
FORMULIR MUTU – UNIT PENJAMINAN MUTU- STIKES MEDISTRA INDONESIA 2021-2022 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA PROGRAM 
STUDI PROFESI NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) 

PROGRAM STUDI PROFESIPerawat – PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (S1) 
PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEPERAWATAN (D3) 

 
A003_002_FM_UPM 2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 
VISI PROGRAM STUDI 

“MENJADI PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN YANG MENGHASILKAN BIDAN PROFESIONAL, HUMANIS SERTA UNGGUL DALAM PELAYANAN 

KEBIDANAN KOMPLEMENTER” 

MATA KULIAH KODE MK: SMI005 BOBOT (sks) : 2 SKS SEMESTER: VI Regular Tgl Penyusunan: 22 Januari 2022 

 
 

Humaniora 

Dosen Pengembang RPS Koordinator Mata Kuliah Ka PRODI WK I 

 
Baltasar S.S Dedu, S.Kep., 

M.Sc Baltasar S.S Dedu, S.Kep., M.Sc Puri Kresna Wati, SST., M.KM Dr. Lenny Irmawaty, SST., M.Kes 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

CPL-

PRODI 

 P4, P5, KU 1 S5, S11,KU1,P4 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

S11 Menunjukan sikap humanis dalam menjalankan pembelajaran dilingkungan internal dan eksternal STIKes Medistra Indonesia 

KU 1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya 

P4 Mengusai konsep teoritis ilmu ekonomi kesehatan, politik kesehatan, kebijakan publik di bidang kesehatan, sosiologi dan 

antropologi kesehatan, epidemiologi dan biostatistik, kesehatan masyarakat secara umum 

P5 Menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku 

secara mendalam sepanjang siklus kehidupan umat manusia 

CPMK  

CPMK1 Mampu menguasai konsep humaniora sebagai ilmu, alat/teknologi dan nilai 

CMPK 2 Mampu menguasai konsep diri manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya pada setiap pelayanan kesehatan. 

CPMK 3 Mampu Menguasai Konsep dasar Humanisme dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai pelayanan yang optimal 

CPMK 4 Mampu menguasai konsep sikap dan perilaku individu pada setiap pelayanan kesehatan   

CPMK 5 Mampu Menguasai dan menerapkan pelayanan kesehatan berdasarkan pendekatan sosiologi dan budaya Indonesia 

CPMK 6 Mampu mnguasai dan menerapkan konsep psikososial pada setiap individu baik rekan sejawat, pasien, keluarga, mampu komunitas (masyarakat) 

dalam pelayanan kesehatan 

CPMK7 Mampu mnguasai dan menerapkan konsep empaty pada setiap individu baik pada rekan sejawat, pasien, keluarga, maupun komunitas (masyarakat) 

dalam pelayanan kesehatan 
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 CMPK 8 Mampu mnguasai dan menerapkan konsep caring pada setiap individu baik pada rekan sejawat, pasien, keluarga, mampu komunitas 

(masyarakat) dalam pelayanan kesehatan 

CPMK 9 Mampu menguasai dan menerapkan Critical Thinking dan creative Thinking dalam pelayanan kesehatan yang optiomal. 

 CPMK 10 Mampu menguasai konsep Konflik dalam pelayanan kesehatan agar dalam pelayanannya dapat menyelesaikan konflik yang bersifat 

humanistik. 

 CPMK 11 Mampu menguasai dan menerapkan Nilai Humaniora dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan yang tepat dan bermutu.  

 CPMK 12 Mampu menguasai dan menerapkan Konsep Kepuasan layanan Kesehatan yang berasaskan nilai Humaniora. 

Diskripsi 

Singkat MK 

Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS terdiri dari 2 sks teori. Mata kuliah ini membahas tentang konsep humaniora sebagai ilmu, alat atau teknologi dan nilai 

yang terkandung didalamnya dengan menerapkan konsep perilaku, konsep pengetahuan, konsep sikap dengan 

pendekatan sosiologi dan budaya dalam pelayanan Keperawatan, konsep psikososial, critical thinking dan creative thinking, konflik dalam pelayanan 

Keperawatan, dan penerapan humaniora dalam pengambilan keputusan klinik.  

