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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-! Kuliah (mis., Investigasi  kelompok, diskusi kelompok kecil, 

studi reflektif, Gallerty Walk, Jigsaw, STAD) 
-! Tugas  (Laporan Refleksi) 
-! Pembelajaran Kolaborasi (number head together, Jigsaw, 

STAD) 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 59 siswa 
Jam kontak untuk kuliah adalah 35 jam, tugas 42 jam 

Beban  Untuk mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi 
minimal 119,00 jam dalam satu semester yang terdiri dari:  

-! 35 jam untuk kuliah 
-! 42 jam untuk penugasan terstruktur 
-! 42 jam untuk studi pribadi 

 
SKS  3 SKS  
Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas dan menyerahkan 

semua tugas kelas yang dijadwalkan sebelum ujian tengah dan 
akhir. 
 

Mata Kuliah 
Pengantar 

- 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah: 
Pengetahuan 
 
-! CLO1: Mahasiswa akan dapat menjelaskan filosofi 

keperawatan dan paradigma keperawatan (K1) 
-! CLO2: Mahasiswa akan dapat menjelaskan teori 

keperawatan dan komponen teori keperawatan (K1) 



-! CLO3: Mahasiswa akan dapat mengeksplorasi korelasi 
antara paradigma keperawatan teori keperawatan, dan untuk 
membandingkan leveling teori keperawatan (K1) 

-! CLO4: Mahasiswa akan dapat mencocokkan teori dan kasus 
keperawatan (K1) 

-! CLO5: Mahasiswa akan dapat menjelaskan teori rentang 
menengah di keperawatan (K1) 

-! CLO6: Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep perawatan 
holistik (K1) 

-! CLO7: Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep perubahan 
(K1) 

-! CLO8: Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep sistem dan 
pendekatan sistem (K1)!

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Filosofi keperawatan dan paradigma keperawatan 
-! Teori keperawatan dan komponen teori keperawatan 
-! Korelasi antara paradigma keperawatan dan teori keperawatan 
-! Jenis dan tingkat teori keperawatan 
-! Teori keperawatan filosofis 
-! Teori rentang menengah 
-! Konsep perawatan holistik 
-! Konsep sistem dan pendekatan Sistem 
-! Konsep perubahan!

Bentuk Penilaian  -! Tugas (poster dan tugas reflektif): 20% 
-! Presentasi individu dan kelompok: 10% 
-! Ujian tertulis (ujian tengah & ujian akhir): 50% 
-! Kehadiran dan partisipasi kelas: 15% 
-! Evaluasi subjek: 5%!

Persyaratan Ujian  Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Mahasiswa harus hadiri 15 menit sebelum kelas dimulai 
-! Mahasiswa memberi tahu jika tidak dapat menghadiri kelas atau 

ujian karena sakit atau alasan mendesak lainnya 
-! Mahasiswa harus menyerahkan tugas  sebelum batas waktu 
-! Mahasiswa harus menghadiri ujian untuk mendapatkan nilai akhir 
-! Bentuk ujian: Ujian tertulis 

Media yang 
digunakan  

Power Point  
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