegawatan sistem pernapasan 

2. Aplikasi asuhan keperawatan pada pasien dengan 

kegawatan sistem kardiovaskuler 

 

Praktek 

klinik 

keperawatan 

gawat darurat 

4 
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Menunjukkan kinerja dengan mutu 

dan kuantitas yang terukur 

(CP.KU.02) 

36 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Menguasai konsep asuhan 

keperawatan klien dalam rentang 

sehat-sakit pada berbagai rentang 

usia (CP.P.10) 

3. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

4. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

5. Mampu melaksanakan promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 

pola hidup sehat klien dan 

menurunkan angka kesakitan 

(CP.KK.07) 

 

1. Konsep kesehatan pada kelompok khusus gerontik 

2. Konsep keperawatan gerontik 

3. Model  keperawatan gerontik 

4. Proses keperawatan pada individu dan kelompok khusus 

lansia 

5. Tindakan pada keperawatan gerontik : 

a. Terapi kognitif  

b. Terapi aktivitas  

c. Bantuan aktivitas sehari-hari( activity daily living-ADL ) 

pada kelompok lansia  

d. Senam lansia 

6. Evaluasi asuhan keperawatan kelompok khusus gerontik  

Keperawatan 

Gerontik 

2 
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37 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Menguasai konsep asuhan 

keperawatan klien dalam rentang 

sehat-sakit pada berbagai rentang 

usia (CP.P.10) 

3. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

4. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

5. Mampu melaksanakan promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 

pola hidup sehat klien dan 

menurunkan angka kesakitan 

(CP.KK.07) 

 

1. Aplikasi asuhan keperawatan pada lansia dalam konteks 

individu 

2. Aplikasi asuhan keperawatan lansia dalam konteks 

kelompok 

Praktek 

Klinik 

keperawatan 

gerontik 

2 

38 6. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

3. Konsep pelayanan kesehatan primer  

4. Konsep komunitas 

5. Konsep keluarga  

6. Model konseptual keperawatan keluarga  

Keperawatan 

Keluarga 

2 
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kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

7. Menguasai konsep asuhan 

keperawatan klien dalam rentang 

sehat-sakit pada berbagai rentang 

usia (CP.P.10) 

8. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

9. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

10. Mampu melaksanakan promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 

pola hidup sehat klien dan 

menurunkan angka kesakitan 

(CP.KK.07) 

 

7. Trend dan issue dalam keperawatan keluarga  

8. Konsep asuhan keperawatan keluarga  

9. Manajemen sumber daya keluarga  

10. Tindakan keperawatan keluarga : 

a. Pendidikan kesehatan pada keluarga  

b. Merawat anggota keluarga yang sakit  

c. Pemberdayaan keluarga  

11. Evaluasi asuhan keperawatan keluarga  

39 1. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila (CP.S.06) 

2. Menguasai konsep asuhan 

keperawatan klien dalam rentang 

Aplikasi asuhan keperawatan pada keluarga dengan masalah 

kesehatan sesuai tahapan perkembangan : 

1. Pengkajian keluarga 

2. Masalah keperawatan keluarga 

3. Rencana keperawatan keluarga 

4. Tindakan keperawatan 

5. Evaluasi 

Praktek 

klinik 

keperawatan 

keluarga 

2 
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sehat-sakit pada berbagai rentang 

usia (CP.P.10) 

3. Mampu memberikan asuhan 

keperawatan pada individu , 

keluarga, dan kelompok baik sehat 

dan sakit dengan memperhatikan 

aspek bio, psiko, sosial 

cultural,dan spiritual yang 

menjamin keselamatan klien, 

sesuai standar asuhan keperawatan 

(CP.KK.01) 

4. Mampu mengelola asuhan 

keperawatan sesuai kewenangan 

klinis (CP.KK.02) 

5. Mampu melaksanakan promosi 

kesehatan untuk meningkatkan 

pola hidup sehat klien dan 

menurunkan angka kesakitan 

(CP.KK.07) 

 

6. Dokumnetasi  

40 1. Menguasai konsep teoritis 

penjaminan mutu asuhan 

keperawatan, konsep teoritis 

Praktek Keperawatan berbasis bukti 

(CP.P.15) 

2. Mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi 

(CP.KU.08) 

1. Konsep karya tulis ilmiah metode kasus( definisi, jenis, ciri-

ciri)  

2. Strategi pencegahan plagiasi 

3. Sistematika penulisan  

4. Langkah-langkah penulisan ilmiah  

a. Identifikasi masalah 

b. Rumusan masalah 

c. Tujuan 

d. Pemilihan teori 

e. Pengumpulan data 

f. Analisis 

Karya Tulis 

Ilmiah 

4 
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3. Berkontribusi dalam peningkatan 

mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

(CP.S.06) 

g. pembahasan 

5. Laporan karya tulis ilmiah secara sistematik  

41 1. Menguasai konsep, prinsip, dan 

teknik menggunakan bahasa 

inggris dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien 

berkebangsaan asing (CP.P.16) 

2. Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinil orang lain 

(CP.S.05) 

3. Menyusun laporan tentang hasil 

dan proses kerja dengan akurat dan 

sahih, mengomunikasikan secara 

efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkannya (CP.KU.04) 

 

1. Health profession (text) 

2. Introducing self and other health care personal 

3. Department in hospital/ health care department 

4. Contacting in health care 

5. Giving direction of places 

6. Health equipments and its function 

Medical 

English 

2 

42 1. Menguasai konsep, prinsip, dan 

teknik menggunakan bahasa 

inggris dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada klien 

berkebangsaan asing (CP.P.16) 

2. Menghargai keanekaragaman 

budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau 

temuan orisinil orang lain 

(CP.S.05) 

1. Body parts and it’s function 

2. Patient complaint 

3. Aseessing patient’s health problem 

4.  Documenting assessment 

5.  Reporting patients health status 

6.  Medicine and medication 

7.  Measuring vital signs 

8.  Informating nursing care plans to patient’s 

9.  Ordering patient on ambulation (ambulating patient from 

bed into chair,wheelchair,using cruches, tripot) 

English for 

Nursing2 

2 
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3. Menyusun laporan tentang hasil 

dan proses kerja dengan akurat dan 

sahih, mengomunikasikan secara 

efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkannya (CP.KU.04) 

 

10.  Health education on English 

11.  Nursing report 

43 1. Bekerja sama dan memiliki 

kepekaan social serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan 

lingkungan 

2. Menyusun laporan tentang hasil 

dan proses kerja dengan akurat dan 

shahih, mengkomunikasikan secara 

efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkannya 

1. Bahasa Inggris sebagai pengantar Bahasa internasional 

2. Structure 

3. Grammar 

4. Vocabulary 

 

Basic English 2 
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B. Penyusunan Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum 

1. Pengelompokan Mata Kuliah 

 Pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum ini di samping memuat mata kuliah 

wajib umum, juga berisi mata kuliah yang di dasarkan pada kelompok keilmuan yang 

meliputi ilmu alam dasar dan biomedik dasar, humaniora, ilmu dasar keperawatan, ilmu 

keperawatan klinik, dan ilmu keperawatan komunitas, yakni sebagai berikut: 

Tabel 2 Pengelompokan Mata Kuliah, Kode, dan Nama Mata Kuliah 

KELOMPOK  KODE NAMA MATA KULIAH 

Mata Kuliah Wajib 

Umum 

 MK 101 

MK 102 

MK 103 

MK 104 

MK 105 

MK 106 

MK 107 

MK 108 

Agama  

Pancasila  

Kewarganegaraan 

Bahasa Indonesia 

Kewirausahaan  

Basic English 

Medical English 

English For Nursing 

 

Mata Kuliah Humaniora MK 201 

MK 202 

MK 203 

MK 204 

Psikologi 

Antropologi Kesehatan 

Etika Keperawatan 

Promosi Kesehatan 

 

Mata Kuliah Ilmu Alam 

Dasar dan Biomedik 

Dasar 

MK 301 

MK 302 

MK 303 

MK 304 

Ilmu Biomedik Dasar 

Patofisiologi  

Farmakologi 

Gizi dan Diet 

 

Mata Kuliah Dasar 

Keperawatan 

MK 401 

MK 402 

MK 403 

MK 404 

MK 405 

MK 406 

MK 407 

Komunikasi Keperawatan 

Manajemen Keselamatan Pasien 

Konsep Dasar Keperawatan 

Metodologi Keperawatan 

Dokumentasi Keperawatan 

Manajemen Keperawatan  

Metodologi Penelitian 

 

Mata Kuliah 

Keperawatan Klinik 

MK 501 

MK 502 

MK 503 

MK 504 

MK 505 

MK 506 

MK 507 

MK 508 

Keperawatan Dasar 

Praktek Klinik Keperawatan Dasar 

Keperawatan Medikal Bedah I 

Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah I 

Keperawatan Medikal Bedah II 

Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II 

Keperawatan Maternitas 

Praktek Klinik Keperawatan Maternitas 
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MK 509 

MK 510 

MK 511 

MK 512 

MK 513 

MK 514 

MK 515 

Keperawatan Anak  

Praktek Klinik Keperawatan Anak 

Keperawatan Jiwa 

Praktek Klinik Keperawatan Jiwa 

Keperawatan Gawat Darurat 

Praktek Klinik Keperawatan Gawat Darurat 

Manajemen Bencana 

 

Mata Kuliah 

Keperawatan Komunitas 

MK 601 

MK 602 

MK 603 

MK 604 

Keperawatan Keluarga 

Praktek Klinik Keperawatan Keluarga 

Keperawatan Gerontik 

Praktek Klinik Keperawatan Gerontik 

 

Tugas Akhir MK 701 Karya Tulis Ilmiah 
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2. Peta Kurikulum 

Tabel 3. PETA KURIKULUM DIPLOMA III KEPERAWATAN  

            

SMT SKS 

JML 

MK MATA KULAIH 

VI 14 5 

512 

 PK Jiwa 

514  

PK Gadar 

602  

PK Kel 

604  

PK Ger 

701  

KTI         

      2 SKS 4 SKS 2 SKS 2 SKS 4 SKS         

V 18 6 

506  

PK KMB 2 

508  

PK Mater 

510  

PK Anak 

515 

Bencana  

601  

Keluarga 

603  

Geront       

      6 SKS 3 SKS 3 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS       

IV 20 7 

513  

Gadar 

511 

 Jiwa 

507  

Mater 

505  

KMB 2 

504  

PK KMB 1 

407 

MetKep 

406  

Manaj     

      3 SKS 3 SKS 3 SKS 3 SKS 4 SKS 2 SKS 2 SKS     

III 20 9 

509  

Anak 

503  

KMB 1 

502  

PK KD 

407 

 MetPen 

405 

 Dokep 

304  

Gizi 

204  

Promkes 

108 Eng 

Nur 

105 

KWU 

      3 SKS 3 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 

II 20 8 

501  

KD 

403 

 KDK 

303 

 Farm 

302  

Pato 

202  

Antro 

201  

Psiko 

107 Med 

Engl 

103  

KWN   

      5 SKS 2 SKS 3 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS   

I 18 8 

402  

MKP 

401  

Kom Kep 

301  

IBD 

203 

Etika 

106  

Bsc Engl 

104  

Bhs Ind 

102 

Pancasila  

101  

Agama   

      2 SKS 2 SKS 4 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS 2 SKS   

            

   KETERANGAN:         

     Mata Kuliah Keperawatan      

            

     Mata Kuliah Dasar      

            

     Mata Kuliah Wajib Umum      
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C. Distribusi Mata Kuliah 

Tabel 4 Distribusi Mata Kuliah Semester I 

No Kode Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 MK 1.01 Agama 2 2 0 0 

2 MK 1.02 Pancasila 2 2 0 0 

3 MK 1.04 Bahasa Indonesia 2 1 1 0 

4 MK 1.06 Basic English 2 1 1 0 

5 MK 2.03 Etika Keperawatan 2 2 0 0 

6 MK 3.01 Ilmu Biomedik Dasar 4 2 2 0 

7 MK 4.01 Komunikasi Keperawatan 2 1 1 0 

8 MK 4.02 Manajemen Keselamatan Pasien 2 1 1 0 

Jumlah Kredit Semester 18 12 6 0 

 

Tabel 5 Distribusi Mata Kuliah Semester II 

No Kode Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 MK 1.03 Kewarganegaraan 2 2 0 0 

2 MK 1.07 Medical English 2 1 1 0 

3 MK 2.01 Psikologi  2 2 0 0 

4 MK 2.02 Antropologi Kesehatan 2 2 0 0 

5 MK 3.02 Patofisiologi  2 2 0 0 

6 MK 3.03 Farmakologi  3 1 2 0 

7 MK 4.03 Konsep Dasar Keperawatan 2 2 0 0 

8 MK 5.01 Keperawatan Dasar 5 3 2 0 

Jumlah Kredit Semester 20 15 5 0 

 

Tabel 6 Distribusi Mata Kuliah Semester III 

No Kode Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 MK 1.05 Kewirausahaan  2 2 0 0 

2 MK 1.08 English For Nursing 2 1 1 0 

3 MK 2.04 Promosi Kesehatan 2 1 1 0 

4 MK 3.04 Gizi dan Diet  2 1 1 0 

5 MK 4.05 Dokumentasi Keperawatan 2 1 1 0 

6 MK 4.07 Metodologi Penelitian 2 1 1 0 

7 MK 5.02 Praktek Klinik Keperawatan Dasar 2 0 0 2 

8 MK 5.03 KMB 1 3 2 1 0 

9 MK 5.09 Keperawatan Anak 3 2 1 0 

Jumlah Kredit Semester 20 11 7 2 
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Tabel 7 Distribusi Mata Kuliah Semester IV 

No Kode Mata Kuliah Bobot SKS T P K 

1 MK 4.06 Manajemen Keperawatan 2 1 1 0 

2 MK 4.07 Metodologi Keperawatan 2 1 1 0 

3 MK 5.04 Praktek Klinik KMB 1 4 0 0 4 

4 MK 5.05 KMB 2 3 2 1 0 

5 MK 5.07 Keperawatan Maternitas 3 2 1 0 

6 MK 5.11 Keperawatan Jiwa 3 2 1 0 

7 MK 5.13 Keperawatan Gawat Darurat 3 2 1 0 

Jumlah Kredit Semester 20 10 6 4 

 

Tabel 8 Distribusi Mata Kuliah Semester V 

No Kode Mata Kuliah 
Bobot 

SKS 
T P K 

1 MK 5.06 Praktek Klinik KMB 2 6 0 0 6 

2 
MK 5.08 Praktek Klinik Keperawatan 

Maternitas 
3 0 0 3 

3 MK 5.10 Praktek Klinik Keperawatan Anak 3 0 0 3 

4 MK 5.15 Manajemen Bencana 2 1 1 0 

5 MK 6.01 Keperawatan Keluarga  2 1 1 0 

6 MK 6.03 Keperawatan Gerontik 2 1 1 0 

Jumlah Kredit Semester 18 3 3 12 

 

Tabel 9 Distribusi Mata Kuliah Semester VI 

No Kode Mata Kuliah 
Bobot 

SKS 
T P K 

1 MK 5.12 Praktek Klinik Keperawatan Jiwa 2 0 0 2 

2 
MK 5.14 Praktek Klinik Keperawatan Gawat 

Darurat 
4 0 0 4 

3 MK 6.02 Praktek Klinik Keperawatan Keluarga 2 0 0 2 

4 MK 6.04 Praktek Klinik Keperawatan Gerontik 2 0 0 2 

5 MK 7.01 Karya Tulis Ilmiah  4 0 0 4 

Jumlah Kredit Semester 14 0 0 14 



57 
 

 

BAB 5 

DESKRIPSI MATA KULIAH DAN TINGKAT KEDALAMAN 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Kuliah : Agama 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

(CP.S-01) 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika (CP.S-02) 

3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (CP.S.03) 

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; (CP.S.05) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah dalam agama dan manfaatnya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berazaskan Pancasila. Penerapan 

ajaran-ajaran agama dalam profesi keperawatan terutama dalam hubungannya dengan etika 

beragama serta menerapkannya dalam tugas sebagai perawat dikembangkan dalam 

pembelajaran mata kuliah ini. Kegiatan belajar ceramah, diskusi, dan penugasan dapat 

dipilih sebagai metode pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menjelaskan  

tentang konsep 

ketuhanan 

Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan 

a. Keimanan dan Ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa 

b. Filsafat ketuhanan 

   V 

2 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

manusia 

Manusia 

a. Hakekat dan martabat manusia 

b. Tanggung jawab manusia 

  V  

3 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

hukum Tuhan 

dan fungsi 

profetik agama 

dalam hukum 

Hukum 

a. Taat hukum Tuhan 

b. Fungsi profetik agama dalam 

hukum 

  V  

4 Mampu 

menjelaskan 

Moral 

a. Agama sebagai sumber moral 

  V  
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tentang konsep 

moral 

b. Akhlak mulia dalam kehiudpan 

5 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

IPTEK 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

a. Iman, Ipteks dan amal 

b. Kewajiban menuntut dan 

mengamalkan ilmu 

c. Tanggung jawab ilmuwan 

  V  

6 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

kerukunan antar 

umat beragama 

Kerukunan antar umat beragama 

a. Agama merupakan rahmat Tuhan 

bagi semua 

b. Kebersamaan dalam pluralitas 

beragama 

  V  

7 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

masyarakat 

Masyarakat 

a. Masyarakat beradab dan sejahtera 

b. Peran umat beragama dalam 

mewujudkan masyarakat beradab 

dan sejahtera 

  V  

8 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

budaya 

Budaya 

a. Budaya akademik 

b. Etos kerja, sikap terbuka, dan adil 

  V  

9 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

politik 

Politik 

a. Kontribusi agama dalam 

kehidupan berpolitik 

b. Peran agama dalam mewujudkan 

persatuan dan kesatuan 

  V  

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Pancasila 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan pancasila (CP.S-06) 

Deskripsi 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep filsafat Pancasila, konsep identitas nasional, 

konsep negara dan konstitusi, konsep demokrasi Indonesia, konsep HAM, dan Rule of Law. 

