


















































RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

 

Mata Kuliah   :  Keperawatan Keluarga 
 

Semester         :  VI sks            :  3 

Minggu Ke      : Tugas ke  : 1 (pertama)     

1. Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menerapkan teori dan model 

keperawatan yang digunakan dalam asuhan 

keperawatan keluarga  

2. Uraian Tugas  

a. Obyek garapan Model konseptual dalam keperawatan keluarga. 

1) Teori Lingkungan (Nightingale) 

2) Teori Pencapaian Tujuan (King) 

3) Model Adaptasi (Calista Roy) 

4) Model Sistem (Betty Neuman) 

5) Model Perawatan diri (Orem) 

 

b. Yang harus dikerjakan 

dan batasan-batasan 

Mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap 

melakukan diskusi/ SGD (small group  

discussion) dan membuat resume tentang  teori dan 

model keperawatan menurut pandangan para ahli. 

(satu kelompok membahas satu model konseptual). 

 

c. Metode/cara pengerjaan 

acuan yang digunakan  

Tugas ini dilakukan secara kelompok, penggunaan 

sumber/ referensi minimal 5 buku keperawatan 

terbitan 10 tahun terakhir.  

 

d. Deskripsi luaran tugas 

yang dihasilkan/ 

dikerjakan 

Dokumen laporan tugas dengan minimal 10 halaman, 

diketik 1.5 spasi menggunakan huruf Times New 

Roman diatas kertas ukuran A4. Struktur penulisan 

terdiri dari cover dengan judul tulisan, nama penulis 

dan NIM, dan isi resume tentang model konseptual 

dalam keperawatan keluarga sesuai pandangan para 

ahli (satu kelompok membahas satu model 

konseptual), dan daftar pustaka.  

 

3. Kriteria dan Bobot 

Penilaian 

 

a. Penulisan resume 35% 

b. Kemampuan presentasi  35% 

c. Kemampuan menjawab 

dan berargumentasi 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

 

Mata Kuliah   :  Keperawatan Keluarga 
 

Semester         :  VI sks            :  3 

Minggu Ke      : Tugas ke  : 2 (kedua)     

1. Tujuan Tugas Mahasiswa mampu mendemonstrasikan implementasi 

keperawatan dalam bentuk penyuluhan kesehatan 

pada keluarga. 

2. Uraian Tugas  

a. Obyek garapan Implementasi Keperawatan (Role play penyuluhan 

kesehatan pada keluarga) 

 

b. Yang harus dikerjakan 

dan batasan-batasan 

1) Mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok. 

2) Setiap kelompok mendapatkan kasus pemicu dari 

pembimbing praktik laboratorium. 

3) Setiap kelompok melakukan SDG/ diskusi 

kelompok untuk membuat satuan penyuluhan 

(SAP), materi dan media penyuluhan sesuai kasus 

pemicu masing-masing kemudian dikonsultasikan 

kepada pembimbing praktikum. 

4) Setiap kelompok melaksanakan praktikum/ role 

play implementasi keperawatan setelah mendapat 

persetujuan dari pembimbing. 

 

c. Metode/cara pengerjaan 

acuan yang digunakan  

Tugas ini dilakukan secara kelompok, penggunaan 

sumber/ referensi dalam membuat SAP minimal 5 

buku keperawatan terbitan 10 tahun terakhir. 

  

d. Deskripsi luaran tugas 

yang dihasilkan/ 

dikerjakan 

1) Dokumen laporan tugas diketik 1.5 spasi 

menggunakan huruf Times New Roman diatas 

kertas ukuran A4, jika tulisan dalam bentuk tabel 

diketik single spasi.. Struktur penulisan SAP yaitu: 

bidang studi, pokok bahasan, sub pokok bahasan, 

pertemuan, hari/tanggal, waktu, tempat, sasaran,    

tujuan penyuluhan, materi penyuluhan, kegiatan 

penyuluhan, metode penyuluhan, media dan alat, 

setting tempat, sumber pustala dan evaluasi serta 

lampiran materi, satpel, media yang akan digunakan 

dalam roleplay. 

2) Kelompok melakukan roleplay implementasi sesuai 

perencanaan yang dibuat dalam SAP. 

 

3. Kriteria dan Bobot 

Penilaian 

 

a. Roleplay penyuluhan 40% 

b. Penulisan SAP 40% 

c. Pengorganisasian 

dalam kelompok, 

kerjasama, dan 

kreativitas   

20% 

 

 

 



RANCANGAN TUGAS MAHASISWA 

 

Mata Kuliah   :  Keperawatan Keluarga 
 

Semester         :  VI sks            :  3 

Minggu Ke      : Tugas ke  : 3 (ketiga)     

1. Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan 

pada keluarga. 

2. Uraian Tugas  

a. Obyek garapan Asuhan keperawatan keluarga 

 

b. Yang harus dikerjakan 

dan batasan-batasan 

1) Mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok. 

2) Setiap kelompok mendapatkan kasus pemicu dari 

pembimbing praktik laboratorium. 

3) Setiap kelompok melakukan SGD/ diskusi 

kelompok untuk membuat laporan asuhan 

keperawatan sesuai dengan kasus pemicu yang 

diberikan dalam bentuk makalah. 

4) Setiap kelompok melaksanakan seminar setelah 

disetujui oleh pembimbing masing-masing. 

 

c. Metode/cara pengerjaan 

acuan yang digunakan  

Tugas ini dilakukan secara kelompok, penggunaan 

sumber/ referensi dalam membuat makalah minimal 5 

buku keperawatan terbitan 10 tahun terakhir. 

  

d. Deskripsi luaran tugas 

yang dihasilkan/ 

dikerjakan 

Dokumen laporan tugas diketik 1.5 spasi menggunakan 

huruf Times New Roman diatas kertas ukuran A4, jika 

tulisan dalam bentuk tabel diketik single spasi. Struktur 

penulisan makalah yaitu:  

BAB I:     Pendahuluan berisi tentang latar belakang,  

tujuan, ruang lingkup, metode, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II:    Tinjauan Pustaka berisi konsep keluarga dan 

konsep penyakit, serta konsep lansia jika 

klien berusia lanjut. 

BAB III:  Tinjauan kasus meliputi pengkajian, 

diagnosa kep, rencana, implementasi dan 

evaluasi keperawatan.  

BAB IV:  Pembahasan yang menjelaskan kesenjangan 

antara teori dan kasus meliputi pengkajian, 

diagnosa kep, rencana, implementasi dan 

evaluasi keperawatan.  

     BAB V:   Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran  

Daftar Pustaka 

 

3. Kriteria dan Bobot 

Penilaian 

 

a. Cara penulisan 

Pendahuluan 

10% 

b. Cara penulisan tinjauan 

pustaka 

10% 

c. Cara penulisan tinjauan 

kasus 

20% 

d. Cara penulisan 

pembahasan 

15% 

e. Cara penulisan 

kesimpulan dan saran 

10% 

f. Kemampuan presentasi 15% 

g. Kemampuan menjawab 

dan berargumentasi   

20% 

 


