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sama dan saling melengkapi dalam mengelola proses pembelajaran mata kuliah
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional untuk mewujudkan hidup sehat bagi setiap penduduk serta menigkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dalam menunjang kesejahteraan
umum nasional. Pengelolaan kesehatan yang terpadu perlu dikembangkan gana
mendorong peran serta masyarakat (GBHN, 1993:Nining R, dkk, 2002).
Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah
keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat merupakan tujuan dari keperawatan, komunitas (Ferry Efendi dan
Makhfudli, 2009).
Lebih dari lima dekade Indonesia diselimuti dengan masalah kesehatan
masyarakat seperti kurangnyan kesadaran tentang lingkungan yang sehat, kurang
berkonsultasi dengan petugas kesehatan, dan menganggap penyakit bisa sembuh
sendiri, sehingga terjadi peningkatan baik penyakit tidak menular, maupun tidak
menular.
Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan
nilai (values), perhatian (interest) yang merupakan kelompok khusus dengan
batas geografi yang jelas, serta norma dan nilai yang telah melembaga
(Sumijatun dkk, 2006). Keperawatan komunitas merupakan salah profesi dalam
mempertahankan dan meningkatkan kesehatan serta memberikan bantuan
melalui intervensi keperawatan sebagai dasar keahliannya dalam membantu
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi berbagai
masalah kesehatan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Ferry
Efendi dan Makhfudli, 2009).
1
Panduan Profesi Ners Stase Komunitas

Keperawatan komunitas lebih menekankan pada upaya peningkatan
kesehatan dan pencegahan terhadap berbagai gangguan kesehatan dengan tidak
melupakan upaya pengobatan, perawatan, serta pemulihan bagi yang sedang
menderita penyakit maupun dalam kondisi pemulihan terhadap penyakit (Wahit
Iqbal dkk, 2011).
Perawat sebagai salah satu tenaga profesi dalam bidang kesehatan
perlu berperan serta dalam pembangunan kesehatan dan dilaksanakan dalam
bentuk pelayanan keperawatan untuk mendukung program pemerintah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan
ilmu dan kiat keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan di komunitas,
Beberapa upaya kesehatan masyarakat memerlukan dukungan dan
peran serta masyarakat seperti pelayanan dasar puskesmas khususnya
kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, keluarga berencana, kesehatan
lingkungan, pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, penyuluhan
kesehatan dengan 18 usaha kesehatan pokok puskesmas dan upaya perawatan
kesehatan masyarakat melalui pos pelayanan terpadu (Effendy, 1995).
Dalam mengatasi masalah kesehatan pemerintah meluncurkan upaya
promotif,

preventif,kuratif,

dan

rehabilitative,

namun

hasilnya

belum

berdampak positif karena masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk
bekerjasama baik dari lintas sektoral maupun lintas program. Peningkatan
status kesehatan masyarakat tidak hanya pemerintah, tetapi membutuhkan
koteribusi dari semua komponen yang ada, termasuk institusi pendidikan
kesehatan seperti Jurusan keperawatan yang bernaung dibawah payung
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang telah berperan aktif dalam bidang
kesehatan dengan menerjunkan mahasiswa semester VI untuk bergabung
dengan masyarakat setiap tahun, dan yang terakhir mahasiswa program PPN
Jurusan Keperawatan Kupang tahun 2019 melaksanakan pengambilan data
Keperawatan Komunitas di Desa Oelomin dengan menggunakan pendekatan
2
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masyarakat berbasis keluarga dalam rangka melakukan pembinaan, mengatasi
masalah kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dan
mandiri, melalui asuhan keperawatan komunitas menggunakan pendekatan
proses

keperawatan

komunitas

yang

diawali

dari

pengkajian

atau

mengumpulkan data, analisa, menentukan diagnose atau permasalahan dan
menyusun

rencana

sesuai

permasalahan

yang

ditemukan,

kemudian

pelaksanaan dan evaluasi.
Perawatan kesehatan masyarakat di tunjukan kepada individu, keluarga,
dan kelompok melalui upaya peningkatan, pemeliharaan, dan penyuluhan
kesehatan; dengan sasan masyarakat dalam pelayanan kesehatan sebagai
upaya peningkatan kesehatan dengan metode kerja sama sebagai mekanisme
dalam mempermudah pencapaian tujuan yang berarti masyarakat di libatkan
secara aktif .
Dalam pelaksanaan, perawatan kesehatan masyarakat (Nusring Proces
!omunity)" diupayakan dekat dengan masyarakat, strategi pelayanan
kesehatan dengan metode pendekatan yang menjadi acuan pelayanan
kesehatan yang akan di berikan. Peran serta masysrakat sebagai bentuk
tanggung jawab atas kesehatan akibat; ketidakmampuan, ketidak tahuan dan
ketidakmampan masysrakat dalam mengenal masalah kesehatan dan
menggunakan

lingkungan

yang

baik

sehingga

perawata

berusaha

memandirikan masyarakat sdalam memodifikasi lingkngan merupakan
bentuk pengorganisasian yang paling tepat digunakan.
1.2.Tujuan
1.2.1. Tujuan Umum
Pada akhir Praktik komunitas, mahasiswa mampu melakukan asuhan
keperawatan untuk pencegahan primer, sekunder, dan tersier kepada individu,
keluarga, kelompok khusus di komunitas dengan masalah kesehatan yang
3
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bersifat aktual, resiko dan potensial, menjalankan fungsi advokasi, membuat
keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil penelitian terkini terkait
dengan keperawatan keluarga dan komunitas.
1.2.2. Tujuan Khusus
Pada akhir Praktik profesi Ners komunitas, mahasiswa dapat :
1. Melakukan

komunikasi

yang

efektif

dalam

pemberian

asuhan

keperawatan pada individu, keluarga, kelompok khusus di komunitas
2. Menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam TIM
3. Menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan
bertanggung jawab
4. Menggunakan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah yang
terkait dengan individu, keluarga, kelompok khusus di komunitas
5. Bekerjasama dengan unsur terkait di masyarakat dalam menerapkan
asuhan keperawatan komunitas
6. Menggunakan langkah pengambilan keputusan etis dan legal
7. Memberikan asuhan keperawatan yang peka budaya dengan menghargai
etnik, agama dari setiap individu, keluarga, kelompok khusus di
komunitas sebagai klien yang unik
8. Mengkolaborasikan

berbagai

aspek

dalam

pemenuhan

kebutuhan

kesehatan secara individu, keluarga, masyarakat dan komunitas
9. Mendemonstrasikan keterampilan teknis keperawatan yang sesuai dengan
standart yang berlaku atau secara kreatif dan inovatif agar pelayanan yang
diberikan efektif dan efisien
10. Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif di tatanan komunitas
dalam aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui
pemberdayaan masyarakat
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11. Mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis dalam mengembangkan
asuhan keperawatan keluarga dan komunitas
12. Memberikan asuhan keperawatanyang berkualitas secara holistik,
kontinyu dan konsisten
13. Menjalankan fungsi advokasi untuk mempertahankan hak individu,
keluarga, masyarakat dan komunitas agar dapat mengambil keputusan
14. Mempertahankan lingkungan yang aman dan kondusif secara konsisten
melalui penggunaan strategi manajemen kualitas dan manajemen resiko
15. Memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan mempertahankan
akontabilitas asuhan keperawatan yang diberikan
16. Mengembangkan

potensi

diri

untuk

meningkatkan

kemampuan

profesional
17. Menggunakan hasil penelitian untuk diterapkan dalam pemberian asuhan
keperawatan
18. Mampu melaksanakan terapi modalitas/komplementer sesuai dengan
kebutuhan klien

5
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.BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAN
2.1. Definisi Komunitas menurut para pakar
1). Menurut WHO (1974) dalam Harnilawati (2013)
Komunitas sebagai suatu kelompok sosial yang di tentutkan oleh
batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada
rasa saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu
dan yang lainnya.
2). Menurut Spradley (1985) Harnilawati (2013)
Kkomunitas sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar
pengalaman penting dalam hidupnya.
3). Menurut Sumijatun dkk (2006) dalam Harnilawati (2013)
Komunitas (community) adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai
persamaan nilai (values), perhatian (interest) yang merupakan kelompok
khusus dengan batas-batas geografi yang jelas, dengan norma dan nilai yang
telah melembaga.
2.2. Keperawat Komunitas
Secara

umum

Keperawatan

adalah

suatu

bentuk

pelayanan

professional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan
biologi, psikologi, sosial dan spritual secara komprehensif, ditujukan kepada
individu keluarga dan masyarakat baik sehat maupun sakit mencakup siklus
hidup manusia (Harnilawati, 2013).
2.3 Tujuan, Keperawatan Komunitas
1). Tujuan Umum
Pelayanan keperawatan secara langsung (direct care ) terhadap individu,
keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas secara langsung
6
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terhadap kesehatan seluruh masyarakat (health general community)
dengan mempertimbangkan permasalahan atau isu kesehatan masyarakat
yang dapat mempengaruhi keluarga, individu, dan kelompok.
2) Tujuan Khusus:
a). Mengindentifikasi masalah kesehatan yang dialami
b). Menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan maslah tersebut
c). Merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan
d). Menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi
e). Mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi
2.4. Fungsi Keperawatan Komunitas(Mubarak,2006).
1) Memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi
kesehatan masyarakat dan keperawatan dalam memecahkan masalah klien
melalui asuhan keperawatan.
2) Agar masyarakt mendapatkan pelayan yang optimal sesuai dengan
kebutuhannnya di bidang kesehatan.
3) Memeberikan asuhan keperawatan melalui pendekatan pemecahan masalah,
komunikasi yang efektif dan efisien serta melibatkan peran serta masyarakat.
4) Agar

masyarakat

bebas

mengemukan

pendapat

berkaitan

dengan

permasalahan atau kebutuhannya sehingga mendapatkan penanganan dan
pelayanan yang cepat dan pada akhirnya dapat mempercepat proses
penyembuhan
2.5. Prinsip Keperawatan Komunitas
1). Kemanfaatan
Semua tindakan dalam asuhan keperawatan harus memberikan manfaat yang
besar bagi komunitas. Intervensi atau pelaksanaan yang dilakukan harus
memberikan

manfaat

sebesar-besarnya

bagi

komunitas,

keseimbangan antara manfaat dan kerugian (Mubarak, 2009).
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artinya

ada

2). Kerjasama
Kerjasama dengan klien dalam waktu yang panjang dan bersifat berkelanjutan
serta melakukan kerja sama lintas program dan lintas sektoral (Riyadi, 2007)
3). Langsung
Asuhan keperawatan diberikan secara langsung mengkaji dan intervensi, klien
dan lingkunganya termasuk lingkungan sosial, ekonomi serta fisik mempunyai
tujuan utama peningkatan kesehatan (Riyadi, 2007).
4). Keadilan
Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas dari
komunitas itu sendiri. Dalam pengertian melakukan upaya atau tindakan
sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas (Mubarak, 2009).
5.) Otonomi Klien
Komunitas diberi kebebasan dalam melaksanakan beberapa alternatif terbaik
dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada (Mubarak, 2009).
2.6. Peran Perawat Komunitas
1). Pelaksana pelayanan kesehatan
Sebagai Clinical Nurse specialist (CNS) sebaga pelayanan pada tingkat
individu, keluarga dan kelompok dengan bentuk tanggung jawab pada upaya
prmotif

dan

preventif

dalam

meningkatkan

status

kesehatan

masyarakat sedangkan Famili nurse practitioner(FNP) merupakan memeberi
perawatan kesehatan pada klien dengan masalah kompleks pada uni rawa
jalan atau praktik komunitas dengan perhatian pada kondiri non patologis
2). Pendidik
Memberikan pendidikan dan pemahaman kepada individu, keluarga dn
kelompok masysrakat baik di rumah

dan Puskesmas yang dilakukan

secara terorganisir dalam menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi
perubahan perilaku sehatan dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal
dalam bentuk:
8
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a).Pemahaman perilaku sehat, b). Peningkatan dan pengaturan gizi, c).
Olahraga

secara

teratur,

d).

Pengolahan

stres,

e).

Pengobatan

berkelanjutan,f).Penggunaan obat, dan g). Perawatan mandiri
3). Administrasi
Mengelolah berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat
sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab perawatan komunitas
4). Konseling
Sebagi tempat konsultasi Individu, keluarga, kelompok dalam
memecahkan masalah kesehatan sehingga membantu memberikan jalan
keluar dalam mengatasi masalah yang hadapi
5). Peneliti
Melakukan

indentifikasi

terhadap

fenomena

yang

terjadi

di

masyarakat yang mengancam kesehatan, serta menemukan faktor yang
menjadi pencetus terjadinya masalah kesehatan tersebut.
2.7. Sasaran Keperawatan Komunitas
1). Individu
Anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan utuh dari aspek

biologi,

psikologi, social dan spritual.
2). Keluarga
Merupakan sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus menerus
dan terjadi interaksi satu sama lain baik secara perorangan maupun secara
bersama-sama, di dalam lingkungannya sendiri atau masyarakat secara
keseluruhan.
3). Kelompok Khusus
Kumpulan individu yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur,
permasalahan, kegiatan yang terorganisasi yang sangat rawan terhadap masalah
kesehatan.seperti

9
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a). Kelompok dalam kebutuhan perkembangan dan pertumbuhannya:
(Ibu hamil; Bayi baru lahir; Balita; Anak usia sekolah dan Usia lanjut)
b).Kelompok dengan kesehatan khusus yang memerlukan pengawasan,
bimbingan dan asuhan keperawatan,seperti: a) penyakit menular,( TBC,
lepra, AIDS,b). penynakit tak menular, seperti: penyakit diabetes mellitus,
jantung koroner, cacat fisik, gangguan mental
c). Kelompok yang mempunyai resiko terserang penyakit,:a).Wanita tuna susila;
b) penyalahgunaan obat dan narkoba, c) pekerja tertentu.
d). Lembaga sosial, perawatan dan rehabilitasi, diantaranya a) Panti wredha
b) Panti asuhan, c) Pusat rehabilitasi (cacat fisik, mental dan sosial) dan
d) Penitipan balita.
2.8. Falsafah Keperawatan Komunitas
Keperawatan komunitas merupakan proses pelayanan kesehatan akibat
pengaruh lingkunngan (bio-psiko-sosial-cultural-spritual) terhadap kesehatan dan
memberikan prioritas pencegahan dan peningkatan pencegahan. Falsafah yang
melandasi komunitas mengacu pada paradigma keperawatan secara umum yaitu
manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan kesehatan dan menjunjung
tinggi nilaidengan empat komponen dasar,sebagai berikut:
MANUSIA
Individu, keluarga,
kelompok khusu, masyarakat
KEPERAWATAN
Tingkat pencegahan

Kesehatan
Sehat Sakit

LINGKUNGAN
Fisik, Biologis, Psikologis,
Sosial, kulturan, spirituan

10
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1). Manusia.
sekumpulan individu yang berada pada lokasi dengan batas geografi tertentu
yang memiliki niliai keyakinan dan minat yang sama serta berinteraksi satu
sama lain untuk mencapai tujuan. secara holistik meliputi meliputi segi fisik,
emosional, spiritual, sosial dan intelektual baik sehat maupun sakit yang
mencakup seluruh proses kehidupan; sebagai sasaran pelayanan asuhan
keperawatan.
Masyarakat merupaka kelompok

yang terbentuk karena interaksi

antara manusia dan budaya dalam lingkungannya, bersifat dinamis dan terdiri
dari individu, keluarga, kelompok dengani tujuan dan norma sebagai sistem nila dengan.ciri
; interaksi antar warga, adat istiadat, norma, hukum, aturan khas yang mengatur
seluruh tingkah laku warga, suatu komunitas dlm satu waktu; rasa identitas kuat
yang mengikat semua warga (Kuncoroningrat, 1990)
2). Kesehatan.
Merupakan keseimbangan

yang dinamis sebagai dampak dari

keberhasilan mengatasi stressor sehingga bebas dari gangguan pemenuhan
kebutuhan dasar dan mampu melaksanakan peran dan fungsi secara efektif dan
efisien.
3). Lingkungan.
Berfokus pada factor internal dan eksternal atau pengaruh disekitar
klien yang bersifat biologis, psikologis, social, cultural dan spiritual. Agent –
host – environmental triangel model dapat membantu memahami hubungan
kesehatan masyarakat yang dapat digunakan dalam memprediksi penyakit atau
faktor yg berisiko tinggi menyebabkan terjadinya masalah kesehatan sehingga
membantu perawat meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat.