Bahan 

Kajian 

(Materi 

pembelajara

n) 

1. Konsep Humaniora sebagai ilmu, alat, teknologi dan nilai 

a. Kajian Filsafat 

b. Kajian Nilai-nilai Luhur Pancasila 

c. Kajian Sosial budaya dalam keberanekaragaman 

d. Konsep Dasar Manusia 

e. Hak Azasi Manusia 

2. Konsep diri manusia 

a. Pengenalan nilai diri sendiri dan orang lain 

b. Manusia berharga dan bernilai 

c. Manusia sebagai individu 

d. Manusia sebagai makhluk sosial 

e. Perlakuan terhadap kelebihan dan kekurangan manusia 

3. Konsep Dasar Humanisme 

a. Definisi humanis 

b. Perilaku humanistik 
c. Interaksi humanis 

d. Penerapan nilai-nilai humanistik 

4. Konsep sikap dan perilaku 

a. Definisi sikap dan perilaku 

b. Norma dan nilai sikap dan perilaku 

c. Tehnik merubah perilaku 

d. Penerapan Perilaku humanis dalam hubungan sesama manusia 

e. Penerapan Perilaku humanis dalam hubungan pelayanan kesehatan 

5. Konsep sosiologi dan budaya  

a. Definisi sosiologi dan budaya 

b. Proses pembentukan sosiologi dan budaya 

c. Sosiologi dan budaya humanis  

d. Sosiologi dan budaya dalam pelayanan kesehatan 
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6. Konsep psikososial  

a. Definisi Psikososial  

b. Proses pembentukan Psikososial humanis 

c. Pendekatan Psikososial humanistik dalam pelayanan Kesehatan 

7. Konsep Empaty 

a. Pengertian Empaty 

b. Aspek dan Nilai-nilai penerapan Empaty 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Empaty 

8. Konsep Caring  

a. Konsep Caring pada Pelayanan yang Profesional  

b. Caring dalam Komunikasi  

c. Caring Humanistik dalam pelayanan kesehatan 

9. Penerapan Critical Thinking dan creative thinking 

a. Konsep critical thinking 

b. Konsep Creative thinking 

c. Penerapan critical tinking dan creative tinking dalam pelayanan Kesehatan 

10. Konsep konflik 

a. Definisi Konflik 

b. Proses terbentuknya konflik 

c. Tehnik pengelolaan konflik 

d. Manajemen  konflik humanistik 

11. Menerapkan nilai humaniora dalam pengambilan keputusan klinik 

a. Konsep pengambilan keputusan 

b. Langkah-langkah pengambilan keputusan 

c. Ciri -ciri keputusan klinik yang bernilai humanis 

12. Konsep Kepuasan Layanan  

a. Kepuasan Layanan Klien  

b. Metode Pengukuran Kepuasan layanan  

c. Faktor-faktor yang menjadi kepuasan Penerima Layanan kesehatan 

d. Nilai-nilai dan Metode peningkatan kepuasan layanan 

Pustaka Utama :  

 1. Naldini, Manuela. “The Sociology of Famillies”Naldini, Manuela. The Cambridge Handbook of Sociology. New York: Cambridge Publisher, 

2017. 296-305 

2. nAsution, Muhammad Syukri Albani, et al. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015 

3. Rahmawati, Sitti. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesehatan Perspektif di Indonesia. Yogyakarta, 2015 

4. Risneni, Yusra Asih dan Nunung Rodliyah. Humaniora dalam Keperawatan. Bogor : In Media, 2016 

5. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo, 2018 

Pendukung  
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: 

1. Daulay, Anwar Saleh. “Pendidikan Humaniora Untuk Wawasan Kemanusiaan dan Kebangsaan”. Jurnal Ilmu Pendidikan (2002): 9- 17 

2. Leedom, Liane. : “Human Social Behavioral Systems: A Unifield Theory. Human Etiology Buletin (2014): 1-27 
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Media 
Pembelajaran 

Preangkat lunak: Perangkat keras : 

Zoom Meet, Edlink, GCR, Word PPT, video Laptop, buku, alat /Peramgkat lain. 

