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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
- Pengajaran sisi tempat tidur 
- Konferensi pra-pasca 
- Studi reflektif 
- Babak Perawatan 
- Preceptorship Satu Menit (OMP) 
- Diskusi Berbasis Kasus 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 7-10 Mahasiswa, oleh karena 
itu ada 3-4 Mahasiswa untuk setiap dosen 
Kerja lapangan klinis adalah 186,67 jam. 

Beban  Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk memenuhi minimal 
186,67 jam untuk kerja lapangan klinis. 

SKS  4 SKS 

Persyaratan Ujian  Mahasiswaharus memiliki kehadiran 100%, menyerahkan semua tugas 
dan memenuhi tenggat waktu sebelum minggu ujian praktik  

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan Perawatan Onkologi dan Paliatif, capaian 
mahasiswa adalah: 
Sikap 
CLO1: Mahasiswa akan dapat memberikan perawatan onkologi dan 
paliatif kepekaan budaya yang menghormati etika, agama atau faktor 
lain masing-masing klien kanker dan paliatif serta menerapkan aspek 
etika dan hukum dalam perawatan kanker dan paliatif (A1) 
Kompetensi 
CLO2: Mahasiswa akan dapat menerapkan yang komprehensif dan 
berkelanjutan kanker dan perawatan paliatif (C1) 
CLO3: Mahasiswa akan dapat berkomunikasi secara efektif dalam 
membangun hubungan interpersonal dengan kanker dan klien paliatif 
dan / atau keluarga (C2) 
CLO4: Mahasiswa akan dapat menerapkan hasil penelitian dalam upaya 
untuk meningkatkan kualitas kanker dan keperawatan perawatan paliatif 
(C4) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
1. Mengidentifikasi kasus onkologi dan paliatif 
2. Mengidentifikasi sistem layanan di unit perawatan onkologi dan 

paliatif 
3. Komunikasi dalam perawatan paliatif 



4. Mengenali peralatan yang biasa digunakan dalam onkologi dan unit 
perawatan paliatif 

5. Mengoperasikan peralatan yang biasa digunakan dalam onkologi 
dan paliatif unit perawatan 

6. Menerapkan bantuan kehidupan dasar dan mencegah komplikasi. 
7. Menilai spiritual bio-psiko-sosial kanker dan paliatif perawatan dan 

faktor-faktor yang memengaruhi mereka 
8. Melakukan implementasi sesuai dengan rencana yang ada telah 

ditetapkan pada klien dengan masalah kesehatan yang berkaitan 
dengan kanker dan perawatan paliatif (operasi, kemoterapi, 
radioterapi, nyeri manajemen, manajemen gejala atau terapi 
komplementer) 

9. Memberikan perawatan onkologi dan perawatan paliatif dan 
keluarga mereka berdasarkan prinsip: 
- Promosi, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi. 
- Gunakan teknologi tepat guna 
- Libatkan klien dan keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam 
perawatan 
- Perhatikan hak-hak pasien dan keluarga mereka 
- Perhatikan aspek hukum dan etika 

10. Merawat klien dan keluarga dalam fase kehilangan 
11. Mempersiapkan klien dan keluarga dalam kondisi kematian 
12. Mendokumentasikan hasil tindakan yang telah diambil 
13. Menganalisis kesenjangan antara teori dan praktik yang ditemukan 

di lapangan 
14. Mengkomunikasikan hasil asuhan keperawatan kepada anggota tim 

diikuti 
15. Mengevaluasi hasil onkologi dan asuhan keperawatan paliatif 
16. Mendokumentasikan hasil perawatan onkologi dan keperawatan 

paliatif pada pasien mencatat untuk dikomunikasikan kepada 
anggota tim atau tim pemimpin 

Bentuk Penilaian  Tes tertulis (MCQ) 
- DOPS (Pengamatan Langsung Keahlian Prosedural) 
- SOCA (Analisis Kasus Lisan Mahasiswa) 
- CIR (Laporan Insiden Kritis) 
- Laporan Kasus 
- Portofolio 
- OSLER (Catatan Pemeriksaan Panjang Terstruktur yang Objektif) 
- Gelar MSF-360 (Umpan Balik Multi Sumber) 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
- Mahasiswa melaksanakan onkologi dan perawatan paliatif Praktik 

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

Mahasiswa terlambat, mereka diharuskan melapor kepada penyelia. 
- Mahasiswa wajib bekerja di shift pagi, shift sore dan shift malam 

sesuai dengan jadwal resmi. 
- Mahasiswa harus mengenakan atribut lengkap, jika atribut yang 

digunakan adalah tidak lengkap, Mahasiswa tidak diizinkan untuk 
mengambil bagian dalam praktik kegiatan dan harus mengganti 
shift di hari lain 

- Jika Mahasiswa terlambat hadir di lingkungan (maksimum 15 menit 
dari jadwal aktual) Mahasiswa akan dianggap absen dan harus 
menambahkan hari tugas tambahan selama dua hari. 

- Jika Mahasiswa absen selama 3 hari, maka onkologi dan paliatif 
mereka praktik asuhan keperawatan dianggap gagal. 



- Jika selama praktik onkologi dan perawatan paliatif Mahasiswa 
absen tanpa konfirmasi, Mahasiswa diminta untuk mengganti shift 
selama 2 hari, sedangkan jika Mahasiswa melaporkan sakit, 
Mahasiswa saja diperlukan untuk mengganti 1 hari 

- Kehadiran Mahasiswa selama onkologi dan perawatan paliatif ini 
Praktik harus 100% 

- Jika Mahasiswa gagal dalam satu lingkungan, Mahasiswa masih 
harus berputar dan mau kembali ke bangsal itu di akhir putaran 

- Mahasiswa dikatakan telah lulus program perawat profesional jika 
mereka telah lulus di semua lingkungan / bagian. 

- Mahasiswa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat praktik 
kecuali dengan izin dari atasan 

- Semua tugas dan buku log harus dikumpulkan maksimal 1 
seminggu setelah onkologi dan praktik perawatan paliatif terjadi. Itu 
skor tugas yang terlambat akan dikurangi 5% per hari. 

 
Bentuk pemeriksaan: 
Tes tertulis (MCQ) dan OSLER 

Media yang 
digunakan  

Presentasi Powerpoint dan alat alat keperawatan  
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