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URAIAN TUGAS 

 

Mata Kuliah : Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Prodi : Diploma IV Kebidanan 

Semester : II 

Jumlah SKS : 5 (3T, 2P) 

 

1. Tujuan Tugas 

Membuat laporan problem solving atas permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan asuhan kehamilan dengan menerapkan evidence based 

midwifery.  

2. Uraian Tugas 

a. Obyek garapan 

Pelayanan asuhan kebidanan pada kehamilan. 

b. Tugas yang harus dikerjakan dan batasan-batasannya 

1) Prosedur 

a) Tugas ini merupakan tugas individu  

b) Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan asuhan 

kehamilan 

c) Buatlah ilustrasi kasus berdasarkan permasalahan tersebut 

d) Uraikan pemecahan masalah tersebut berdasarkan prinsip problem 

solving  

e) Carilah bukti yang mendukung dalam pemecahan masalah tersebut 

(menerapkan evidence based midwifery) 

f) Simpulkan hasil akhir dalam penerapan evidence based midwifery 

tersebut 

g) Hasil tersebut disusun dalam bentuk laporan terstruktur. 

2) Hasil Garapan 

Laporan hasil penerapan evidence based midwifery.  

c. Metode pengerjaan dan acuan yang digunakan 

Sistematika laporan: 

1) Judul dan identitas  
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2) A. Skenario dan identifikasi masalah 

3) B. Pemecahan Masalah 

4) C. Pelacakan publikasi ilmiah (langkah-langkah pencarian jurnal) 

5) D. Identifikasi jurnal 

6) E. Kesimpulan akhir 

7) Lampiran: lampirkan jurnal dalam bentuk print out file pdf atau print out 

laman web pada browser. 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan 

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

dijilid mika warna merah. Jumlah halaman tidak dibatasi. Laporan dalam 

bentuk printout dikumpulkan 3 minggu setelah tugas diberikan. Laporan 

dalam bentuk softfile (laporan dan lampiran jurnal) dibuat dalam satu 

directory, kemudian dikompres (zip, rar) lalu dikirim ke alamat e-mail: 

oshigita@gmail.com, dengan format subyek: Prodi D4-kelas-3 angka 

belakang dari NIM-Nama. Pada berita e-mail, ditulis rincian masalah yang 

diangkat. Contoh subyek e-mail: Prodi D4-A-017-Ayu Shita.  

E-mail dikirim paling lambat 3 minggu setelah tugas diberikan. Kesalahan 

dalam pengiriman e-mail, tidak akan diproses untuk dinilai. 

3. Kriteria Penilaian   

Penilaian tugas terdiri atas tiga macam penilaian, yaitu: penilaian isi laporan, 

penilaian penyusunan laporan, dan penilaian pengiriman laporan.   
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