Dosen Pengampu Baltasar S.S Dedu, S.Kep., M.Sc, Linda K. Telaumbanua, Renince Siregar, SST, M.Keb.,  

Matakuliah syarat   

 

Mg Ke- 
Sub-CPMK 

(sbg kemampuan 
akhir yg diharapkan) 

 

Indikator Penilaian 
 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Bentuk, Metode 
Pembelajaran& 

Penugasan 
[ Estimasi Waktu] 

 

Materi Pembelajaran  
[Pustaka / Sumber belajar] 

Bobot 
Penilaian (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
0 Presentasi RPS Mahasisiwa mampu memahami isi RPS Kehadiran Presentasi Kontrak Program 0% 

I Mampu menguasai konsep 

humaniora sebagai ilmu, 

alat/teknologi dan nilai 

Ketepatan menjelaskan tentang 

Konsep Humaniora sebagai ilmu, 

alat, teknologi dan nilai : 

• Kajian Filsafat 

• Kajian Nilai-nilai Luhur Pancasila 

• Kajian Sosial budaya dalam 

keberanekaragaman 

• Konsep Dasar Manusia 

• Hak Azasi Manusia 

Kreteri: 

Rubrik deskriptif 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi 

 Kuliah: 

 Diskusi dlm 

kelompok, 

[TM: 2x50”)] 

• Tugas-1: Menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah  

 

Konsep Humaniora sebagai ilmu, alat, 

teknologi dan nilai 

 Kajian Filsafat 

 Kajian Nilai-nilai Luhur Pancasila 

 Kajian Sosial budaya dalam 

keberanekaragaman 

 Konsep Dasar Manusia 

 Hak Azasi Manusia 

 

Pengajar : Baltasar, M.Sc 

Tgs : 25% 

Sikap: 10% 

UTS :35% 

 UAS: 40% 

II Mampu menguasai konsep 

diri manusia dalam 

memenuhi kebutuhan dan 

kewajibannya pada setiap 

pelayanan kesehatan. 

Ketepatan menjelaskan tentang 

Konsep perilaku 

• Pengenalan nilai diri sendiri dan 

orang lain 

• Manusia berharga dan bernilai 

• Manusia sebagai individu 

• Manusia sebagai makhluk sosial 

• Perlakuan terhadap kelebihan dan 

kekurangan manusia 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

Kuliah&diskusi 

[TM: (2x50”)] 

 
Tugas-2:  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah  

Konsep diri manusia 

 Pengenalan nilai diri sendiri dan 

orang lain 

 Manusia berharga dan bernilai 

 Manusia sebagai individu 

 Manusia sebagai makhluk sosial 

 Perlakuan terhadap kelebihan dan 

kekurangan manusia 

Pengajar : Linda, STT., M.Keb 

 

III Mampu menguasai konsep 

diri manusia dalam 

memenuhi kebutuhan dan 

kewajibannya pada setiap 

pelayanan kesehatan  

Ketepatan menjelaskan tentang 

Konsep diri manusia 

• Pengenalan nilai diri sendiri dan 

orang lain 

• Manusia berharga dan bernilai 

• Manusia sebagai individu 

• Manusia sebagai makhluk sosial 

• Perlakuan terhadap kelebihan dan 

kekurangan manusia 

Kreteri: 

Rubrik deskriptif 

Bentuk non-test: 

 Tulisan 

Makalah; 

 Kajian kasus 

 Presentasi 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

 Tugas-2 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk    makalah  

Konsep diri manusia 

 Pengenalan nilai diri sendiri dan 

orang lain 

 Manusia berharga dan bernilai 

 Manusia sebagai individu 

 Manusia sebagai makhluk sosial 

 Perlakuan terhadap kelebihan dan 

kekurangan manusia 

Pengajar : Linda, STT., M.Keb 
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IV Mampu Menguasai 

Konsep dasar Humanisme 

dalam pelayanan kesehatan 

untuk mencapai pelayanan 

yang optimal 

Ketepatan dalam menjelaskan  

Konsep Dasar Humanisme dalam 

pelayan kesehatan:  

 Definisi humanis 

 Perilaku humanistik 

 Interaksi humanis 

 Penerapan nilai-nilai humanistik 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

 Tugas-3 : 

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah  

Konsep Dasar Humanisme 

 Definisi humanis 

 Perilaku humanistik 

 Interaksi humanis 

 Penerapan nilai-nilai humanistik 

Pengajar : 