Kegiatan belajar interaktif dalam dikembangkan untuk memberikan kesmpatan kepada 

mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajarannya. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

filsafat Pancasila 

Filsafat Pancasila  

a. Pancasila sebagai sistem filsafat 

b. Pancasila sebagai ideologi bangsa 

dan negara 

  V  

2 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

identitas nasional 

Identitas Nasional 

a. Karakteristik Identitas Nasional 

b. Wawasan kebangsaan 

c. Proses berbangsa dan bernegara 

  V  

3 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

negara dan 

konstitusi 

Negara dan Konstitusi 

a. Sistem Konstitusi 

b. Sistem politik dan ketatanegaraan 

Indonesia 

 V   

4 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

demokrasi 

indonesia 

Demokrasi Indonesia 

a. Konsep dan prinsip demokrasi 

b. Demokrasi dan pendidikan 

demokrasi 

 V   

5 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

HAM dan Rule 

of Law 

HAM dan Rule of Law 

 V   

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Kewarganegaraan 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; (CP.S.07) 

2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (CP.S.08) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan yang mencakup 

hak dan kewajiban warga negara, geopolitik, dan geostrategis Indonesia. Proses 

pembelajaran dapat dilaksanakan melalui kuliah, penugasan, dan diskusi. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menjelaskan 

tentang hak dan 

kewajiban WNI 

Hak dan Kewajiban Warga Negara 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Hak dan Kewajiban WNI 

    

2 Mampu menjelaskan 

tentang geopolitik 

dan geostrategi 

Indonesia 

Geopolitik dan geostrategi Indonesia 

a. Wilayah sebagai ruang hidup 

b. Otonomi daerah 

c. Konsep Astra Gatra 

d. Indonesia dan Perdamaian Dunia 

    

3 Mampu memahami 

tentang wawasan 

nusantara 

Konsep Wawasan Nusantara 

    

4 Mampu memahami 

tentang ketahanan 

nasional dan bela 

negara 

Ketahanan Nasional dan Bela Negara 

a. Profil ketahanan nasional 

b. Bela negara sebagai upaya 

mewujudkan ketahanan nasional 

    

5 Mampu memahami 

tentang antikorupsi, 

antiintoleransi, anti 

perundungan, anti 

terorisme, dan anti 

radikalisme 

Konsep anti 4A 

1. Anti korupsi  

2. Anti intoleransi 

3. Anti radikalisme, Anti terorisme 

4. Anti perundungan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Bahasa Indonesia 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Berperan sebagai warga  negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (CP.S.04) 

2. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, 

mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; 

(CP.KU.04) 

3. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; (CP.KU.08) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini menguraikan tentang tata bahasa, susunan kalimat dalam karangan ilmiah, 

juga dipelajari tentang komunikasi dan menulis laporan karya tulis ilmiah dengan 

menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar. Kegiatan pembelajaran dapat 

dirancang melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan praktika, sehingga dapat memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menyeselesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

sejarah Bahasa 

Indonesia 

Kedudukan Bahasa Indonesia 

a. Sejarah Bahasa Indonesia 

b. Bahasa Negara 

c. Bahasa Persatuan 

d. Bahasa ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni 

e. Fungsi bahasa 

f. Peran bahasa dalam 

pembangunan bangsa 

    

2 Mampu menulis 

makalah 

Menulis 

a. Menulis makalah 

b. Membuat rangkuman / 

ringkasan buku 

c. Resensi buku 

    

3 Mampu mengakses 

informasi melalui 

internet 

Membaca untuk menulis 

a. Membaca tulisan / artikel ilmiah 

b. Membaca tulisan popular 

c. Mengakses informasi melalui 

internet 

    

4 Mampu berbicara / 

presentasi pada 

seminar dan pidato 

Bicara untuk keperluan akademik 

a. Presentasi 

b. Seminar 

c. Berpidato dalam situasi formal 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Kewirausahaan 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; (CP.S.09) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas konsep tentang kewirausahaan yang meliputi konsep dasar 

wirausaha, alternatif usaha, karakteristik pribadi seorang pemimpin bidang kewirausahaan, 

ide / bentuk usaha bidang keperawatan, issue peluang usaha dibidang keperawatan, 

perencanaan, promosi, pemasaran bidang usaha keperawatan, teknik mempraktekkan 

rencana usaha dibidang keperawatan (home care). 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

dasar kewiraushaan 

Konsep dasar kewirausahaan 

a. Prinsip-prinsip kewirausahaan 

b. Jenis-jenis wirausaha dibidang 

kesehatan / keperawatan 

c. Analisa kewirausahaan 

d. Spirit kewirausahaan 

e. Etika dan tanggung jawab 

wirausaha 

    

2 Mampu 

menjelaskan 

tentang strategi 

kewirausahaan 

dibidang kesehatan 

/ keperawatan 

Strategi kewirausahaan dibidang 

kesehatan / keperawtan 

    

3 Mampu 

menjelaskan 

tentang konsep 

home care 

Home care 

Nursing center  
    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Bahasa Inggris 

Beban sks  : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; (CP.S.07) 

2. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, 

mengomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya 

(CP.KU.04) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini menguraikan tentang tata bahasa (grammar), susunan kalimat (simple 

sentences), perbendaharaan kata (specific vocabulary) yang memungkinkan mahasiswa 

berkomunikasi (speaking) secara santun dengan orang lain (pasien) dalam konteks 

lingkungan kerja perawat sehari-hari di rumah sakit, membaca (reading), menulis (writing), 

dan memahami bahan-bahan referensi bahasa inggris sederhana yang berubungan dengan 

tema (daily health care activities). Pengalaman belajar meliputi dialog sederhana, dan 

diskusi kelompok, penggunaan laboratorium bahasa serta penugasan perorangan. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menguasai 

tata bahasa 

(grammar), susunan 

kalimat (simple 

sentences), dan 

perbendaharaan kata 

(specific vocabulary), 

berkomunikasi 

(speaking), membaca 

(reading), menulis 

(writing) dan 

memahami bahan-

bahan referensi bahasa 

inggris sederhana 

yang berhubungan 

dengan tema (daily 

healthcare activities) 

a. Bahasa inggris sebagai 

pengantar bahasa internasional 

b. Structure 

c. Grammar 

d. Vocabulary 

e. Reading 

f. Speaking 

g. Listening 

h. Writing     

2 Mampu menerapkan 

bahasa inggris dalam 

pemberian pelayanan 

dan asuhan 

keperawatan 

a. Komunikasi terapeutik pada 

pasien 

b. Komunikasi dengan tim 

kesehatan 

c. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

d. Presentasi / seminar 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Psikologi 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia; (CP.P.04) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep bio-psikologi dengan berbagai jabaran yang 

terkait dengan perilaku manusia, proses sensorik motorik, kesadaran diri, persepsi, motivasi, 

emosi, stres, dan adaptasi, proses berpikir dan pemecahan masalah serta gangguan perilaku 

sebagai dasar pemahaman terhadap manusia sebagai klien didalam asuhan keperawatan. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep 

biopsikologi 

a. Konsep biopsikologi 

b. Biopsikologi dan proses sensori 

motorik 

    

2 Mampu memahami 

perilaku manusia 

a. Perilaku manusia 

b. Perkembangan kepribadian 
    

3 Mampu 

menjelaskan 

tentang persepsi 

dan motivasi 

a. Kesadaran diri 

b. Persepsi dan motivasi 
    

4 Mampu memahami 

tentang emosi, 

stres, dan adaptasi 

Emosi, stres dan adaptasi 

    

5 Mampu 

menjelaskan 

tentang proses 

berpikir dan 

pemecahan 

masalah 

a. Konsep belajar 

b. Proses berpikir dan pemecahan 

masalah 
    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Anthropologi 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan transkultural dalam keperawatan; 

(CP.P.05) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep manusia dan sosial budaya masyarakat, 

manusia, dan keluarga sebagai sub sistem dalam sosial budaya msyarakat, aturan-aturan / 

norma-norma dalam kehidupan masyarakat, nilai budaya dalam masyarakat Indonesia, 

kepercayaan / agama sebagai kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat serta penerapannya 

di masyarakat. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep antropologi 

sosial dan 

kesehatan 

Konsep antropologi sosial dan 

kesehatan 

a. Sejarah perkembangan ilmu 

antropologi 

b. Sejarah perkembangan 

antropologi kesehatan 

c. Definisi antropologi kesehatan 

d. Konsep dasar individu dan 

masyarakat 

e. Manusia dan kebudayaan 

f. Hubungan manusia dan sosial 

    

2 Mampu memahami 

proses sosial dan 

interaksi sosial 

Proses sosial dan interaksi sosial 

a. Pengertian proses sosial dan 

interaksi sosial 

b. Syarat-syarat terjadinya 

interaksi sosial 

c. Bentuk-bentuk interaksi sosial 

d. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi interaksi sosial 

    

3 Mampu memahami 

tentang kelompok 

sosial masyarakat 

Kelompok sosial masyarakat 

a. Pengertian kelompok sosial 

b. Ciri-ciri kelompok sosial 

c. Proses pembentukan kelompok 

sosial 

d. Klasifikasi dan tipe-tipe 

kelompok sosial 

e. Dinamika kelompok sosial 

    

4 Mampu 

mengidentifikasi 

lapisan-lapisan 

sosial masyarakat 

Lapisan-lapisan sosial masyarakat 

a. Pengertian lapisan sosial 

masyarakat 

b. Dasar dan inti lapisan sosial / 

stratifikasi 
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dan perilaku 

kesehatannya 

c. Bentuk-bentuk lapisan sosial 

d. Karakteristik dan sifat 

stratifikasi sosial 

e. Dimensi dan unsur-unsur 

stratifikasi sosial 

f. Terjadinya stratifikasi sosial 

g. Perbedaan dan ciri masyarakat 

tradisional dan modern  

h. Perilaku kesehatan masyarakat 

tradisonal 

i. Perilaku kesehatan masyarakat 

modern 

j. Perilau kesehatan masyarakat di 

negara industri dan masyarakat 

negara berkembang 

5 Mampu memahami 

norma dalam 

kehidupan 

masyarakat 

Norma-norma dalam kehidupan 

msyarakat 

a. Pengertian norma, moral, dan 

etika 

b. Macam-macam norma 

c. Arti penting norma 

d. Hakekat norma, kebiasaan, adat 

istiadat yang berlaku di 

masyarakat 

e. Hubungan antar norma 

    

6 Mampu 

menjelaskan 

antropologi dalam 

praktik 

keperawatan 

Antropologi dalam praktik 

keperawatan 

a. Perkembangan antropologi 

dalam keperawatan 

b. Manfaat antropologi dalam 

praktik keperawatan 

c. Contoh-contoh penerapan 

antropologi dalam praktik 

keperawatan 

    

7 Mampu 

menjelaskan 

transkultural dalam 

praktik 

keperawatan 

Transkultural dalam praktik 

keperawatan 

a. Pengertian transkultural dan 

keperawatan transkultural 

b. Karakteristik budaya dan 

budaya kesehatan keluarga di 

Indonesia 

c. Kompetensi budaya yang harus 

dimiliki perawat 

d. Penerapan transkultural dalam 

praktik keperawatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah  : Etika dan Hukum Keperawatan 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara 

mandiri; (CP.S.10) 

2. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima 

tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup 

praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum / peraturan perundangan; (CP.S.11) 

3. Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai 

dengan Kode Etik Perawat Indonesia; (CP.S.12) 

4. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, 

menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan 

kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan 

informasi tertulis, verbal, dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan 

lingkup tanggung jawabnya; (CP.S.13) 

5. Menguasai konsep dan prinsip etika profesi dan hukum kesehatan / keperawatan 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini menguraikan konsep nilai, norma dan etik, peraturan, kebijakan perundang-

undangan yang berkaitan dalam praktik keperawatan, hak, dan kewajiban pasien. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep nilai, 

norma, etik, dan 

moral 

Konsep nilai, norma, eti, dan moral 

a. Pengertian nilai, norma, etik, 

dan moral 

b. Pembentukan nilai dan moral 

    

2 Mampu memahami 

tentang etika 

keperawatan 

Etik keperawatan 

a. Pengertian 

b. Teori Utilitarianism dan teori 

deontology 

c. Nilai-nilai etik dalam 

keperawatan 

d. Prinsip-prinsip etik dalam 

keperawatan 

e. Peka budaya dalam praktik  

    

3 Mampu memahami 

kode etik 

keperawatan 

Indonesia, perilaku 

etik, dan 

penyelesaian 

dilema etik 

a. Kode etik keperawatan 

Indonesia 

b. Perilaku etik 

c. Dilema etik     
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4 Mmapu memahami 

hukum kesehatan 

dan keperawatan 

Hukum kesehatan dan keperawatan 

a. Pengertian 

b. Tujuan pengaturan hukum 

keperawatan dan kesehatan 

c. Peraturan, kebijakan dan 

perundang-undangan yang 

berkaitan dalam prakitk 

keperawatan 

1) Undang-undang Kesehatan 

2) Undang-undang 

Keperawatan 

3) Undang-undang Tenaga 

Kesehatan 

4) Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang regulasi 

keperawatan 

5) Undang-undang 

perlindungan konsumen 

    

5 Mampu memahami 

hak dan tanggung 

jawab perawat 

menurut undang-

undang 

Hak dan tanggung jawab perawat 

menurut undang-undang 

    

6 Mampu 

menjelaskan hak 

dan kewajiban 

klien 

Hak dan kewajiban klien 

    

7 Mampu memahami 

mal-praktik dan 

kelalaian dalam 

praktik 

keperawatan 

Mal-praktik dan kelalaian dalam 

praktik keperawatan 

    

8 Mampu memahami 

tanggung jawab 

dan tanggung gugat 

dalam praktik 

keperawatan 

profesional 

Tanggung jawab dan tanggung gugat 

dalam praktik keperawatan 

profesional 
    

9 Mampu memahami 

aspek legal dan 

Sistem Kredensial 

Perawat Indonesia 

Aspek legal dan Sistem Kredensial 

Perawat Indonesia 

a. Sertifikasi 

b. Registrasi 

c. Lisensi 

d. Tahap penyelesaian masalah 

etik dalam keperawatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Promosi Kesehatan 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan; (CP.P.10) 

2. Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien 

dan menurunkan kesakitan; (CP.KK.07) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan 

teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

serta evaluasi. Metode pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar 

mahasiswa di dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada 

individu, keluarga, dan kelompok. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

pengertian, upaya, 

dan area tindakan 

promosi kesehatan 

Konsep dasar promosi kesehatan 

a. Pengertian promosi kesehatan 

b. Upaya promosi kesehatan 

c. Area tindakan promosi 

kesehatan 

1) Membangun kebijakan 

kesehatan publik 

2) Menciptakan lingkungan 

yang mendukung kesehatan 

3) Pemberdayaan Masyarakat 

4) Mengembangkan 

kemampuan personal  

5) Berorientasi pada layanan 

kesehatan 

6) Meningkatkan tanggung 

jawab sosial terhadap 

kesehatan 

7) Meningkatkan investasi 

kesehatan dan ketidakadilan 

sosial 

8) Meningkatkan konsolidasi 

dan memperluas kerja sama 

bidang kesehatan 

9) Membangun infrastruktur 

yang kuat 
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2 Mampu 

menjelaskan 5 

strategi pendekatan 

promosi kesehatan 

Lima strategi pendekatan promosi 

kesehatan 

a. Primary care 

b. Pendidikan kesehatan dan 

perubahan perilaku 

c. Partisipasi pendidikan kesehatan 

d. Community action 

e. Socio ecological promotion 

    

3 Mampu memahami 

perencanaan 

promosi kesehatan 

Perencanaan promosi kesehatan 

a. Penyusunan SAP 

b. Pengembangan media promosi 

c. Metode dan teknik promosi 

kesehatan 

    

4 Mampu memahami 

konsep monitoring 

dan evaluasi 

promosi kesehatan 

Monitoring dan evaluasi promosi 

kesehatan 

a. Formative evaluation 

b. Proses evaluasi 

c. Impact evaluasi 

d. Outcome evaluasi 

    

5 Mampu memahami 

konsep perilaku 

hidup bersih dan 

sehat (PHBS)  

Konsep perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) 
    

6 Mampu 

mengaplikasikan 

promosi kesehatan 

dalam asuhan 

keperawatan pada 

individu, keluarga, 

dan kelompok 

Aplikasi promosi kesehatan dalam 

asuhan keperawatan pada individu, 

keluarga, dan kelompok 

a. Praktik Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) 

b. Menyusun perencanaan promosi 

kesehatan 

c. Membuat media promosi 

kesehatan 

d. Melakukan promosi kesehatan 

kepada individu, keluarga, dan 

kelompok 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Ilmu Biomedik Dasar 

Beban sks : 4 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai anatomi fisiologi tubuh manusia, patofisiologi; (CP.P.01) 

2. Menguasai prinsip fisika dan biokimia 

3. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan 

spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan; 

(CP.KK.01) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini membahas tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia yang menguraikan 

struktur, komponen tubuh manusia dan perkembangannya serta fungsi sistem tubuh manusia 

dan mekanisme fisiologinya. Prinsip fisika dan biokimia digunakan sebagai dasr dalam 

memahami fisiologi tubuh manusia. Pembelajaran dirancang untuk memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk menyelesaikan capaian pembelajaran melalui kegiatan ceramah, 

diskusi, dan praktika. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

dasar-dasar 

anatomi tubuh 

manusia 

Dasar-dasar anatomi dan fisiologi 

tubuh manusia 

a. Posisi dan istilah dalam anatomi 

b. Bidang anatomi tubuh 

    

2 Mampu 

menjelaskan 

struktur dan fungsi 

sel, jaringan, dan 

sistem tubuh 

manusia 

Sel dan jaringan 

a. Struktur dan fungsi sel 

b. Jaringan dan sistem tubuh 

manusia 
    

3 Mampu 

menjelaskan 

prinsip-prinsip 

fisika kesehatan 

dalam keperawatan  

Fisika kesehatan 

a. Biomekanik 

b. Biolistrik 

c. Fluida 

d. Bio-optik 

e. Bio-akustik 

f. Thermofisika 

g. Penerapan fisika dalam 

keperawatan 

h. Prinsip-prinsip fisika dalam 

pemeliharaan alat kesehatan 
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4 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem integumen 

Sistem integumen 

a. Sruktur kulit 

b. Fungsi jaringan kulit 

c. Fungsi kulit dalam pengaturan 

keseimbangan cairan 

d. Fungsi kulit dalam pengaturan 

keseimbangan temperatur 

    

5 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem 

muskuloskeletal 

Sistem muskuloskeletal 

a. Sistem muskulo 

1) Struktur otot mikroskopis 

2) Struktur otot makroskopis 

3) Otot-otot tulang aksial 

4) Otot-otot tulang 

appendikular 

5) Kontraksi otot 

b. Sistem skeletal 

1) Struktur dan fungsi tulang 

2) Pembentukam tulang 

3) Tulang-tulang aksial 

4) Tulang-tulang appendikular 

5) Persendian 

6) Pergerakan sendi 

7) Penilaian rentang gerak 

sendi 

    

6 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem persarafan 

Sistem persarafan 

a. Susunan sistem saraf pusat, 

perifer, dan otonom 

b. Proses terjadinya refleks 

c. Penilaian fungsi saraf kranial 

d. Penilaian fungsi refleks 

    

