1.Konsep Kebidanan sebagai Pengantar
TM
ke1

2

3-4

Materi
pembelajaran
Sejarah
perkembangan
pelayanan dan
pendidikan
kesehatan:
 Perkembangan
diluar negeri
 Perkembangan
dalam negeri
 Definisi bidan
 Filosofi bidan
 Pelayanan
kebidanan
 Praktik
kebidanan
Asuhan
kebidanan
Paradigma asuhan
kebidanan
 Pengertian
paradigma
kebidanan
 Komponen
paradigm
kebidanan
a. Wanita
b. Lingkungan
c. Kesehatan

Bentuk
pembelajaran
Kuliah
Diskusi
Penugasan

Kompetensi
yang diharapkan
Memahami
sejarah
perkembangan
pelayanan dan
pendidikan
kesehatan

Indikator penilaian

Pengajar

Jadwal

Dapat menjelaskan
tentang sejarah
perkembangan
pelayanan dan
pendidikan kesehatan.

Linda Ratna Wati,
SST, M.Kes

Senin, 08-08 2016
Jam: 10.20-12.00

Kuliah
Diskusi

Memahami
tentang definisi,
filosofi, praktik,
dan asuhan
kebidanan

Dapat menjelaskan
tentang definisi,
filosofi, praktik, dan
asuhan kebidanan

Kuliah

Memahami
tentang
paradigma asuhan
kebidanan

Dapat menjelaskan
tentang paradigma
asuhan kebidanan

Linda Ratna Wati,
SST, M.Kes

Senin, 08-08-2016
Jam: 13.00-14.40
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d. Kebidanan
Macam-macam
asuhan
kebidanan
Manfaat
paradigm
dikaitkan dengan
asuhan
kebidanan
Peran, fungsi dan
tanggung jawab
bidan
Profesi dan
profesionalisme
Praktek
profesionalisme
bidan

Small Group
Disscussion

Kuliah dan
diskusi

Menjelaskan prinsip Kuliah dan
karir bidan :
diskusi
 Pendidikan
lanjut
 Job fungsional
 Prinsip
pengembangan
karir bidan
dikaitkan dengan
peran, fungsi dan
tanggung jawab
bidan, serta
peran

Memahami
tentang peran,
fungsi dan
tanggung jawab
bidan, profesi dan
profesionalisme,
praktek
profesionalisme
bidan
Memahami
prinsip karir
bidan ;pendidikan
lanjut, job
fungsional, dan
prinsip
pengembangan
karir bidan

Mampu menjelaskan
tentang peran, fungsi
dan tanggung jawab
bidan, profesi dan
profesionalisme,
praktek
profesionalisme bidan

Mampu menjelaskan
prinsip karir bidan
;pendidikan lanjut,
job fungsional, dan
prinsip
pengembangan karir
bidan

Yuseva Sariati, SST,
SE, M.Keb

Selasa, 09-08-2016
Jam: 13.00-14.40

6-8

9-11

kepemimpinan
bidan
 Dasar pemikiran,
fokus dan tujuan
dalam teori
kebidanan:
a. Reva Rubin
b. Ramona
c. B.J.Leharman
d. Ernestin
e. Jean Ball
 Model
konseptual
asuhan
kebidanan:
a. Midwivery
care
b. Paradigma
sehat
 Manajemen
kebidanan:
a. Konsep dan
prinsip manajemen
pada umumnya
b.Pengertian
manajemen
kebidanan
c. Langkah-langkah
manajemen
kebidanan

Penugasan
Small group
disscussion

Memahami
tentang dasar
pemikiran, fokus
dan tujuan dalam
teori kebidanan
dan Model
konseptual asuhan
kebidanan

Dapat menjelaskan
tentang dasar
pemikiran, fokus dan
tujuan dalam teori
kebidanan dan Model
konseptual asuhan
kebidanan

Rismaina Putri, SST,
M.Keb

Small Group
Discussion

Rabu, 10-08-2016
Jam: 10.20-12.00

Rabu, 10-08-2016
Jam: 13.00-14.40

Small Group
Discussion

Kuliah

Praktik
Dokmentasi

Memahami
tentang
manajemen
kebidanan,
lingkup praktik
kebidanan,
pengorganisasian
praktik asuhan
kebidanan

Mampu menjelaskan
tentang manajemen
kebidanan, lingkup
praktik kebidanan,
pengorganisasian
praktik asuhan
kebidanan

Rismaina Putri, SST,
M.Keb

kamis, 11-08-2016
Jam: 13.00-14.40

 Lingkup praktik
kebidanan:
a. Ruang lingkup
dan sasaran
b. Lahan praktik
kebidanan
 Pengorganisasian
praktik asuhan
kebidanan:
a. Pelayanan
mandiri
b. Kolaborasi
c. Rujukan

2. Praktek Klinik Kebidanan Dasar
TM
ke1

2

Materi pembelajaran
Pemeriksaan fisik ibu

Bentuk
pembelajaran
Kuliah

Pemasangan dan
pelepasan kateter

Kuliah

Prinsip pemberian
obat (IC, SC, IM)

Kuliah

Kompetensi
yang diharapkan
Memahami
tentang
pemeriksaan
fisik ibu
Memahami
tentang
pemasangan
kateter
sementara
Memahami
tentang prinsip

Indikator penilaian

Pengajar

Jadwal Kuliah

Dapat melakukan
pemeriksaan fisik ibu

Linda Ratna Wati,
SST, M.Kes

Jumat, 12-08-2016
Jam: 10.20-12.00

Yuseva Sariati,
SST, SE, MPH

Jumat, 12-08-2016
Jam: 13.00-14.40

Mampu melakukan
pemasangan kateter
sementara

Mampu melakukan
prinsip pemberian

Pemasangan infus dan Kuliah
pemberian transfuse
darah

pemberian obat
(IC, SC, IM. IV)
Memahami cara
pemasangan dan
pelepasan infus
UJIAN

obat (IC, SC, IM,
IV)
Tahu cara memasang
dan melepas infus
Selasa, 16-08-2016
Jam 07.50-09.30

