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RANCANGAN TUGAS 

 

Mata Kuliah : Keterampilan Dasar Kebidanan II (KDK-II) 

Kode MK : Bd.203 

Semester : II 

Jumlah SKS : 3 (1T, 2P) 

 

1. Tujuan Tugas 

Melakukan diskusi kelompok dan menyusun hasil diskusi menjadi laporan 

diskusi tentang perawatan luka dalam praktek kebidanan. 

2. Uraian Tugas 

a. Obyek garapan 

Perawatan luka dalam praktek kebidanan 

b. Tugas yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya 

1) Prosedur 

a) Kelas dibagi menjadi 8 kelompok mahasiswa 

b) Tiap kelompok membahas materi (menyelesaikan masalah) sesuai 

dengan kasus yang diperoleh. 

c) Pembagian tugas pada masing-masing kelompok ditentukan oleh 

kelompok yang bersangkutan dengan proporsi yang sama 

d) Mahasiswa berdiskusi sesuai dengan kasus yang diperoleh untuk 

menyelesaikan permasalahannya, dengan urutan logis: memahami 

inti masalah, menyusun rencana strategi pemecahan masalah, dan 

menyelesaikan masalah serta mengecek ulang hasil diskusi. 

e) Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. 

f) Hasil diskusi dibuat laporan diskusi, dikumpulkan maksimal satu 

minggu setelah pembelajaran. 

2) Hasil yang Harus Dipresentasikan 

Hasil diskusi.  

c. Metode pengerjaan dan acuan yang digunakan 

Laporan diskusi disusun dengan sistematika: 

1) Judul dan identitas kelompok 

2) Kasus 

3) Penyelesaian Masalah 

a) Identifikasi istilah, gejala, dan data dasar 
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b) Diagnosis/rumusan masalah 

c) Penyebab 

d) Komplikasi 

e) Penatalaksanaan 

4) Dasar Teori 

a) Pengertian luka 

b) Jenis-jenis luka 

c) Fase penyembuhan luka 

d) Prinsip-prinsip penyembuhan luka 

e) Factor-faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka 

f) Komplikasi penyembuhan luka 

g) Konsep dasar penjahitan luka 

h) Penjahitan luka 

5) Pembahasan 

6) Daftar Pustaka : minimal 5 buku referensi sesuai yang ada pada silabus 

7) Lampiran : dilampirkan uraian tugas yang dilakukan masing-masing 

anggota kelompok 

Pokok pembahasan materi (poin 5) merupakan poin-poin penting yang akan 

dibahas atas uraian pertanyaan yang dirumuskan sesuai kasus yang 

dibahas. 

d.  Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan 

Makalah diketik pada kertas ukuran A4, fontasi Arial 11, spasi 1,5. Kemudian 

dijilid mika warna hijau. 

3. Kriteria Penilaian   

Penilaian tugas terdiri atas dua macam penilaian, yaitu penilaian laporan dan 

penilaian presentasi. Penilaian laporan dan penilaian presentasi merupakan 

penilaian kelompok. Masing-masing mempunyai bobot 50%. Instrument yang 

digunakan adalah rubrik.   

 

Klaten,    April 2014 

Pengampu, 

 

 

 

 

Gita Kostania, S.ST.,M.Kes. 

NIP. 19861216 201212 2 002 
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RUBRIK PENILAIAN LAPORAN 

 

Laporan 
Diskusi 

Aspek Kriteria 

4 3 2 1 

1. Isi laporan diskusi Lengkap dan 
detail 

Lengkap, tidak 
detail 

Tidak lengkap, 
detail 

Tidak lengkap 
dan tidak detail 

2. Sistematika 
Laporan  

Sistematik dan 
lengkap  

Lengkap namun 
kurang sistematik  

Sistematik namun 
kurang lengkap 

Kurang 
sistematik dan  
kurang lengkap 

3. Penulisan Bahasa 
komunikatif dan 
pembahasan 
mendetail 
 

Bahasa kurang 
komunikatif 
namun 
pembahasan 
mendetail 

Bahasa 
komunikatif 
namun  
pembahasan 
kurang mendetail  

Bahasa kurang  
komunikatif dan  
pembahasan 
kurang mendetail 

4. Daftar Pustaka Penyusunan 
alfabetis (sistem 
Harvard), referensi 
10 tahun terakhir 

Penyusunan 
alfabetis (sistem 
Harvard), referensi 
lebih dari 10 tahun 
terakhir 

Penyusunan tidak 
alfabetis (sistem 
Harvard), referensi 
10 tahun terakhir 

Penyusunan 
tidak alfabetis 
(sistem Harvard), 
referensi lebih 
dari 10 tahun 
terakhir 

5. Ketepatan Waktu 
Pengumpulan 
Laporan 
Penelitian 

Jika pengumpulan 
laporan sesuai 
dengan waktu 
yang telah 
ditentukan 

Jika pengumpulan 
laporan terlambat 
1 hari dari waktu 
yang telah 
ditentukan 

Jika pengumpulan 
laporan terlambat 
2-3 hari dari waktu 
yang telah 
ditentukan 

Jika 
pengumpulan 
laporan terlambat 
>3 hari dari waktu 
yang telah 
ditentukan 
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RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI 

 

No Aspek Kriteria 

 1 Penguasaan 

materi yang 

dipresentasikan  

 

4. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan sangat baik                                                          

3. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan cukup baik                                                          

2. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan kurang baik                                                          

1. Menunjukkan penguasaan materi presentasi dengan sangat 

kurang baik                                                          

2 Sistematika 

presentasi 

4. Materi presentasi disajikan secara runtut dan sistematis 

3. Materi presentasi disajikan secara runtut tetapi kurang  sistematis 

2. Materi presentasi disajikan secara kurang runtut dan tidak 

sistematis 

1. Materi presentasi disajikan secara tidak runtut dan tidak sistematis 

3 Penggunaan 

bahasa  

4. Bahasa yang digunakan sangat mudah dipahami 

3. Bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami 

2. Bahasa yang digunakan agak  sulit dipahami 

1. Bahasa yang digunakan sangat sulit dipahami 

4 Ketepatan 

intonasi dan 

kejelasan 

artikulasi 

4. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tepat dan 

artikulasi/lafal yang jelas 

3. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang agak tepat 

dan artikulasi/lafal yang agak  jelas 

2. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang kurang tepat 

dan artikulasi/lafal yang kurang  jelas 

1. Penyampaian materi disajikan dengan intonasi yang tidak tepat 

dan artikulasi/lafal yangtidak  jelas 

5 Kemampuan 

memanfaatkan 

media presentasi 

4. Media yang dimanfaatkan sangat jelas, menarik, dan menunjang 

seluruh sajian 

3. Media yang dimanfaatkan jelas tetapi kurang menarik 

2. Media yang dimanfaatkan kurang jelas dan tidak menarik 

1. Media yang dimanfaatkan tidak  jelas dan tidak  menarik 

6 Kemampuan 

mempertahankan 

dan menanggapi 

pertanyaan atau 

sanggahan 

4. Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan arif dan bijaksana 

3. Mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan/sanggahan dengan cukup baik 

2. Kurang mampu mempertahankan dan menanggapi pertanyaan 

atau sanggahan dengan baik 

1. Sangat kurang mampu mempertahankan dan menanggapi 

pertanyaan atau sanggahan  
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