7 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem sensori 

Sistem sensori 

a. Macam organ sensori 

b. Fungsi organ sensori 

c. Proses akomodasi 

d. Proses mendengar 

e. Penilaian fungsi pengelihatan  

f. Penilaian fungsi pendengaran 

    

8 Mampu memahami 

struktur dan 

funngsi sistem 

endokrin 

Sistem endokrin 

a. Macam kelenjar endokrin 

b. Fungsi kelenjar endokrin 

c. Mekanisme kerja hormon  

d. Mekanisme kerja enzim 
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9 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem 

kardiovaskuler 

Sistem kardiovaskuler 

a. Darah 

1) Fungsi darah 

2) Komposisi darah 

3) Eritrosit 

4) Platelet 

5) Leukosit 

6) Plasma 

b. Jantung 

1) Struktur jantung 

2) Sirkulasi darah ke jantung 

3) Sirkulasi fetal 

4) Sirkulasi koroner 

5) Sistem konduksi dan 

inervasi 

6) Siklus jantung 

7) Elektrokardiogram 

c. Pembuluh darah dan darah 

1) Pembuluh arteri, kapiler, 

dan vena 

2) Prinsip sistem arteri 

3) Prinsip sistem vena 

4) Tekanan darah 

5) Pengisian kapiler 

6) Penghitungan nadi 

    

10 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem limfatik dan 

kekebalan tubuh 

Sistem limfatik dan kekebalan tubuh 

a. Struktur limfatik 

b. Nonspecific defenses 

c. Antibody-Mediated Immunity 

d. Cell-Mediated Immunity 

e. Reaksi penolakan transfusi 

    

11 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem pernafasan 

Sistem pernafasan 

a. Pernafasan 

b. Komponen sistem pernafasan 

c. Mekanisme pernafasan 

d. Volume pernafasan 

e. Transport gas 

f. Pengaturan pernafasan  

g. Spirometri 

    

12 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem pencernaan 

Sistem pencernaan 

a. Proses pencernaan 

b. Peritoneum 
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c. Struktur dan fungsi saluran 

pencernaan 

d. Organ-organ asesoris 

e. Metaolisme dan pengaturan 

temperatur 

13 Mampu memahami 

metabolisme dan 

pengaturan suhu 

tubuh 

Metabolisme dan pengaturan suhu 

a. Metabolisme karbohidrat 

b. Metabolisme lemak 

c. Metabolisme protein 

d. Pengaturan hormonal dalam 

metabolisme 

e. Pengaturan suhu 

f. Penghitungan BMR 

g. Pengukuran suhu tubuh 

    

14 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem perkemihan 

Sistem perkemihan 

a. Komponen sistem perkemihan 

b. Nefron dan fungsinya 

c. Konsentrasi urin 

d. Keseimbangan asam-basa 

e. Micturition 

f. Pengaturan keseimbangan 

cairan dan elektrolit dalam 

tubuh 

1) Distribusi air di dalam tubuh 

2) Konsentrasi cairan 

3) Keseimbangan cairan dan 

elektrolit 

g. Pengukuran berat jenis urin 

    

15 Mampu memahami 

struktur dan fungsi 

sistem reproduksi 

Sistem reproduksi 

a. Gamate formation 

b. Organ sex primer dan sekunder 

c. Sistem reproduksi laki-laki 

d. Sistem reproduksi perempuan 

e. Siklus hormonal perempuan 

f. Fertilisasi dan kehamilan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Patofisiologi 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai anatomi, fisiologi tubuh manusia, dan patofisiologi; (CP.P.01) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep mekanisme adaptasi sel, konsep tahapan 

perkembangan mental dan perubahan status kesehatan, konsep keseimbangan cairan, 

elektrolit dan asam basa, proses fisiologis dan patologis pada tubuh manusia. Pembelajaran 

dirancang melalui ceramah dan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep mekanisme 

adaptasi sel 

Mekanisme adaptasi sel (Proses 

cedera fisik, penyembuhan, dan 

pemulihan, dan kematian jaringan / 

nekrosis sel meliputi : atropi, 

hipertropi, iskemik, trombosis, 

embolis) 

    

2 Mampu memahami 

konsep tahapan 

perkembangan 

mental dan 

perubahan status 

kesehatan 

Tahapan perkembangan mental dan 

perubahan status kesehatan 

(Perkembangan reproduksi, 

perkembangan anak, dewasa, orang 

tua / lansia) 

    

3 Mampu memahami 

konsep 

keseimbangan 

cairan, elektrolit 

dan asam basa 

Proses perubahan keseimbangan 

cairan, elektrolit, dan asam basa, 

antara lain : proses odem, hiper dan 

hipo elektrolit, asidosis dan alkalosis 

    

4 Mampu memahami 

proses-proses 

fisiologis pada 

tubuh manusia 

Proses fisiologis pada tubuh manusia 

a. Proses immunitas 

b. Proses degeneratif 
    

5 Mampu memahami 

proses-proses 

patologis pada 

tubuh manusia 

Proses patologis pada tubuh manusia 

a. Proses peradangan 

b. Proses infeksi 

c. Proses keganasan 

d. Proses terjadinya syok 

e. Kelainan interaksi genetik 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Farmakologi 

Beban sks : 3 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai prinsip penatalaksanaan gizi dan farmakologi; (CP.P.03) 

2. Mampu melaksanakan pemberian obat oral, topikal, prenteral, inhalasi, dan supositoria 

sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan; (CP.KK.04) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep farmakologi, peran perawat dalam pemberian 

obat, memberikan obat melalui beberapa rute. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep farmakologi 

Konsep dasar farmakologi : 

a. Pengertian farmakologi, 

farmakognosi, dan farmasi 

b. Farmakokinetik 

1) Absorbsi obat 

2) Distribusi obat 

3) Metabolisme obat 

(Biotransformasi) 

4) Eksresi obat 

c. Farmakodinamik 

1) Mekanisme kerja obat 

2) Efek obat 

3) Efek samping obat 

4) Efek teratogen 

5) Efek toksis 

d. Farmakoterapi 

e. Toksikologi 

f. Peran obat 

g. Penggolongan obat 

h. Prinsip pemberian obat dengan 

benar 

i. Bentuk kemasan obat 

    

2 Mampu memahami 

peran perawat 

dalam pemberian 

obat 

Peran perawat dalam pemberian obat 

a. Peran sebelum pemberian obat 

b. Peran saat pemberian obat 

c. Peran setelah pemberian obat 

    

3 Mampu 

memberikan obat 

melalui beberapa 

rute 

Cara pemberian obat dengan 

menerapkan pasien safety 

a. Pemberian obat oral 

b. Pemberian obat intrakutan 

c. Pemberian obat subkutan 

d. Pemberian obat intramuskuler 

e. Pemberian intravena 
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f. Pemberian obat topikal ( oles 

dan tetes ) 

g. Pemberian obat per-rektal / 

suppositoria 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 

 

  



78 
 

Mata Kuliah : Gizi dan Diet 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai prinsip penatalaksanaan gizi dan farmakologi; (CP.P.03) 

2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

Deskripsi :  

Mata kuliah ini menguraikan konsep dasar nutrisi, pengaturan nutrisi, nutrisi ibu hamil dan 

menyusui, nutrisi sebagai terapi, pencegahan dan penanganan kekurangan vitamin, anemi, 

cacingan dan kurang kalori protein serta peran perawat dalam pelaksnaan diet pasien. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menjelaskan 

konsep dasar 

nutrisi 

Konsep dasar nutrisi 

a. Pengertian ilmu gizi 

b. Ruang lingkup ilmu gizi 

c. Gizi dan pengaruhnya 

    

2 Mampu 

menjelaskan 

tentang pengaturan 

nutrisi 

Pengaturan nutrisi untuk berbagai 

tingkat usia 

a. Kebutuhan nutrisi untuk bayi 

b. Kebutuhan nutrisi pada anak 

balita 

c. Kebutuhan nutrisi pada anak 

pra-sekolah 

d. Kebutuhan nutrisi pada anak 

usia sekolah dan remaja 

e. Kebutuhan nutrisi pada orang 

dewasa 

f. Kebutuhan nutrisi pada lanjut 

usia 

    

3 Mampu memahami 

nutrisi pada ibu 

hamil dan 

menyusui 

Konsep nutrisi ibu hamil dan 

menyusui 

a. Kebutuhan nutrisi ibu hamil 

trimester I 

b. Kebutuhan nutrisi ibu hamil 

trimester II 

c. Kebutuhan nutrisi ibu hamil 

trimester III 

d. Kebutuhan nutrisi pada ibu 

hamil dengan gangguan 

kehamilan 

1) Anemia 
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2) Pre-eklamasi 

3) Hiperemesis gravidarum 

e. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui 

4 Mampu 

menerapkan nutrisi 

sebagai terapi  

Konsep nutrisi sebagai terapi 

a. Diet pada klien dengan 

gangguan saluran pencernaan 

b. Diet pada klien dengan 

gangguan fungsi hepar dan 

empedu 

c. Diet pada klien dengan diabetes 

melitus 

d. Diet pada klien dengan 

gangguan fungsi kardiovaskuler 

e. Diet pada klien dengan 

gangguan fungsi ginjal 

    

5 Mampu 

menjelaskan 

pencegahan dan 

penanganan 

kekurangan 

vitamin, anemia, 

cacingan, dan 

kurang kalori 

protein 

Konsep pencegahan dan penanganan 

kekurangan vitamin, anemia, 

cacingan, dan, kurang kalori, protein 

a. Pengertian 

b. Pencegahan 

c. Penanganan 

    

6 Mampu 

melaksanakan 

peran perawat 

dalam pelaksanaan 

diet pasien 

Peran perawat dalam pelaksanaan 

diet pasien 

a. Menjelaskan tujuan diet 

b. Melakukan monitoring 

pelaksanaan dietmembantu klien 

dalam pemenuhan diet sesuai 

program terapi 

1) Memberkan makanan per 

oral 

2) Memberikan makanan 

melalui sonde 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Komunikasi 

Beban sks : 2 sks 

Capaian Pembelajaran Program : 

1. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik; (CP.P.12) 

2. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien; (CP.KK.6) 

Deskripsi : 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar mahasiswa di dalam penguasaan konsep, 

prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik. Pembelajaran dirancang sehingga 

memungkinkan mahasiswa mampu mensimulasikan komunikasi terapeutik dengan klien. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menjelaskan 

konsep dasar 

komunikasi 

Konsep dasar komunikasi 

    

2 Mampu 

menjelaskan 

konsep dasar 

komunikasi 

terapeutik  

a. Konsep komunikais terapeutik 

b. Prinsip komunikasi terapeutik 

c. Teknik komunikasi terapeutik 

d. Hambatan komunikasi 

    

3 Mampu 

menerapkan 

komunikasi pada 

berbagai tingkat 

usia 

a. Teknik komunikasi pada bayi 

dan anak 

b. Teknik komunikasi pada remaja 

c. Teknik komunikasi pada remaja 

d. Teknik komunikasi pada lansia 

e. Teknik komunikasi pada pasien 

dengan kebutuhan khusus 

f. Teknik komunikasi pada 

keluarga, kelompok, dan 

masyarakat 

    

4 Mampu 

menerapkan 

komunikasi pada 

tiap tahapan proses 

keperawatan 

a. Komunikasi terapeutik pada 

tahapan pengkajian 

b. Komunikasi terapeutik pada 

tahapan diagnosa keperawatan 

c. Komunikasi terapeutik pada 

tahapan intervensi keperawatan 

d. Komunikasi terapeutik pada 

tahapan implementasi 
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e. Tahapan komunikasi 

keperawatan pada tahapan 

evaluasi 

5 Mampu 

menerapkan 

komunikasi pada 

pasien dengan 

gangguan fisik dan 

gangguan jiwa 

a. Praktik komunikasi pada setiap 

tahap proses keperawatan 

b. Praktik komunikasi pada bayi 

dan anak 

c. Praktik komunikasi pada remaja 

d. Praktik komunikasi pada orang 

dewasa 

e. Praktik komunikasi paada lansia 

f. Praktik komunikasi pada pasien 

dengan kebutuhan khusus 

g. Praktik komunikasi pada 

keluarga, kelompok, dan 

masyarakat 

h. Praktik komunikasi pada pasien 

dengan sakit fisik dan gangguan 

jiwa 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Manajemen Patient Safety 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep dan prinsip patient safety; (CP.P.07) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01) 

3. Menunjukan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi 

Mata kuliah ini menguraikan tentang siklus hidup organisme dan infeksi nosocomial, 

konsep desinfeksi, konsep sterilisasi, konsep dan prinsip patient safety, kebijakan yang 

mendukung patient safety 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

 1 Mampu memahami 

konsep dasar 

patient safety  

Konsep dasar patient safety  

a. Pengertian dan prinsip patient safety 

b. Komponen dan sasaran patient safety 

c. Standar keselamatan pasien 

d. Langkah pelaksanaan patient safety 

e. Kriteria monitoring dan evakuasi “patient 

safety” 

f. Komunikasi antar anggota team kesehatan 

g. Peran perawat dalam “patient safety” 

h. Kebijakan yang mendukung keselamatan 

pasien 

i. Monitoring dan evaluasi “patient safety” 

    

2 Mampu memahami 

peran perawat 

dalam kegiatan 

keselamatan pasien 

Peran perawat dalam kegiatan keselamatan 

pasien 
    

3 Mampu memahami 

tentang infeksi 

nosokomial 

Infeksi nosokomial 

a. Jenis organisme parasit 

b. Kembang – biak mikroorganisme 

c. Proses penularan penyakit 

d. Proses infeksi nosokomial 

e. Manajemen infeksi nosokomial 

    

4 Mampu memahami 

prinsip-prinsip 

mikrobiologi dan 

Mikrobiologi dan parasitologi 

a. Siklus hidup dan kembang biak 

mikroorganisme 

b. Cara penularan mikroorganisme 
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parasitologi dalam 

patient safety  

c. Jenis dan siklus hidup organisme parasit 

d. Cara berkembang biak organisme parasit 

e. Cara penularan organisme parasit 

5 Mampu menguasai 

prinsip sterilisasi 

dan desinfeksi 

Sterilisasi dan desinfeksi 

    

6 Mampu 

melaksanakan 

peran perawat 

dalam patient 

safety 

Nursing health 

a. Body aligntment 

b. Nutrisi 

c. Istirahat 

    

7 Mampu memahami 

kebijakan yang 

mendukung 

keselamatan pasien 

1. Penerapan 6 sasaran keselamatan pasien 

2. Penerapan prinsip dan implementasi upaya 

pencegahan penularan 

a. Cuci tangan 

b. Penggunaan alat proteksi diri 

c. Cara bekerja diruang isolasi 

d. Cara melakukan desinfeksi dan 

sterilisasi 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Konsep Dasar Keperawatan 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang sejarah, falsafah dan paradigma keperawatan sebagai 

profesi, teori keperawatan, model dan bentuk praktek keperawatan, trend keperawatan 

dimasa datang serta sistem pelayanan kesehatan. Pembelajaran dirancang melalui ceramah, 

diskusi, dan seminar sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajarannya. 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menjelaskan 

sejarah keperawatan 

Sejarah keperawatan 

a. Sejarah keperawatan di dunia 

b. Sejarah keperawatan di Indonesia 

    

2 Mampu menjelaskan 

falsafah dan 

paradigma 

keperawatan 

Falsafah dan paradigma keperawatan 

a. Pengertian falsafah dan paradigma 

keperawatan 

b. Komponen paradigma keperawatan 

c. Penerapan konsep paradigma 

keperawatan dalam praktik keperawatan 

    

3 Mampu memahami 

keperawatan sebagai 

profesi 

Keperawatan sebagai profesi 

a. Pengertian profesi 

b. Ciri-ciri profesi 

c. Pengertian keperawatan sebagai profesi 

d. Peran dan fungsi perawat 

    

4 Mampu mengenal 

teori keperawatan 

Teori keperawatan 

a. Pengertian teori dan model konseptual 

keperawatan 

b. Komponen dan kerangka teori 

keperawatan 

c. Tujuan teori keperawatan 

d. Tingkatan teori keperawatan 

e. Macam-macam teori keperawatan 

1. Teori Florence Nightingale 

2. Teori Virginia Henderson 

3. Teori Orem 

4. Teori Calista Roy 

5. Teori Betty Newman 

6. Teori Leininger 

7. Teori Majory Gordon 

    



85 
 

8. Teori Imogene King 

9. Teori peplau 

10. Teori Jean Watson 

5 Mampu menjelaskan 

model dan bentuk 

praktik keperawatan  

Model dan bentuk praktik keperawatan 

a. Pengertian model dan bentuk praktik 

keperawatan 

b. Ruang lingkup praktik keperawatan 

c. Jenis praktik keperawatan 

    

6 Mampu mengenal 

tren keperawatan 

dimasa yang akan 

datang 

Tren keperawatan dimasa yang akan datang 

    

7 Mampu menjelaskan 

sistem pelayanan 

kesehatan 

Sistem pelayanan kesehatan 

a. Sistem kesehatan nasional 

1) Dasar hukum 

2) Pengertian 

3) Landasan 

4) Prinsip dasar 

5) Tujuan dan kedudukan 

6) Sub sistem 

7) Penyelenggaraan SKN 

b. Sistem pelayanan kesehatan 

1) Pengertian 

2) Ruang lingkup 

3) Bentuk pelayanan kesehatan 

c. Pelayanan keperawata dalam sistem 

pelayanan kesehatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Metodologi Keperawatan 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06) 

2. Mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumenatasikan, menyajikan informasi 

asuhan keperawatan; (CP.KK.05) 

3. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

4. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang 

keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; (CP.KU.03) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konseo proses keperawatan yang mencakup 

pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, evaluasi, 

dengan menerapkan prinsip berfikir kritis. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep berpikir kritis 

dan pengambilan 

keputusan dalam 

kperawatan 

Konsep Berpikir kritis dan pengambilan 

keputusan dalam keperawatan (Critical 

Thinking and Clinical Judgment in Nursing) 

a. Definisi 

b. Tujuan (Goal) dan hasil akhir 

(Outcomes) keperawatan 

c. Expert Thinking 

d. Pengembangan Clinical 

Judgment(Clinical Reasoning skills) 

e. Langkah-langkah metode ilmiah 

f. Peran perawat dalam riset Keperawatan 

g. Penelitian dalam praktek Keperawatan  

    

2 Mampu menguasai 

konsep proses 

keperawatan 

Konsep  Proses Keperawatan 

a. Pengertian proses keperawatan 

b. Tahapan proses keperawatan 

c. Manfaat proses keperawatan 

d. Proses keperawatan sebagai metode 

penyelesaian masalah keperawatan 

e. Perbandingan metode ilmiah dan proses 

keperawatan sebagai metode 

penyelesaian masalah 

    

