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Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Keperawatan yang terkait mata kuliah KEPERAWATAN ANAK 2:
a. CP-ST (Capaian Pembelajaran Sikap dan Tata Nilai)
[ST-3] Mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis/terminal dalam konteks
keluarga
b. CP-KU (Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum)
1) [KU-1] mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat/ keluarganya dengan
mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek
budaya, mengharga sumber- sumber etnik, agama atau faktor lain dari setiap pasien yang unik .
c. CP-KK (Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus)
d. [KK-3] Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis/ terminal dan
berkebutuhan khusus serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis, menggunakan
komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber- sumber etnik, agama atau faktor lain
dari setiap pasien yang unik
e. CP-PP (Capaian Pembelajaran Penguasaaan Pengetahuan)
[KP-2] Menguasai konsep teoretis keperawatan anak meliputi Konsep perawatan anak dengan penyakit kronis/

terminal, Patofisiologi dan askep kelainan kongenital dan peradangan pada anak
CP-MK

a.
b.
c.
d.

Memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis
Memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit terminal dalam konteks keluarga
Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak dengan kelainan kongenital pada sistem kardiovaskuler,
Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak dengan kelainan kongenital sistem kardiovaskuler dan askep
pada anak; rhd, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia ( dalam konteks keluarga),
e. Melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak dengan kelainan kongenital pada sistem digestive dan asuhan
keperawatan pada anak
f. Membuat askep pada anak dengan masalah sistem imun
g. Mampu merawat anak dengan kebutuhan khusus ;autis, retardasi mental
Diskripsi Singkat
MK

Pokok Bahasan /
Bahan Kajian

Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap
tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja bai kdalam keadaan sakit kronis san kondisi terminal serta
berkebutuhan khusus, di masyarakat ataupun dirawat di RS, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri
maupun kolaboratif.
Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang
membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional
(holistik), memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien /kelaurganya dengan menerapkan
komunikasi efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik.
Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif dan kritis
dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta
mengembangkan sikap profesional( pengembangan soft skills) melalui beberapa model belajar yang relevan.
a.
b.
c.
d.
e.

konsep penyakit kronik
konsep penyakit terminal
. Patofisiologi dan askep kelainan kongenital pada sistem cardiovascular dan askep pada anak

Patofisiologi kelainan kongenital pada sistem digestive dan asuhan keperawatan pada anak
Patofisiologi kelainan kongenital pada sistem urinari dan asuhan keperawatan pada anak : Willem’s tumor dan

dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia (dalam konteks keluarga)
Patofisiologi peradangan sistem urinari dan asuhan keperawatan pada anak
Patofisiologi kelainan kongenital pada sistem hematologi dan askep pada anak (talasemia)
Patofisiologi keganasan pada sistem hematologi dan askep pada anak ( leukemia)
Patofisiologi kelainan pada sistem endokrin dan asuhan keperawatan pada anak : Juvenile Diabetes dan dampaknya
terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia
j. Patofisiologi masalah pada sistem imun dan askep anak AIDS, SLE dan DHF
k. Perioperatiove care pada anak

f.
g.
h.
i.

l.
Pustaka
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Preangkat lunak :
Animasi/Simulasi
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Handout
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Kriteria &
Bentuk Penilaian

Metode
Pembelajaran

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

Bobot
Penilaian

(1)

(2)

1

Mengetahui garis besar
pembelajaran mata kuliah
anak 2

Mahasiswa mampu
memahami konsep
keperawatan anak dengan
penyakit kronis/ terminal
dalam konteks keluarga

2-7
Melakukan simulasi
asuhan keperawatan pada
anak sakit kronis/ terminal
dan berkebutuhan khusus
serta keluarganya dengan
mengembangakan pola
pikir kritis, logis dan etis,
menggunakan komunikasi
terapeutik dan
memperhatikan aspek
budamaya dan menghargai
sumber- sumber etnik,
agama atau faktor lain dari
setiap pasien yang unik.

(3)
Menjelskan RPS
anak 2

(4)
Teknik : Tes
Bentuk : Tes
Tertulis
Ragam : Obyektif

[ Estimasi Waktu]
(5)
Ceramah, diskusi
(1 x100 menit)

Mampu memahami
konsep
keperawatan anak
dengan penyakit
kronis terminal
.
Membuat askep
pasien anak dengan
kasus kronis
terminal, kasus
anak dengan
kebutuhan khusus

(6)
Kontrak perkuliahan: menjelaskan RPS MK
KD II
1.
Kontrak silabus,
2.
Sosialisasi visi misi prodi ilmu kep

(%)
(7)
Tugas
individu

Konsep perawatan anak dengan penyakit
kronis/ terminal

1.
Teknik : Tes
Bentuk : Tes
Tertulis
Ragam : Obyektif

Ceramah,
Diskusi, SCL
2.
(6 x 100 menit)
3.

.

4.

5.

6.

7.

Patofisiologi dan askep kelainan
kongenital
pada
sistem
cardiovascular dan askep pada anak
Patofisiologi kelainan kongenital
pada sistem digestive dan asuhan
keperawatan pada anak
Patofisiologi kelainan kongenital
pada sistem urinari dan asuhan
keperawatan pada anak : Willem’s
tumor dan dampaknya terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar manusia
(dalam konteks keluarga)
Patofisiologi peradangan sistem
urinari dan asuhan keperawatan pada
anak
Patofisiologi kelainan kongenital
pada sistem hematologi dan askep
pada anak (talasemia)
Patofisiologi keganasan pada sistem
hematologi dan askep pada anak (
leukemia)
Patofisiologi kelainan pada sistem
endokrin dan asuhan keperawatan

Kuis, diskusi
kelp, tugas
mandiri ,
UTS(25 %)

pada anak : Juvenile Diabetes dan
dampaknya terhadap pemenuhan
kebutuhan dasar manusia
8. Patofisiologi masalah pada sistem
imun dan askep anak AIDS, SLE dan
DHF
9. Perioperatiove care pada anak
10. Askep pada anak : RM, ASD, ADHD
8-14
Fatma
dan
wiwin

8

Mendemonstrasikan
intervensi
keperawatan
baik
mandiri
maupun
kolaborasi
pada
kasus
kronis/
terminal
dengan
menerapkan konsep
ilmu
dasar
keperawatan
dan
ilmu
keperawatan
dasar sesuai SOP
serta
menerapkan
prinsip
atraumatic
care, legal dan etis

Mampu
mendemonstrasikan
intervensi
keperawatan secara
mandiri maupun
kelompok

Teknik : Tes
Bentuk : Tes
Tertulis
Ragam : Obyektif

Ceramah,
diskusi
simulai online

(7x 100 menit)
3 X 100 menit fatma
4 x 100 menit wiwin

Intervensi keperawatan pada bayi dan
anak :
1. pemberian kemoterapi
2. pemberian desferal
3. palliative care
4. terapi radiasi
5. transplantasi sel induk
hematopoietik
6. atraumatic care untuk pasien
kanker anak
7. terapi medis umum untuk
kanker anak
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