11
Panduan Profesi Ners Stase Komunitas

4). Keperawatan.
Keperawatan merupakan kemampauan profesional dalam pelayanan
kepada

masyarakat dengan penekanan pada kelompok risiko tinggi, dalam upaya

pencapaian derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan dengan menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan
melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelayanan
keperawatan (Spradley, 2008; Logan & Dawkin, 2011 Intervensi dan tindakan
keperawatan untuk menekan stressor, melalui pencegahan primer, sekunder
dan tersier(Efendi Ferry dan Makhfudli, 2009)
2.9. Pencegahan keperawatan komunitas (Mubarak 2009)2
1).Pencegahan primer
Pelayan ditunjukkan untuk menghentikan penyakit sebelum terjadi
karena itu pencegahan primer mencakup peningkatan derajat kesehatan
secara umum dan perlindungan spesifik. Promosi kesehatan secara umum
mencakup pendidikan kesehatan baik pada individu maupun kelompok.
Pencegahan primer juga mencakup tindakan spesifik yang melindungi
individu melawan agen-agen spesifik misalnya tindakan perlindungan yang
paling umum yaitu memberikan imunisasi pada bayi, anak balita dan ibu
hamil, penyuluhan gizi bayi dan balita.
2). Pencegahan sekunder
Pelayanan untuk menditeksi penyakit lebih awal dengan mengobati
secara tepat. Kegiatanyang mengurangi faktor resiko dikalifikasikans ebagai
pencegahan sekunder misalnya memotivasi keluarga untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan secara berkala pada faske terdekat.
3).Pencegahan tertier
Mencakup pembatasan kecacatan kelemahan pada individu dengan stadium
dini dan rehabilitasi pada orang yang mengalami kecacatan agar dapat
berfungsi sesuai dengan kemampuannya, misalnya mengajarkan latihan fisik
pada penderita patah tulang.
Panduan Profesi Ners Stase Komunitas
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2.10. Ruang lingkup Praktik keperawatan Komunitas
1). Perawatan Kesehatan Sekolah
Pelayanan kesehatan komuntas lebih fokus dalam pencegahan dan
penatalaksanaan penyakit menular mellui upaya prefentif dan kuratif karena
siswa membutuhkan kesehatan untuk belajar dengan baik, efektif dan
mengahsilkan sumberdaya manusia yang bermutu dengan fokus pelayanan
kesehatan

pada

peningkatan

kesehatan

dan

pencegahan

penyakit,

mengidentifikasi masalah kesehatan dan pemecahannya dan memberikan
pendidikan kesehatan tentnag perilaku hidup bersih dan sehatan (PHBS)
2). Perawatan Kesehatan Kerja
Perawatan

kesehatan

komunitas

memberikan

pelayanan

pada

kelompok kerja melaui promosi, proteksi dan pemulihan kesehatan yang
berhubungan dengan keselamatan kerja, guna pencegahan penyakit dan
kecekaan kerja, meningkatkan kesehatan secara optimal dan mengahsil
tenaga yang produktif dan sehat dengan tujuan: melindungi tenaga kerja dari
ancaman

kesehatan; menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan

kapasitas fisik, mental dan emosional tanpa membahayakan kesehatan dan
mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal.

13
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BAB III
STANDART KOMPETENSI KEPERAWATAN KOMUNITAS

3.1.Standar pengkajian
Perawat kornunitas mengkaji status kesehatan mengidcntifikasi
surnber daya yang ada di komunitas, masukan dari komunitas dan pemangku
kepentingan (stakeholder), secara profesional, dengan kompensi sbb:
1).Mengumpulkan data dari berbagai surnber yang berhubungan dengan
masyarakat skala luas atau komunitas khusus.
2).Menentukan prioritas pengkajian berdasarkan kebutuhan kornunitas.
3).Melakukan pengkajian berdasarkan kriteria

yang ditentukan untuk

memenuhi kebutuhan komunitas, dengan memperhatikan nilai kepercayaan,
sumber, dan faktor lingkungan yang relevan.
4).Menganalisis data menggunakan teknik pemecahan masalah dan model
keperawatan, kesehatan masyarakat.
5).Menggunakan

data

untuk

mengidentifikasi

kecenderungan

dan

penyimpangan dari pola kesehatan komunitas.
6).Menerapkan

etik,

hukum,

dan

menghormati

privasi

klien

dalam

mengumpulkan, mengolah, serta menyampaikan hasilnya.
3.2. Standar prioritas dan diagnosis komunitas
Perawat komunitas menganalisis hasil pengkajian dalam menentukan masalah,
merumskan diagnosis, dan meprioritaskan dengan komptensi bb;
1).Mendapatkan prioritas atau diagnosis keperawatan komunitas

berdasarkan

data yang diperoleh dari komunitas.
2).Menganalisis data yang b/d akses dan penggunaan pelayanan kesehatan
3).Menganalisis faktor yang b/d promkes dan pencegahan penyakit termasuk
paparan yg berpotensi tejadinya masalah kesehatan.
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3.3.Standar identifikasi hasil
Perawat

komunitas

mengidentifikasi

hasilyang diharapkan

untuk

merencanakan berdasarkan prioritas diagnosis dengan komptensi sbb;
1).Melibatkan masyarakat, profesi lain, organisasi, dan pemangku kepentingan
dalam merumuskan masalah kesehatan komunitas.
2).Mempertimbangkan kepercayaan dan nilai komunitas, risiko, keuntungan,
biaya. bukti iimiah terkini, dan keahlian ketika merumuskan prioritas.
3).Memasukkan pengetahuan tentang

fakror lingkungan dan kejadian,

sumberdaya yang tersedia, waktu yang diperkirakan, dan pertimbangan
privasi dalam mencntukan hasil yang diharapkan.
4).Mengembangkan hasil yang diharapkan serta menyediakan kelanjutan proses
dari kebutuhan komunitas.
5).Memodifikasi hasil yang diharapkan berdasarkan perubahan status
kebutuhan dan perhatian komunitas serta ketersediaan sumber daya.
6).Dokumen hasil yang diharapkan sebagai tujuan yang bisa diukur
rnenggunakan bahasa yang dapat dimcngerti .
3.4.Standar perencanaan
Perawat komunitas mengembangkan perencanaan untuk mengidentifikasi
strategi, tindakan, dan alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan
kriterian sbb:
1).Mengembangkan perencanaan

pelayanan yang berhubungan dengan

kesehatan berdasarkan masalah dan prioritas yang ada .
2).Masukkan metode promosi,pemulihan kesehatan; pencegahan penyakit,
kecelakaan, serta respons terhadap keadaan gawat darurat yang menjadi
kebutuhan komunitas.
3).Menetapkan perencanaan yang menggambarkan kompetensi budaya,
pendidikan dan prinsip prioritas yang mewakili kebutuhan komunitas.
4).Mempertimbangkan dampak ekonomi dari perencanaan komunitas.
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5).Mendokumentasikan perencanaan menggunakan bahasa yang menghormati
kultur masyarakat dan dapat dipahami oleh masyarakat.
3.5.Standar Implementasi
1).Mengimplementasikan rencana yang telah identifikasi secara arnan, sesuai
jadwal, dan berkolaborasi dengan tim multi-sektor,
2).Menerapkan strategi berbasis bukti dan rencana tindakan, terrnasuk
kesempatan untuk membangun jaringan (network) dan advokasi yang spesifik
yang menjadi perhatian dan kebutuhan komunitas.
3).Menggunakan surnber daya komunitas ketika mengimplemetasikan.
4).Memantau irnplementasi dari perencanaan dan pengukuran status kesehatan.
5).Memberikan pendidikan kesehatan yang sesuai dalam implementasi kesehatan
6).Menentukan pengajaran dan metode belajar yang sesuai dengan komunitas
dan identifikasi sasarannya.
7).Menawarkan budaya yang sesuai promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan
informasi keamanan lingkungan,.
8).Melakukan

kolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk memfasilitasi

partisipasi dalam pelayanan kesehatan sesuai program.
9).Berkomunikasi secara efektif dengan menggunakan berbagai media Perawat
komunitas mengimplementasikan rencana yang telah dlidentifikasi bersama
tim kesehatan lain
3.6.Standar evaluasi
Perawat

komunitas melakukan evaluasi status kesehatan komunitas

dengan kriteria sbb.
a).Melakukan evaluasi berdasarkan kriteria hasil pelayanan dalam komunitas
b).Mengumpulkan data secara sistematis, dengan metode ilmiah untuk
menentukan efektivitas intervensi keperawatan kesehatan komunitas dalam
kebijakan, program.
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c).Berpartisipasi dalam proses dan evaluasi hasil dengan aktivitas pemantauan
(monitoring) program dan pelayanan.
d).Mendokumentasikan

hasil

dari

evaluasi

termasuk

perubahan

atau

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas intervensi.
e).Menyampaikan hasil evaluasi kepada komunitas dan pemangku kepentingan
sesuai hukum dan peraturan yang ada.
3.7. Standar Kolaborasi
Perawat kesehatan komunitas berkolaborasi dengan perwakilan kornunitas,
organisasi, dan tenaga profesionallain dalam menyediakan dan melakukan
promosi kesehatan pada komunitas, dengan kriteria sbb:
1).Melakukan komunikasi dengan berbagai institusi dalam komunitas untuk
mengembangkan kemitraan yang berfokus pada masalah kesehatan.
2).Melakukan koordinasi dengan individu, kelompok, dan organisasi berbasis
komunitas dalarn pengkajian, perencanaan, implernentasi, dan evaluasi
komunitas yang berfokus pada kebijakan, program, dan pelayanan.
3).Mengaplikasikan pengetahuan keperawatan dan kesehatan kornunitas ke tim
interdisiplin, adrninistrasi, pembuat kebijakan, organisasi komunitas,
masyarakat, dan mitra multi sektor.
4).Melakukan kerja sama dengan i1mulain dalam pengajaran, pengembangan
program, implementasi, penelitian, serta advokasi kcbijakan masyarakat.
5).Memberi

kontribusi

dengan

tim

multi-scktor

lain

dalam

mengirnplementasikan kebijakan kesehatan masyarakat yang dibutuhkan
seperti identifikasi kasus, manajemen program, dan laporan pendelegasian.
6).Melakukan kerja sama dengan individu, kelompok, koalisi, dan organisasi
untuk berubah yang akan berefek pada kebijakan kesehatan, program, dan
layanan untuk memberikan hasil yang positif.
7).Mendokumentasikan interaksi kolaboratif dan proses terkait kebijakan,
program, dan pelayanan.
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3.8.Standar Etik
1).Mengaplikasikan kode etik untuk perawat dengan pernyataan yang diuraikan
(ANA,2001) dan prinsip etik praktik kesehatan komunitas (Public Health
Leadership Society,2002) untuk panduan praktik keperawatan kesehatan
komunitas.
2).Memberikan program pelayanan dengan cara rnelindungi dan rnenghormati
autonorni, harga diri, dan hak kornunitas dan individu.
3).Menerapkan standar etika dalarn advokasi kesehatan dan kebijakan sosial.
4).Mempertahankan kerahasiaan individu sesuai regulasi.
5).Membantu individu, kelompok, dan komunitas dalam mengembangkan
keterampilani.
6).Mempertahankan hubungan profesional dengan individu dan kelompok
dalam komunitas ketika memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.
7).Mendemonstrasikan komitmen untuk mengembangkan Iingkungan dan
kondisi dengan gaya hidup sehat kemungkinan dipraktikkan oleh individu,
ternan, dan komunitas dalam bermitra.
8).Mengklarifikasi isu sosial yang penghambat hidup dengan kondisi sehat.
9).Berperan dalarn memecahkan isu etik yang melibatkan ternan, kelompok
komunitas, sistem, dan pemangku kepentingan lain.
3.9.Standar Penelitian
a).Menggunakan bukti terbaik dari hasil penelitian untuk panduan dalarn
praktik, kebijakan, dan keputusan pemberian layanan.
b).Secara aktif berperan aktif damal penelitian sesuai tingkat pendidikan dan
posisi sese orang.
c).Identifikasi komunitas dan kesempatan profesional yang ada untuk
keperawatan dan penelitian kesehatan masyarakat.
d).Berpartisipasi dalam lembaga, organisasi, atau komite penelitian yang
berfokus komunitas.
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e).Mengimplementasikan protokol hasil penelitian.
f). Menganalisis dan menginterpretasi penelitian untuk aplikasi bagi praktik
yang berfokus pada komunitas secara kritis.
g).Menerapkan hasil penelitian keperawatan dan kesehatan masyarakat dalam
pengembangan kebijakan, program, dan pelayanan bagi komunitas.
3.10. Analisa Standar Kompetensi
1.Kompetensi: menerapkan konsep dasar keperawatan
komunitas, prinsip etik dan legal, prinsip pendidikan
kesehatan, prinsip penelitian, prinsip ilmu keperawatan
Mahasiswa mampu
melakukan pengkajian
pada kelompok
komunitas dan
menganalisa hasil
Mahasiswa mampu
mengevaluasi tindakan
pemenuhan kebutuhan
keluarga dan kelompok di
komunitas dan
merencanakan tindak
lanjut

Menerapkan berbagai
prinsip kependidikan
kesehatan dengan
sasaran klien, teman
sejawat dan tim
kesehatan dlm
bidang keperawatan

Mahasiswa mampu
menganalis,
merumuskan
masalah kesehatan
maysrakat
Mahasiswa mampu
mengimplementasikan
tindakan keperawatan
dalam
pemenuhan kebutuhan
kelompok dan masyarakat
di
komunitas

Mahasiswa mampu
Menrencankan tindakn
keperawatan komunitas
berdasarkan masalah yang
telah diprioritaskan

Mahasiswa mampu
mengimplementasikan
tindakan atau prosedur untuk
pemenuhan kebutuhan
kelompok dan masyarakat
di komunitas

Mahasiswa mampu
Berkomunikasi
terapeutik pada klien,
teman sejawat dan
tim kesehatan