3 Mampu menguasai 

pengkajian dalam 

keperawatan 

Pengkajian keperawatan 

a. Pengertian 

b. Sumber data dalam pengkajian 

keperawatan 
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c. Jenis dan klasifikasi data pengkajian 

keperawatan 

d. Teknik anamnesa 

e. Metode Pemeriksaan fisik (inspeksi, 

palpasi, auskultasi, perkusi) 

f. Teknik dan prosedur pemeriksaan fisik 

head to toe 

g. Persiapan pasien untuk pemeriksaan 

penunjang 

4 Mampu menguasai 

perumusan diagnosa 

keperawatan 

Diagnosa keperawatan 

a. Pengertian 

b. Klasifikasi diagnosa keperawatan 

c. Komponen diagnosa keperawatan 

d. Standar Diagnosa Keperawatan 

Indonesia (SDKI) 

    

5 Mampu menguasai 

perencanaan 

keperawatan 

Perencanaan keperawatan 

a. Pengertian 

b. Merumuskan tujuan 

c. Menetapkan kriteria hasil 

d. Menyusun rencana keperawatan dan 

rasional 

e. Jenis rencana tindakan keperawatan 

(diagnostik, terapeutik, penkes, dan 

kolaboratif) 

    

6 Mampu menguasai 

prinsip implementasi 

keperawatan 

Implementasi keperawatan 

a. Pengertian 

b. Respon pasien terhadap tindakan 

keperawatan 

    

7 Mampu menguasai 

prinsip evaluasi 

asuhan keperawatan  

Evaluasi asuhan keperawatan 

a. Pengertian 

b. Jenis evaluasi 

c. Kriteria keberhasilan asuhan 

keperawatan  

    

8 Mampu 

mengaplikasikan 

proses keperawatan 

dalam asuhan 

keperawatan 

Aplikasi proses keperawatan sebagai metode 

ilmiah dalam asuhan keperawatan 

a. Anamnesa 

b. Pengkajian fisik head to toe secara 

inspeksi, perkusi, auskultasi 

c. Perumusan diagnosa keperawatan 

d. Penyusunan rencana asuhan keperawatan 

e. Penetapan tindakan keperawatan 

f. Evaluasi keperawatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Dokumentasi Keperawatan 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep keperawatan; (CP.P.06) 

2. Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasikan menyajikan informasi 

asuhan keperawatan; (CP.KK.5) 

3. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, 

mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; 

(CP.KU.4) 

4. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk  

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; (CP.KU.8) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar dokumentasi, menerapkan tehnik 

dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik, mengenal system informasi kesehatan dan 

mengenal model, melakukan pendokumentasian sesuai dengan NANDA dan SDKI, serta 

aspek legal pendokumentasian. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menjelaskan 

konsep dokumentasi 

Konsep dokumentasi 

a. Pengertian dokumentasi keperawatan 

b. Tujuan, prinsip-prinsip dan manfaat 

dokumentasi 

c. Pendekatan model dokumentasi 

keperawatan 

    

2 Mampu menerapkan 

teknik dokumentasi 

dan pelaporan dalam 

tataran klinik 

Teknik dokumentasi dan pelaporan dalam 

tataran klinik 

a. Sejarah perkembangan computer 

keperawatan 

b. Implementasi system informasi 

keperawatan di RS 

    

3 Mampu mengenal 

sistem informasi 

kesehatan 

Sistem informasi kesehatan 

a. Pengertian 

b. Tujuan 

c. Kebijakan system informasi kesehatan 

d. Kedudukan system informasi kesehatan 

dalam system kesehatan nasional 

e. Maslaah-masalah yang terjadi dalam 

penerapan sistem informasi kesehatan 

    

4 Mampu mengenal 

model 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan  

Model pendokumentasian asuhan 

keperawatan 

a. Model dokumentasi SOR (Source-

Oriented-Record) 

b. Model dokumentasi POR (Problem-

Oriented-Record) 
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c. Model dokumentasi CBE (Charting By 

Exception) 

d. Model dokumentasi PIE (Problem 

Intervention and Evaluation) 

e. Model okumentasi POS (Process-

Oriented-System) 

f. Dokumentasi keperawatan dengan kode 

(Coded Nursing Documentation/CND) 

5 Mampu melakukan 

pendokumentasian 

asuhan keperawatan 

Pendokumentasian asuhan keperawatan 

a. Pendokumentasian dan pengkajian 

b. Pendokumentasian diagnose 

keperawatan 

c. Pendokumentasian rencana keperawatan 

d. Pendokumentasian implementasi 

keperawatan 

e. Pendokumentasian evaluasi keperawatan 

    

6 Mampu melakukan 

dokumentasi dengan 

model NANDA dan 

SDKI 

Dokumentasi dengan model NANDA 

a. Domain dan Toksonomi NANDA 

b. Standar Diagnosa Keperawatan 

Indonesia (SDKI) 

    

7 Mampu menjelaskan 

sistem dokumentasi 

Sistem dokumentasi 

a. Dokumentasi secara manual 

b. Dokumentasi keperawatan elektronik 

c. Dokumentasi keperawatan berbasis 

computer 

d. Manfaat dokumentasi yang 

terkomputerisasi 

    

8 Mampu menjelaskan 

aspek legal 

pendokumentasian 

Aspek legal pendokumentasian 

a. Pengertian 

b. Aspek legal pendokumentasian 

keperawatan 

c. Standar akuntabilitas dalam 

pendokumentasian keperawatan 

    

9 Mampu 

mengaplikasikan 

prinsip-prinsip 

dokumentasi dalam 

asuhan keperawatan 

Aplikasi prinsip-prinsip dokumentasi asuhan 

keperawatan dengan berbagai model 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Manajemen Keperawatan 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktek 

keperawatan berbasis bukti; (CP.P.14) 

2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis: (CP.KU.02) 

3. Menunjukan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

4. Menyusun laporan tentang hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, 

mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkannya; 

(CP.KU.04) 

5. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok; (CP.KU.05) 

6. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya: (CP.KU.06) 

7. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kera yang berada dibawah 

tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompentensi kerja secara mandiri; 

(CP.KU.07) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan proses manajemen keperawatan, konsep 

model praktek keperawatan professional, konsep supervisi, timbang terima dan 

pendelegasian, konsep manajemen konflik, konsep kolaborasi dan negosiasi, konsep 

penjaminan mutu. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep dan proses 

manajemen 

keperawatan 

1. Konsep dan proses manajemen 

keperawatan 

a. Pengertian manajemen keperawatan 

b. Perbedaan manajemen dan 

administrasi 

c. Prinsip manajemen 

d. Fungsi dasar manajemen 

e. Teori-teori manajemen 

f. Teori birokrasi dari Webber 

g. Teori Mc.Gregor 

h. Scientific management dari Taylor 

2. Konsep perencanaan manajemen asuhan 

keperawatan 

    

2 Menejalaskan 

konsep model 

praktik keperawatan 

profesional 

1. Model praktek keperawatan profesional 

a. Pengertian 

b. Metode penugasan 

c. Uraian kerja kepala ruang, perawat 

primer, perawat asosiet 

2. Pengklasifikasian pasien 

3. Rencana kerja 

4. Laporan kerja harian 
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3 Menjelaskan konsep 

supervisi 

Konsep supervisi 

a. Pengertian supervisi 

b. Tujuan supervisi 

c. Langkah-langkah harian 

    

4 Mendemonstrasikan 

timbang terima, 

melaksanakan 

pendelegasian tugas 

1. Konsep timbang terima 

a. Pengertian 

b. Tujuan  

c. Langkah-langkah 

2. Konsep pendelegasian 

    

5 Memahami konsep 

manajemen konflik 

Konsep manajemen konflik 

a. Pengertian 

b. Manajemen konflik 

c. Aspek positif dan negatif dari konflik 

d. Penyebab konflik 

e. Solusi / langkah-langkah pemecahan 

konflik 

f. Metode penatalaksanaan konflik 

    

6 Memahami konsep 

kolaborasi dan 

negosiasi 

 Konsep kolaborasi dan negosiasi 

a. Pengertian 

b. Komponen utama kolaborasi 

c. Nilai-nilai dasar dalam kolaborasi 

d. Keuntungan kolaborasi 

e. Pengertian negosiasi 

f. Tujuan negosiasi 

g. Langkah-langkah negosiasi 

h. Hambatan negosiasi 

i. Strategi negosiasi 

    

7 Memahami konsep 

teoritis penjaminan 

mutu asuhan 

keperawatan, praktik 

keperawatan 

berbasis bukti 

1. Konsep penjaminan mutu asuhan 

keperawatan 

a. Pengertian 

b. Indikator mutu pelayanan 

keperawatan 

c. Kepuasan pelanggan 

2. Konsep praktik keperawatan berbasis 

bukti (EBN) 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Metodologi Penelitian 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian pembelajaran program: 

1. Menguasai konsep pengelolaan dan penjaminan mutu asuhan keperawatan serta praktek 

keperawatan berbasis bukti; (CP.P.14) 

2. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; (CP.KU.08) 

3. Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasikan, menyajikan informasi 

asuhan keperawatan; (CP.KK.05) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa dalam 

penguasaan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah dan dasar didalam menelusuri hasil penelitian 

sebagai bukti terbaik didalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Pembelajaran dirancang 

dengan berbagai metode dengan penugasan berfokus pada penulisan karya tulis ilmiah studi 

kasus. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep dasar ilmu 

pengetahuan dan 

keperawatan 

Konsep dasar ilmu pengetahuan dan 

keperawatan 

a. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan 

(termasuk islam) dan keperawatan 

b. Metode penyelesaian masalah secara 

ilmiah 

c. Peran penelitian dalam upaya 

mengembangkan profesi keperawatan 

    

2 Mampu memahami 

konsep dasar 

penelitian 

Konsep dasar penelitian 

a. Batasan dan karakteristik penelitian 

b. Guna dan tujuan penelitian 

c. Jenis-jenis penelitian 

d. Keterbasan penelitian 

    

3 Mampu memahami 

etika dalam 

penelitian dan 

penulisan ilmiah 

Etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah 

a. Etika penelitian 

b. Etika penulisan: penulisan judul sampai 

penerbitan 

    

4 Mampu memahami 

penulisan ilmiah 

dalam laporan 

penelitian 

Penulisan ilmiah dalam laporan penelitian 

a. Konsep dasar penulisan ilmiah 

b. Komponen laporan ilmiah 

1) Judul 

2) Penulis 

3) Abstrak 

4) Kata kunci 

5) Latar belakang 
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6) Isi (bahan dan cara kerja, hasil, 

pembahasan) 

7) Kesimpulan 

8) Daftar pustaka 

5 Mampu menguasai 

cara melakukan 

studi kepustakaan 

Studi kepustakaan: 

a. Penelusuran sumber kepustakaan: 

batasan, tujuan, prinsip 

b. Cara pengutipan kepustakaan (dalam teks 

dan referensi 

    

6 Mampu memahami 

komponen 

penelitian 

Komponen penelitian 

a. Rumusan masalah dan tujuan penelitian 

b. Kerangka konsep, hiootesis, dan 

pertanyaan penelitian 

c. Variabel penelitian, definisi operasional 

beserta skala pengukurannya 

d. Desain penelitian yang sesuai dengan 

tujuan penelitian 

e. Populasi dan sampel penelitian: konsep 

dasar, tahapan pengambilan sampel 

f. Instrumen penelitian: jenis instrumen dan 

pengukurannya 

    

7 Mampu mengenal 

uji statistik dalam 

penelitian 

Uji statistik yang tepat 

a. Univariat 

b. Bivariat 

c. Reliabilitas dan validitas 

    

8 Mampu memahami 

prinsip pengolahan 

data 

Prinsip pengolahan data 

a. Pengelolaan instrumen: koding, editing, 

dll 

b. Penggunaan komputer dalam pengolahan 

data penelitian 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Dasar 

Beban sks : 5 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia; (CP.P.08) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dn kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01) 

3. Mmapu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur 

keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, menggunakan, memelihara dan 

menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Menguasai konsep 

kebutuhan dasar 

manusia  

1. Teori kebutuhan dasar manusia 

2. Teori kebutuhan dasar manusia menurut 

Maslow 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

4. Kebutuhan oksigenasi 

5. Kebutuhan cairan & elektrolit 

6. Kebutuhan nutrisi 

7. Kebutuhan eliminasi 

8. Kebutuhan aktifitas 

9. Kebutuhan istirahat dan tidur 

10. Kebutuhan keseimbangan suhu tubuh 

11. Kebutuhan seksual 

12. Kebutuhan perawatan diri 

13. Kebutuhan rasa aman dan nyaman: nyeri 

14. Menjelang ajal 

15. Kebutuhan memiliki dan dimiliki 

16. Kebutuhan harga diri 

17. Kebutuhan aktualisasi diri 

    

2 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan oksigen sesuai SPO: 
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memenuhi 

kebutuhan oksigen 

sesuai SPO 

1. Menghitung pernafasan 

2. Memposisikan pasien fowler dan 

semifowler 

3. Mengumpulkan sputum untuk 

pemeriksaan 

4. Memberikan oksigen nasal kanul 

5. Melatih nafas dalam 

6. Melatih batuk efektif 

3 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan cairan & 

elektrolit sesuai SPO 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan cairan & elektrolit sesuai SPO: 

1. Mengukur tekanan darah 

2. Menghitung nadi 

3. Pemeriksaan rumple-leed 

4. Memberikan minum per oral 

5. Mengumpulkan urin untuk pemeriksaan 

6. Memasang kondom kateter 

7. Menghitung keseimbangan cairan 

8. Merawat infus 

9. Mengganti cairan infus 

10. Melepas infus 

11. Memonitor tetesan infus 

12. Merawat kateter urin 

    

4 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

sesuai SPO 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan nutrisi sesuai SPO: 

1. Mengukur berat badan 

2. Mengukur tinggi badan 

3. Mengukur lingkar lengan atas 

4. Mengukur lingkar paha 

5. Menghitung indeks masa tubuh 

6. Memberikan makan per oral 

    

5 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan nutrisi 

sesuai SPO 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan nutrisi sesuai SPO: 

1. Membantu pasien eliminasi bak/bab diatas 

tempat tidur 

2. Memasang diapers/popok 

    

6 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan aktifitas 

sesuai SPO 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

aktifitas sesuai SPO: 

1. Menerima pasien baru 

2. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke 

kursi 

3. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke 

tempat tidur lain 
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4. Memposisikan pasien fowler, semifowler, 

lithotomi, dorsal recumbent, sim(miring 

kanan-kiri), trendelenberg, supinasi 

5. Membantu ambulasi/berjalan: tanpa alat 

bantu dan dengan alat bantu jalan 

7 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

perawatan diri dan 

berhias sesuai SPO 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan perawatan diri dan berhias sesuai 

SPO: 

1. Perawatan rambut (mencuci, menyisir) 

2. Perawatan gigi dan mulut: menyikat gigi, 

merawat mulut dan gigi pada pasien yang 

tidak sadar 

3. Mengganti pakaian pasien 

4. Memandikan pasien di atas tempat tidur 

pada pasien sadar dan penurunan 

kesadaran 

5. Vulva dan penis hygiene 

6. Perawatan kuku dan kaki 

    

8 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan istirahat 

dan tidur sesuai 

SPO: 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan istirahat dan tidur sesuai SPO: 

1. Berdoa/ritual menjelang tidur 

2. Meningkatkan lingkungan kondusif 

3. Keseimbangan suhu tubuh 

4. Mengukur suhu tubuh: oral, axila, rectal 

5. Memberikan kompres 

 

    

9 Menguasai prosedur 

keperawatan dalam 

memenuhi 

kebutuhan rasa aman 

dan nyaman sesuai 

SPO: 

Prosedur keperawatan dalam memenuhi 

kebutuhan rasa aman dan nyaman sesuai 

SPO: 

1. Latihan relaksasi fisik 

2. Backrub 

3. Pemeliharaan lingkungan pasien 

    

10 Menguasai prosedur 

keperawatan pasien 

menjelang dan akhir 

kehidupan sesuai 

SPO: 

prosedur keperawatan pasien menjelang dan 

akhir kehidupan sesuai SPO: 

1. Dukungan spiritual menjelang ajal pada 

pasien dan keluarga 

2. Perawatan jenazah 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Praktik Klinik Keperawatan Dasar 

Beban sks : 3 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia; (CP.P.08) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikn konsep 

kebutuhan dasar manusia dan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

manusia, serta melatih mahasiswa untuk menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat 

kesehatan yang sering digunakan digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 

Rancangan pembelajaran di tatanan klinik dengan metode preceptorship digunakan untuk 

memungkinkan setiap mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan oksigen 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhn oksigen pada tatanan klinik 

keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

oksigen 

b. Masalah keperawatan oksigen 

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

2 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan cairan dan 

elektrolit 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan cairan dan elektrolit pada tatanan 

klinik keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

cairan dan elektrolit 

b. Masalah keperawatan cairan dan 

elektrolit 

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 
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3 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan nutrisi 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan nutrisi pada tatanan klinik 

keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan nutrisi 

b. Masalah keperawatan kebutuhan nutrisi 

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

4 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan eliminasi 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan eliminasi pada tatanan klinik 

keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan eliminasi 

b. Masalah keperawatan kebutuhan 

eliminasi  

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

5 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan aktifitas 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan aktifitas pada tatanan klinik 

keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan aktifitas 

b. Masalah keperawatan kebutuhan 

aktifitas  

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

6 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan istirahat 

dan tidur 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan istirahat dan tidur pada tatanan 

klinik keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan istirahat dan tidur 

b. Masalah keperawatan kebutuhan 

istirahat dan tidur  

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

7 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan keseimbangan suhu tubuh pada     
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kebutuhan 

keseimbangan suhu 

tubuh 

tatanan klinik keperawatan sesuai SAK dan 

SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan keseimbangan suhu tubuh 

b. Masalah keperawatan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh  

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

8 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien gangguan 

kebutuhan rasa aman 

dan nyaman 

Asuhan keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman pada 

tatanan klinik keperawatan sesuai SAK dan 

SPO 

a. Pengkajian pasien dengan gangguan 

kebutuhan rasa aman dan nyaman 

b. Masalah keperawatan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman 

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

9 Mampu melaksanakan 

asuhan keperawatan 

pasien menjelang ajal 

dan akhir kehidupan 

Asuhan keperawatan pasien menjelang ajal 

dan akhir kehidupan pada tatanan klinik 

keperawatan sesuai SAK dan SPO 

a. Pengkajian pasien dengan menjelang ajal 

dan akhir kehidupan 

b. Masalah keperawatan menjelang ajal dan 

akhir kehidupan 

c. Rencana asuhan keperawatan sesuai 

SAK 

d. Tindakan keperawatan sesuai SPO/SOP 

e. Evaluasi hasil asuhan keperawatan 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Medikal Bedah I 

