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Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
-! Kuliah (mis., SGD, pembelajaran kolaboratif (STAD, Jigsaw)) 
-! Tugas terstruktur (mis., Esai, aktivitas dalam kelompok, 

presentasi, 
-! ulangan) 
-! Kerja lapangan klinis (mis. Observasi lapangan). 

Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 99 mahasiswa, sedangkan 
untuk klinis kerja lapangan sekitar 24 - 25 siswa untuk setiap dosen.Jam   
kontak untuk kuliah adalah 11,67 jam, tugas 14 jam, dan 
kerja lapangan klinis adalah 46,67 jam 

Beban  Untuk mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan untuk memenuhi minimal 
126,00 jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 jam untuk kuliah, 
- 14 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 14 jam untuk belajar mandiri 
- 46,67 jam untuk kerja lapangan klinis.  

SKS  3 SKS 

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

Mata Kuliah 
Pengantar 

Mahasiswa harus telah lulus Komunikasi dalam mata pelajaran 
Keperawatan 1. 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah dan diberi komunikasi keperawatan 
kasus: 
Ketrampilan 
CLO1: mahasiswa akan dapat berkomunikasi dan berdebat tentang 
teknik, sikap dan tahapan dalam komunikasi terapeutik di rumah sakit 
dan komunitas. (S1) 
Kompetensi 
CLO2: mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis 
Karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik, 
menumbuhkan kesadaran diri dalam hubungan interpersonal dan 
menggunakan diri mereka secara efektif dalam terapi komunikasi. (C2) 
CLO3: mahasiswa akan dapat mempresentasikan dan menganalisis 
penghalang dan kebuntuan dalam komunikasi terapeutik di rumah sakit 
dan masyarakat. (C2) 
CLO4: Mahasiswa akan dapat melakukan presentasi, menunjukkan dan 
bermain peran 



komunikasi terapeutik pada pasien, keluarga, kelompok dan kesehatan 
pekerja / tim. (C2) 
CLO5: mahasiswa akan dapat menjelaskan, menunjukkan, dan bermain 
peran, komunikasi terapeutik dengan tepat sesuai dengan situasi, 
kondisi umum dan khusus dan berbagai rentang usia di rumah sakit dan 
komunitas. (C2) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
-! Review konsep komunikasi terapeutik dan membantu 

hubungan dalam konteks hubungan terapeutik perawat-klien 
dalam membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh 
klien di clinic dan pengaturan komunitas. 

-! Karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik, asuh 
kesadaran diri dalam hubungan interpersonal dan menggunakannya 
sendiri efektif dalam komunikasi terapeutik. 

-! Obstruksi dan kebuntuan dalam komunikasi terapi 
-! Komunikasi terapeutik pada pasien, keluarga, kelompok dan 

kesehatan pekerja / tim. 
-! Komunikasi terapeutik sesuai dengan situasi, kondisi umum dan 

khusus dan berbagai rentang usia. 
 

Bentuk Penilaian  -! Teknik, sikap dan tahapan dalam komunikasi terapeutik 
-! Tugas terstruktur (esai, video, kertas reflektif): 15% 
-! Keaktifan individu dalam kelompok: 10% 
-! Presentasi grup: 15% 
-! Penguasaan lab keterampilan klinis: Simulasi & permainan peran 

asuhan keperawatan oleh 
-! Komunikasi terapeutik untuk masalah kesehatan di rumah sakit dan 

komunitas: 30% 
-! Ujian tertulis: 25% 
-! Kehadiran dan partisipasi kelas: prasyarat sebelum ujian tertulis 
5% 

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 ujian: 
Evaluasi lab keterampilan klinis: simulasi dan permainan peran. 
Ujian tertulis: Pertanyaan Pilihan Ganda menggunakan Vignet 

Media yang 
digunakan  

Presentasi Video dan PowerPoint. 
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