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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
- Pengajaran di Sisi Keluarga (FST) 
- Konferensi pra-pasca 
- Studi reflektif 
- Preceptorship Satu Menit (OMP) 
- Diskusi Berbasis Kasus. 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 20 Mahasiswa, oleh karena itu 
ada 
4-5 Mahasiswa untuk setiap dosen 
Kerja lapangan klinis adalah 93,33 jam. 

Beban  Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk memenuhi minimal 
93,33 jam untuk kerja lapangan.  

SKS  2 SKS 

Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas, menyerahkan semua tugas 
dan 
memenuhi tenggat waktu sebelum OSLER  

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan Praktik FamilyNursing: 
Sikap 
CLO1: Mahasiswa akan dapat memberikan asuhan keperawatan 
keluarga dengan budaya sensitivitas yang menghormati etika, agama 
atau faktor lain serta menerapkan aspek etika dan hukum dalam praktik 
keperawatan keluarga (A1) 
Kompetensi 
CLO2: Mahasiswa akan dapat menerapkan yang komprehensif dan 
berkelanjutan asuhan keperawatan keluarga dalam pengaturan 
komunitas berdasarkan penelitian (C1) 
CLO3: Mahasiswa akan dapat berkomunikasi secara efektif dalam 
membangun hubungan interpersonal dengan keluarga sebagai klien dan 
anggota keluarga 
(keluarga sebagai konteks) (C2) 
CLO4: Mahasiswa akan dapat menerapkan hasil penelitian dalam upaya 
untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan keluarga (C4) 



Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
- Buat komunikasi yang efektif dalam memberikan asuhan 

keperawatan individu dan keluarga dalam komunitas. 
- Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja 

tim. 
- Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan 

bertanggung jawab. 
- Menggunakan proses keperawatan dalam memecahkan masalah 

yang terkait dengan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. 
- Bekerja sama dengan elemen terkait di masyarakat dalam 

mengimplementasikan asuhan keperawatan keluarga. 
- Menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis 

dan legal. 
- Memberikan kepedulian budaya yang sensitif dengan menghormati 

etnis, agama atau faktor-faktor lain dari masing-masing individu 
dan keluarga di masyarakat. 

- Berkolaborasi pada berbagai aspek dalam memenuhi kebutuhan 
kesehatan ndividu dan keluarga dalam komunitas 

- Menunjukkan keterampilan teknis keperawatan sesuai dengan yang 
berlaku standar atau kreatif dan inovatif sehingga layanan yang 
diberikan efisien dan efektif. 

- Mengembangkan program kreatif dan inovatif dalam pengaturan 
komunitas untuk keluarga dalam aspek preventif, promotif, kuratif 
dan rehabilitasi melalui pemberdayaan keluarga. 

- Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam 
mengembangkan keluarga asuhan keperawatan. 

- Memberikan perawatan yang berkualitas secara holistik, 
berkelanjutan dan konsisten cara. 

- Melaksanakan fungsi advokasi untuk membela hak-hak individu 
dan keluarga untuk membuat keputusan. 

- Menjaga lingkungan aman yang konsisten melalui penggunaan 
kualitas strategi manajemen dan manajemen risiko. 

- Memberikan dukungan kepada tim perawatan dengan menjaga 
keakuratan asuhan keperawatan disediakan. 

- Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 
- Mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan keterampilan 

profesional. 
- Berkontribusi dalam mengembangkan profesi keperawatan. 
- Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam penyediaan 

asuhan keperawatan. 
- Mampu menerapkan modalitas / terapi komplementer sesuai dengan 

kebutuhan klien / keluarga. 
Bentuk Penilaian  Tes tertulis (MCQ) 

- DOPS (Pengamatan Langsung Keahlian Prosedural) 
- SOCA (Analisis Kasus Lisan Mahasiswa) 
- CIR (Laporan Insiden Kritis) 
- Laporan Kasus 
- Portofolio 
- Gelar MSF-360 (Umpan Balik Multi Sumber) 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
1. Mahasiswa melaksanakan Praktik Keperawatan Keluarga sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 
2. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai, jika 

Mahasiswa terlambat, mereka diharuskan melapor ke pengawas. 



3. Mahasiswa bekerja di shift pagi hanya sesuai dengan komunitas jam 
kerja pusat kesehatan, Mahasiswa diwajibkan untuk 
memperpanjang bergeser ke sore jika diperlukan untuk melakukan 
penilaian kepada seluruh keluarga anggota 

4. Mahasiswa harus mengenakan atribut lengkap, jika atribut yang 
digunakan adalah tidak lengkap, Mahasiswa tidak diizinkan untuk 
mengambil bagian dalam kegiatan praktis dan harus mengganti shift 
di hari lain. 

5. Jika Mahasiswa terlambat hadir di pusat kesehatan masyarakat 
(maksimum 15 menit dari jadwal yang sebenarnya), diperlukan 
untuk mengubah shift mereka selama 2 hari. 

6. Jika Mahasiswa absen selama 3 hari tanpa informasi, maka mereka 
praktik keperawatan keluarga dianggap gagal. 

7. Jika selama praktik, Mahasiswa tidak hadir tanpa konfirmasi, 
Mahasiswa diharuskan mengganti shift selama 2 hari, sedangkan 
jika Mahasiswa melaporkan sakit, Mahasiswa hanya diminta 
mengganti 1 hari. 

8. Kehadiran Mahasiswa selama Praktek Keperawatan Keluarga ini 
harus 100% 

9. Mahasiswa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat praktik 
kecuali dengan izin dari atasan 

10. Semua tugas dan buku catatan harus dikumpulkan maksimum 1 
seminggu setelah praktik berlangsung. Skor tugas akhir akan 
dikurangi 1 poin per hari. 

 
Bentuk pemeriksaan: 
Tes tertulis (MCQ) dan DOPS 

Media yang 
digunakan  

N/A 
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