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Semester(s) IV 
Bahasa Bahasa Indonesia 

Status Mata Kuliah Wajib 

Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-! Kuliah (mis., Diskusi kelompok kecil, pembelajaran basis masalah, 

permainan tim), turnamen, nomor kepala bersama, studi kasus, 
pembelajaran berbasis video) 

-! Tugas (mis., Tes tertulis dan lisan, studi reflektif, kelas atau 
kelompok, partisipasi dan evaluasi laporan) 

-! Fieldwork (mis. Pengamatan lapangan, demonstrasi dan simulasi 
pembelajaran dasar). 

-! Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 60 mahasiswa, sedangkan 
untuk klinis kerja lapangan sekitar 7-8 mahasiswa untuk setiap 
dosen. 

-! Jam kontak untuk kuliah adalah 46,7 jam, tugas 56 jam, dan klinis 
kerja lapangan adalah 46,7 jam. 

Beban  Beban Kerja Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk 
memenuhi minimal 245 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 46,67 jam untuk kuliah, 
- 56 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 56 jam untuk belajar pribadi, 
- 39,67 jam untuk praktik, 
- 46,67 jam untuk fieldwork. 

SKS  6 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  
Pengetahuan 

•! CLO1: Mahasiswa akan dapat memeriksa teori dan konsep 
asuhan keperawatan dalam keperawatan bedah medis pada 
pasien dengan penyakit endokrin, urologi penyakit, penyakit 
pencernaan dan penyakit imunologi. (K1) 

Kompetensi 



•! CLO2: Mahasiswa akan dapat memberikan yang komprehensif 
dan berkelanjutan asuhan keperawatan berdasarkan keselamatan 
pasien sesuai dengan standar asuhan keperawatan pada pasien 
dengan penyakit endokrin, penyakit urologi, penyakit 
pencernaan dan penyakit imunologi. (C1) 

•! CLO3: Mahasiswa akan dapat menerapkan perawatan yang 
bertanggung jawab dengan melakukan kondisi terapeutik pada 
pasien dengan penyakit endokrin, penyakit urologi, penyakit 
gastrointestinal dan penyakit imunologi. (C2) 

Ketrampilan 
•! CL04: Mahasiswa akan dapat memberikan layanan perawatan 

dan perawatan dengan melakukan kondisi terapeutik pada 
pasien dengan penyakit endokrin, penyakit urologi, penyakit 
pencernaan dan penyakit imunologi. (S2) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Tinjau anatomi dan fisiologi dengan endokrin, urologi, 

gastrointestinal dan sistem manusia imunologi. 
-! Patomekanisme penyakit manusia dengan endokrin, urologi, 

masalah pencernaan dan imunologi. 
-! Penilaian fisik tubuh manusia dengan endokrin, urologi, sistem 

pencernaan dan imunologi. 
-! Perawatan untuk manusia dengan endokrin, urologi, gastrointestinal 

dan penyakit imunologi. 
-! Hasil keperawatan dan klasifikasi intervensi untuk pasien dengan 

masalah endokrin, urologi, gastrointestinal dan imunologi di ruma 
sakit, pengaturan perawatan. 

-! Sistem etika dan hukum untuk pasien dengan endokrin, urologi, 
gastrointestinal dan masalah imunologi dalam pengaturan 
perawatan rumah sakit 

Bentuk Penilaian  -! Tugas (makalah laporan refleksi): 35% 
-! Presentasi individu dan kelompok: 10% 
-! Laboratorium keterampilan klinis terkait sistem perawatan: 10% 
-! 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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