Menerapkan
prinsip etik dan
legal dalam
pelaksanaan prakti

Menunjukkan
peran leader dlm
mengelola praktik
keperawatan komunitas

Menerapkan prinsip
penelitian dalam praktik
keperawatan komunitas
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BAB VI
STRATEGI PELAKSANAAN PRAKTIK KLINIK
PROFESI NESR STASE KOMUNITAS
4.1. Dasar Hukum pelaksaan Praktik keperawatan Komunitas
1).Kalender Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang
2). Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 53 ayat 1 “
tenaga kesehatan berhak mempeoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai profesinya dan ayat 2 dan 4 tenaga kesehatan
dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standart profesi dan
menghargai hak pasien
3).Undang-Undang No 32 tahun 1996:
a.Pasal 21. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi keperawatan
b.pasal 22 setiap tenaga kesehatan wajib menghormati hak pasien, menjaga
rahasia identtitas dan kesehatan pribadi klien, memberikan infromasi yang
berhubungan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, membina
hubungan dengan masyarakat sehingga mendapat persetjuan tindakan .
c.Pasal 24 perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang
melakukan tugasnya sesuai standar profesi kesehatan
4).SK Menkes No 647 tahun 2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan
pasal 17 “ perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai
dengan kewenangan

yang diberikan berdasarkan pendidikan dan

pengalaman serat memberikan pelayanan berkewajiban memenuhi standart
profesi yang bersumber dari:
a). Orgaisasi Profesi (OP) 1993 rancangan standar profesi keperawatan
(Pelayanan,Praktik,Pendidikan)
b) Organisasi Profesi (OP) a999 Standar praktik perwatan Profesional
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c). Organisasi Profesi (OP) 2001 Standar proses perawatan dan standar
profesional yang berhubungan dengan sikap, tindakan profesi
5) Surat keputusan Yanmed No YM.00.03.2.6.7637 tanggai 18 Agustus 1993
tentang berlakukanya asuhan keperawatan di Rumah Sakit
6). Surat keputusan Yanmed No YM.00.03.2.6.7634 tanggal 17 Juli 1995
tentang berlakukanya istrumen Evaluasi standar asuhan keperawatan
7). Surat keputusan Dirjen Yanmed No 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang
registrasi dan praktik kepeawatan
4.2. Peserta dan syarat
4.2.1.Peserta
Peserta Praktik Komunitas adalah mahasiswa Profesi Ners Jurusan
keperawatan Kupang Politeknik Kesehatan Kemenkses Kupang Tahun
Akademik 2019/2020. berjumlah 21 orang
4.2.2.Syarat Peserta
Mahasiswa Program Profesi Ners Jurusan Keperawatan Politeknik
Kesehatan Kemekes Kupang yang

dapat melaksanakan Praktik Komunitas

dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Mahasiswa menguasai konsep dasar keperawatan dalam memberikan asuhan
keperawatan secara komprehensif (biopsiko-sosial-kultural dan spiritual)
2) Mahasiswa menguasai konsep KDM dalam rentang sehat dan sakit.
3) Mahasiswa wajib Menguasai dan telah lulus dalam ujian konsep teori asuhan
keperawatan komunitas dan keluarga secara mendalam.
4) Mahasiswa wajib mampu menguasai konsep teori kepemimpinan dalam
menggerakkan masyarakat.
5) Mahasiswa wajib menguasai dan telah dinyatakan lulusujian konsep teori
pemberdayaan masyarakat.
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6).Mahasiswa

memiliki

kmaampuan

menyelesaikan

masalah-masalah

keperawatan / kesehatan yang sering terjadi di masyarakat melalui upaya
promotif dan preventif.
7).Telah lulus mata kuliah Ilmu Keperawatan Komunitas I dan Keluarga.
8).Terdaftar sebagai mahasiswa Program Profesi Ners Jurusan Keperawatan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, telah melunasi segala administrasi
keuangan yang menjadi persyaratan untuk mengikuti Praktik Klinik Profesi
Ners Stase komunitas.
4.3.Bentuk kegiatan peserta praktik komunitas dalam kelmpok
1).Melakukan survey dengan metode wawancara kepada kepala keluarga
yang telah ditentukan
2). Melakukan tabulasi dan pengolahan data, berdasarkan hasil survey
3). Penysunan POA bersama masysrakat.
4). Menrecanakan dan mempersipakan MMD II pada setia kelompok
5). Menysusun Preplening MMD II
6).Melaksanan kegiatan MMD II (priorita masalah, penyusuna renacan
kegaiatan (POA) bersama masyarakat dengan sysrat: Telah melakukan
pendataan, tabulasi data, telah menyimpulkan masalah
7).Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai masalah yang telah dirumuskan
dalam kelompok, diawli dengan penyusunan Satuan Acara Penyuluhan (SAP)
dan atau Rencana kegiatan berupa Pre Planning
8).Menyusun laporan kelompok sesuai ketentuan akademik ( kertas ukuran A4
huruf Times Newroman, 1,5 spasi, rangkap 2 dan di hard cover sesuai dengan
ketentuan dan dikumpul sehari seblum penutupan.
4.4. Waktu dan Tempat Praktik Profesi Ners Stase Komunitas
4.4.1.Waku
1).Praktik selama 21 hari kerjan (6hari/minggu) hari minggu Istirahat.
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2).Berdasarkan kalende akademik Praktik Klinik Profesi Ners Stase komunitas
mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020
akan di laksanakan pada tanggal 13 Juli – 03 Agustus 2020, yang dibagi
dalam lima kelopok dengan jadwa kegiatan sbb:
Hari Kamis, 09 juli 20
Hari Jumad 10 Juli 20

Senin 13 Juli 2020

Selasa/ 14 Juli 2020

Rabu,15 Juli 2020

Rabu/ 16 Juli 2020

Jumat 17 Juli 2020

Sabtu /18Juli

Pembekalan
Pembukaan

1. Konsultasi dengan pembimbn
2. Survey dan pengumpulan data masalah kesehatan
masyarakat dan keluarga
3. Pengkajian dan Konsultasi Askep keluarga binaan
4. Survey dan pengumpulan data masalah kesehatan
masyarakat dan keluarga
Pengkajian dan Konsultasi Askep keluarga binaan
1. Tabulasi data kesehatan dan keluarga
2. Analisis data masalah kesehatan dan keluarga
3. Merumuskan masalah kesehatan dan keluarga
4. Pengkajian dan Konsultasi askep keluarga binaan
1. Konsultasi persiapan dan penetapan waktu MMD kelompok
2. Menyusun rencana Intervensi Keperawatan di Masyarakat
dan pembentukan tim Pokja Mahasiswa
3. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil
4. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok besar
1.MMD II tingkat kelompok
2. Konsultasi keluarga binaan dan ujian
3. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil
4. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok besar
1.MMD II tingkat kelompok
2. Konsultasi keluarga binaan dan ujian
3. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil dan Besar

Minggu 19 juli 2020

Istirahat

Senin 20 Juli

1. Kegiatan MMD II bagi yang belum
2. Implementasi hasil MMD II bagi yang sudah melaksanakan
MMD)
3. Konsultasi perencanaa Asuhan Keperawatan Keluarga
4. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil dan besar
1. Implementasi hasil MMD II
2. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil dan besar

Selasa /21 Juli
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Rabu /22 juli
Kamis/23 Juli

Jumat/24 Juli
Sabtu/025 Juli
Minggu 26 Juli
Senin/28 Juli

Selasa/29 Juli

Rabu/30 Juli
Kamis/31 Juli

Jumat/1 Agustus

1. Ujian Akhir Asuhan Keperawatan Keluarga
2. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil dan besar
1. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dll
2. Ujian Akhir Asuhan Keperawatan Keluarga
3. Menyusun dan kosultasi laporan kelompok kecil dan besar
1. Ujian Akhir Asuhan Keperawatan Keluarga
2. Menyusun dan kosultasi laporan kecil dan besar
1. Ujian Akhir Asuhan Keperawatan Keluarga
Istirahat
1. Melakukan penyuluhan dll
2. Konsultasi keluarga binaan dan Ujian Akhir Asuhan
Keperawatan Keluarga
1. Kunjungan keluarga binaan & menyusun laporan askep
keluarga
2. Persiapan dan Konsultasi MMD III
1.Konsultasi laporan Dusun dan Desa
2.Persiapan dan konsultasi MMD III
1. Perbaikan/Revisi laporan akhir PKN
2. Persiapan acara MMD III dan penutupan
1. Melaksanakan MMD dan penutupan kegiatan PKN

4.4.2. Tempat;
Praktik Klinik Profesi Ners Stase komunitas Jurusan Keperawatan tahun
2020 dilaksanakan di 39 Desa di kota kupang dengan sasaran pada 63 kepala
keluarga,”.dengan efektifitas 6 hari kerja perminggu
4.5.Tata tertib.
1). Pembagian tugas secara merata dan jelas
2). Melakukan tabulasi data di kampus secara bersama dalam kelompok dan
setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap hasil pendataannya.
3). Setiap kelompok wajib memiliki koordinator dan grup WA guna
memperlancar komunikasi
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4). Selesaikan aktivitas harian runagn yang digunakan harus bersih dan rapi
serta kunci diserahkan kepada bagian perlengkapan atau satpam.
6). Makan minum selama kegiatan diataur secara berkelompok melalui
swadana kelompok.
7).Nilai kehadiran mahasiswa selama Praktik Klinik Profesi Ners Stase
komunitas
harus 100% tanpa ijin.
8).Mahasiswa yang terlambat datang,harus mengganti praktik sesuai
keterlambatannya pada hari tersebut. ( menambah jam praktik ).
9). Jika mahasiswa berhalangan hadir harus mengganti praktik pada hari sabtu
atau minggu di tempat yang sama sesuai dengan jumlah hari ijin /alpa
3.6.Tim pembimbing dan tugasnya
Tim pembimbing adalah gabungan berjumlah 20 yang terdri dari Tim
departemen Komunitas 6 orang, pengelolah 4 orang serta tim hombays 10 orang
nama terlampir dengan tugas pembimbing sbb:
1). Melaksanakan bimbingan dalam pengenalan wilayah praktik keperawatan
komunitas termasuk orientasi wilayah, penduduk dan fasilitas Desa Binaan
2). Melaksanakan bimbingan lapangan pada setiap kegiatan
3). Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat berikut tokoh
masyarakat dengan melibatkan pamong Desa diantaranya:
a). Mengikuti pembekalan awal praktik lapangan di Balai Desa/ Kecamatan
b). Penyerahan mahasiswa dibalai desa/ Kecamatan
4). Mengikuti musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
5). Melakukan evaluasi kepada mahasiswa selama praktik komunitas
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BAB V
TAHAP PELAKSANAAN
PRAKTIK KEPERAWATAN KOMUNITAS

5.1. Tahap Persiapan
5.1.1. Departemen Komunitas
1).Peninjaua Lokasi
Dilakukan sebulan sebeln sebelum melakukan pengajuan propsal
praktik yang dilakukan oleh tim komunitas berkolaborasi dengan para kepala
Desa, Kecamatan dan Dinas kesehatan dibeberapa lokasi sebagai alternatif
pilihan dan disesuaikan dengan jumlah peserta didik
2).Pengajuan Proposal
Jika lokasi sudah di pastikan melalui kolaborasi antar tim komunitas
dan pimpinan daerah sebaga lokasi praktik, maka koordinator praktik
menjgajukan proposal perijinan menggunakan lokasi kepada Bupati yang
tembusannya disampaikan kepada Camat,Desa dan kepala Puskesmas
.3).Seleksai Administrasi dan Akademik
Untuk mengetaHuai peserta yang memenuhi syarat mengikuti praktik
komunitas

secara administrasi meliputi pembayaran yang dilakukan oleh

mahasiswa sebagai kewajiban guna mendukung kegiatan, serta mahasiswa
telah lulus mata kuliah keperawatan komunitas I,II
4). Perbekalan Peserta
Format pengkajian komunitas; ATK dan. sembilan pokok bahan makanan
serta pelengkapan penerangan sesuai anggaran yang ada
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5.1.2. Peserta
Alat masak; Alat tidur, PHN kit, yang berisi:Tensimeter, Stetoskop,
Termometer, Hb Sahli, Bak Instrumen berisi: meterline, pincet anatomis &
cirurgis, gunting, verban, tong spatel, refleks hammer, arteri klem, nald puder,
Kom
kecil dan kom sedang, Bengkok,Bak spuit dan timbangan
gantung,masker, Duk bolong.
PHN kit beserta isinya tersebut sudah di miliki oleh setiap mahasiswa;
jika kurang, dapat pinjam di laboratoium jurusan keperawatan dengan alur
peminjaman alat sebagai berikut:
Petugas Lab

Laboratorium keperawatan

Mengsis Buku
Bon

Mahasiswa

Bahan Laboratoriun

5.1.3..Pembekalan
Pembekalan oleh tim komunitas dilakukan selama dua hari mulai jam
08.30 - 15.00 WIB atau waktu secukupnya, bertempat di aula jurusan
keperawatan Kupang sesuaijadwal pelaksanaan pembekalan dan lakukan
koordinasi dengan kepala Puskesmas yang wilayah kerjanya akan dijadikan
sebagai lahan prakit untuk menampaikan materi tentang kebijakan kesehatan
dan program Puskesmas.
Materi utama yang harus disampaikan adalah Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) yang berisi tentang latar belakang kegiatan praktik, dasar
hukum

pelaksanaan

praktik,

capaian

pembelajaran

praktik,

tujuan

pembelajaran praktik, mekanisme praktek keperawatan komunitas, pembagian
kelompok praktik komunitas dan peraturan-peraturan bagi mahasiswa praktik
dan tugas yang harus diselesaikan.
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Pada tahap ini juga dilakukan pembahasan dan pendalaman format
asuhan keperawatan komunitas. Materi kebijakan kesehatan dan program
Puskesmas disampaikan oleh Kepala Puskesmas sedangkan mekanisme
pelaksanaan praktik dan pembagian kelompok praktik serta format asuhan
keperawatan disampaikan dan dipandu oleh dosen atau tim keperawatan
komunitas.
Memberikan gambaran terhadap mahasiswa tentang prose praktik
keparawatn komuntas (tugas yang akan dilakukan mahasiswa termasuk
persiapan baik dari pihak pendidikan maupun dari mahasiswa sekaligus
memberikan buka panduan sebagai pedoman pencapaian kompetensi dengan
jadwal pembekalan sbb:
HR/TGL
/JAM
Senin,

Selasa,

KOMPETENSI
PENCAPAIAN MHS
Mahasiswa
mampu
melakukan pengkajian
data IKM di komunitas

POKOK BAHASAN

LUARAN KEMP TIM
MAHASISWA
Pengkajian
data Survey pengkjian Israfi
komunitas
degan data
di
model comunity patner masyarakat

Mahasiswa mampu
mentabulasi data analisa &
implementasi
tindakan dlm pemenuhan
kebutuhan klpk
komunitas

1.Scoring & prioritas
masalah komunitas
2.Rencana askep
Komunitas (POA)

Melakukan
M.Teli
analis,rumusan
dan prioritsa dena
perencanan dalam
bentuk POA

Mahasiswa mampu
mengevaluasi tindakan
pada kompok komunitas
& merencanakan tindak
lanjut.
Mahasiswa mampu
menerapkan fungsi
manajemen
perkesmas/program di
Puskesmas

