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       FM-POLTEKKES-SKA-BM-09-05/R0 

URAIAN TUGAS 

 

Prodi : Diploma IV Kebidanan 

Mata Kuliah : Teknologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan  

Kode MK : Bd.6.314 

Semester : III 

Jumlah SKS : 2 (1T, 1P) 

 

1. Tujuan Tugas 

Membuat makalah tentang penggunaan teknologi tepat guna dalam pelayanan 

kebidanan (disesuaikan dengan materi yang didapat). 

2. Uraian Tugas 

a. Obyek garapan 

Teknologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan: 

1) Teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kehamilan. 

2) Teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan persalinan dan bayi 

baru lahir. 

3) Teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan nifas. 

4) Teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan bayi dan balita. 

5) Teknologi terapan dan tepat guna dalam pelayanan kesehatan reproduksi 

dan Keluarga Berencana (KB). 

b. Prosedur pengerjaan tugas dan batasan-batasannya 

1) Kelas dibagi menjadi 28 kelompok, satu kelompok terdiri atas 1-2 orang 

mahasiswa. 

2) Tiap kelompok mencari sumber yang relevan dan memenuhi kaidah EBP 

dalam praktek kebidanan, kemudian mendiskusikan materi tersebut, dan 

menyusun laporan sesuai dengan sistematika penulisan laporan/makalah 

yang ditentukan. 

3) Makalah yang telah disusun dikonsultasikan pada pembimbing masing-

masing sebelum dipresentasikan sesuai dengan jadwal dosen mengajar 

(sesuai silabus). 

4) Laporan/ makalah dalam bentuk print-out dikumpulkan pada dosen 

pengampu masing-masing, dan untuk soft-file dikumpulkan pada dosen 
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koordinator mata kuliah pada akhir semester (sebelum UAS) dalam bentuk 

CD.  

c. Metode pengerjaan dan acuan yang digunakan 

Laporan/makalah terdiri atas 4 bab, dengan sistematika: 

1) Judul, identitas kelompok, identitas mata kuliah, dan dosen pengampu. 

2) Bab I Pendahuluan: terdiri atas 2 sub bab yaitu: a)latar belakang, b)tujuan 

penulisan laporan. 

3) Bab II Isi/Pembahasan: merupakan pembahasan materi, memenuhi kaidah 

5W1H. 

4) Bab III Simpulan: berisi simpulan penulisan. 

5) Daftar Pustaka: referensi minimal 10 tahun terakhir, dari buku/text-book, 

jurnal cetak, maupun jurnal online (nasional maupun internasional).  

6) Lampiran: artikel jurnal (full text) yang digunakan sebagai rujukan. 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan 

Luaran tugas berupa laporan diskusi/ makalah. Makalah diketik pada kertas 

ukuran A4, fontasi Arial 11, spasi 1,5. Kemudian dijilid mika warna hijau. 

Makalah masing-masing kelompok yang dikumpulkan dalam bentuk softfile 

disimpan menjadi satu direktori (makalah lengkap, lampiran artikel jurnal (full 

text), gambar ext.jpg/jpeg/gif yang digunakan). 

Contoh nama direktori: TTG-Kelas A-Emolien Topikal. 

Kemudian dikompilasi menjadi hasil pekerjaan satu kelas, untuk diserahkan 

pada dosen koordinator mata kuliah sebelum UAS. 

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,     September 2015 

Koordinator MK. Teknologi Tepat Guna 
dalam Pelayanan Kebidanan, 
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