 

V Mampu menguasai konsep 

sikap dan perilaku individu 

pada setiap pelayanan 

kesehatan   

Ketepatan dalam menjelaskan 

Konsep sikap dan perilaku individu 

pada setiap pelayanan kesehatan  

 Definisi sikap dan perilaku 

 Norma dan nilai sikap dan 

perilaku 

 Tehnik merubah perilaku 

 Penerapan Perilaku humanis 

dalam hubungan sesama 

manusia 

 Penerapan Perilaku humanis 

dalam hubungan pelayanan 
kesehatan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

   Tugas-4  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah  

Konsep sikap dan perilaku 

 Definisi sikap dan perilaku 

 Norma dan nilai sikap dan perilaku 

 Tehnik merubah perilaku 

 Penerapan Perilaku humanis dalam 

hubungan sesama manusia 

 Penerapan Perilaku humanis dalam 

hubungan pelayanan kesehatan 

Pengajar : 

 

VI Mampu menguasai konsep 

sikap dan perilaku individu 

pada setiap pelayanan 

kesehatan   

Ketepatan dalam menjelaskan 

Konsep sikap dan perilaku individu 

pada setiap pelayanan kesehatan  

 Definisi sikap dan perilaku 

 Norma dan nilai sikap dan 

perilaku 

 Tehnik merubah perilaku 

 Penerapan Perilaku humanis 

dalam hubungan sesama manusia 

 Penerapan Perilaku humanis 

dalam hubungan pelayanan 

kesehatan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep sikap dan perilaku 

 Definisi sikap dan perilaku 

 Norma dan nilai sikap dan perilaku 

 Tehnik merubah perilaku 

 Penerapan Perilaku humanis dalam 

hubungan sesama manusia 

 Penerapan Perilaku humanis dalam 

hubungan pelayanan kesehatan 

Pengajar : 
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VII Mampu Menguasai dan 

menerapkan pelayanan 

kesehatan berdasarkan 

pendekatan sosiologi dan 

budaya Indonesia 

Ketepatan dalam menjelaskan dan 

merapkan konsep Sosiologi dan 

Budaya yaitu:  

 Definisi sosiologi dan budaya 

 Proses pembentukan sosiologi 

dan budaya 

 Sosiologi dan budaya humanis  

 Sosiologi dan budaya dalam 

pelayanan kesehatan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep sosiologi dan budaya  

 Definisi sosiologi dan budaya 

 Proses pembentukan sosiologi dan 

budaya 

 Sosiologi dan budaya humanis  

 Sosiologi dan budaya dalam 

pelayanan kesehatan 

Pengajar : 

 

VIII UTS  

IX Mampu mnguasai dan 

menerapkan konsep 

psikososial pada setiap 

individu baik rekan 

sejawat, pasien, keluarga, 

mampu komunitas 

(masyarakat) dalam 

pelayanan kesehatan 

Ketepatan dalam menjelaskan dan 

menerapkan Konsep Psikososial 

yang terdiri dari :  

 Definisi Psikososial  

 Proses pembentukan Psikososial 

humanis 

 Pendekatan Psikososial 

humanistik dalam pelayanan 

Kesehatan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep psikososial  

 Definisi Psikososial  

 Proses pembentukan Psikososial 

humanis 

 Pendekatan Psikososial humanistik 

dalam pelayanan Kesehatan 

 Pengajar : 

 

X Mampu mnguasai dan 

menerapkan konsep 

empaty pada setiap 

individu baik pada rekan 

sejawat, pasien, keluarga, 

maupun komunitas 

(masyarakat) dalam 

pelayanan kesehatan 

Ketepatan dalam menjelaskan dan 

menerapkan Konsep Empaty 

dalam pelayanan Kesehatan yang 

meliputu :  

 Pengertian Empaty 

 Aspek dan Nilai-nilai penerapan 

Empaty 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Empaty 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep Empaty 

 Pengertian Empaty 

 Aspek dan Nilai-nilai penerapan 

Empaty 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Empaty 

Pengajar : 

 