Evaluasi pemenuhan
kebutuhan dasar
klpk komunitas dan
Rencana tindak
lanjut
Perencanaan
Pelaksanaan dan
pengendalian
Pengawasan dan
Tanggung jawab

Melakukan
M.Teli
evaluasi
hasil
pencapaian
implementasi
Askep komunitas
Manajemen
Rafael
puskesma
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Mahasiswa mampu
memberikan penkes
(Penyuluhan kesehatan

Kamis

Jumat,

Penkes pada
keluarga dan
kelompok di
komunitas (teori dan
Media
Mahasiswa mampu
Kerjasama lintas
menerapkan prinsip etik program dlm
dalam praktik
penyelesaian
keperawatan komunitas masalah dikomunitas
dan dokumentasi
Mampu berkomunikasi
Berkomunikasi
terapeutik pada keluarga secara
dan
professional
kelompok di komunitas
pada keluarga dan
teman sejawat
di komunitas
Mampu menunjukkan
Berperan sebagai
peran sebagai leader
penanggung jawab
dlm mengelola praktik
kegiatan yg
Keperawatan
yang melibatkan teman
dituangkan
dalam sejawat & klpk di
bentuk
lapotan dalam
mnyusun
komunitas
laporan komunitas
Mahasiswa mengetahui
Penyusunan laporan
proses penyusunan
dusun dan laporan
laporan dusun dan Desa Desa dalam kegiatan

Menyusun materi Rohan
Penkes
dan a
menyaipak media
yang sesuai
Melakukan
koordinasi dgn
puskesmas dan
aparat Desa serta
keluarga
Komunikasi
terapeutik

Yustin
us

Yustin
us

Manajemen
Dr.Raf
keperawatan
ael
komunitan
dan
sistem
pelaporannya

Dokumentasi
Dr.Raf
hasil engkajian, ael
implemetasi dan
evaluasi

5.1.4. Pemberangkatan dan serah terima
Peserta PKN berkumpul di Kampus sesuai kesepakatan jam 07.30 pagi
rombongan mahasiswa bersama tim komunitas serta pembimbing juruasan
keperawatan bertolak dari Kampus menuju lokasi PKN (tempat kegiatan
pembukaann PKN untuk penyerahan peserta dari direktur politeknik kesehatan
kemenkes kupang kepada pemerintah daerah untuk menerima dan pelepasan
peserta PKN dengan susuna acara: Pengantar oleh MC, Doa oleh petugas,
laporan oleh koodinator praktik komunitas, sambutan Direktur Poltekkes
Kemenkes Kupang atau Ketua Jurusan Keperawatan sekaliguas menyerahkan
mahasiswa kepada Pemerintah Daerah dan memohon bupati untuk menerima
membuka kegiatan Praktik komunitas secara resmi, ramahtama dan foto
bersama.
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Selanjutnya mahasiswa menuju Desa untuk mendapatkan pengarahan
tentang gambaran umum lokasi praktik komunitas dan kebijakan serta program
Puskesmas yang berkaitan dengan perawatan kesehatan masyarakat serta pola
kebiasaan setempat; dari kantor Desa menunuju dusun tempat penginapan dan
dilanjutkan dengan MMD I guna memperkenalkan dengan kepala Dusun, ketua
Rt serta tokoh masyarakat yang dilanjutkan dengan orietasi yang dipandu oleh
petugas dusun untuk menunjukkan batas dusun yang di tuangkan dalam bentuk
petah dusun yang dilanjutkan dengan pembentukan badan pengurus kelompok
serta pembagian tugas secara otonomi oleh mahasiswa.
Bagan 1.
Alur Perjalanan mahasiswa menuju komunitas

Puskesmas

Kantor Desa Oelomini

Panduan Profesi Ners Stase Komunitas

Setelah vbeverapa tahap diatas dilakukan mahasiswa dan tim
komunitas serta para pembimbing melakukan serah terima di kanto
Bupati/Kecamatan/Desa sesuai kesepakatan saat kolaborasi awal yang
dihadiri oleh, Bupati/Camat/Kades/ Kapus dan institusi pendidikan
Gambar
Prosedur Pratik Komunitas
Program praktik Akademik
Peninjauan Lokasi Praktik
Pengajuan prosal praktik

Lulus Mahasiswa mengikuti
praktik

Selekasi admin dan akademik
mahasiswaAkademik
Tidak lulus Praktiknya di
tunda

Spersiapan
Sosialisasi dan pembekalan
Pemberangkatan dan
serahterima mahasiswa di
lapangan

5.2. Tahap Pelakasanaan Praktik
5.2.1.Temu kenal (MMD I)
Peserta PKN melakukan pertemuan dengan kepala dusun bersama
tokoh masysrakat untuk menyapaikan maksud dan tujuan kedatangan dan
mengklarifikasi tentang waktu yang tepat untuk berkunjung ke setiap rumah
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aparat dusun setempat yang dipandu oleh petugas RW atau RT dan kader
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kesehatan setempat untuk berkeliling RW melakukan orientasi wilayah, saat
bersamaan mahasiswa wajib melakukan pemetaan wilayah, dan menulis apa
yang dijelaskan tentang batas wilayah setiap RT, rumah ketua RT, tempat
ibadah dan tampat umum lainnya; dicatat setiap penjelasan yang disampaikan
oleh kader atau petugas RW tersebut. Di saat itulah anda sedang melakukan
windshiel survey. Sambil menyusuri jalan dan lorong-lorong

setiap RT,

lakukanlah mapping lokasi, sehingga mahasiswa mulai membuat peta atau
denah wilayah lengkap dengan nama jalan, gang yang mahasiswa lewati.
Catatlah batas-batas wilayah; batas RW dengan RW lain, batas RT, seperti
contoh gambar di bawah ini.

Dusun 4
Dusun I

Dusun 3

Dusun 2

5.2.2.Pengumpulan data Komunitas
Pengkajian keperawatan komunitas merupakan suatu proses dalam
mengenal masyarakat dengan mengidentifikasi faktor positif dan negative yang
berbenturan dengan masalah kesehatan yang terdri dari data inti dan sub sistem
komunitas. Metoda pengumpulan data bervariasi bisa Windshield survey,
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wawancara, observasi, pengukuran, FGD, angket, dsb. Sumber data dari
tokoh

masyarakat,

kepemudaan,

tokoh

agama,

kader

kesehatan,

organisasi

keluarga, petugas kes, aparat pemerintah,

PKK,

Data inti (cor)

meliputi: Riwayat/sejarah, tanyakan, Nilai dan keyakinan yang dianut,
demografi, agama dan statistik vital. Sedangkan data subsistem melitputi:
lingkungan

fisik,

pelayanan

kesehatan,ekonomi,

politik

pemerintahan,

pendidikan, keamanan transportasi dan rekreasi sesuai Format pengumpulan
data terlampir
5.2.3.Pengolahan data
Pengolahan data di awali dengan entry data ke dalam komputer
dengan program SPSS. Buatlah template terlebih dahulu, kemudian masukkan
(entry) semua data hasil pengkajian, dilanjutkan dengan menamati dan periksa
isi format data tersebut apakah pengisian sudah benar, apakah ada data yang
kosong (belum diisi) atau data tidak lengkap; dan pastikan bahwa format telah
diisi dengan benar, maka lakukan pengolahan data dengan contoh pengolahan
data demografi yaitu jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka buatlah
judul tabel, “jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin”, lalu buatlah baris
dan kolom tabel yang, pertama berisi Nomor, baris dan kolom kedua berisi
kategori, baris dan kolom ketia berisi tally/uraian, baris dan kolom ke empat
berisi jumlah, siperti tabel di bawah ini
No

Kategori

Telly

1

Laki-laki

ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ

15

2

Perempuan

ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍﺍﺍ ﺍﺍﺍ

28

Jumlah

43
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Jumlah

Buat tabel distribusi frekuensi dengan cara membagi setiap kategori
dengan jumlah seluruh kategori dikalikan 100. Contoh; untuk jenis kelamin
laki-laki: 15 dibagi 43 dikali 100 sama dengan 35% (28/43x100=35%). Untuk
jenis kelamin perempuan: 28/43x100=65%, sehingga akan tampil tabel
distribusi frekuensi seperti di bawah ini.
No

Kategori

Jumlah

%

1

Laki-laki

15

35

2

Perempuan

28

65

Jumlha

43

100

Demikian juga dengan data yang lainnya dibuat dengan cara yang
sama dari awal sampai akhir

dan akan terlihat hasil tabulasi data dalam

bentuk grafik batang atau pie dll
100
100
65

80
60
40

35

43
28

15

Jumlah

%

20
0
Laki-laki

Perempuan

1

Jumlha
2

5.2.4. Analisa Data
Analisa data merupakan aktifitas intelektual mahasiswa yang mana
tahap ini mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi data hasil
pengkajian dan menghubungkan setiap data senjang yang diperoleh dengan
fakta-fakta lain dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.
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Kegiatan ini membutuhkan kemampuan berfikir yang didasari dengan
ilmu

yang

memadai

karena

Analisa

data

dilakukan

setelah

data

dikelompokkan dimasukkan ke dalam tabel analisa yang terdiri dari dua
kolom yaitu kolom data dan kolom masalah.
Mahasiswa dapat menentukan masalah keperawatan komunitas,
dilakukan pada saat musyawarah masyarakat dusun (MMD) yang dipandu
oleh seorang mahasiswa dibantu dengan sekretaris panitia sebagai
notulen.Mahasiwa menyajikan data hasil pengkajian komunitas dengan
distribusi frekuensi paling banyak, teruma data yang berhubungan dengan
kondisi penyakit, lingkungan, pola hidup, dan perilaku masyarakat yang
tidak sehat atau data hasil pengkajian komunitas yang menyimpang dari
kondisi normal. Kemudian kelompokkan data tersebut dan masukkan ke
dalam tabel analisa data komunitas seperti pada tabel di bawah ini
Data
a. Insiden TB dalam 6 bulan terakhir 56%.
b. 45% proporsi penduduk dengan kasus TB.
c. Status imunisasi balita......%
d. Ventilasi udara dalam rumah ....%
e. Riwayat batuk pada anggota keluarga
f. Riwayat batuk lama (lebih dari 3 bulan).....%
g. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan....%
h. Pengetahuan masyarakat tentang TB yang kurang ...%

Masalah

5.2.5. Rumusan Diagnosa Keperawatan
Proses yang

membutuhkan keterampilan dan kemampuan berfikir

yang didasari dengan pengetahuan teori yang cukup, karena rumusan diagnosa
keperawatan komunitas, dilakukan setelah mahasiswa melakukan analisa data,
dengan menyusun kalimat yang berasal dari kolom masalah yang digabungkan
dengan kalimat yang ada di kolom data
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Kegiatan merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dilakukan
bersama masyarakat dalam forum Musyawarah Masayarakat Dusun, sehingga
mahassiwa menampilkan tabel analisa data yang telah disusun,maka mahasiswa
perlu mengetahui tabel analisa data setiap kolom; karena komponen diagnosa
keperawatan terdiri dari problem, etiologi dan sign/symptom. Namun diagnosa
keperawatan komunitas dapat dirumuskan hanya Problem/masalah dan
simptom saja, dan bahkan diagnosa keperawatan komunitas cukup ditulis
problem/masalahnya saja (single diagnosis). Untuk menentukan problem atau
masalah keperawatan mahasiswa cukup memindahkan kalimat yang ada di
kolom masalah dan digambungkan dengan kalimat pada kolom dataseperti
dibawah ini:
Data

Masalah

a. Insiden TB dalam 6 bulan terakhir 56%.

Tingginya

b. 45% proporsi penduduk dengan kasus TB.

angka TB di

c. Status imunisasi balita......%

wilayah X

d. Ventilasi udara dalam rumah ....%
e. Riwayat batuk pada anggota keluarga
f. Riwayat batuk lama (lebih dari 3 bulan).....%
g. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan....%
h. Kurangnya Pengetahuan keluarga masyarakat tentang
TBC...%
Berdasarkan kedua kolom yang sudah terisi diatas mahasiswa dapat
merumuskan masalah keperawatan komunitas

dengan menggabungkan

kalimat yang ada dalam kolom masalah dengan kalimat yang ada dalam
kolom data; maka rumusan dignosa keperawatan komunitasnya adalah:
Tingginya angka TB di wilayah “X” ditandai dengan: jumlah kasusus TB
dalam 6 bulan terakhir 56%., penduduk dengan kasus TB, Status imunisasi
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balita yang dropout .....%, Ventilasi udara dalam rumah yang kurang
.. %; Riwayat batuk pada anggota keluarga (lebih dari 3 bulan).....%;
Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan....% dan Pengetahuan masyarakat
tentang TB yang kurang ...% Untuk yang single diagnosis, mahasiswa cukup
memindahkan kalimat yang ada dalam kolom masalah, maka rumusan
diagnosanya adalah “Tingginya angka TB di wilayah “X”. contoh diagnosa
keperawatan komunitas, seperti:
1. Resiko meningkatnya kejadian infertilitas pada remaja di wilayah X
ditandai 91% remaja mengalami keputihan, 40% remaja yang mengalami
keputihan menderita gatagatal, 83% remaja membiarkan saja penyakit
keputihannya, 55% remaja memiliki kemampuan tentang kesehatan
reproduksi yang masih rendah, dan 40,8% remaja memiliki pengetahuan
terkait kebiasaan personal hygiene reproduksi yang masih rendah.
2. Tingginya kematian bayi di wilayah X berhubungan dengan inadekuat
sumber daya untuk perawatan kebutuhan anterpartum, ditandai adanya
keterbatasan akses terhadap pelayanan anterpartum, kurangnya praktisi
obstetri di wilayah tersbut.
3. Tingginya prevalensi caries gigi di SD X berhubungan dengan kurangnya
koordinasi dan kolaborasi pihak sekolah dengan petugas penanganan gigi
di klinik kesehatan terdekat, kurangnya kadar flourida dalam air di
kelurahan liliba, rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, kurang
informasi tentang pendidikan kesehatan gigi.
5.2.6. Prioritas Masalah
Prioritas masalah keperawatan komunitas yang ditemukan dihitung
dengan menggunakan nilai atau skor sesuai pedoman
mencari pemecahan masalah, harus

yang ada; dalam

melibatkan masyarakat pada waktu

musyawarah masyarakat Dusun (MMD) yang dikenal dengan nama lokakarya
mini (Lokmin).
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Prioritas masalah dibuat berdasarkan kategori dapat diatasi,
kemudahan dan kekhususan, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi
oleh masyarakat dengan langkah sebagai berikut :
1).Buat tabel prioritas masalah dengan lima kolom; (kolom masalah, kolom
pentingnya masalah untuk dipecahkan, kolom kemungkinan prubahan
positif bila diatasi, dan kolom peningkatan terhadap kualitas hidup bila
diatasi dan kolom jumlah.
2).Ajak pesertaMMD untuk memberi pertimbangan terhadap masalah
berdasarkan kategori di atas dengan memberi skor pada setiap kategori.
3).Minta peserta lokmin untuk memberikan penilaian terhadap masalah
“Tingginya angka TB di wilayah X” (“menurut bapak/ibu ,seberapa
pentingnya masalah ini untuk dipecahkan?), bila masarakat mengatakan
sangat penting, maka beri skor 3 (tiga). Untuk kolom kedua, menurut
bapak/ibu kemungkinan perubahan positif bila diatasi?, jika masyarakat
mengatakan tinggi, maka beri skor 3, demikian juga untuk kolom
peningkatan terhadap kualitas hidup bila diatasi.
4).Jumlahkan skor tersebut, sehingga masalah dengan skor tertinggi
ditetapkan sebagai prioritas pertama, skor yang lebih rendah merupakan
prioritas kedua danseterusnya seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel prioritas Masalah
Masalah

