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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-! Kuliah (mis., Pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis 

proyek, SGD, dan pembelajaran kolaboratif (Jigsaw) 
-! Tugas terstruktur (mis., Laporan studi, laporan kerja lapangan dan 

laporan refleksi) 
-! Fieldwork (mis. Observasi lapangan). 
-! Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 35 hingga 50 mahasiswa, 

sementara untuk fieldwork adalah sekitar 7-12 mahasiswa untuk 
setiap dosen. 

-! Jam kontak untuk kuliah adalah 23,33 jam, tugas 28 jam, studi 
mandiri adalah 28 jam, praktik 39,67 dan fieldwork 46,67 jam. 

Beban  Beban Kerja Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk 
memenuhi minimal 165,67 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 23,33 jam untuk kuliah, 
- 28 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 28 jam untuk studi mandiri, 
- 39,67 jam untuk praktik. 
- 46,67 jam untuk fieldwork. 

SKS  4 SKS  

Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas dan menyerahkan semua 
kelas tugas yang dijadwalkan sebelum ujian pertengahan dan akhir. 

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah 
•! CLO1: Mahasiswa akan dapat mensimulasi asuhan keperawatan 

untuk sehat anak-anak / keluarga mereka mengembangkan pola 
pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik 
dan memperhatikan aspek budaya, menghormati sumber-
sumber etnis, agama atau agama faktor lain dari setiap pasien 
unik (K1) 

Kompetensi 
•! CLO2: Mahasiswa akan dapat melakukan simulasi asuhan 

keperawatan anak-anak dengan penyakit akut, kronis / terminal 
dan keluarganya oleh mengembangkan pola pikir yang kritis, 
logis dan etis, menggunakan terapi komunikasi dan 



memperhatikan aspek budaya dan menghormati etnis, faktor 
agama atau faktor lain dari setiap pasien unik (C1) 

•! CLO3: Mahasiswa akan dapat memberikan simulasi pendidikan 
kesehatan kepada anak-anak / keluarga sebagai pencegahan 
primer, sekunder dan tersier upaya. (C2) 

•! CLO5: Mahasiswa akan dapat bekerja sama dengan sumber 
daya kesehatan yang ada di komunitas, rujuk pasien, 
mendokumentasikan penilaian MTBS dengan benar, tunjukkan 
pengobatan MTBS, tunjukkan pendidikan kesehatan pada anak-
anak dan keluarga (C3) 

•! CLO6: Mahasiswa akan dapat menunjukkan intervensi 
keperawatan keduanya mandiri dan kolaboratif dalam kesehatan 
/ penyakit akut dengan menerapkan konsep dasar keperawatan 
dan ilmu keperawatan dasar menurut SOP dan menerapkan 
prinsip perawatan atrauma, hukum dan etika (C1) 

Sikap 
•! CLO4: Mahasiswa akan dapat menerapkan fungsi advokasi 

untuk berbagai hal anak-anak / keluarga yang mengalami untuk 
mempertahankan hak klien untuk membuat keputusan untuknya 
(A2) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Teori dan konsep: kesehatan dan penyakit anak-anak, perawatan 

pusat keluarga, perawatan perkembangan anak, rumah sakit, terapi 
bermain, penanganan trauma, MTBS 
Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak yang sehat 

-! Patofisiologi dan perawatan bayi baru lahir: prematur, kelahiran 
rendah berat badan, RDS, asfiksia, Hiperbilirubinemia, Necrolizing 
enterocolitis, 

-! Sepsis dan dampaknya pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia 
(dalam keluarga konteks) 

-! Patofisiologi dan asuhan keperawatan dalam sistem pernapasan, 
sistem pencernaan, sistem saraf, sistem endokrin 

-! Patofisiologi dan asuhan keperawatan pada anak-anak dengan 
bawaan kelainan pada sistem pernapasan 

-! Asesmen Fisik pada bayi dan anak-anak 
-! Intervensi keperawatan pada bayi dan anak-anak 

Bentuk Penilaian  -! Tugas terstruktur (laporan studi, laporan pekerjaan lapangan, dan 
laporan reflektif): 35% 

-! Presentasi individu dan kelompok: 20% 
-! Ujian tertulis: 35% 
-! Kehadiran dan partisipasi kelas: 10% 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
-! Mahasiswa harus menghadiri 15 menit sebelum kelas dimulai. 
-! Mahasiswa harus mematikan semua perangkat elektronik. 
-! Mahasiswa harus memberi tahu dosen jika mereka tidak akan 

menghadiri kelas untuk penyakit, dll. 
-! Mahasiswa harus menyerahkan semua tugas kelas sebelum batas 

waktu. 
-! Mahasiswa harus menghadiri ujian untuk mendapatkan nilai akhir. 
 
Bentuk pemeriksaan: 
-! Ujian tertulis: Pertanyaan Pilihan Ganda menggunakan Vignet 

Media yang 
digunakan  

Presentasi Video dan PowerPoint. 
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