XI Mampu mnguasai dan 

menerapkan konsep caring 

pada setiap individu baik 

pada rekan sejawat, pasien, 

keluarga, mampu 

komunitas (masyarakat) 

dalam pelayanan kesehatan 

Ketepatan dalam menjelaskan dan 

mempresentasikan Konsep Caring 

dalam pelayanan kesehatan yang 

meliputi :  

 Konsep Caring pada Pelayanan 

yang Profesional  

 Caring dalam Komunikasi  

 Caring Humanistik dalam 

pelayanan kesehatan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep Caring  

 Konsep Caring pada Pelayanan yang 

Profesional  

 Caring dalam Komunikasi  

 Caring Humanistik dalam pelayanan 

kesehatan 

Pengajar : 

 

XII Mampu menguasai dan 

menerapkan Critical 
Ketepatan dalam menjelaskan dan 

menerapkan Konsep Critikal 
Kreteri: 

Rubrik skala 
 Kuliah & diskusi: Penerapan Critical Thinking dan 

creative thinking 
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Thinking dan creative 
Thinking dalam pelayanan 

kesehatan yang optiomal.  

Thinking dan Creative Thinking 

dalam pelayanan kesehatan yang 

meliputi :  

 Konsep critical thinking 

 Konsep Creative thinking 

 Penerapan critical tinking dan 

creative tinking dalam pelayanan 

Kesehatan 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

 Konsep critical thinking 

 Konsep Creative thinking 

 Penerapan critical tinking dan 

creative tinking dalam pelayanan 

Kesehatan 

Pengajar : 

XIII Mampu menguasai konsep 

Konflik dalam pelayanan 

kesehatan agar dalam 

pelayanannya dapat 

menyelesaikan konflik 

yang bersifat humanistik.  

Ketepatan dalam menjelaskan dan 

menerapkan Konsep Konflik 

dalam pelayanan ksehatan yang 

terdiri dari :  

 Definisi Konflik 

 Proses terbentuknya konflik 

 Tehnik pengelolaan konflik 

 Manajemen  konflik humanistik 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Konsep konflik 

 Definisi Konflik 

 Proses terbentuknya konflik 

 Tehnik pengelolaan konflik 

 Manajemen  konflik humanistik 

Pengajar : 

 

XIV Mampu menguasai dan 

menerapkan Nilai 

Humaniora dalam 

pengambilan keputusan 

pelayanan kesehatan yang 

tepat dan bermutu.  

Ketepatan menerapkan Nilai 

Humaniora dalam pengambilan 

keputusan Klinik yang meliputi:  

 Konsep pengambilan keputusan 

 Langkah-langkah pengambilan 

keputusan 

 Ciri -ciri keputusan klinik yang 

bernilai humanis 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm bentuk  makalah 

Menerapkan nilai humaniora dalam 

pengambilan keputusan klinik 

 Konsep pengambilan keputusan 

 Langkah-langkah pengambilan 

keputusan 

 Ciri -ciri keputusan klinik yang 

bernilai humanis 

Pengajar : 

 

XV Mampu menguasai dan 

menerapkan Konsep 

Kepuasan layanan 

Kesehatan yang 

berasaskan nilai 

Humaniora.  

Ketepatan menerapkan Konsep 

kepuasan Layanan kesehatan yang 

terdiri atas :  

 Kepuasan Layanan Klien  

 Metode Pengukuran Kepuasan 

layanan  

 Faktor-faktor yang menjadi 

kepuasan Penerima Layanan 

kesehatan 

 Nilai-nilai dan Metode 

peningkatan kepuasan layanan 

Kreteri: 

Rubrik skala 

persepsi 

Bentuk non-test: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi; 

 Kuliah & diskusi: 

 Discovery Learning, 

Diskusi dlm 

kelompok 

[TM: (2x50”)] 

Tugas-3 :  

Menyusun ringkasan 

dlm    bentuk  makalah 

Konsep Kepuasan Layanan  

 Kepuasan Layanan Klien  

 Metode Pengukuran Kepuasan 

layanan  

 Faktor-faktor yang menjadi 

kepuasan Penerima Layanan 

kesehatan 

 Nilai-nilai dan Metode peningkatan 

kepuasan layanan 

Pengajar : 

 

XVI UAS  
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Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari 

sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.  

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap 

bahan kajian atau materi pembelajaran matakuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-

indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa 

kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan 

atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

 