Resiko
meningkatnya
kejadian diare
pada anak di
Dusun X

Pentingnya
masalah utk
dipecahkan:
1. Rendah
2. Sedang
3. tinggi

3
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Kemungkinan
perubahan (+) bila
diatasi:
0. tidak ada
1. rendah
2. sedang
3. tinggi

3

Peningkatan
kualitas hidup
bila diatasi:
0. tidak ada
1. rendah
2. sedang

Jlh

3

9

Tingginya
angkat TB di
Dusun X
Kurangnya
kebiasaan
personal
hygiene
di
Dusun X

3

2

2

7

3

3

2

8

Hasil prioritas masalah dituangkan ke dalam daftar masalah :
1. Resiko meningkatnya kejadian diare pada anak di Dusun x.
2. Kurangnya kebiasaan personal hygiene di Dusun X.
3. Tingginya angka pnyakit TB di Dusun X.
5.2.7. Perencanaan
Penyusunan rencana tindakan keperawatan dilaksanakan untuk
mengatasi masalah sesui dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan
dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien (Mubarak, 2009). Pada tahap ini
diperlukan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berkolaborasi
dengan pihak terkait baik lintas sektor dan harus melibatkan Puskesmas,
perangkat desa, pengurus RW dan terutama kerjasama dengan kader kesehata
setempat. Perencanaan komunitas ini dilakukan melalui kegiatan Musyawarah
Masyarakat Desa/RW atau Lokakarya Mini (lokmin).
Untuk kelancaran pelaksanaan Lokmin, mahasiswa membentuk
panitia lokmin, karena kegiatan lokmin disampaikan hasil pengkajian dan
analisa rumusan masalah serta menyusun POA bersama masyarakat dalam
bentuk distribusi frekuensi, masalah yang dirumuskan dan strategi pemecahan
masalah dalam bentuk diskusi kelompok yang menghasilkan Plann of Action
(POA). Personila panitia lokmin terdiri dari unsur mahasiswa dan masyarakat
(dusun/RW, kader).
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Kegiatan lokmin dimaksudkan agar masyarakat terpanggil dan turut
serta mencari solusi pemecahan masalah kesehatan yang ada di lingkungan
mereka sendiri dan melaksanakan rencana pemecahan masalah yang telah
disepakati bersama.
Musyawarah Masyarakat dusunl Desa merupakan pertemuan seluruh
warga dusun/ desa untuk membahas hasil survey atau pengkajian komunitas
dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan (Depkes RI, 2007).
Musyawarah masyarakat Dusun/desa

dilaksanakan di Balai Dusun/Desa,

dengan tujuan masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya,
masyarakat sepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan dan masyarakat
dapat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan.
musyawarah masyarakat desa harus dihadiri oleh pemuka masyarakat desa,
petugas puskesmas, dan sector terkait di kecamatan,
Panitia MMD melakukan koordinasi dalam mempersiapkan dan
menyusun preplening MMD, libatkan seluruh anggota kelompok untuk
berkejasama, dalam pembagian tugas yang merata; Lakukan kolaborasi dengan
tokoh masyarakat untuk kelancaran acara. Kolaborasi dengan kepala desa atau
RW untuk menentukan tempat pelaksanaan musyawarah. Buatlah dan sebarlah
undangan kepadamasyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus
RW/RT, pengurus Desa petugas Puskesmas, dan sektor terkait lainnya yang
dianggap perlu sehari dengan langkah-langkah sbb:
1). Persiapan MMD:
Tempat pelaksanaan MMD sesuai jumlah undangan jaga kebersihan,
penerangan yang baik, daftar hadir, Data hasil pengkajian komunitas dalam
bentuk powerpoin (grafik); Laptop atau komupter, LCD Proyektor, jika tidak,
siapkan Flip chart dan standar flipchart; Sound system (kalau perlu); Spidol,
penggaris dan pointer atau alat penunjuk tulisan pada flipchart; Air minum
dan makanan ringan (snack); Susunan acara MMD”
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Pembukaan, Doa; Sambutan Ketua panitia; kepala dusun Kepala Desa
sekaligus membuka kegiatan. Penyajia data hasil pengkajian komunitas
Perumusan masalah, Prioritas masalah; Pembagian kolompok diskusi
untuk memecahkan masalah atau menyusun POA (Plann of Action) laporan
hasil diskusi oleh masing-masing kelompok. Pengucapan ikrar seluruh peserta
MMD dan Doa dan penutup.
2).Pelaksanaan MMD dengan susunan acara: a). Pembukaan.b). Doa.c).
Sambutan-sambutan: Ketua panitia,Kepala dasa/ ketua RW Kepala
Puskesmas atau petugas kesehatan; d).Penyajian data hasil pengkajian
komunitas; e). Minta masyarakat untuk memvalidasi data;f). Perumusan
masalah; g). Prioritas masalah; h). Pembagian kolompok diskusi disesuaikan
dengan banyaknya masalah dan i). Diskusi kelompok untuk memecahkan
masalah atau menyusun POA (Plann of Action).
Untuk memecahkan

masalah atau diagnosa keperawatan

komunitas kita bentuk kelompok kerja kesehatan sesuai masalah yang ada di
komunitas, jika ada empat masalah maka kelompok kerja yang dibentuk juga
empat kelompok. seluruh peserta MMD yang hadir dibagi menjadi 4
keompok, dengan caranya menghhitung secara berurutan satu, dua, tiga,
empat. Urutan berikutnya menghitung lagi mulai dari satu, dua, lalu tiga, dan
empat,

dan

seterusnya sampai seluruh peserta mendapatkan nomor

hitungan; dan yan menyebut angka satu, berkumpul dengan sesama yang
menyebut angkat satu anga 2 , 3 dabn 4 masing-masing berkumpul sehingga
terbentuk empat kelompok dan menentukan penangungjawab kelompok
kerjanya dan didampingi oleh mahasiswa sebagai pemandu diskusi; Setiap
kelompok diberika satu masalah keperawatan komunitas dengan waktu yang
terbatas

untuk berdiskusi merencanakan penyelesaian masalah yang

didapatnya.
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Agar

memudahkan

kelompok

kerja

dalam

merencanakan

penyelesaian masalah dan untuk keseragaman, maka setiap kolompok diberi
tabel POA, dengan membuat sembilan (9) kolom yang terdiri dari:Kolom
pertama isi dengan masalah keperawatan; Kolom kedua isi dengan tujuan
yang aka dicapai; Kolom ketiga isi dengan jenis kegiata; Kolom ke empat isi
dengan sasaran masyarakat; Kolm ke lima isi dengan waktu kegiatan; Kolom
ke enam isi dengan tempat kegiatan; Klom ketuju isi dengan

jumlah

sumberdana; Kolom ke delapan isi dengan Media yang akan dilakukan;
Kolom ke sembilan isi dengan penanggung jawab (PJ)
Proses pemecahan masalah dilakukan dengan menyusun recana
keperawatan yang merupakan tindakan menetapkan apa yang harus dilakukan
untuk membantu sasaran dalam upaya preventif, kuratif dan promotif.
Langkah pertama dalam tahap perencanaan adalah menetapkan tujuan,
kemudian rencana kegiatan dan sasaran untuk mengatasi masalah yang telah
ditetapkan sesuai dengan diagnosis keperawatan komunitas.
Tahap berikutnya yaitu rencana pelaksanaan kegiatan maka ada dua
yang mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam menyusun rencana tersebut
yaitu sifat masalah dan sumber/potensi masyarakat seperti dana, sarana, dan
tenaga yang tersedia. contoh

membuat POA untuk masalah komunitas

pertama yaitu tingginya kejadian TB di wilayah liliba, seperti di bawah ini.
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Masalah
kep

7an

Keg

Tinggin
ya
kejadian
TB di
wilayah
X

Menurunn
ya angka
kejadian
TBC di
wilayah
liliba

1. Penkes
2. Gotong
royong
memperba
iki
ventilasi
rumah.
3. dst

Sasaran

Wkt

Tpt

Masyarak Mingg Balai
at dusun u
Dusu
III
perta
n
ma
tiap
bulan

Pembacaan hasil diskusi oleh perwakilan dari masing-masing
hasil diskusi

Sbr
dana

medi
a

P
J

Swada
na

Post
er

A

kelompok.Laporan

kelompok. Kemudian setiap kelompok dipersilahkan untuk

menyampaikan hasil diskusinya mulai dari kelompok satu dan seterusnya sampai
kelompok ke empat.

Setelah masing-masin kelompok menyampaikan hasil

diskusinya, maka acara dilanjutkan pada pembacaan ikrar peserta MMD/RW yang
dipandu oleh madorator. Para hadirin sekalian marilah kita bersama-sama
mengucapkan ikrar melaksanakan semua rencana yang telah kita susun bersama.
Kira-kira ikrar yang diucapkan seperti di bawah ini.
“Kami Berjanji Akan Melaksanakan Hasil Musyawarah
Yang Telah Disepakati Bersama Setiap hari Jumat Dalam Bulan”
Hasil perencanaan komunitas ditetapkan empat masalah keperawatan

yaitu; 1)

Tingginya kejadian TB di wilayah X, 2) Tingginya penyakit akibat lingkungan tidak
sehat, 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat, dan 4) Resiko
tingginya kematian bayi.
5.2.8.Implemetasi keperawaan komunitas
Implementasi merupakan langkah yang dilakukan setelah perencanaan
komunitas yang tertuang dalam Planning Of Ation (POA) dalam mengatasi masalah
kesehatan komunitas menggunakan stategi proses kelompok, pendidikan kesehatan,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mahasiswa harus menggali dan
meningkatkan potensi masyarakat untuk dapat mandiri dalam memelihata
kesehatannya.
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Implementasi keperawatan berfungsi untuk meningkatkan, memelihara
atau memulihkan kesehatan, mencegah penyakit dan memfasilitasi masysrakat.
Implementasi keperawatan dilakukan dengan strategi proses kelompok,
pendidikan kesehatan, kemitraan (patnership) dan pemberdayaan masarakat
(empowerment)

dengan

tujuan

akhir

perubahan

sikapmasyarakat

dengan

mengunakan strategi intervensi dalam keperawatan komunitas meliputi:
1).Menggerakan masyarakat.
Berdasarka kelompok dilakukan oleh masyarakat bersama masiswa sesuai
kebutuhan dan inisiatif masyarakat, seperti posbindu, kelompok Balita, lanjut usia,
ibu hamil guna merekana beraktivitas sehingga bisa tetap sehat, mandiri, produktif
dan berdaya guna dimasatua.
2).Pendidikan kesehatan.
Merupakan strategi intervensi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan.
Pendidikan kesehatan adalah aktivitas yang dengan sengaja dirancang untuk
meningkatkan kesehatan atau mempelajari suatu masalah kesehatan yang efektif
apabila dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, menyempurnakan sikap,
meningkatkan ketrampilan, dan bahkan mempengaruhi perubahan dalam perilaku
atau gaya hidup IKM
3).Kemitraan (partnership).
Kemampuan melakukan kemitraan dan negosiasi harus memadai. Konsep
kemitraan bersifat terbuka, fleksibel dan mengutamakan negosiasi serta menjadi
bagian yang penting untuk difahami oleh setiap komponen yang bekerjasama
saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan perlu dilakukan sejak membuat
perencanaan sampai evaluasi program penanggulangan gizi kurang pada kelompok
rentan (balita, bumil, buteki dan lanjut usia). Kemitraan yang dibangun harus
melibatkan berbagai pihak dan sektor terkait baik Puskesmas, Dinas kesehatan,
dan Balai pengobatan swasta,) serta sektor lain seperti Dinas pertanian, Dinas
sosial dan Pemerintah Kota.
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Kemitraan ini harus dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan
mendukung keberhasilan program pembinaan kesehatan komunitas melalui proses
sebagai berikut:
a) Mencari mitra yang potensial untuk terlibat dalam masyarakat;
b) Mengundang mitra untuk mendiskusikan tugas, tanggungjawab, serta
kemungkinan risiko yang terjadi;
c) Pelaksanaan kemitraan, meliputi inisiasi untuk melakukan tindakan bersama
partner, bekerja sama dengan partner serta mengevaluasi bentuk kerja sama
secara keseluruhan.
4).Pemberdayaan masyarakat (empowerment).
Pemberdayaan dapat melanjutkan kegiatan penanggulangan
kesehatan manakala masyarakat
sehingga

mampu

masalah

melakukannya secara mandiri

mereka tahu dan merasa termotivasi. Pemberdayaan harus diawali

dengan pendidikan

kesehatan sesuai masalah kesehatan yang ada. Pendidikan

kesehatan akan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dan memberikan
kesadaran untuk melakukan perubahan perilaku.
Tumbuhnya kesadaran akan membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif
dalam pengelolaan masalah secara mandiri dalam penanggulangan masalah
kesehatan sebagai tujuan dari strategi pemberdayaan.
Yang harus dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat

sebagai

proses yang melibatkan berbagai agregat dan masyarakat untuk menyelesaikan
masalah dalam mencapai tujuan bersama dengan tiga model pengorganisasian
masyarakat yaitu model pengembangan masyarakat (locality development), model
perencanaan sosial (social planning), dan model aksi sosial (social action).
Implemetasi keperawatan komunitas harus berfokus pd tingkat pencegahan yaitu:
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a). Pencegahan primer
Pencegahan sebelum sakit dan difokuskan pada populasi sehat,
mencakup pada kegiatan kesehatan secara umum serta perlindungan khusus
terhadap penyakit, seperti imunisasi,penyuluhan gizi, simulasi dan bimbingan
dini dalam kesehatan keluarga.
b). Pencegahan sekunder
Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya perubahan derajat
kesehatan masyarakat clan ditemukan masalah kesehatan. Pencegahan
sekunder ini menekankan pada diagnosa dini dan tindakan untuk mnghambat
proses penyakit, Contoh: Mengkaji keter¬belakangan tumbuh kembang anak,
memotivasi keluarga untuk melakukan penieriksaan kesehatan seperti mata,
gigi, telinga, dll.
c).Pencegahan tertier
Kegiatan yang menekankan pengembalian individu pada tingkat
berfungsinya secara optimal. Contoh: Membantu keluarga yang mempunyai
anak dengan resiko gangguan kurang gizi untuk melakukan pemeriksaan
secara teratur ke Posyandu.
Berdasakan hasil perencanaan komunitas ditetapkan empat masalah
keperawatan seperti; 1) Tingginya kejadian TB di wilayah X, 2) Tingginya
penyakit akibat lingkungan tidak sehat, 3) Kurangnya pengetahuan
masyarakat mengenai hidup sehat, dan 4) Resiko tingginya kematian bayi.
Implementasi komunitas pada diagnosa atau masalah 1 dalam POA diagnosa
komunitas atau masalah 1 akan dilakukan kegiatan pendidikan kesehatan
tentang pencegahan penyakit TB, implementasi yang dilakukan adalah
penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penularan TB.
Jika mahasiswa akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang
pencegahan penulatan penyakit TB pada masyarakat,dengan persiapan (
serbarkan Undangan kepada masyarakat,
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Surat peminjaman tempat (telah disampaikan kepada kepala
desa/ketua RW; susuna. Panitia pelaksana penyuluhan (termasuk MC;
Tempat penyuluhan (balai RW/balai desa); Sound system; Laptop dan LCD
(kalau ada); Alat peraga atau media (lembar balik); 8. Flipchart pencegahan
penularan TB; Satua Acara Penyuluhan (SAP) pencegahan penularan TB dan
SOP penyuluhan kesehatan.
Tujuan akhir setiap program adalah melakukan perubahan masyarakat
sehingga program dibuat untuk menciptakan keinginan berubah terhadap nilai
dan norma di masyarakat dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti
undang-undang, situasi politik, dan kejadian kritis eksternal masyarakat.
Dukungan eksternal ini menjadi daya dorong bagi tindakan kelompok untuk
melakukan perubahan perilaku masyarakat. Perawat komunitas harus memiliki
pengetahuanagar dapat memfasilitasi perubahan dengan baik, termasuk
pengetahuan tentang teori dan meodel berubah. Perubahan yang terjadi di
masyarakat sebaiknya dimulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat.
Implementasi penkes dilakukan dengan menyiapkan alat peraga, materi
yang sesuai, sampai emilihan tempat yang representatif untuk melaksanakan
penyuluhan. Materi penyuluhan disampaikan dengan jelas, sederhana sehingga
mudah dicerna dan diterima serta dipahami oleh audien sehingga mudah
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.
5.2.9. Evaluasi
Evaluasi adalah membandingkan secara sistematik dan terencana
kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan pada
klien, dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan
tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari
rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan
keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain.
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Penilaian