Bebas sks : 3 sks 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep teoritis Kebutuhan dasar manusia; (CP . P.08) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP .KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP .KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP .KU.02) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP .KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan prespektif keperawatan medikal bedah, 

peran perawat medical bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, 

program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV / AIDS , serta program 

pemerintah dalam penanggulangan penyakit edemis. Selain itu membahas tentang masalah 

kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa yang bersifat akut maupun kronik yang 

meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep dan 

perspektif 

keperawatan 

medikal bedah 

Konsep dan perspektif keperawatan 

medikal bedah 

a. Definisi keperawatan medikal 

bedah 

b. Peran dan fungsi perawat dalam 

keperawatan medikal bedah 

c. Lingkup keperawatan medical 

bedah 

d. Komponen keperawatan medikal 

bedah 

e. Trend issue keperawatan 

medikal bedah 

    

2 Mampu memahami 

peran perawat 

medikal bedah 

dalam kebijakan 

pelayanan 

kesehatan 

Peran perawat medikal bedah 

dalam kebijakan pelayanan 

kesehatan (nasional dan 

internasional) 

a. Definisi 

b. Peran dan fungsi perawat 
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c. Sistem pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat 

d. Lingkup praktik keperawatan 

dalam pelayanan kesehatan 

3 Mampu memahami 

tentang 

pengelolaan 

penyakit tropis 

Penyakit tropis: Malaria, DHF, 

Thypoid, Filarisis 

a. Definisi  

b. Patofisiologi 

c. Tanda dan gejala 

d. Test diagnostik 

e. Penatalaksanaan 

f. Program pemerintah dalam 

penanggulangan penyakit tropis 

: Malaria, DHF, Thypoid, 

Filarisis 

    

4 Mampu memahami 

tentang 

pengelolaan 

penyakit infeksi 

endemis 

Penyakit infeksi endemis: SARS, 

Flu Burung 

a. Definisi 

b. Patofisiologi 

c. Tanda dan gejala 

d. Test diagnostik 

e. Penatalaksaan 

f. Program pemerintah dalam 

penanggulangan penyakit infeksi 

endemis : SARS, Flu Burung, 

Difteri 

    

5 Mampu memahami 

pengelolaan 

penyakit HIV / 

AIDS 

Penyakit HIV / AIDS 

a. Definisi 

b. Patofisiologi 

c. Tanda dan gelaja 

d. Test diagnostik 

e. Penatalaksanaa 

f. Program pemerintah dalam 

penanggulangan penyakit 

HIV/AIDS 

    

6 Mampu memahami 

pengelolaan pasien 

gangguan 

kebutuhan oksigen 

patologis sistem 

pernafasan dan 

kardiovaskuler 

Gangguan kebutuhan oksigen 

patologis sistem pernafasan dan 

kardiovaskuler 

a. Pengkajian 

1) Anamnesa gangguan sistem 

pernafasan dan 

kardiovaskuker 
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2) Pemeriksaan fisik pasien 

gangguan kebutuhan oksigen 

patologis sistem pernafasan 

dan kardiovaskuler 

3) Pemeriksaan diagnostik 

pasien gangguan kebutuhan 

oksigen patologis sistem 

pernafasan dan 

kardiovaskuler 

b. Masalah perawatan pasien 

dengan gangguan oksigen: 

ISPA, COPD, cor pilmonale, 

effusi pleura, TBC, CAD, 

dekompensasi kordis, hipertensi, 

enemi, gangguan pembuluh 

darah perifer, DHF. 

c. Rencana keperawatan pasien 

gangguan kebutuhan oksigen 

d. Implementasi pasien gangguan 

kebutuhan oksigen 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pasien dengan gangguan 

pemenuhan kebutuhan oksigen 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pasien dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan 

oksigen 

g. Prsedur pemeriksaan disik 

pasien gangguan kebutuhan 

oksigen patologis sistem 

pernafasan dan cardiovaskuler. 

1) Pemeriksaan kecukupan 

oksigen dan sirkulasi 

2) Pemeriksaan perubahan 

irama nafas dan irama 

jantung 

3) Pemeriksaan bunyi nafas dan 

bunyi jantung 

h. Prosedur pemeriksaan 

diagnostik pasien Gangguan 

kebutuhan oksigen akibat 

patologis sistem pernafasan dan 

kardiovaskuler 

1) Perekaman EKG 
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2) Pengambilan specimen darah 

: vena dan arteri 

3) Menyiapkan pasien untuk 

pemeriksaan 

achocardographi, treadmel 

test 

i. Prosedur tindakan untuk 

memenuhi kebutuhan oksigen: 

1) Memberikan posisi fowler 

dan semi fowler 

2) Memberikan oksigen simple 

mask 

3) Melalukan postural drainage 

4) Melakukan inhalasi 

(nebulizer) 

5) Melalukan penghisapan 

lendir 

6) Memasang dan memonitor 

transfusi darah 

7) Memberikan obat sesuai 

program terapi 

 

 

7 Mampu memahami 

pengelolaan pasien 

gangguan 

kebutuhan cairan 

akibat patologis 

sistem perkemihan 

dan metabolik 

endokrin 

Gangguan kebutuhan cairan akibat 

patologis ssitem perkemihan dan 

metabolik endokrin 

a. Pengkajian: 

1) Anamnesa gangguan sistem 

perkemihan dan endokrin 

2) Pemeriksaan fisik pasien 

gangguan kebutuhan cairan 

patologis sistem perkemihan 

dan metabolik endokrin 

3) Pemeriksaan diagnostik 

pasien gangguan kebutuhan 

cairan patologis sistem 

perkemihan dan metabolik 

endokrin 

b. Masalah perawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan cairan: 

pielonepritis, glomerulonepritis, 

neprotik syndrome, batu saluran 

kemih, gagl ginjal, diabetes 

insipidus 
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c. Renacana keperawatan pasien 

dengan gangguan cairan 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan cairan 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

cairan 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan cairan 

g. Prosedur pemeriksaan fisik 

pasien gangguan kebutuhan 

cairan patologis sistem 

perkemihan dan metabolik 

endokrin: 

1. Pemeriksaan tingkat 

dehidrasi 

2. Pemeriksaan overload cairan 

/ edema, 

3. Pemeriksaan kekurangan 

mineral dan elektrolit 

h. Prosedur diagnostik pasien 

gangguan kebutuhan cairan:  

1) Persiapan pasien untuk 

pemeriksaan BNO / IVP, 

2) Persiapan USG ginjal 

i. Prosedur tindakan keperawatan 

untuk pemenuhan kebutuhan 

cairan 

1) Merawat infus 

2) Merawat kateter 

3) Melaksanakan bladder 

training  

4) Memberikan obat sesuai 

program therapi 

 

8 Mampu memahami 

pengelolaan pasien 

gangguan 

kebutuhan nutrisi 

akibat patologis 

sistem pencernaan 

dan metabolik 

endokrin 

Gangguan kebutuhan nutrisi akibat 

patologis sistem pencernaan dan 

metabolik endokrin 

a. Pengkajian: 

1) Anamnesa gangguan sistem 

pencernaan dan metabolic 

endokrin 
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2) Pemeriksaan fisik pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan 

dan metabolik endokrin 

b. Masalah perawatan pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system dan metabolik 

endokrin : ulkus peptikulum, 

gastroenteritis, thypus 

abdominalis, colitis, hemoropid, 

hepatitis, obstruksi intestinal, 

DM 

c. Rencana keperawatan pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan dan 

metabolik endokrin 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan dan 

metabolik endokrin 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

nutrisi patologis system 

pencernaan dan metabolik 

endokrin. 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan dan 

metabolik endokrin 

g. Praktik anamneses pada pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan dan 

metabolik endokrin 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

nutrisi patologis system 

pencernaan dan metabolik 

endokrin: 

1) Pemeriksaan antrometri, 

IMT (Indeks Massa Tubuh) 

2) Pemeriksaan saluran cerna 

bentuk abdomen, kesulitan 
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mengunyah dan menelan, 

bising usus. 

i. Prosedur persiapan diagnostic 

pada pasien dengan gangguan 

kebutuhan nutrisi patologis 

system pencernaan dan 

metabolik endokrin: barium 

meal/barium enema, USG 

abdomen, endoskopi, dan 

pemeriksaan gula darah 

j. Prosedur tindakan pada pasien 

gangguan nutisi: 

1) Merawat NGT 

2) Memberikan makan melalui 

NGT 

3) Memberikan obat sesuai 

program terapi: pemberian 

insulin 

9 Mampu memahami 

pengelolaan pasien 

gangguan 

kebutuhan 

eliminasi akibat 

patologis sistem 

pencernaan dan 

perkemihan 

Gangguan kebutuhan eliminasi 

akibat patologis sistem pencernaan 

dan perkemihan 

a. Pengkajian: 

1) Anamnesa gangguan 

kebutuhan eliminasi 

patologis sistem 

pencernaan dan 

perkemihan 

2) Pemeriksaan fisik pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis 

sistem pencernaan dan 

perkemihan  

3) Pemeriksaan diagnostik 

pada pasien gangguan 

kebutuhan eliminasi 

patologis sistem 

pencernaan dan 

perkemihan 

b. Masalah perawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sisitem 

pencernaan dan perkemihan 

:  konstipasi, inkontinensia 

urin/alvi, hypertropiprostat, 
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batu ginjal/buli, Ca 

ginjal/buli, gagal ginjal dan 

Ca kolon. 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

d. Implementasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

e. Evaluasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

g. Prosedur anamnese pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

h. Prosedur pemeriksaan fisik 

pada pasien gangguan 

kebutuhan eliminasi 

patologis sistem pencernaan 

dan perkemihan: 

1) Pemeriksaan pola 

eliminasi urine dan fekal 

2) Pemeriksaan: 

karakteristik urin dan 

fese 

3) Pemeriksaan fisik 

system pencernaan dan 

perkemihan: palpasi 

abdomen, pemeriksaan 

ginjal dan kandung 

kemih. 

m. prosedur pemeriksaan 

diagnostik pasien gangguan 
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kebutuhan eliminasi patologis 

system pencernaan dan 

perkemihan: 

1) Pengambilan specimen 

urin dan feses, 

penampungan urine, 

pemeriksaan CTT 

2) persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostik: 

BNO IVP, USG 

abdoemn dan cysoscopy 

n. prosedur tindakan pemenuhan 

kebutuhan eliminasi: 

1) Melakukan manual fekal 

2) Merawat kolostomi 

3) Pemasangan kateter / 

kondom kateter 

4) Perawatan Kateter 

5) Persiapan pasien untuk 

tindakan HD 

6) Memberikan obat sesuai 

program terapi 

 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah : Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit berbagai tingkat 

usia; (CP .P.09) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, soial 
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kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP .KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis: (CP .KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP .KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP .KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa dalam 

mengaplikasikan konsep keperawatan medika-bedah dengan melakukan asuhan 

keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen, cairan, nutrisi, dan eliminasi 

akibat patologis dari sistem tubuh. Rancangan pembelajaran dengan menggunakan metode 

preceptorship digunakan sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan 

capaian pembelajaran. 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan oksigen 

akibat patologis 

sistem pernafasan 

dan kardiovaskuler 

1. Asuhan keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

oksigen akibat patologis sistem 

pernafasan dan kardiovaskuler 

a. Pengkajian pada sistem 

gangguan kebutuhan oksigen 

patologis sistem pernafasan 

dan kardiovaskuler 

b. Masalah perawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

oksigen patologis sistem 

pernafasan dan 

kardiovaskuler 

c. Rencana keperawatan 

gangguan oksigen pada 

pasien gangguan kebutuhan 

oksigen patologis sistem 

pernafasan dan 

kardiovaskuler 

d. Implementasi (tindakan) 

keperawatan pada pasien 

gangguan pemenuhan 

kebutuhan oksigen 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan 
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pemenuhan kebutuhan 

oksigen 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

2 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan cairan 

akibat patologis 

sistem perkemihan 

dan metabolik 

endokrin 

2. Asuhan keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

cairan akibat patologis sistem 

perkemihan dan metabolik 

endokrin 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan cairan 

patologis system perkemihan 

dan metabolic endokrin 

b. Masalah perawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

cairan patologis sistem 

perkemihan dan metabolik 

endokrin: pielonepritis, 

glomerulonepritis, neprotik 

syndrome, batu saluran 

kemih, gagal ginjal, diabetes 

insipidus 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

cairan patologis sistem 

perkemihan dan metabolik 

endokrin 

d. Implementasi (Tindakan 

keperawatan) untuk 

pemenuhan kebutuhan cairan 

e. Evaluasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan pemenuhan 

kebutuhan cairan dan 

elektrolit 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

    

3 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan nutrisi 

akibat patologis 

3. Asuhan keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

nutrisi akibat patologis sistem 

pencernaan dan metabolik 

endokrin 
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sistem pencernaan 

dan matabolik 

endokrin 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan nutrisi 

patologis system pencernaan 

dan metabolik endokrin 

b. Masalah peraawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

nutrisi patologis sistem 

pencernaan dan metabolik 

endokrin: ulkus peptikum, 

gastroenteritis, thypus 

abdominalis, colitis, 

hemoroid, hepatitis, 

obstruksi intestinal, dan DM 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

nutrisi patologis system 

pencernaan dan metabolik 

endokrin 

d. Implementasi (Tindakan 

keperawatan) untuk 

pemenuhan kebutuhan 

nutrisi 

e. Evaluasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

4 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan 

eliminasi akibat 

patologis sistem 

pencernaan dan 

perkemihan 

4. Asuhan keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi akibat patologis sistem 

pencernaan dan perkemihan 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis system 

pencernaan dan perkemihan 

b. Masalah keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis system 

pencernaan dan perkemihan: 

konstipasi, inkontinensia 

urin/alvi, hypertropi prostat, 

batu ginjal/buli, Ca 
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ginjal/batu, gagal ginjal dan 

Ca kolon 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis system 

pencernaan dan perkemihan 

d. Implementasi (Tindakan 

Keperawatan) pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi 

e. Evaluasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan 

eliminasi 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Medikal Bedah II 

Beban sks : 3 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP .P.09) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standart asuhan 

keperawatan; (CP .KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP .KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP .KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah I yang 

membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa baik yang 

bersifat akut maupun kronik yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai 

penyebab patologis diantaranya gangguan kebutuhan aktifitas, gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan periopratif.  

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menguasai 

konsep gangguan 

kebutuhan aktifitas 

akibat patologis 

sistem 

muskuloskeletal, 

persarafan dan 

indera 

Gangguan kebutuhan aktifitas 

akibat patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera. 

a. Pengkajian: 

1) Anamnesa pada pasien 

gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuloskeletal, 

persarafan dan indera 

2) Pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuluskeletal, 

persarafan, dan indera 

3) Pemeriksaan diagnostic 

pada pasien gangguan 
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kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, 

persarafan dan indera 

b. Masalah perawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuluskeletal, persarafan dan 

indera: osteomielitis, meningitis, 

trauma kepala, trauma medulla 

spinalis, polio, tatanus, katarak, 

glaukoma 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuloskeletas, persarafan dan 

indera 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera 

g. Praktik anamnesa pada psien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuluskeletal, persarafan dan 

indera 

1) Bentuk dan gait tubuh 
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2) Fungsi sendorik, motorik 

dan keseimbangan 

3) Pemeriksaan reflex dan visus 

i. Prosedur pemeriksaan diagnostic 

pada pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuluskeletal, persarafan dan 

indera: persiapan pemeriksaan 

CT scan otak, MS, MRI, EEG, 

Angografi cerebral dang fungsi 

lumbal 

j. Prosedur tindakan untuk 

memenuhi kebutuhan gangguan 

aktivitas: 

1) Melatih pasien 

menggunakan alat bantu 

jalan: kursi roda, kruck, dan 

tripot 

2) Mengukur kekuatan otot 

3) Melatih ROM 

4) Memberikan obat sesuai 

program terapi 

 

2 Mampu menguasai 

konsep gangguan 

kebutuhan istirahat 

dan tidur akibat 

patologis sistem 

persarafan dan 

integumen 

Gangguan kebutuhan istirahat dan 

tidur akibat patologis sistem 

persarafan dan integumen: 

a. Pengkajian: 

1) Anamnesa gangguan 

kebutuhan istirahat dan tidur 

patologis sistem persarafan 

dan integumen 

2) Pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan 

integumen 

3) Pemeriksaan diagnostic pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan 

integumen 

b. Masalah keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 
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sistem persarafan dan 

inetgumen: nyeri, gangguan 

tidur (insomnia) 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan integumen 

d. Implementasi pada pasien pasien 

gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen 

e. Evaluasi asuhan kpeerawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan integumen 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen 

g. Praktik anamneses pada pasien 

gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan integumen 

1) Pemeriksaan fisik terhadap 

kekurangan kebutuhan tidur  

2) Pemeriksaan Skala nyeri 

3) Pemeriksaan PQRST 

i. Prosedur tindakan untuk 

memenuhi kebutuhan istirahat 

dan tidur: 

1) Melalukan tindakan relaksasi 

dan destraksi (Massage, 

imagenary) 

2) Membantu melaksanakan 

ritual tidur 

3)  melaksanakan program 

terapi sesuai program terapi 
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3 Mampu menguasai 

konsep gangguan 

kebutuhan 

keseimbangan suhu 

tubuh akibat 

patologis berbagai 

sistem tubuh 

Gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh akibat 

patologis berbagai sistem tubuh 

a. Pengkajian 

1) Anamesa riwayat infeksi 

sistem tubuh 

2) Pemeriksaan fisik pasien 

dengan gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem 

tubuh 

3) Pemeriksaan diagnostik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem 

tubuh 

b. Masalah perawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh: 

hipertermi dan hipotermi 

c. Rencana asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

f. Dokumentasi asuhan kperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

g. Praktik anamneses pada pasien 

gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 
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patologis berbagai sistem tubuh: 

pengukuran suhu tubuh 

i. Prosedur tindakan keperawatan 

untuk pemenuhan 

keseimbangann suhu tubuh: 

