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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-BST, Pra-pasca konferensi, studi Reflektif, Putaran Keperawatan, 
OneMinute Preceptorship (OMP), Diskusi Berbasis Kasus. 
- Penugasan terstruktur (mis., Laporan kasus) 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 80 Mahasiswa (20 Mahasiswa 
per periode) Jam kontak untuk kuliah adalah 93,33 jam 

Beban  Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk memenuhi 
minimum 79,33 jam 
dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 jam untuk kuliah, 
- 14,00 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 14,00 jam untuk studi mandiri, 
- 39,67 jam untuk praktik 

SKS  2 SKS 

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

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah, capaian mahasiswa adalah: 
Kompetensi 
CLO1: Mahasiswa akan dapat menerapkan komunikasi yang efektif di 
asuhan keperawatan. (C1) 
CLO2: Mahasiswa akan dapat menerapkan keperawatan dasar / 
perawatan di rumah sakit. (C2) 
CLO3: Mahasiswa akan dapat menerapkan keterampilan interpersonal 
yang efektif dalam kerja tim mereka. (C4) 
Sikap 
CLO4: Mahasiswa akan dapat menunjukkan sikap dengan kepekaan 
budaya berdasarkan prinsip etika dan aspek hukum keperawatan 
khususnya untuk kasus keperawatan mendasar. (A1) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
Prosedur pemeriksaan fisik, prosedur pemeriksaan tanda vital, tangan 
prosedur higyene, prosedur mobilisasi dan ambulasi, oksigen 
prosedur terapi, prosedur higyene mandiri, penyisipan NGT 
prosedur, prosedur kateter urinoir, prosedur perawatan luka, kateter IV 
prosedur, prosedur pengobatan, prosedur darah vena, pengisapan 
prosedur, prosedur phisiotheraphy dada, perencanaan matang, 



komunikasi terapeutik. 

Bentuk Penilaian  1. Tes tertulis 
2. Keterampilan Prosedur Observasi Langsung (DOPS) 
3. Analisis Kasus Oral Subjektif (SOCA) 
4. Critical Incidence Report (CIR) 
5. Umpan Balik Multi Sumber (MSF) atau 360 Derajat 
6. Portofolio. 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
-! Mahasiswa melaksanakan dasar praktik keperawatan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai 
-! Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai, jika 

Mahasiswa terlambat, mereka diharuskan melapor kepada 
pembimbing. 

-! Mahasiswa wajib bekerja pada shift pagi, siang dan sore malam 
sesuai dengan jadwal resmi. 

-! Mahasiswa harus memakai atribut lengkap, jika atribut yang 
digunakan adalah tidak lengkap, Mahasiswa tidak diizinkan untuk 
mengambil taman dalam kegiatan praktis dan harus mengganti shift 
di hari lain. 

-! Jika Mahasiswa terlambat hadir di lingkungan (maksimum 15 menit 
dari jadwal yang sebenarnya), mereka diminta untuk mengejar 
giliran kerja selama 2 hari. 

-! Jika Mahasiswa absen selama 3 hari, maka mata kuliah praktik 
keperawatan dasar mereka dianggap gagal. 

-! Jika selama dasar praktik keperawatan, Mahasiswa tidak hadir tanpa 
konfirmasi apa pun, Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan shift 
dua hari, sedangkan jika Mahasiswa melaporkan sakit, Mahasiswa 
hanya diminta untuk mengganti satu hari 

-! Kehadiran Mahasiswa selama praktik dasar keperawatan ini harus 
100%. 

-! Jika Mahasiswa gagal dalam satu rotasi, Mahasiswa masih harus 
melanjutkan rotasi dan mau kembali ke bangsal itu di akhir putaran. 

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

-! Mahasiswa tidak diperbolehkan meninggalkan tempat praktik 
karena tidak memiliki izin dari atasan. 

-! Semua tugas dan buku catatan harus dikumpulkan maksimal 1 
seminggu setelah praktik keperawatan medical bedah dimulai. Skor 
keterlambatan akan dikurangi 5% per hari. 

 
Bentuk pemeriksaan: 
- Keterampilan Observasional Langsung Prosedure: 20% 
- Keterampilan pemecahan masalah: 15% 
- Laporan Insiden Kritis: 15% 

Media yang 
digunakan  

Video dan Presentasi PowerPoint 
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