dalam

keperawatan

merupakan

kegiatan

dalam

melaksanakan rencanatindakan yang telah ditentukan, untuk mengetahui
pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses
keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan mengukur keberhasilan dari
rencana dan pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan dalam
memenuhi kebutuhan klien. Penilaian adalah tahap yang menentukan apakah
tujuan tercapai dengan komponen
5.2.9.1.Komponen Evaluasi sbb:
1). Kognitif (Pengetahuan)
Pengetahuan klien terhadap penyakitnya,mengontrol gejala-gejalanya, pengobatan, diet, aktifitas, persediaan alat-alat, resiko komplikasi,
gejala yang harus dilaporkan, pencegahan, pengukuran, Evaluasi ini
diperoleh melalui interview atau tes tertulis.
a) Interview
Cara

terbaik

untuk

mengevaluasi

pengetahuan

Perawat

menggunakan strategi “Recall knowledge: menanyakan klien untuk
mengingat beberapa fakta seperti "Marilah kita ulangi. Mengapa
bapk/ibu disarankan untuk makan makanan yang mengandung
potasium sewaktu Anda minum obat diuretik?"

Komprehensif:

menanyakan k klien untuk mengetahui informasi yang spesifik
dengan kata kata sendiri. Misalnya,
"Bagaimana bapak/ibu tahu bahwa glukosa darah rendah?"
Applikasi fakta: mengajak klien pada situasi hipotesa dan tanyakan
tindakan yang tepat terhadap apa yang ditanyakan. Misalnya, " Jika ibu
sendirian, tiba-tiba bayi ibu tidak bernafas.Apa yang akan ibu
lakukan?"
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.b) Kertas dan pensil
Perawat biasanya menggunakan kertas dan pensil untuk
mengevaluasi pengetahuan klien terhadap hal-hal yang telah diajarkan.
2) Affektif (status emosional)
Affektif klien cenderung ke penilaian yang subjektif dan sangat
sukar dievaluasi. Hasil penilaian emosi ditulis dalam bentuk perilaku
yang akan memberikan suatu indikasi terhadap status emosi klien. Hasil
tersebut meliputi "tukar menukar perasaan", cemas yang berkurang, ada
kemauan berkomunikasi dan seterusnya"dengan Observasi langsung
tentang ekspresi wajah, postur tubuh, dan nada suara serta isi pesan secara
verbal pada waktu melakukan wawancara;
5.2.9.2.Jenis evaluasi:
1). Evaluasi berjalan (sumatif)
Evaluasi ini dikerjakan dalam bentuk pengisian format catatan
perkembangan dengan berorientasi pada masalah yang dialami oleh
keluarga dengan format SOAP.
2). Evaluasi akhir (formatif)
Evaluasi yang dikerjakan dengan cara membandingkan antara
tujuan yang akan dicapai. Bila terdapat kesenjangan diantara keduanya,
mungkin masih dalam proses keperawatan perlu ditinjau kembali, agar
didapat data-data, masalah atau rencana yang perlu dimodifikasi.
5.2.9.3). Metode Evaluasi
a).Observasi langsung mengamati secara langsung perubahan
yangterjadi dalam keluarga.
b).Wawancara keluarga, yang berkaitan dengan perubahan sikap, apakah
telah menjalankan anjuran yang diberikan perawat.
c).Memeriksa laporan, melihat rencana asuhan keperawatan yang dibuat dan tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
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d).Latihan stimulasi, berguna dalam menentukan perkembangan
kesanggupan melaksanakan asuhan keperawatan
5.2.9.4. Penentuan keputusan pada tahap evaluasi
1).Klien telah mencapai hasil yang ditentukan dalam tujuan, sehingga
rencana dihentikan.
2).Klien masih dalam proses mencapai hasil yang ditentukan, sehingga
Perlu penambahan waktu,dan intervens sebelum tujuan tercapai.
3). Klien tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan, sehingga perlu
mengkaji

ulang

masalah

atau

respons

yang

lebih

akurat;

Membuat outcome yang baru, mungkin outcome pertama tidak realistis
atau mungkin keluarga tidak menghendaki terhadap tujuan yang disusun.,
dan Intervensi keperawatan harus dievaluasi dalam hal ketepatan untuk
mencapai tujuan sebelumnya.
Evaluasi merupakan proses berkesinambungan yang terjadi setiap
kali seorang perawat memperbaharui rencana asuhan keperawatan.
Sebelum perencanaan dikembangkan, perawat bersama keluarga perlu
melihat tindakan perawatan tersebut benar-benar membantu.
Format Evaluasi
No DP Tgl/Jam Tindakan

TT perawat

Catatan
perkembangan
S
O
A
P

5.2.10. Dokumentasi
Dokumentasi keperawatan merupakan bukti pencatatan dan pelaporan
yang dimiliki perawat dalam melakukan catatan perawatan untuk
kepentingan klien, perawat, dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis
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dengan tanggung jawab perawat (Hidayat,2002). Secara khusus
dokumentasi merupakan 1). Catatan data keadaan pasien yang dilihat tidak
saja dari tingkat kesakitan, tetapi juga dilihat dari jenis, kualitas dan
kuantitas dari layanan yang diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan
pasien (Ali, 2010). 2). Rangkaian kegiatan yang dilakukan perawat mulai
dari prosespengkajian,diagnosa, rencana tindakan, tindakan keperawatan dan
evaluasi yang dicatat baik berupa elektronik maupun manual yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh perawat.
1). Tujuan Dokumentasi ( Nursalam (2001),
Mengkonfirmasikan data pada semua anggota tim kesehatan; Memberikan
bukti untuk tujuan evaluasi asuhan keperawatan; Sebagai tanggung jawab
dan tanggung gugat; Sebagai metode pengembangan ilmu keperawatan
2). Prinsip Dokumentasi Keperawatan
Dokumentasi harus memperhatikan aspek keakuratan data,breafity
(ringkas), dan legality (mudah dibaca) dengan prinsip:
a. Bagian integral dari pemberian asuhan keperawatan dan bersifat
konsisten.
b. Tersedianya format dalam praktik dokumentasi.
c. Hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau lihat langsung
d. Harus dibuat sesegera mungkin dan besifat kronologis.
e. Penulisan singkatan menggunakan istilah yang sudah berlaku umum
f. Tuliskan tanggal, jam, tanda tangan, dan inisial penulis.
g. Catatan seara akurat, benar, komplit, jelas, ringkas, dapat dibaca, dan
ditulis dengan tinta.
h. Sebagai rahasiswa dan harus disimpan dengan benar?
i. Jangan menghapus dengan menggunakan cairan penghapus atau mencoretcoret tulisan yang salah ketika mencatat, karena akan tampak perawat
seakan akan menyembunyikan informasi atau merusak catatan.
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Skema kegiatan Praktik Klinik Profesi Ners Stase komunitas
Mahasiswa
Masyarakat
Individu,Keluarga,kelompok
khusus
MMD I (temukenal)
penyampaian maksud dan
tujuan mahasiswa
Pengenalan Wilayah (Orientasi)
dan membuat peta dususn

Melaksanakana proses Asuhan
keperawatan komunitas

Pengumpulan data

Perumusan Diagnosa

Perencanaan

Evaluasi dan Dokumentasi
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Pelaksanaan

BAB VI
PROSES PENILAIAN
6.1 Ujian dan Analisis Kasus Lisan Siswa (Pra Post Konferen)
Metode analisis kasus yang dilakukan melalui tes lisan dan diukur secara
objektif dengan Tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam
menganalisis suatu kasus klinis berdasarkan konsep yang komprehensif.
Mahasiswa diharapkan untuk menganalisis kasus dengan menjelaskan
masalah dan bagaimana mekanisme dasar terjadinya permasalahan tersebuut;
membuat diagnosis keperawatan yang rasional; dan menjelaskan pemberian
terapi dengan menerapkan berbagai ilmu-ilmu dasar.
Biasanya diawali dengan menggambarkan peta pikiran dari suatu kasus klinis
(menggambarkan

hubungan

masalah

dengan

situasi

terkait

atau

mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari munculnya suatu permasalahan).
Beberapa indikator yang dinilai dalam tes lisan ini antara lain adalah:
1). Review kasus secara umum (skor 10)
Fokus penilaian kemampuan mahasiswa dalam menyusun peta konsep dan
menjelaskan hubungan antara diagnosis dengan etiologi, faktor risiko dan
faktor predisposisi)
2). Keterlibatan ilmu-ilmu dasar (skor 20 – 35)
Menggambarkan keterkaitan ilmu-ilmu dasar dalam patofisiologi dan
pathogenesis terjadinya suatu penyakit/gangguan.
3). Patogenesis (10 – 25)
Menjelaskan mekanisme terjadinya suatu penyakit dan perubahan
berbagai struktur tubuh yang ditunjukkan dengan berbagai pemeriksaan
penunjang.
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5). Patofisiologi (20 – 40)
Menjelaskan setiap mekanisme terjadinya suatu penyakit yang
ditandari dengan timbulnya berbagai gejala dan tanda penyakit.
6). Manajemen atau penatalaksanaan (5 – 10)
Menjelaskan berbagai jenis intervensi keperawatan berdasarkan terapi
yang ditetapkan dokter baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif. Khusus dalam pengobatan termasuk di dalamnya
terapi farmakologis dan non-farmakologis.
7). Komplikasi (maksimal 5)
8). Prognosis (maksimal 5)
9). Penampilan mahasiswa (10)
Komponen penilaian yang berkaitan dengan penampilan mahasiswa
selama mengikuti tes lisan.
6.2.Penilaian Akhir
6.2.1. Penilaian kinerja harian mahasiswa di puskesmas
1).Interpersonal dengan bobot 10
a.Komunikasi dengan pembombing
b.Komunikasi dengan Petugas Puskesam dan aparat desa
c.Berperilaku ramah dan sopan
2).Pengetahuan dengan bobot 35
a.Pentehauan terhadap masalah kesehatan dikomuitas
b. Kemapuan mengumpulkan data komunitas
c. Kemampuan menganalisa Masalan berdasarkan data ril
d. Kemapuan pemahaman progran puskesmas
e. Menggunakan dasar teori (evidenbeispractisi)
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3).Skiil dengan bobot 35
a.Kemampuan dalam Penyuluhan
b.Kemapuan menyususn SAP
c.Kemampuan menyusun POA
d.Kemapuan medokumentasikan data
e.Kemapuan menyusun preplening stiap kegiatan
4). Etika 20
a.Disiplin
b. Tanggung jawab dalam semua tindakan
c. Melibatkan pembimbing dalam memcecahkan masalah
d. Mematuhi tatib ayang ada
Kriteri penilaian:
a.Kurang : <56
b,Cukup ; 56 – 67
c. Baik

: 68 - 79

c.Baik sekali :

80 keatas

6.2.2.Penilaian pendidikan kesehatan Individu
1).FASE PRE INTERAKSI 15%
a).Mempersiapkan media dan materi dengan baik
b).Menyiapkan audien
2).FASE ORIENTASI 15%
a).Mengucapkan salam
b).Melakukan kontrak waktu
c).Menjelaskan tujuan umum Pendidikan kesehatan
56
Panduan Profesi Ners Stase Komunitas

d).Menanyakan kesiapan audien
3). FASE KERJA 50%
a).Validasi pengetahuan audien
b).Menjelaskan tujuan khusus
c).Menjelaskan materi pendidikan kesehatan
d).Penguasaan materi
e).Kejelasan penyampaian materi
4).FASE TERMINASI 10%
a).Menyimpulkan informasi yang telah disampaikan
b).Mendorong diskusi pada audien
c).Melakukan evaluasi
5).PENAMPILAN 10%
a).Ketenangan
b).Penggunaan waktu dan interaksi dengan audien
Kriteria Penilaian
Kurang: <56 :
Cukup,

:56-67

Baik

: 68 -79

Baik sekali , > 80 i
6.2.3.Penilaian usaha kesehatan sekolah(Penilaian elompok)
1).Evaluasi Proses 50%
a).Mempersiapkan LP dan media
b).Memotivasi siswa dalam mengikuti kegiatan UKS
c).Berkomunikasi efektif dengan peserta
d).Berkontribsi dalam pelaksanaan kegiatan UKS
e).Kemampuan melaksanakan kegiatan UKS
f).Kemampuan menyampaikan materi pendidikan kesehatan
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2).Evaluasi Hasil 50%
a).Berperan serta aktif dalam kegiatan UKS
b).Melakukan tugas sesuai kesepakatan
c).Menunjukkan kerja yang berkualitas
d).Menunjukkan proses belajar dalam kelompok
e).Mencapai tujuan tindakan dalam pelaksanaan UKS
Kriteria Penilaian
Kurang: <56 :
Cukup,

:56-67

Baik

: 68 -79

Baik sekali , > 80
6.2.4. penilaian pelaksanaan posyandu (Penilaian Kelompok)
1).EVALUASI PROSES:50%
a).Membuat LP dan media
b).Berkomunikasi efektif dengan tim Posyandu
c).Berkomunikasi efektif dengan sasaran posyandu (ibu dan anak)
d).Kemampuan melakukan penkes pada pengunjung
e).Memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan posyandu
f).Memahami pelaksanaan program Posyandu
g).Terlibat aktif dalam kegiatan Posyandu
2).EVALUASI HASIL :50%
a).Turut berperan serta secara menyeluruh
b).Melaksanakan tugas sesuai dg kesepakatan
c).Menunjukkan kerja yang berkualitas
d).Mencapai tujuan tindakan
e).Menunjukkan proses belajar dalam kelompok
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Kriteria Penilaian
Kurang: <56 :
Cukup,