1) Memasang cooler balnket  

2) Memasang warmer blanket 

3) Memberikan obat sesuai 

program terapi 

4 Mampu menguasai 

konsep gangguan 

kebutuhan rasa 

aman dan nyaman 

patologis sistem 

integumen dan 

sistem immune 

Gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

a. Pengkajian 

1) Anamesa gangguan sistem 

integumen dan immun serta 

kondisi psikogologik-sosial 

2) Pemeriksaan fisik pada 

pasien gangguan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman 

patologis sistem integumen 

dan sistem immune 

3) Pemeriksaan diagnostik 

pasien gangguan kebutuhan 

rasa aman dan nyaman 

patologis sistem integumen 

dan sistem immune 

b. Masalah perawatan pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune: 

luka bakar, dermatitis, reaksi 

obat dan alergi, SLE, AIDS 

c. Rencana keperawatan pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pasien gangguan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman patologis 
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sistem integumen dan sistem 

immune 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pasien gangguan 

kebutuhan rasa aman dan 

nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

g. Praktek anamnese pada pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

h. Prosedur pemeriksaan fisk 

pasien gangguan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman patologis 

sistem integumen dan sistem 

immune 

1) Pemeriksaan terhadap 

integritas kulit/jaringan, 

tanda infeksi/peradangan, 

tanda penurunan kesadaran 

2) Pemeriksaan tanda 

kecemasan 

i. Prosedur pemeriksaan 

diagnostik pasien gangguan 

kebutuhan rasa aman dan 

nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune: 

pengambilan spesimen darah, 

pemeriksaan elisa 

j. Prosedur tindakan keperawatan 

untuk memnuhi rasa aman dan 

nyaman:  

1) Merawat luka  

2) Memberi kompres pada luka 

3) Memasang restrain 

4) Melakukan test allergi hasil 

kolaborasi 

5) Memberikan obat sesuai 

program terapi 

5 Mampu 

memahamikonsep 

keperawatan 

periopratif 

Keperawatan periopratif 

a. Konsep perioperatif 

b. Asuhan keperawatan pada 

periopratif 
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c. Tindakan keperawatan pre 

operatif : 

1) Membersihkan daerah 

operasi 

2) Mencukur daerah operasi 

3) Menyiapkan pelaksanaan 

informed consent  

d. Tindakan keperawatan post 

operatif 

1) Menyiapkan tempat tidur 

aether bed  

2) Anamesa dan observasi 

sirkulasi (TD, nadi, 

pernafasan dan suhu tubuh) 

3) Mengobservasi perdarahan 

4) Pemeriksaan kesadaran 

5) Mengobservasi bising usus 

6) Membimbing latihan nafas 

dalam 

7) Membimbing batuk efektif 

8) Melatih ambulasi 

9) Evaluasi asuhan 

keperawatan periopratif 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II 

Beban sks : 2 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP .P.09) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

baik sehat, sakit dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP .KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan 

menganalisis data; (CP .KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP .KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa dalam 

mengaplikasikan konsep kperawatan medika-bedah dengan melakukan asuhan 

keperawatan pasien dengan gangguan kebutuhan katifitas, gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur, gangguan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, dan gangguan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman akibat patologis dari sistem tubuh, serta memberikan pengalaman 

tentang pelaksanaan asuhan keperawatan perioperatif. Rancangan pembelajaran dengan 

menggunakan metode preceptorship digunakan sehingga memungkinkan mahasiswa dapat 

menyelesaikan capaian pembelajaran. 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, 

persarafan dan 

indera 

Asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem muskuloskeletal, 

persarafan dan indera. 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

patologis sistem 

muskuloskeletal, persarafan dan 

indera 

b. Masalah keperawatan pada  

pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuluskeletal, persarafan dan 

indera :  osteomielitis, 

osteoporosis,fraktur, amputasi, 
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stroke, enchepalitis, meningitis, 

trauma kepala, trauma medulla 

spinalis, polio, tetanus, katarak, 

glaukoma 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas patologis sistem 

muskuluskeletal, persarafan, dan 

indera 

d. Impelementasi (Tindakan 

Keperawatan) pada pasien 

gangguan kebutuhan aktifitas 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

aktifitas 

f. Dokuentasi asuhan keperawatan 

2 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis 

sistem persarafan 

dan integumen 

Asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan istirahat dan 

tidur patologis system persarafan 

dan integumen 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen 

b. Masalah keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen: nyeri, 

gangguan tidur (insomnia) 

c. Rencana keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan integumen 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan istirahat 

dan tidur patologis sistem 

persarafan dan integumen 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

istirahat dan tidur patologis 

sistem persarafan dan integumen 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 
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3 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan 

keseimbangan suhu 

tubuh akibat 

patologis berbagai 

sistem tubuh 

Asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuha  keseimbangan 

suhu tubuh akibat patologis 

berbagai sistem tubuh 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan 

keseimbangansuhu patologis 

berbagai sistem tubuh 

b. Masalah keperawatan pada 

pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh: 

Hipertermi dan hipotermi 

c. Rencana asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan 

keseimbagan suhu tubuh 

patologis berbagai sistem tubuh 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien gangguan kebutuhan 

keseimbangan suhu tubuh 

patologis berbagaisistem tubuh 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan 

    

4 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien gangguan 

kebutuhan rasa 

aman dan nyaman 

patologis sistem 

integumen dan 

sistem immune 

Asuhan keperawatan pada pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman dan 

nyaman patologis sistem integumen 

dan sisytem immune 

a. Pengkajian pada pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune  

b. Masalah perawatan pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune : 

luka bakar, dermatitis, reaksi 

obat dan alergi, SLE. AIDS 

c. Rencana kperawatan pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 
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dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

d. Implementasi pada pasien 

gangguan kebutuhan rasa aman 

dan nyaman patologis sistem 

integumen dan sistem immune 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pasien gangguan kebutuhan rasa 

aman dan nyaman patologis 

sistem integumen dan sistem 

immune 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan  

5 Mampu memahami 

pelaksanaan asuhan 

keperawatan 

periopratif 

asuhan keperawatan periopratif 

a. Pengkajian peropratif 

b. Masalah keperawatan periopratif 

c. Rencana keperawatan periopratif 

d. Implementasi pada pasien 

periopratif 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

periopratif 

f. Dokumentasi keperawatan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Maternitas 

Beban sks : 3 sks 

 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat-sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP .P.09) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok 

baik sehat, sakit dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial 

kultural, dan spriritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP .KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan 

menganalisis data; (CP .KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP .KU.02) 

 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan 

keperawatan ibu hamil, intra-natal, post-natal, dan kesehatan reproduksi. Kegiatan 

pembelajaran dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktika diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajaran 

 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu memahami 

konsep dasar 

keperawatan 

maternitas 

Konsep dasar keperawatan 

maternitas 

a. Pengertian keperawatan 

maternitas 

b. Perspektif keperawatan 

maternitas 

c. Falsafah keperawatan 

maternitas 

d. Tujuan keperawatan maternitas 

e. Peran keperawatan maternitas 

f. Tren/kecenderungan dan issue 

keperawatan maternitas 

g. Standar etik dan legal dalam 

keperawatan maternitas 

    

2 Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan ibu 

hamil 

Konsep asuhan keperawatan ibu 

hamil 

a. Pengkajian pada ibu hamil 

1) Anamnesa pada ibu hamil 
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2) Pemeriksaan fisik pada ibu 

hamil 

3) Pemeriksaan penunjang 

(laboratorium dan 

diagnostik) pada ibu hamil 

b. Masalah perawatan pada ibu 

hamil fisiologis dan patologis: 

hyperemesis, abortus, anemia, 

hyperemesis gravidarum 

c. Rencana keperawatan pada ibu 

hamil 

d. Implementasi asuahn 

keperawatan pada ibu hamil 

e. Evaluasi asuhan keperawatan 

pada ibu hamil 

f. Dokumentasi asuhan 

keperawatan pada ibu hamil 

g. Anamnese pada ibu hamil 

untuk menentukan usia 

kehamilan, taksiran persalinan 

h. Prosedur pemeriksaan fisik 

pada ibu hamil 

1) Pemeriksaan fisik head to 

toe 

2) Pemeriksaan tinggi fundus 

uteri 

3) Pemeriksaan letak janin, 

(pemeriksaan leopold) dan 

denyut janin 

i. Prosedur pemeriksaan 

laboratorium dan diagnostik 

pada ibu hamil: 

1) Persiapan speciment untuk 

pemeriksaan penunjang: 

darah, urinalisa, kultur 

urine, fungsi ginjal,titer 

rubella, test tuberculin, test 

serologi, skrening HIV dan 

Skrining glukosa serum 

2) Pemeriksaan pap smear dan 

usapan vagina 

3) Pemeriksaan diagnostic: 

EKG dan USG 
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j. Prosedur tindakan pada ibu 

hamil 

1) melakukan pemeriksaan 

fisik 

2) menghitung usia kehamilan 

3) menentukan taksiran partus 

melalui tinggi fundus 

4) melakukan pendidikan 

kesehatan ibu hamil 

5) senam hamil  

 

3 Mampu memahami 

konsep asuhan 

keperawatan intra 

natal 

Konsep asuhan keperawatan intra 

natal 

a. pengkajian  

1) anamnesis pada ibu intra 

natal 

2) pemeriksaan fisik pada ibu 

intra natal: Head to toe, 

tanda-tanda perdarahan 

3) pemeriksaan penunjang pada 

ibu intra natal 

b. masalah keperawatan pada ibu 

intra natal: Kala I, II, III dan IV 

c. rencana keperawatan pada ibu 

intra nataal: Kala I, II, III dan IV 

d. implementasi asuhan 

keperawatan pada ibu post 

partum 

e. evaluasi asuhan keperawatan 

pada ibu intra natal 

f. dokumentasi asuhan 

keperawatan pada ibu intra natal 

g. prosedur anamnesa pada ibu 

intra natal 

h. prosedur pemeriksaan fisik pada 

ibu intra partum 

1) pemeriksaan keadaan umum 

2) pemeriksaan his dan skala 

nyeri 

3) pemeriksaan Denyut 

Dantung Janin (DJJ) 

i. prosedur pemeriksaan 

laboratorium dan diagnostik 

pada intra partum: persiapan 
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specimen darah : Hb, Ht, Leuko 

dan persiapan pasien untuk 

pemeriksaan CTG 

j. prosedur tindakan pada intra 

partum: 

1) managemen nyeri 

2) pengawasan kala I 

(Pemeriksaan dalam dan 

pemantauan pembukaan) 

3) pengawasan kala II (proses 

persalinan bayi) 

4) pengawasan kala III (proses 

pengeluaran placenta) 

5) pengawasan skala IV (proses 

pengawasan) 

6) pemantauan perdarahan 

7) pemberian oksitoxin 

4 Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan bayi 

baru lahir 

Konsep asuhan keperawatan bayi 

bayu lahir 

a. pengkajian 

1) anamnesess 

2) pemeriksaan fisik bayi baru 

lahir (head to toe) 

b. masalah keperawatan pada bayi 

baru lahir 

c. menyusun rencana keperawatan 

pada bayi baru luka 

d. implementasi pada bayi baru 

lahir 

e. evaluasi asuhan keperawatan 

pada bayi baru lahir 

f. dokumentasi asuhan 

keperawaatan pada bayi baru 

lahir 

g. prosedur pemeriksaan fisik pada 

bayi baru lahir: 

1) pemeriksaan keadaan umu, 

suhu tubuh dan pemeriksaan 

head to toe 

2) menilai APGAR SCORE 

3) menimbang BB, mengukur 

PB, LK, LLA, LD dan 

Lingkar abdomen 
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h. persiapan pasien untuk prosedur 

pemeriksaan laboratorium dan 

diagnostik 

i. proseur tindakan pada bayi baru 

lahir 

1) mempertahankan suhu tubuh 

bayi 

2) inisiasi menyusu dini 

3) memberikan saleb mata 

4) memberikan vitamin K 

5) memandikan bayi baru lahir 

6) perawatan tali pusar 

7) imunisasi HB-0 

5 Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

ibu post partum 

Konsep asuhan keperawatan pada 

ibu post partum 

a. pengkajian: 

1) anamnesa pada ibu post 

partum 

2) pengkajian head to toe 

3) pemeriksaan penunjang 

b. merumuskan diagnosa 

keperawatan pada ibu post 

partum: persalinan normal dan 

SC 

c. rencana keperawatan ibu post 

partum : persalinan normal dan 

SC 

d. implementasi asuhan 

keperawatan pada ibu post 

partum 

e. evaluasi asuhan keperawatan 

pada ibu post partum 

f. dokumentasi asuhan 

keperawatan pada ibu post 

partum 

g. anamnesa pada ibu post partum 

h. prosedur pemeriksaan fisik pada 

ibu post partum 

1) pemeriksaan keadaan umum 

2) pemeriksaan TTV 

3) pengawasan perdarahan 

4) pemantauan lochea: 

mengukur TFU, Kontraksi 

rahim, Posisi dan letak rahim 
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5) pemeriksaan kandung kemih 

6) pemantauan evolusi 

i. persiapan pasien untuk 

pemeriksaan laboratorium dan 

diagnostik  

j. prosedur tindakan pada ibu post 

partum: 

1) bounding atacment 

2) perawatan perineum 

3) perawatan payudara 

4) pijat oksitoxin 

5) konseling ASI 

6) cara pemberian ASI 

7) penyimpanan ASI 

6 Mampu mengusai 

konsep keluarga 

berencana dan 

kesehatan 

reproduksi 

Keluarga berencana dan kesehatan 

reproduksi 

a. konsep dasar 

1) pengertian 

2) jenis 

3) manfaat 

4) konseling KB 

b. pengkajian 

1) anamnesa: riwayat haid, 

riwayat kehamilan, keluhan 

gangguan reproduksi 

2) pengkajian head to toe 

3) pemeriksaan penunjang: 

persiapan pasien untuk pap 

mear 

c. masalah keperawatan pada 

pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi : (Mioma, Kista, 

Infeksi) dan keluarga berencana 

d. menyusun rencana keperawatan 

pada pasien dengan gangguan 

sisitem reproduksi (Mioma, 

Kista, Infeksi)  dan keluarga 

berencana 

e. implementasi pada pasien 

dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga 

berencana 

f. evaluasi asuhan keperawatan 

pada pasien dengan gangguan 
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sistem reproduksi dan keluarga 

berencana 

g. dokumentasi asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi dan 

keluarga berencana 

h. anamnesa pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi 

i. prosedur pemeriksaan fisik pada 

pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi 

j. persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostik dan 

laboratorium: Pap Smesr, USG 

dan IV 

k. prosedur tindakan pada pasien 

dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga 

berencana 

1) perawatan perioperatif 

2) perawatan post operasi 

3) konseling KB 

4) persiapan pasien dan 

pemberian alat kontrasepsi 

5) promkes kesehatan 

reproduksi 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 

 

 

 

 

 

 

 

Mata Kuliah : Praktik Klinik Keperwatan Maternitas  

Beban sks : 2 sks  

Capaian Pembelajaran Program:  
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1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa dalam 

mengaplikasikan konsep keperawatan maternitas dengan melakukan asuhan keperawatan 

pada ibu hamil, intra-netral, post-natall, dan ibu dengan maslah kesehatan reproduksi. 

Racangan pembelajaran dengan menggunakan metode preceptorship digunakan sehingga 

memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1  Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

ibu hamil  

Asuhan keperawatan pada ibu hamil 

a. Pengkajian pada ibu hamil  

b. Masalah keperawatan pada ibu hamil 

fisiologis dan patologis: hyperemesis, 

abortus, anemia, hyperemesis 

gravidarum. 

c. Masalah perawatan pada ibu hamil 

fisiologis dan patologis: hyperemesis, 

abortus, anemia, hyperemesis 

gravidarum. 

d. Rencana  keperawatan pada ibu hamil 

fisiologis dan patologis: hyperemesis, 

abortus, anemia, hyperemesis 

gravidarum. 

e. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada ibu hamil 

f. Evaluasi asuhan keperawatn pada ibu 

hamil  

g. Dokumentasi asuhan keperawatn 

pada ibu hamil  

    

2  Mampu 

menerapakan 

asuhan 

Asuhan keperawatan pada bayi baru lahir  

a. Pengkajian pada bayi baru lahir      
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keperawatan pada 

bayi baru lahir  

b. Masalah keperawatan pada bayi baru 

lahir  

c. Rencana keperawatan pada bayi baru 

lahir  

d. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada bayi baru lahir 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

bayi baru lahir  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada bayi baru lahir  

3 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

ibu post partum  

Asuhan keperawatan pada ibu post 

partum  

a. Pengkajian pada ibu post partum 

b. Masalah keperawatan ibu post 

partum: persalinan normal dan SC  

c. Rencana keperawatan pada ibu post 

partum: persalinan normal dan SC  

d. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada ibu post partum  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

ibu post partum  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada ibu post partum  

    

4 Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

pasien dengan 

gangguan sistem 

reproduksi dan 

keluarga berencana  

Asuhan keperawatan pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi dan keluarga 

berencana 

a. Pengkajian pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi dan 

keluarga berencana 

b. Masalah keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sistem reproduksi 

dan keluarga berencana 

c. Rencana keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sistem reproduksi 

dan keluarga berencana 

d. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga berencana 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga berencana 
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f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada pasien dengan gangguan sistem 

reproduksi dan keluarga berencana 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Anak  

Beban sks : 3 sks  

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat – sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP.P.09) 

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01) 

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenengan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang tertukar; (CP.KU.02) 

Deskripsi: 

 Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dari teori serta praktek/aplikasi asuhan 

keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan 

anak dengan memperhatikan prinsip prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan 

proses asuhan keperawatan . 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1.  Mampu menguasai 

konsep dasar 

keperawatan anak  

Konsep dasar keperawatan anak  

a. Filosopi dan paradigma keperawatan 

anak  

b. Prinsip-prinsip keperawatan anak  

1) Family centered carae (FCC) 

2) Autramatic Care (meminimalkan 

dampak hospitalisasi 

c. System perlindungan anak di 

Indonesia  

d. Peran perawat anak 

    

2. Mampu menguasai 

konsep 

keperawatan anak 

sehat  

Konsep keperawatan anak sehat 

a. Konsep tumbuh kembang anak 

b. Konsep bermain  

c. Komunikasi pada anak  

d. Konsep anticipatory Guidance 

(keamanan dan pencegahan 

kecelakaan pada anak) 

e. Imunisasi 
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3.  Mampu menguasai 

konsep neonatus 

esensial  

a. Konsep neonatus esensial:  

1) Mempertahankan status 

pernafasan pada bayi baru lahir  

2) Mempertahankan termoregulasi 

pada bayi 

3) Pencegahan infeksi pada bayi 

4) Mempertahankan kecukupan 

nutrisi pada bayi  

b. Prosedur sceening tumbuh kembang 

pada anak:  

1) Menimbang BB, mengkur TB, 

LK, LLA, IMT 

2) Stimulasi pertumbuan dan 

perkembangan pada anak  

3) Screening tumbuh kembang 

dengan menggunakan SDIDTK / 

KPS dan Denver II 

c. Prosedur pelaksanaan asuah 

kepearwatan pada bayi berdasarkan 

neonatus essensial:  

1) Cara mempertahankan status 

pernafasan pada bayi baru lahir 

2) Cara mempertahankan 

termoregulasi pada bayi: 

penggunaan incubator 

3) Cara pencegahan infeksi pada 

bayi  

4) Cara mempertahankan kecukupan 

nutrisi pada bayi: konseling ASI 

5) Cara pemberian ASI, Cara 

memerah dan menyimpan ASI  

    

4. Mampu memguasai 

konsep asuhan 

keperawatan anak 

sakit 

Asuhan keperawatan pada anak sakit 

Konsep hospitalisasi pada anak  

Konsep Asuhan  keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 

Oksigenasi patologis dari system 

pernafasan, kardiovaskuler dan 

hematologi 

a. Pengkajian  

1) Anamnesis gangguan pemenuhan 

gkebutuhan oksigenasi 

2) Pemeriksaan fisik terhadap 

gangguan pernafasan dan 

sirkulasi 

    



137 
 

3) Persiapan pasien untuk  

pemeriksaan diagnostik dan 

laboratorium  

b. Merumuskan masalah keperawatan 

pada anak dengan: asma, Pneumonia, 

Bronchiolitis, difteri, pertussis, 

penyakit Jantung Bawaan (PJB), 

Leukemia, Thalasemia, Hemafilia 

dan anemia. 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan oksigen  

d. Implementasi pada anak dengan 

gangguan kebutuhan oksigen  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

oksigen  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan oksigen  

g. Prosedur pelaksanaan Terapi 

Aktifitas Bermain (TAB) di RS  

h. Prosedur pemeriksaan fisik pasien 

gangguan kebutuhan oksigen 

patologis sistem pernafasan dan 

cardiovaskuler. 