:56-67

Baik

: 68 -79

Baik sekali , > 80
6.2.5. Penilaian presentasi kasus(Kelompok)
1).Kemampuan prosentasikan overview kebijakan program (bobot 25%)
a).Program
b).Kebijakan
c).Target, sasaran dan tindakan keberhasilan
d).Kegiatan/upayaprogram
2).Penguasan Program (bobot 25%)
a).Kemampuanmenjawabpertanyaan
b).Kemampuanberargumentasi
c).Dilandasidasarteori
3).Kemampuanmenjawabpertanyaandanberargumentasi (bobot 35%)
a).Bahasasopan
b).Kemampuanmengendalikandiri
c).Didukungolehreferensi yang sesuai
4).Penampilan kelompok 15%
a).Attitude;

b).Kerja sama;

c).Komunikasi;

d).Media

Kriteria penilaian
Nilai 1: Apabilahanya 25 % komponen penilaian tercapai
Nilai 2: Apabilahanya 50 % komponen penilaian tercapai
Nilai 3: Apabilahanya 75 % komponen penilaian tercapai
Nilai 4: Apabila 100 % komponen Penilaian tercapa
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Lampiran 1 : Alur Kegiatan dan Pencapaian Komptensi Praktik Klinki keperawatan
Komunitas Mahasiswa/i program Ners Jurusan Keperawatan Poltekkes
Kemenkes Kupang Tahun 2020

Pembukaan kegiatan dilakukan secara Online

Temukenal, orientasi dan pemetaan wilayah

Pengumpulan data di masyarakat pada
keluarga sendiri

Tabulasi data dan rumusan masalah dan
penyusunan POA

MMD II penyajian hasil pendataan

Implementasi

MMD III Evaluasi

Penutupan
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Lampiran 2.Pembagian kelompok dan pembimbing

NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA
KELOMPOK I
Ana Novita Domlia Da Costa
Ignatius Luan Ikun
Margaretha R.K. Tegu
Aprelia Maria Malle
Aprelia Josina Tanaem
Dircia Judith Dos Reis
Katarina Yoneta Porat
KELOMPOK II
Emeliandry F.T. Banase
Maria Nikosia Tagu
Febry Aplorina Lima
Reni Irnawati lake
Klarita Putrimas Merukh
Yuliana Sepriani Gabriel
KELOMPOK III
Maria Irene Bella
Maria Magdalena Luangkali
Maria Yosefina Nonga
Yanti Magdalena Tefa
Sentriana Sena
Wilan K. Syugiarti A.T.Putri
Wardatul Jannah
Windy Eka Putri Datta

DESA/KEL.
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PEMBIMBING

Oebobo
Oebobo
Oepura
Oelomin
Penfui Timur
Kuanino,
Airnona

Dr Rafael Paun.,SKM.,M.Kes

liliba
Liiba,
Noelbaki
Naibonat
Tanah Merah
Pasir panjang

Margaretha Teli.,
S.Kep.,Ns.,MSc
Yustinus
Rindu.,S.Kep.,Ns.M.Kep
Maria Yoani V B A.,
S.Kep.Ns..M.Kep

Nefonaek
Naimata
TDM
TDM
Sikumana
Koluha
Oesapa
Oesapa

Maria O.B., S.Kep,NS.,MPH

Emilia A., S.Kep.,Ns, M.Kep
Era D.Kale, S.Kep.Ns.,
M.Kep., MKb

Rohana Mocshen.,SKp.,M.Kes
Dr Florentianus
Tat,SKp.,M.Kes
Israfil.,S.Kep.,Ns.M.Kes

Lampiran: 3
FORMAT PENGKAJIAN KEPERAWATAN
KOMUNITAS BERBASI KELUARGA
I. DATA DEMOGRAFI
1.1. Struktur Keluarga
Nama KK
:
Umur
:
Agama
:
Pendidikan
:
Pekerjaan
:
Suku/ Bangsa
:
1.2.
No

Daftar Anggota Keluarga
Nama/
Jenis
Hub
Umur
Kelamin
Klg
L
P

1.3.
1.3.1.

Data Ekonomi
Penghasilan rata-rata perbulan :
1.<Rp 1.000.000
2.Rp 1.000.000 - 3.000.000
3.>Rp 3.000.000
1.3.2. Asuransi yang dimiliki :
1.Askes
2. Jamsostek
3 Jamkesmas
4.Tidak memiliki
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Agm Pend

Pekj

Kead Fisik
Sehat

Sakit

Ket

1.3.3. Apakah keluarga menabung
1.Ya
2. Tidak

:

2. LINGKUNGAN FISIK
2.1. Perumahan
2.1.1. Status Kepemilikan Rumah :
1. Sewa
2. Menumpang
3. Milik sendiri
2.1.2. Tipe Rumah
1.Permanen
2. Semi permanent
3. Darurat
2.1.3. Lantai Rumah
1.Tanah
2. Papan
3. Kramik dan sejenisnya
4. Semen
2.1.4. Ada atau tidaknya jendela di setiap kamar
1.Ada
2.Tidak ada
2.1.5. Jika ada apa dibuka setiap hari
1.Selalu
2.Jarang
3.Tidak pernah
2.1.6. Pencahayaan dalam rumah di siang hari dengan jarak baca
1.Baik (Jarak bacar 25 cm )
2.Kurang (jarak baca <25 cm)
2.1.7. Luas vengtilasi
1.< 10%
2. >10%
2.1.8. Penerangan yang digunakan :
1. Listrik
2. Non listrik
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2.1.9. Pemanfaatan pekarangan
1. Toga
2. Kebun
3. Kolam
4. Kandang ternak
1.2. Sumber Air
1.2.1. Sumber air untuk masak dan minum
1. PAM
2. Sumur Galian
3. Sumur Bor
4. Sungai/mata air
1.2.2. Jarak sumur galian dengan septic tanc
1.<10 Meter
2.>10 Meter
1.2.3. Keadaan air minum
1.Keruh
2.Jernih
3.Berbau
4.Berasa
1.2.4. Tempat penyimpanan air
1. Ember dan bak terbuka
2. Ember dan bak tertutup
3. Tidak ada
1.2.5. Kebersihan Bak penampungan air
1. Bersih
2. Kotor
3. Terdapat jentik nyamuk
1.2.6. Pola Kebersihan tempat penampungan air
1 Hari sekali
2.Minggu sekali
3.>Seminggu sekali
4.Tidak pernah
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1.3. Pembuangan Sampah
1.3.1. Keberadaan tempat pembuangan sampah di lingkungan rumah dan sekitarnya
1. Ada
2. Tidak ada
1.3.2. Jika ada jarak TPS dengan Rumah keluarga
1. <10 Meter
2. >10 Meter
1.3.3. Pola Kebiasaan keluarga membuang sampah
1. Dijadikan kompos
2. Di Bakar
3. Di Timbun
4. Sembarang tempat termasuk sungai
1.3.4. Keadaan Penampungan sampah sementara
1. Bak Terbuka
2. Bak tertutup
3. Berserakan di luar
1.4. Pembuangan Limbah
2.4.1. Keberadaan Jamban Keluarga
1. Ada
2. Tidak ada
2.4.2. Jika ada status kepemilikan jamban
1. Milik Sendiri
2. Milik Umum
3. Milik Tetangga
2.4.3. Jenis Jamban yang di gunakan
1. Closet Duduk
2. Closet Jongkok
3. Cemplung
2.4.4. Kebiasaan keluarga BAB & BAK
1. Jamban/ WC
2. Sungai
3. Hutan
2.4.5. Pembuangan air limbah
1. Resapan
2. Got/selokan
3. Menyiram halaman
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2.5. Kandang Ternak
2.5.1. Kepemilikan kandang tenak
1. Ya
2. Tidak
2.5.2. Jika Ya jenis ternak yang di piara di kandang
1.Kandang Ayam
2.Kandang Babi
3.Kandang Kambing
4.Kandang Sapi/Kuda/Kerbau
2.5.3. Letak kandang ternak dengan rumah
1.Mepet dengan rumah
2.Di bawa kolom rumah
3.<10 meter dari rumah
4.>10 dari rumah
2.5.4. Kondisi kandang ternak saat ini
1.Bersih
2.Kotor dan berbau
3. Di tutupi dengan sekam
2.5.5. Pola kebersihan kandang ternak
1.Setiap hari
2.Dua hari sekali
3.tiga hari sekali
4.>3 Hari baru dibersihkan
3.KONDISI KESEHATAN UMUM
3.1. Pelayanan Kesehatan
3.1.1.Sarana kesehatan terdekat
1. Rumah sakit
2. Puskesmas
3. Klinik praktik Perawat/ Bidan/Dokter
4. Balai pengobatan
3.1.2. Jarak Rumah dengan fasilitas kesehatan
1.<1 KM
2.1 – 2 KM
3.>2 KM
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3.1.3. Sarana transportasi ke faskes
1.Jalan kami
2.Kendaraan Pribadi
3.Kendaraan Umum
3.1.4. Kebiasaan keluarga untuk minta pertolongan bila sakit
1. RS
2. Puskesmas
3. Klinik Praktik Keperawatan/Bidan/Dokter
4.Balai Pengobatan
5.Dukun/tradisional
3.1.5.
Kebiasaan Keluarga sebelum ke faskes
1.Beli obat bebas
2.Minta obat di tetangga
3.Minum Jamu
4.Dukun/Paranormal
3.2. Masalah Kesehatan Khusus
3.2.2.
Penyakit Menular yang sering diderita keluarga dalam 6 bulan terakhir
1. DBD
2. ISPA
3. TBC
4. HIV
5. Malaria
6. Diare
3.2.2. Penyakit Tidak Menular yang sering diderita keluarga dalam 6 bulan terakhir
1.Hipertensi
2.Stroke
3.Diabetes Militus
4. Kanker
5.Remotid Atritis
6.Gangguan Jiwa.
3.2.3. Jika anggota keluarga yang sakit jiwa apakah upaya keluarga
1. Berobat secara teratur sesuai prosedur
2. Kurung di Rumah
3. Tidak melakukan pengobata
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3.2.4.Jika tidak melakukan pengobatan terhadap klien dengan gangguan jiwa apa
analasanya
1. Tidak tahu
2. Tidak mau
3. Tidak mampu
4. Takut
4. IBU HAMIL DAN MENYUSUI
4.1. Pasangan Usia Subur
4.1.1. Keberadaan PUS (Pasangan Usia Subur) dalam keluarga
1. Ya
2. Tidak
4.1.2. Jika Ya, apakah menjadi akseptor KB
1. Ya
2. Tidak
4.1.3. Jenis Kontrasepsi yang di gunakan PUS
1.IUD
2.Pil KB
3. Suntik
4. Susuk
5. Kondom
6. Tubektomi
7.Vasektomi
4.1.4. Jika tidak, mengikuti proram KB apa alasan
1. Dilarang suami
2. Aslasa Agama
4. Takut
Ibu Hamil
4.1.5. Apakah ada ibu hamil dalam keluarga
1.Ya
2. Tida
4.1.6. Jika Ya, umur kehamilan saat ini hitungan trimester
1.Trimester I (0- 3 bulan)
2.Trimester II (4- 6 bulan)
3.Trimester III (7- 9 bulan)
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4.1.7. Bila Ya, kehamilan keberapa saat ini
1.Satu
2.Dua
3.Tigas
4.Lebih dari tiga
4.1.8. Berapa usia ibu hamil saat ini
1.< 20 tahun
2. 20 – 25 tahun
3. 26 – 30 tahun
4. 30 – 35 tahun
5. > 35 tahun
4.1.9. Apakah ibu melakukan pemeriksakan kehamilannya
1.Ya
2.Tidak
4.1.10. Jumlah pemeriksaan kehamilan dalam trismester
1. Trimester 1 (0-3 bulan) 1 x setiap bulan
2. Trimester 2 (4 – 6 bulan ) 2 x setiap bulan
3. Trimester 3 (7 – 9 bulan) 1x setiap minggu
4.1.11. Jika Tidak, melakukan pemeriksaan apa alasannya
1.Tidak tahu
2.Jauh dari faskes
3. Tidak ada biaya
4.1.12. Apakah ibu hamil mendapat suntikan TT
1.Ya
2.Tidak
4.1.13. Jika mendapat suntikan TT berapa kali suntik selama ibu hamil
1.Kali ( tidak lengkap)
2.Kali ( lengkap )
4.1.14. Keluhan yang dirasakan bumil saat ini
1. Lemah, letih, lesu
2. Pusing
3. Mual & muntah
4. Udema
5. Darah tinggi
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4.2. Keberadaan Ibu Menyusui
4.2.1. Apakah ada ibu menyusui dalam keluarga
1.Tidak
2. Ada
4.2.2. Bila Ya, berapa lama menyusui
1. 0- 1 bulan.
2. 0 – 3 bulan
3. 0 - 6 bulan
4. 0 -12 bulan
4.2.3. Jika Tidak, apa alasan ibu tidak menyusui
1.Sibuk bekerja
2.Ibu sakit
3.Asi tidak produksi
4.Ibu yang tida mau kasih
5.Bibir sumbing
4.3. Balita
4.3.1. Apakah ada anggota keluarga yang berusia balita
1.Tidak
2. Ya
4.3.2. Jika ya, Apakah setiap bulan balita dibawa ke posyandu
1.Tidak
2. Ya
4.3.3. Jika Tidak, apa alas an ibu tidak ke posyandu
1.Jauh
2.Tidak tahu
3.Tidak mau
4.3.4. Apakah anak ibu sudah diimunisasi
1.Tidak
2. Ya
4.3.5. Jika ya Jenis imunisasi apa saja yang sudah didapat
1. Polio….kali
2. BCG
3. DPT…..kali
4. Hepatitis
5. Campak
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4.3.6. Bila tidak diimunisasi, apa alasannya
1. Tidak tahu
2. Taidak mau
3. Takut anaknya pansa
4.3.7. Apakah anak memiliki KMS
1. Tidak
2. Ya
4.3.8. Dalam waktu tiga bulan terakhir apakah anak ibu sakit?
1. Tidak
2. Ya
4.4.9.Jika Ya Jenis penyakit yang di alami
1.Batuk pilek
2. Diare
3. Gatal-gatal
4. Tidak ada
4.4.10 Hasil penimbangan di KMS, pada saat ini berat badan anak berada pada
1.Garis hijau
2.Garis hijau sampai kuning
3.Di bawah garis titik-titik
4.Di bawah garis merah
4.4. Anak dan Remaja
4.4.1.
Dalam keluarga mempunyai anak sekolah/ remaja
1.Tidak
2. Ya
4.4.2.
Jika Ya, usia anak saat ini (Kemenkes RI 2019)
1. 5 – 11 tahun Masa anak-anak
2. 12 – 16 tahun Remaja awal
3. 17 – 25 tahun remaja akhir
4.4.3.
Tingkat Pendidikan anak saat ini
1.Tidak sekolah
2. SD Tamat
3.SMP Tamat
3.SMA Tamat
4.PT
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4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

Kegiatan anak di luar sekolah
1. Kegamaan,
2. Karang Taruna
3. Olahraga
4. Rekreasi
5. Musik
Apakah ada anak yang menderita penyakit
1.Tidak
2. Ya,
Jika Ya, sudahkah berobat
1.Sudah
2.Belum, alasannya
Jika sudah, berobat kemana
1.Medis, sebutkan….
2.Non medis, sebutkan….
Kebiasaan anak
1. Merokok
2. Alkohol
3. Ketergantungan Obat

4.5. Usia Lanjut
4.5.1. Apakah ada anggota keluarga yang usia pertengah keatas (WHO 2009)
1.Tidak ada
2.Ada,
4.6.2. Jika ada berapa usia saat ini
1.Usia pertengahan yakni 45 – 59 tahun
2.Lanjut usia yakni 60 – 74 tahun
3.Lanjut usia tua yakni 75 – 90 tahun
4.Usia sangat tua yakni 90 tahun ke atas
4.5.2.
Apakah lansia memiliki keluhan penyakit
1.Tidak
2.Ya
4.5.3.
Jika Ya, jenis penyakit yang sering dialami
1.Asma
2.TBC
3.Hipertensi
4.Kencing manis 73
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5.Rheumatik/arthritis
6.Katarak
7.Osteoporosis
8.Penyakit kulit
4.6.4. Upaya yang telah dilakukan
1.Berobat ke Medis
2.Berobat ke non medis
3.Diobati sendiri
4.6.5.Kebiasaan buruk lansia
1.Merokok
2.Minum alkohol
3.Minum kopi
4.6.6.Penggunaan waktu senggang pada lansia
1.Berkebun/pekerjaan rumah
2.Jalan-jalan
3.Senam
4.6.7.Apakah ada posyandu lansia di daerah tempat tinggal saudara
1.Tidak ada
2. ada
4.6.8.Jika ada, apakah lansia ikut posyandu lansia tersebut
1.Tidak
2. Ya
4.6.9.Jika tidak, alasannya
1.Tidak tahu
2.Tidak mau
3.idak mapu
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Lampiran :4
SATUAN ACARA PENYULUHAN (SAP) TB
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
Sasaran
Hari/tanggal
Waktu
Tempat

: Pencagahan Penyakit TB
: Mencegah penularan TB
: Masyarakat di......
: ..............................
:............................
: ...........................

1. Latar belakang
Tuberculosis (TBC) adalah penyakit lama, namun sampai saat ini
masih belum bisa dimusnahkan. Jika dilihat secara global, TBC membunuh 2 juta
penduduk dunia setiap tahunnya, dimana angka ini melebihi penyakit infeksi
lainnya. Bahkan Indonesia adalah Negara terbesar ketiga dengan jumlah pasien
TBC terbanyak didunia setelah cina dan india. Sulit memusnahkan penyakit yang
disebabkan oleh bakteri Myobacterium tuberculosis ini disebabkan oleh beberapa
hal. Diantaranya adalah munculnya bakteri yang resisten terhadap obat yang
digunakan. Karena itu, upaya penemuan obat bar uterus dilakukan.
2. Tujuan
2.1.. Tujuan umum
Setelah dilakukan pelatihan tentang TBC klien beserta masyarakat dapat
memahami mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga.
2. Tujuan khusus
Setelah dilakukan pelatihan tentang TBC diharapkan masyarakat RW X dapat:
1). Menjelaskan kembali pengertian TBC
2). Menyebutkan penyebab TBC
3). Menyebutkan tanda dan gejala TBC
4). Menjelaskan cara penanganan TBC
5). Menjelaskan cara pencegahan TBC
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3. Pelaksanaan
1). Hari/tanggal
2). Waktu
3). Sasaran
4). Tempat
5). Pemberi Penyuluhan
6). Metode
7). Media :
8). Materi
9). Rencana Kegiatan :
Kegiatan

:.......................................
: 30 menit
: Masyarakat di......................
: ...................................
:................................
: Ceramah, demonstrasi
Standart Operasional Prosedur (SOP), leaflet
: (terlampir)
Wkt/mnt

Respon Audiens

Pembukaan
a. Memberikan salam
b. Memperkenalkan diri
c. Menjelaskan tujuan
d.Memberikan kesempatan bertanya

5 menit

a. Menjawab salam
b. Mendengarkan
c. Mendengarkan
d. Bertanya

Kegiatan Inti
a. Melakukan apersepsi
b. Menjelaskan tentang konsep TBC
c. Menjelaskan penyebab TBC
d. Menyebutkan tanda dan gejala TBC
e. Menjelaskan cara penanganan TBC
f. Menjelaskan pencegahan TBC
g. Memberikan kesempatan bertanya

30 menit

Evaluasi berikan pertanyaan terbuka:
1. Jelaskan pengertian TBC?
2. Sebutkan tanda dan gejala TBC?
3. Sebutkan cara pencegahan TBC?
Penutup
a. Melakukan evaluasi
b. Memberikan reinforcement
c. Menyimpulkan kegiatan
d. Salam penutup

5 Menit

Mendengarkan

10 menit

a. Menjawab
b. Mendengarkan
c. Menyimpulkan
bersama
d. Menjawab salam
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a. Menjawab
b. Mendengarkan

c. Bertanya

Lampiran 5
FORMAT EVALUASI PELATIHAN KADER
Nama Peserta
Nama Pembimbing
Tanggal
Tempat

: ............................................................................................
: ...............................................................................................
: ..........................................................................................
: ................................................................................................

NO Ketrampilan/sikap yang harus ditampilkan

1

2

Latihan Dasar
Persiapan tim penyelenggara
Undangan Pelatihan Kader diberikan pada calon kader di
desa yang telah ditetapkan
Jumlah dan lokasi Posyandu telah ditetapkan melalui mikro
planning dan MMD di desa yang bersangkutan dalam
laporan/catatan muyawarah
Tim penyelenggara pelatihan kader dipimpin oleh kepala
desa selaku ketua LKMD dan PKK setempat Camat
bertindak sebagai penanggungjawab pelatihan kader dalam
susunan kepanitian
Tim penyelenggara melakukan rapat gabungan untuk
membicarakan dan menetapkan:
Perlengkapan setempat: meja, kursi, alat tulis dan
perlengkapan lain untuk pelatihan kader
Biaya dan tempat pelatihan kader
Bersama tim pelatih mengecek semua persiapan kader
termasuk mengundang calon kader agar mengikuti latihan
sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan
Persiapan Tim Pelatih
Membentuk tim pelatih: penanggungjawab umum,
koordinator tim pelatih, pelaksanaan harian, pelatih dan
pendamping.
Tugas tim pelatih:
Koordinator latihan:
Mengkoordinir tim pelatih dan tim penyelenggara
Hadir setiap hari, selama pelaksanaan kegiatan
Jika berhalangan limpahkan tugas pada pelaksana harian
Pelatih
Menguasai materi yang menjadi tugasnya
Mempersiapkan perlengkapan
Menyiapkan ruangan atau setting lingkungan yang nyaman
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Nilai
1-100

3

4

5

Persiapan Kurikuler
Membuat jadwal latihan
Menyiapkan bahan ajar:
Pengantar tentang kegiatan pelayanan terpadu (MP1)
Persiapan kegiatan pelayanan terpadu (MP2)
Pertumbuhan anak (MP3)
Imunisasi (MP4)
Makanan sehat (MP5)
Kurag Gizi (MP6)
Kesehatan mata (MP7)
Kesehatan ibu (MP8)
Kurang darah (MP9)
Keluarga Berencana (MP10)
Diare/Mencret (MP11)
Motivasi melalui jalur kegiatan agama (MP12)
Pencatatan dan pelaporan (MP13)
Pelaksanaan kegiatan bulanan (MP14)
Pelaksanaan Kegiatan
Sampaikan maksud dan tujuan pelatihan kader
Gunakan beberapa metode latihan kader
Teknik pemanasan/pencairan (menciptakan suasana
keterbukaan, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan
komunikasi antar peserta, menciptakan suasana santai).
Curah pendapat
Demonstrasi/peragaan
Penugasan
Simulasi
Permainan peran
Lakukan setting ruangan sesuai dengan metode yang dipakai
Lakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan kader
Berikan penghargaan/pujian atas partisipasi masyarakat.
Persiapan Umum
Perlengkapan umum (ruangan, meja kursi, papan tulis & alat tulis)
Perlengkapan khusus disediakan tim pelatih:
Buku petunjuk pelatih untuk latihan kader
Buku pegangan kader: UPGK
Lembar balik menuju keluarga sehat
Lembar balik menuju keluarga bahagia sejahtera
Bahan penyuluhan gizi
Dacin, celana timbang
Vit.A, tablet tambah darah, oralit dan alat KB
KMS
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6

7

8

Persiapan tim penyelenggaraan
Latihan dasar kader, kecuali jumlah, lokasi posyandu,
penentuan calon kader
Persiapan tim pelatih
Llatihan dasar kader, dengan tim pelatih tergantung jenis
dan jumlah mata pelajaran yang akan diberikan.
Persiapan Kurikuler
Penentuan mata pelajaran
Sesuai dengan kebutuhan masalah setempat
Utamakan mata pelajaran yang penting
Penyusunan jadwal secara luwes
Pelaksanaan Kegiatan
Sampaikan maksud dan tujuan pelatihan kader
Gunakan beberapa metode latihan kader
Teknik pemanasan/pencairan (menciptakan suasana
keterbukaan, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan
komunikasi antar peserta, menciptakan suasana santai dan
gembira).
Curah pendapat
Demonstrasi/peragaan
Penugasan
Simulasi
Permainan peran
Lakukan setting ruangan sesuai dengan metode yang dipakai
Lakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelatihan kader
Berikan penghargaan/pujian atas partisipasi masyarakat.

Kupang....................... 2020
Pembimbing

(....................................)
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Lampiran 6
FORMAT PENILAIAN
ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Evaluasi Askep Komunitas
Nama Peserta :.........................................................................................
Nama Penilai : .........................................................................................
Tanggal : ....................................................................................................................
Tempat : ....................................................................................................................
NO

Ketrampilan/sikap yang harus ditampilkan
PERSIAPAN
Menyiapkan alat evaluasi sesuai rencana dan criteria evaluasi
yang telah dirumuskan dan disepakati (dapat melalui
pertemuan langsung atau melalui penyebaran angket)
Membuat kontrak dengan pembimbing
Pastikan mahasiswa sudah melakukan pengkajian,
perencanaan analisa, rumusan dan prioritas masalah serta
implementasi
Menyiapkan lingkungan pertemuan yang nyaman dan
Kondusif
LANGKAH KERJA
1. Fase orientasi
Mengucapkan salam
Menyepakati lama waktu untuk pengumpulan dara
Menjelaskan kegiatan pengumuplnan data
2. Fase kerja
Menentukan kondisi komunitas
Menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai
Menilai data subjektif dan objektif .80
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Nilai 1-100

Menganalisis data subjektif dan objektif
Menyimpulakan keberhasilan dari hasil kegiatan
Membuat perencanaan kembali
Fase terminasi
Menyimpulkan hasil pertemuan
Menyebutkan manfaat kegiatan yang telah dilakukan
Memberi salam
EVALUASI
1. Respon Verbal
Masyarakat mengatakan sangat memerlukan pelayanan
keperawatan komunitas
Masyarakat mengatakan akan melanjutkan tindakan
keperawatan komunitas
2. Respon Non Verbal
Antusiasme selama kegiatan evaluasi
Keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan yang disepakati
Masyarakat melaksanakan kegiatan keperawatan
komunitas sesuai dengan jadwa
Jumlah nilai
Nilai Akhir
Kupang.............2020
Pembimbing

(..........................................)
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Lampiran : 7
FORMAT PENILAIAN
DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS
JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Evaluasi Askep Komunitas
Nama Peserta : ...................................................................................................
Nama Asesor : ....................................................................................................
Tanggal : ....................................................................................................................
Tempat : ....................................................................................................................
NO Ketrampilan/sikap yang harus ditampilkan
Nilai 1-100
Persiapan Alat
Format pengkajian keperawatan komunitas
Format penapisan masalah keperawatan komunitas
Format rencana keperawatan komunitas
Format tindakan keperawatan komunitas
Format evaluasi hasil tindakan keperawatan komunitas
Buku catatan dan alat tulis
Pendokumentasian pengkajian-evaluasi kepkom
Tuliskan hasil kajian masalah kesehatan dan sumber daya
komunitas menggunakan konsep statistik
Tuliskan analisa data dengan menggunakan konsep statistik
dan Epidemologi
Tuliskan diagnosa keperawatan komunitas berdasarkan
prioritas
Tuliskan rencana keperawatan komunitas bersama-sama
masyarakat; tujuan umum dan khusus, strategi intervensi,
sumber daya yang diperlukan, penanggungjawab kegiatan
dan waktu pelaksaaan
Tuliskan tindakan keperawatan yang telah dilakukan
bersama Masyarakat:
Strategi pendidikan kesehatan (SOP Penkes)
Kerjasama lintas sektor (SOP kemitraan)
Supervisi kader kesehatan (SOP supervisi kader)
Pengembangan rencana belajar (SOP pelatihan kader)
Jumlah nilai
Nilai Akhir
Kupang.............2020
Pembimbing
(..........................................)
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Lampiran 8
LOGBOOK KEPERAWATAN KOMUNITAS

1. Indentitas Mata Kuliah :
Nama Mata Kuliah

: Keperawatan komunitas

Kode

: WAT 3.14

Beban/Jumlah SKS

: 3 SKS

Penempatan

: Semester VI

Jumlah HARI PRAKTIK : 21 HARI
Pembimbing
2. Deskripsi Praktik:
Praktik asuhan keperawatan komunitas di wilayah kerjanya Puskesmas
berupa pemberian asuhan keperawatan kepada komunitas dan kelompok khusus
yang mencakup anak sekolah dan pekerja.Praktik keperawatan menggunakan
pendekatan proses keperawatan dengan strategi pemberdayaan komunitas dan
kelompok, pengorganisasian serta pengembangan komunitas, kemitraan, promosi
kesehatan, kerjasama lintas sektoral dengan proses penilaian meliputi: Pre dan
Post conference,MMD,.
3. Tujuan Praktik:
a. Menerapkan berbagai konsep dan ilmu yang terkait dengan praktik keperawatan
komunitas dan kelompok khusus ( anak sekolah, pekerja)
b. Berkolaborasi dengan sector lain dalam memecahkan masalah kesehatan
komunitas dan kelompok khusus
c. Melakukan pengkajian keperawatan komunitas dan kelompok khusus
d. Menegakan diagnosa keperawatan komunitas dan kelompok khusus berdasarkan
analisis yang akurat
e. Bersama-sama komunitas dan kelompok khusus menyususn perencanaan asuhan
keperawatan
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f. Melaksanakan intervensi keperawatan pada komunitas dan kelompok khusus
sesuai dengan permasalahan yang ada dengan mengguanakan strategi yang
sesuai g. Melakukan skrining pada anak sekolah melalui kegiatan UKS
h. Memberikan pendidikan kesehatan kepada komunitas dan kelompok khusus
i. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil asuhan keperawatan komunitas
dan kelompok khusus
5.

Mendokumentasikan proses dan hasil asuhan keperawatan komunitas dan
kelompok khusus

6.

Evaluasi
Penilaian harian

: 30%

Ujian Praktik : 50%
Laporan/dokumentasi 20%
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