1) Pemeriksaan kecukupan oksigen 

dan sirkulasi, 

2) Pemeriksaan perubahan irama 

napas dan irama jantung; 

3) Pemeriksaan bunyi napas dan 

bunyi jantung  

1) Prosedur persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostic pada anak 

denagn gangguan kebutuhan oksigen 

1) Perekaman EKG 

2) Pengambilan sputum, specimen 

darah vena dan areteri  

3) Memyiapkan pasien untuk 

pemeriksaan echokardiogrsphi 

2) Prosedur tindakan untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen:  

1) Membukks jalan nafas: posisi 

ekstensi, fowler, semi fowler dab 

postural drainage  
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2) Memberikan oksigen simple 

mask 

3) Melakukan fisioterapi dada 

4) Memberikan terapi inhalasi 

(nebulizer) 

5) Melakukan suction / penghisapan 

lender 

6) Memasang dan memonitor 

transfuse darah dan membrikan 

oabt sesuai program terapi  

5  Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

pemenuhan 

kebutuhan cairan 

dan elektrolit 

patologis dari 

system 

perkemihan, dan 

pencernaan dan 

vaskuler  

Konsep asuha keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan kebutuahn 

cairan dan elektrolit patologis dari 

system perkemihan, pencernaan dan 

vaskuler  

a. Pengkajian 

1) Anamnesa terhadap gangguan 

kebutuhan cairan dan elaktrolit  

2) Pemeriksaan fisik status dehidrasi 

3) Persiapan pasien pemeriksaan 

diagnostic dan laboratorium. 

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan 

caiaran: Diare, DHF, Nefrotik 

syndrome 

c. Tindakan keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan 

caiaran: Diare, DHF, Nefrotik 

syndrome 

d. Implementasi pada anak dengan 

gangguan kebutuhan cairan  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

cairan  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan cairan  

g. Praktik anamnesa pada anak dengan 

gangguan kebutuhan cairan  

h. Prosedur pemeriksaan fisik terhadap 

status hidrasi anak: 

1) Menghitung belance cairan  

2) Mengukur tingkat dehidrasi, 

overload cairan / edema  
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3) Pemeriksaan kekurangan mineral 

dan elektrolit  

i. Prosedur persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostic dan 

laboratorium:  

1) BNO/VIP dan USG ginjal  

2) Persiapan specimen urin dan 

darah untuk pemeriksaan analisa 

urine dan elektrolit 

j. Tindakan keperawatan untuk 

pemenuhan kebutuhan cairan dan 

elektrolit  

1) Menghitung balance cairan 

(intake dan output) 

2) Perawatan infus 

3) Perawatan kateter  

4) Memberikan obat sesuai program 

terapi 

6. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

pemenuhan 

kebutuhan nutrisi 

patologis dari 

system percernaan 

dan metabolic 

endokrin 

Konsep asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi patologis dari system paencernaan 

dan meteabolic endokrin: 

a. Pengkajian  

1) Anamnesa pada anak dengan 

gangguan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi 

2) Pemeriksaan fisik terhadap status 

nutrisi 

3) Persiapan pasien anak untuk 

pemeriksaan diagnostic dan 

laboratorium  

b. Masalah keperawatan anak dengan 

gangguan kebutuhan nutrisi: pada 

KKP, Thypoid dan DM Juvenil 

c. Rencana keperawatan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi pada anak dengan 

KKP, Thypoid dan DM Juvenil  

d. Implementasi pada anak dengan 

gangguan kebutuhan nutrisi  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

gangguan kebutuhan nutrisi 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan nutrisi 
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g. Praktik anamnesa pada anak dengan 

gangguan kebutuhan nutrisi 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada anak 

dengan gangguan kebutuhan nutrisi  

1) Pemeriksaan atropometri, 

perhitungan IMT 

2) Pemeriksaan kondisi saluran 

pencernaan, bentuk abdomen, 

kesulitan mengunyah dan 

menelan serta bising usus. 

i. Prosedur persiapan pemeriksaan 

diagnostic dan laboratorium pada  

anak dengan gangguan kebutuhan 

nutrisi: pemeriksaan barium 

meal/barium enema, USG abdomen 

dan endoskopi 

j. Prosedur tindakan pemenuhan nutrisi:  

1) Pemberian minum melalui cawan 

pada bayi 

2) Merawat NGT/OGT, feeding drip 

3) Memberi makan melalui 

NGT/OGT, feeding drip 

4) Memberikan obat sesuai program 

terapi 

7. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

kebutuhan aktivitas 

patologis dari 

system 

paersyarafan dan 

muskuloskletal  

Konsep asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan aktivitas 

patologis dari system pensyarafan dan 

muskuloskletal 

a. Pengkajian 

1) Anamnesa pada anak dengan 

gangguan aktivitas  

2) Pemeriksaan fisik pada anak 

dengan gangguan aktivitas  

3) Persiapan pasien dengan 

gangguan aktivitas untuk 

pemeriksaan diagnostic 

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan aktivitas: Cerebral 

palcy, hydrochepalus, scoliosis, 

poliomyelitis dan CTEV. 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan aktivitas: Cerebral 

palcy, hydrochepalus, scoliosis, 

poliomyelitis dan CTEV. 
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d. Implementasi pada anak dengan 

gangguan  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak gangguan aktivitas  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan aktivitas 

g. Praktik anamnesa pada anak dengan 

gangguan aktivitas 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada anak 

dengan gangguan aktivitas: 

1) Bentuk dan gait tubuh 

2) Fungsi sensorik, motorik, 

keseimbangan dan pemeriksaan 

reflex. 

i. Prosedur persiapan pasien dengan 

gangguan aktivitas untuk 

pemeriksaan diagnostik: Pemeriksaan 

pasien dengan CT scan otak dan 

EEG, EMG, MRI, Angografi cerebral 

dan pungsi lumbal. 

j. Prosedur tindakan untuk pemenuhan 

kebutuhan aktivitas: 

1) Melatih pasien menggunkan alat 

bantu jalan: kursi roda, kruck, 

tripot 

2) Melatih ROM 

3) Mengukur dan  melatih kekuatan 

otot 

4) Memberikan obat sesuai program 

terapi 

8. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

kebutuhan aman 

dan nyaman 

patologis dari 

system 

termoregulasi dan 

imun  

Konsep asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan aman dan 

nyaman patologis dari system 

termoregulasi dan imun. 

a. Pengkajian  

1) Anamnesa terhadap gangguan 

aman nyaman patologis dari 

system termoregulasi dan imun 

2) Pemeriksaan fisik system 

termoregulasi dan imun 

3) Persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostik: 

menyiapkan specimen darah, 
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persiapan pemeriksaan EEG, 

rontgent/MRI/SC. Scan kepala 

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan aman nyaman: 

kejang demam dan campak  

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan aman nyaman 

d. Implementasi dalam pemenuhan 

kebutuhan aman nyaman  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

aman nyaman  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

dalam pemenuhan kebutuhan aman 

nyaman  

g. Praktik anmnesa pada anak dengan 

gangguan kebutuhan aman nyaman 

patologis system termoregulasi dan 

imun 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada anak 

dengan gangguan aman nyaman  

i. Prosedur persiapan pasien untuk 

pemeriksaan diagnostic 

j. Prosedur tindakan dalam pemenuhan 

kebutuhan aman nyaman: 

1) Melakukan tepid water sponge  

2) Melakukan teknik restrain pada 

anak 

3) Melakukan penatalaksanaan 

kejang pada anak 

4) Prinsip isolasi pada anak dengan 

campak 

5) Memberikan obat sesuai program 

terapi  

9. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

bayi resiko tinggi 

Konsep asuhan keperawatan pada bayi 

resiko tinggi 

a. Pengkajian  

1) Anamnesa riwayat ANC, INS dan 

PNC  

2) Pemeriksaan fisik pada bayi 

resiko tinggi 

3) Persiapan bayi untuk pemeriksaan 

diagnostic 
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b. Masalah keperawatan pada bayi 

resiko tinggi (BBLR, Hiperbilirubin) 

c. Rencana keperawatan pada bayi 

resiko tinggi (BBLR, Hiperbilirubin) 

d. Implementasi asuhan keperawatan 

pada bayi resiko tinggi 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

bayi resiko tinggi  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada bayi resiko tinggi 

g. Praktik anamnesa pada bayi resiko 

tinggi 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada bayi 

resiko tinggi 

1) Menimbang BB, PB, LK, LLA, 

LD 

2) Mengukur Balard score 

3) Mengukur derajat 

icterus/jaundice 

i. Prosedur persiapan bayi untuk 

pemeriksaan diagnostik: persiapan 

specimen darah untuk pemeriksaan 

golongan darah, bilirubin, uji com, 

Rontgen thoraks, USG 

j. Prosedur perawatan bayi resiko tinggi 

( BBLR & hyperbilirubinemia):  

1) Perawatan bayi dalam incubator 

2) Perawatan bayi dengan foto terapi  

3) Perawatan dan pemberian nutrisi 

melalui OGT, feeding drip dan 

cawan  

10. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

anak  dengan 

kebutuhan khusus 

Konsep asuahn keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus  

a. Pengkajian  

1) Anamnesa riwayat penyakit 

2) Pemeriksaan fisik pada anak 

dengan kebutuhan khusus: 

screening dengan menggunakan 

CHAT, kuisioner gangguan 

mental emosional/KMME 

3) Persiapan untuk pemeriksaan 

penunjang  

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus: Retardasi 
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Mental, Down syndrome, austim dan 

Child Abuse  

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus: Retardasi 

Mental, Down syndrome, austim dan 

Child Abuse  

d. Implementasi keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan kebutuhan khusus 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan kebutuhan khusus  

g. Praktik anamnesa riwayat penyakit 

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada anak 

dengan kebutuhan khusus:  

1) Screening dengan menggunakan  

CHAT 

2) Pemeriksaan dengan kuisioner 

gangguan mental emosiaonal/ 

KMME 

i. Prosedur persiapan untuk 

pemeriksaan penunjang pada anak 

kebutuhan khusus 

j. Prosedur tindakan pada anak 

kebutuhan khusus:  

1) Konseling keluarga 

2) Pemenuhan ADL 

3) Pemenuhan istirahat  

4) Pemenuhan nutrisi 

5) Stimulasi tumbuh kembang dan 

kemampuan komunikasi  

6) Pemberian obat sesuai program 

terapi 

11. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

bayi dan anak 

dengan gangguan 

kebutuhan 

eliminasi patologis 

dari system 

pencernaan dan 

kemih / kelainan 

Konsep asuhan keperawatan pada bayi 

dan anak dengan gangguan kebutuhan 

eliminasi petologis dari system 

pencernaan dan kemih/  

Kelainan kongenital/ peri operatif care 

a. Pengkajian  

1) Anamnesa pada bayi dan anak 

dengan gangguan eliminasi: 

ANC, INC dan PNC, pola 

eliminasi fecal dan urine  
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kongenital/peri 

operatif care  

2) Pemeriksaan fisik pada system 

pencernaan dan system kemih  

3) Persiapan pada bayi dan anak 

untuk pemeriksaan diagnostik 

b. Masalah keperawatan pada bayi dan 

anak dengan gangguan eliminasi / 

kelainan kongenital/peri operatif care 

: Hosfrung, Atresia Ani, 

Labiopalatoschzisis dan hipospadia  

c. Rencana keperawatan pada bayi dan 

anak dengan gangguan eliminasi / 

kelainan kongenital/peri operatif care 

: Hosfrung, Atresia Ani, 

Labiopalatoschzisis dan hipospadia  

d. Implementasi asuhan keperawatan 

pada bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi / kelainan kongenital 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi / kelainan kongenital 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi / kelainan kongenital 

g. Praktik anamnesa pada bayi dan anak 

dengan gangguan eliminasi: ANC, 

INC dan PNC, pola eliminasi fecal 

dan urine  

h. Prosedur pemeriksaan fisik pada 

system pencernaan dan system 

kemih: colok dubur/rectal tuse, bising 

usus 

i. Persiapan anak dan bayi untuk 

pemeriksaan penunjang : barium 

enema, USG/rontghen abdomen 

j. Prosedur tindakan pada bayi dan anak  

dengan gangguan eliminasi/ kelainan 

kongenital/ peri operatif care: 

1) Menyiapkan informed consest 

pemberian nutrisi melalui dot/ 

OGT/Cawan  

2) Tindakan post operasi : 

menyiapakan TT aether bed, 

anamesa dan obeservasi sirkulasi 

(TD,  nadi, pernafasan dan suhu 
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tubuh), observasi pendarahan ,  

pemeriksaan kesadaran, observasi 

bising usus, bimbing latihan 

napas dalam, bombing batuk 

efektif, latihan ambulasi, 

perawatan labioplasty dan 

perawatan colostomy. 

3) Pemberian obat sesuai program 

terapi 

12. Menguasai konsep 

manajemen terpadu 

balita sakit 

(MTBS) di tatanan 

pelayanan 

kesehatan  

Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS) di tatanan pelayan kesehatan  

a. MTBS Bayi Baru Lahir (0-2 Bulan) 

1) Penilaian  

2) Klasifikasi 

3) Tindakan dan pengobatan pra 

rujukan  

4) Rujukan  

5) Nasehat pada ibu  

6) Kunjingan ulang 

7) Catatan dan pelaporan  

b. MTBS Anak ( 2 Bulan – 5 Tahun ) 

1) Menilai 

2) Klasifikasi 

3) Tindakan dan pengobatan pra 

rujukan  

4) Rujukan  

5) Nasehat pada ibu 

6) Kunjungan ulang 

7) Catatan dan pelaporan 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 



147 
 

Mata kuliah  : Praktik Klinik Keperawatan Anak  

Beban sks : 2 sks 

Capaian pembelajaran program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa dalam 

mengaplikasikan konsep keperawatan anak dengan melakukan asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan oksigen, cairan dan elektrolit, nutrisi, aktivitas, aman, 

nyaman, kebutuhan eliminasi dan anak dengan kebutuhan khusus. Rancangan 

pembelajaran dengan menggunakan metode preceptorship di gunakan sehingga 

memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

kebutuahn  oksigen 

patologis system 

pernafasan dan 

kardiovaskuler 

Aplikasi asuah keperawatan pada naka 

dengan gangguan kebutuhan oksigen 

patologis system pernafasan dan 

kardiovaskuler. 

a. Pengkajian kebutuahn oksigen pada 

anak  

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan oksigen 

patologis system pernafasan dan 

kardiovaskuler: aspiksia, asma, 

pneumonia, bronchiolitis, difteri, 

pertussis, Penyakit Jantung Bawaan 

(PJB), Leukemia, Thalasemia, 

Hemofilia dan anemia. 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan oksigen 
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d. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan oksigen  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

oksigen  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan oksigen  

2.  Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

pemenuhan 

kebutuhan cairan 

dan elektrolit 

patologis dari 

system 

perkemihan, 

pencernaan dan 

vaskuler 

Aplikasi asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 

cairan dan elektrolit patologis dari 

system perkemihan, pencernaan dan 

vaskuler 

a. Pengkajian pada anak dengan 

gangguan kebutuhan cairan dan 

elektrolit 

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan cairan: 

Diare, DHF, Nefrotik Syndrom  

c. Tindakan keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan cairan: 

Diare, DHF, Nefrotik Syndrom  

d. Implementasi / tindakan keperawatan 

untuk pemenuhan kebutuhan cairan  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

cairan dan elektrolit 

f. Dokumentasi Evaluasi asuhan 

keperawatan pada anak dengan 

gangguan kebutuhan cairan dan 

elektrolit 

    

3. Mampu 

menerapkan asuah 

keparawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

pemenuhan 

kebutuhan nutrisi 

patologis dari 

system pencernaan 

dan metabolik 

endokrin  

Aplikasi asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi patologis dari system pencernaan 

dan metabolik endokrin 

a. Pengkajian pada nak dengan 

gangguan kebutuhan nutrisi  

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan nutrisi: 

KKP, Thypoid dan DM Juvenil   
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c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan nutrisi: 

KKP, Thypoid dan DM Juvenil   

d. Implemetasi/tindakan keperawatan 

pad gangguan kebutuhan nutrisi 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

nutrisi  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan 

kebutuhan nutrisi 

4. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

kebutuhan aktivitas 

patologis dari 

pensyarafan dan 

muskuloskletal  

Aplikasi asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan aktivitas 

patologis dari pensyarafan dan 

muskuloskletal 

a. Pengkajian pada anak dengan 

gangguan aktivitas 

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan aktivitas: Cerebral 

Palcy, hydrochepalus, scoliosis, 

poliomyelitis dan CTEV. 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan aktivitas: Cerebral 

Palcy, hydrochepalus, scoliosis, 

poliomyelitis dan CTEV. 

d. Implementasi/tindakam keperawatan 

untuk pemenuhan kebutuhan aktivitas 

e. Eavaluasi asuhan keperawatan apad 

anak dengan gangguan aktivitas 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada anak dengan gangguan aktivitas 

    

5. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

gangguan 

kebutuhan aman 

dan nyaman 

patologis dari 

system 

termoreguler dan 

imun 

Aplikasi asuhan keperawatan pada anak 

dengan gangguan kebutuhan aman dan 

nyaman patologis dari system 

termoreguler dan imun 

a. Pengkajian pada anak dengan 

gangguan kebutuhan aman nyaman  

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan gangguan aman nyaman: 

kejang demam dan campak 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan gangguan aman nyaman  
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d. Implementasi dalam pemenuhan 

kebutuhan aman nyaman  

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan gangguan kebutuhan 

aman nyaman  

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

dalam pemenuhan kebutuahn aman 

nyaman  

6.  Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

anak dengan 

kebutuhan khusus 

Aplikasi asuhan keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus  

a. Pengkajian pada anak dengan 

kebutuhan khusus  

b. Masalah keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus: Retardasi 

Mental, Down syndrome, austism 

dan child abuse. 

c. Rencana keperawatan pada anak 

dengan kebutuhan khusus: Retardasi 

Mental, Down syndrome, austism 

dan child abuse. 

d. Implementasi / tindakan keperawatan 

pada anak dengan kebutuhan khusus 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

anak dengan kebutuhan khusus 

f. Dokumentasi asuhan keperwatan 

pada anak dengan kebutuhan khusus  

    

7. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pada 

bayi dan anak 

dengan gangguan 

kebutuhan 

eliminasi patologis 

dari system 

pencernaan dan 

kemih/ Kelainan/ 

Kongenital/ peri 

operatif care 

Aplikasi asuhan keperawatan pada bayi 

dan anak dengan gangguan kebutuhan 

eliminasi patologis dari system 

pencernaan dan kemih/ Kelainan/ 

Kongenital/ peri operatif care 

a. Pengkajian pada bayi dan anak 

dengan gangguan eliminasi/ Kelainan 

Kongenital/ peri operatif care 

b. Masalah keperawatan pada bayi dan 

anak dengan gangguan eliminasi/ 

Kelainan Kongenital/ peri operatif 

care: Hosfrung, Atresia Ani, 

Labiopalatoschzisis dan hipospadia  

c. Rencana Masalah keperawatan pada 

bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi/ Kelainan Kongenital/ peri 
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operatif care: Hosfrung, Atresia Ani, 

Labiopalatoschzisis dan hipospadia  

d. Implementasi asuhan keperawatan 

pada bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi/ kelainan kongenital 

e. Evaluasi asuhan keperawatan pada 

bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi/ kelainan kongenital 

f. Dokumentasi asuhan keperawatan 

pada bayi dan anak dengan gangguan 

eliminasi/ kelainan kongenital 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Jiwa   

Beban sks : 3 sks  

Capaian Pembelajaran Program:  

1.  Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai  

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi : 

 Mata kuloiah ini menguraikan tentang prespektif keperwatan jiwa , trend dan issue 

keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas 

kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan 

gangguan jiwa. Rancangan pembelajran di kembangkan dengan berbagai strategi sehingga 

memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu memahami 

konsep dasar 

keperawatan jiwa 

a. Sejarah perkembangan jiwa  

b. Konsep kesehatan jiwa  

1) Definisi / pengertian  

2) Ciri-ciri sehat jiwa 

c. Paradigma keperawatan jiwa 

d. Falsafah keperawatan jiwa  

    

2. Mampu mengenal 

model konseptual 

keperawatan jiwa  

a. Definisi / pengertian  

b. Macam-macam model konseptual 

keperawatan jiwa: 

1) Psikoanalitik 

2) Interpersonal 

3) Social 

4) Existensial  

5) Supprtif therapy 

6) Medical 

7) Model komunikasi 

8) Model perilaku 

9) Model adaptasi Roy 
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10) Model keperawatan   

3. Mampu memahami 

terapidodalitas 

dalam asuhan 

keperawatan jiwa  

Terapi modalitas dalan asuhan 

keperawatan jiwa  

a. Terapiindividu 

b. Terapikelompok 

c. Terapikeluarga 

d. Terapibiologis 

e. Terapikognitif 

    

4. Mampu menguasai 

konsep terapi 

aktivitas kelompok 

dalam asuhan 

keperawatan jiwa 

Terapi aktivitas kelompok dalam asuhan 

keperawatan jiwa  

a. Manfaat TAK 

b. Tujuan TAK  

c. Jenis TAK 

d. Tahapan TAK 

    

5. Mampu memahami 

konsep 

psikofarmaka 

Konsep psikofarmaka 

a. Pengertian 

b. Jenis 

c. Efek samping 

d. Peran perawat  

    

6. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

pasien dengan 

Masalah 

psikososial  

a. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan kecemasan  

1) Konsep kecemasan  

a)  Pengertian  

b) Tanda dan gejala  

c) Tingkatan  

d) Factor predisposisi  

e) Factor presifitasi 

f) Sumber koping 

g) Mekanisme koping 

h) Mekanisme pertahanan ego  

i) Yang perlu di kaji 

j) Factor yang mempengaruhi 

2) Proses asuhan keperawatan pada 

pasien dengan kecemasan  

a) Pengkajian 

b) Merumuskan masalah  

c) Rencanan keperawatan  

d) Implementasi 

e) Evaluasi  

f) Dokumentasi 

b. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan citra tubuh 

1) Konsep diri  
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a) Pengertian  

b) Komponen konsep dir 

2) Konsep gangguan citra tubuh 

a) Pengertian 

b) Perilaku gangguan citra tubuh  

3) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian 

b) Merumuskan masalah 

c) Rencana keperawatan  

d) Implementasi 

e) Evaluasi  

f) Dokumentasi 

c. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan kehilangan  

1) Konsep dasar kehilangan  

a) Pengertian  

b) Factor-factor 

c) Tipe dan jenis 

d) Fase/ tahapan 

e) Tanda dan gejala  

2) Konsep berduka  

a) Pengertian 

b) Teori proses berduka  

3) Proses asuhan keperawatan 

a) Pengkajian  

b) Merumuskan masalah 

c) Rencana keperawatan 

d) Implementasi 

e) Evaluasi 

f) Dokumentasi  

7. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

keperawatan pada 

pasien dengan 

gangguan jiwa 

a. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan harga diri rendah  

1) Konseo dasar harga diri rendah 

a) Pengertian  

b) Proses terjadinya HDR 

c) Tanda Dan gejala  

2) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian 

b) Rumusan masalah 

c) Rencana keperawatan  

d) Implementasi 

e) Evaluasi  

f) Dokumentasi 
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b. Asuahn keperawatan pada pasien 

dengan isolasi social  

1) Konsep dasar isolasi social  

a) Pengertian  

b) Proses terjadinya  

c) Tanda dan geajala 

2) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian  

b) Rumusan masalah 

c) Rencana keperawatan 

d) Implementasi 

e) Evaluasi 

f) Dokumentasi 

c. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan gangguan sensori persepsi 

halusinasi  

1) Konsep dasar gangguan sensori 

persepsi halusinasi  

a) Pengertian  

b) Proses terjadinya halusinasi  

c) Tahapan 

d) Jenis halusinasi 

e) Tanda dan gejala 

2) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian  

b) Rumusan masalah  

c) Rencana keperawatan 

d) Implementasi 

e) Evaluasi 

f) Dokumentasi 

d. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan perilaku kekerasan  

1) Konsep dasar perilaku kekerasan 

a) Pengertian dan proses 

b) Mekanisme koping 

c) Hirarki PK 

d) Tanda dan gejala  

2) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian 

b) Rumusan masalah 

c) Rencana keperawatan  

d) Implementasi 

e) Evaluasi 

f) Dokumentasi 
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e. Asuhan keperawatan pada pasien 

dengan devisit perawatan diri 

1) Konsep dasar devisit perawatan 

diri 

a) Pengertian dan proses 

terjadinya 

b) Tanda dan gejala  

2) Proses asuhan keperawatan  

a) Pengkajian  

b) Rumusan masalah 

c) Rencana keperawatan  

d) Implementasi 

e) Evaluasi 

f) dokumentasi 

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah :  Praktik  klinik Keperawatan Jiwa   

Beban sks : 2 sks  

Capaian Pembelajaran Program:  

1.  Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai  

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, 

sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social kultural, dan 

spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan keperawatan; 

(CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi 

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiwa untuk mengaplikasikan asuahn 

keperawatan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Praktik di tatanan klinik dengan 

metode preceptorship dirancang dengan berbagai strategi untuk memukingkan mahasiswa 

menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan pasien 

dengan gangguan 

jiwa   

Asuhan keperawatan pasien dengan 

gangguan kesehatan jiwa  

1. Asuhan keperawatan pasien 

dengan kecemasan  

2. Asuhan keperawatan pasien 

dengan kehilangan  

3. Asuhan keperawatan pasien 

dengan gangguan citra tubuh 

4. Asuhan keperawatan pasien 

dengan isolasi social  

5. Asuhan keperawatan pasien 

dengan deficit perawatan diri 

6. Asuhan keperawatan pasien 

dengan halusinasi 

7. Asuhan keperawatan pasien 

dengan harga diri rendah 

8. Asuhan keperawatan pasien 

dengan perilku kekerasan  

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata Kuliah : Keperawatan Gawat darurat dan Manajemen Bencana  

Beban sks : 3 sks 

Capaian pembelajaran program:  

1. Menguasai konsep dan prinsip kegawatdaruratan dan manajemen bencana; (CP.P.11) 

2. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

3. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dab trauma pada situasi gawat 

darurat dan manajemen bencana; (CP.KK.03) 

4. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan 

menganalisis data; (CP.KU.01) 

5. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini menguaraikan tentang konsep kegawat daruratan,  penatalaksanaan pasien 

gawat darurat mencakup bantun hidup besar (basic life support) dan atuan hidup lanjut 

(advanced life support), juga kan di bahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan 

berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua system tunuh dan kegawatan di 

komunitas yaitu Disaster Nursing. Pratika dan praktik klinik dirancang dalam 

pembelajaran untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu manguasai 

konsep kegawat 

daruratan  

Konsep keperawatan gawat darurat  

a. Prespektif keperawatan gawat darurat  

b. Konsep dan prinsip gawat darurat 

c. System pelayanan gawat darurat  

d. Sistem Penanggulangan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT) 

e. Konsep dan prinsip pelaksanaan 

Bantuan Hidup Dasar  

    

2. Mampu manguasai 

konsep asuhan 

kegawat daruratan 

a. Konsep asuhan keperawatan gawat 

darurat  

1) Pengkajian pasien dengan 

kegawatdarurat 

2) Masalah keperawatan gawat 

darurat  

3) Rencana tindakan  

4) Implementasi 

5) Evaluasi 

6) Dokumentasi 

b. Prinsip utama pertolongan korban 

gawat darurat 
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c. Penilaian korban/TRIAGE  

3. Mampu menguasai 

konsep, prinsip 

bencana dan 

kejadian luar biasa 

Konsep, prinsip bencana dan kejadian 

luar biasa 

a. Manajemen bencana  

b. Pemeriksaan fisik pada kondisi 

kegawatdaruratan 

c. Prosedur TRIAGE 

    

4. Mampu menguasai 

prosedur tindakan 

kegawtdaruratan  

Prosedur tindakan kegawatdaruratan  

a. Pemeriksaan tingkat kesadaran  

b. Pemeriksaan nadi 

c. Pemeriksaan kepatenan jalan nafas 

d. Pemeriksaan pernafasan 

e. Tindakan resusitasi jalan paru  

f. Membuka jalan nafas; dengan alat 

(opa) dan tanpa alat 

g. Tindakan mengeluarkan benda asing 

h. Pemasangan neck collar  

i. Tindakan menghentikan perdarahan 

(positioning, balut tekan tourniquet) 

    

5. Mampu menguasai 

prosedur tindakan 

bencana 

Prosedur tindakan bencana  

a. Proses inisial awal bencana 

b. Evakuasi dan transportasi korban 

    

6. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan gawat 

darurat dan 

manajemen 

bencana  

Penerapan asuhan keperawatan gawat 

darurat dan manajemen bencana  

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata kuliah : Keperwatan Keluarga  

Beban sks : 3 sks  

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien 

dan menurunkan angka kesakitan; (CP.KK.07) 

5. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipiih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan menganalisis  

data; (CP.KU.01) 

6. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

7. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang 

keahlianya terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; (CP.KU.03) 

Deskripsi:  

Mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas, 

konsep keluarga, trend dan issue dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya 

keluarga dan asuhan  keperawatan keluarga. Praktik di tatanan komunitas didesain untuk 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan keluarga secara 

nyata. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu menguasai 

konsep 

keperawatan 

keluarga   

Konsep keperawatan keluarga  

a. Konsep pelayanan kesehatan primer 

b. Konsep komunitas  

c. Konsep keluarga 

d. Model konseptual keperawatan 

keluarga 

e. Tend dan issue dalam keperawatan 

keluarga  

f. Manajemen sumberdaya keluarga 

g. Tingkatan / level dalam suhan 

keperawatan keluarga  

    

2. Mampu menguasai 

konsep asuhan 

Asuhan keperawatan keluarga  
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keperawatan 

keluarga 

a. Pengkajian keluarga tahap I dan 

tahap II 

b. Masalah keperawatan keluarga  

c. Rencana keperawatan keluarga 

d. Tindakan keperawatan 

e. Evaluasi 

f. Dokumentasi 

3. Mampu menguasai 

prosedur tindakan 

keperawatan 

keluarga 

Prosedur pengkajian keperawatan 

keluarga  

a. Pengkajian tahap I 

b. Pengkajian tahap II 

    

4.  Mampu menguasai 

prosedur tindakan 

keperawatan 

keluarga 

Prosedur tindakan keperawtan keluarga :  

a. Pendidikan kesehatan pada keluarga  

b. Merawat anggota keluarga yang sakit 

c. Pemberdayaan keluarga  

    

5. Mampu 

menerapkan asuhan 

keperawatan 

keluarga dengan 

masalah kesehatan  

Sesuai tahap 

perkembangan  

Penerapan asuhan keperawatan keluarga 

dengan masalah kesehatan sesuai tahap 

perkembangan  

a. Pengkajian keluarga tahap I dan 

tahap II 

b. Masalah keperawatan keluarga 

c. Rencana kepetrawatan keluarga  

d. Tindakan keperawatan  

e. Evaluasi 

f. Dokumentasi 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata kuliah : Keperwatan Gerontik 

Beban sks : 3 sks  

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat - sakit pada berbagai 

tingkat usia; (CP.P.09)  

2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik 

sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, social 

kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, sesuai standar asuhan 

keperawatan; (CP.KK.01)  

3. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis; (CP.KK.02) 

4. Mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien 

dan menurunkan angka kesakitan; (CP.KK.07) 

5. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang 

sesuai dan dipiih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan menganalisis  

data; (CP.KU.01) 

6. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; (CP.KU.02) 

7. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang 

keahlianya terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; (CP.KU.03) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan 

asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Lingkup asuhan 

keperawatan meliputi peningkatan kesehatan,  pencegahan penyakit,  pemeliharaan 

kesehatan dan pemulihan kesehatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan dan 

melibatkan keluarga secara penuh serta pemanfaatan sumber-sumber yang ada di 

komunitas. Praktik di tatanan komunitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa mengaplikasikan keperawatan gerontik. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1. Mampu menguasai 

konsep dan teori 

tentang lanjut usia  

 

Konsep lansia 

a. Pengertian lansia  

b. Batasan usia lansia 

c. Teori menua  

1) Teori biologis 

2) Teori sosiologis 

d. Masalah kesehatan pada lansia  

e. Pendekatan pada lansia  

f. Pendekatan fisik 

g. Pendekatan psikis 

h. Pendekatan social 
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i. Tempat pelayanan bagi lansia  

j. Pelayanan social di keluarga  

k. Foster care service 

l. Pusat santunan keluarga  

m. Panti social lanjut usia 

2. Mampu memahami 

konsep 

keperawatan 

gerontik 

Konsep keperawatan gerontik  

a. Pengertian keperawatan gerontik  

b. Tujuan keperawatan gerontik 

c. Fungsi keperawatan gerontik 

d. Sifat pelayanan keperawatan gerontik  

    

3. Mampu 

mengetahui model 

keperawatan 

gerontik  

Model keperawatan gerontik 

a. Model konseptual adaptasi Roy 

b. Model konseptual Human Being 

Roger  

c. Model konseptual keperawatan 

Neuman  

d. Model konseptual keperawatan 

Henderson 

e. Model konseptual Budaya Leininger 

f. Model konseptual perilaku Johnson 

g. Model konseptual self care Orem  

    

4. Mampu menguasai 

langakh langkah 

asuhan 

keperawatan pada 

individu lansia  

Proses keperawatan pad individu dan 

kelompok khusus lansia 

a. Pengkajian  

1) Anamnesa 

2) Pemeriksaan fisik/ penurunan 

fungsi tubuh  

3) Social ekonomi 

4) Spiritual 

b. Masalah keperawatan lansia 

c. Rencana 

d. Implementasi keperawatan  

e. Evaluasi 

f. Dokumentasi 

    

5. Mampu 

melaksanakan 

prosedur spesifik 

pada asuhan 

keperawatan lansia 

Prosedur tindakan keperawatan pada 

lansia(gerontik) 

a. Terapi kognitif 

b. Terapi aktivitas 

c. Bantuan akttivitas sehari 

hari(activity daily living – ADL) 

pada kelompok lansia  

d. Senam lansia  
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6. Mampu 

melaksanakan 

asuhan 

keperawatan pada 

individu lansia 

Penerapan asuhan keperawatan pada 

lansia sebagai individu  

    

7. Mampu 

melaksanakan 

asuhan 

keperawatan pada 

kelompok  lansia 

Penerapan asuhan keperawatan pada 

kelompok lansia  

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 
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Mata kuliah  : Karya Tulis Ilmiah 

Beban sks  : 3 sks 

Capaian Pembelajaran Program: 

1. Menguasai konsep pengelolaan dan penjamin mutu asuhan keperawatan serta praktek 

keperawatan berbasis bukti(CP.14) 

2. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamalkan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin keahlian dan mencegah plagiasi (CP.KU.08) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mngaplikasikan konsep 

karya tulis ilmiah melalui studi kasus dan melaporkan hasil studi kasua dalm bentuk karya 

tulis ilmiah. 

No 
Capaian 

Pembelajaran 
Bahan Kajian I E M A 

1 Mampu menyusun 

karya tulis ilmiah 

studi kasus 

a. Penulisan judul karya tulis ilmiah 

b. Penulisan latar belakang masalah 

c. Perumusan masalah 

d. Perumusan tujuan  penulisan 

e. Perumusan manfaat karya tulis ilmiah 

f. Penulisan literature review / tinjauan 

teori 

g. Pemilihan rancangan / desain 

h. Pemilihan subyek dan fokus studi 

kasus 

i. Perumusan metode dan teknik 

pengumpulan data 

j. Perumusan hasil studi kasus 

k. Perumusan simpulan studi kasus 

l. Perumusan saran  / rekomendasi 

    

 I = Introduce; E = Emphasized; M = Matered; A = Assessed 

 

 

  

 

 


