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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Stase Keperawatan Maternitas 

Praktik profesi keperawatan maternitas merupakan program 

yang menghantarkan mahasiswa dalam adaptasi profesi untuk 

menerima pendelegasian kewenangan secara bertahap dalam 

melakukan asuhan keperawatan profesional, memberikan 

pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada klien, 

membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil 

penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan 

maternitas dalam konteks individu dan keluarga yang 

berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman. 

Praktik profesi keperawatan maternitas berorientasi pada 

pencapaian kemampuan berfikir sistematis, komprehensif dan 

kritis dalam mengaplikasikan konsep-konsep ilmu keperawatan 

dengan pendekatan asuhan keperawatan sebagai dasar 

penyelesaian masalah dengan memperhatikan aspek legal dan 

etis pada kasus keperawatan maternitas yang meliputi prenatal, 

intranatal dan post natal serta masalah-masalah pada sistem 

reproduksi wanita. 

Beban SKS stase keperawatan maternitas adalah 2,8 SKS 

dengan lama praktek selama 4 minggu yang terbagi menjadi 3 

hari di poli kandungan, 10 hari di ruang bersalin dan 11 hari di 

ruang rawat inap. 
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BAB II 

STANDAR KOMPETENSI NERS 

 

A. Profil Lulusan Pendidikan profesi 

Profil lulusan tahap Pendidikan Profesi ners FKIK UMY lebih 

difokuskan pada profil sebagai : 

NO PROFIL LULUSAN DESKRIPSI PROFIL 

1 Care Provider Pemberi asuhan keperawatan 

2 Manager  Pengelola asuhan keperawatan  

3 Community Leader 
Pemimpin dalam kegiatan komunitas profesi 

maupun social 

 

B. Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi 
 

Untuk menjamin kualitas lulusan agar dapat berkompetisi secara 

global diperlukan patokan dalam penentuan kompetensi yang harus 

dikuasai oleh seorang ners di berbagai institusi penyelenggara 

pendidikan ners di seluruh Indonesia. Kompetensi ini dijabarkan 

kedalam unit kompetensi.   

1. Kompetensi Ners 

a. Berkomunikasi secara efektif dalam menjalin hubungan 

interpersonal 

b. Melaksanakan asuhan keperawatan profesional di tatanan 

klinik dan komunitas dengan menggunakan hasil penelitian, 

serta menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik 

keperawatan  

c. Mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dan manajemen 

keperawatan 

d. Menggunakan hasil penelitian dalam upaya meningkatkan 

kualitas asuhan keperawatan 

2. Unit Kompetensi Pendidikan Profesi  

a. Mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam 

pemberian  asuhan keperawatan  
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b. Mampu menggunakan keterampilan interpersonal yang 

efektif dalam kerja tim  

c. Mampu menggunakan teknologi dan informasi  kesehatan 

secara efektif  dan bertanggung  jawab 

d. Mampu menggunakan proses keperawatan dalam 

menyelesaikan masalah klien  

e. Mampu menggunakan langkah-langkah pengambilan  

keputusan etis dan legal  

f. Mampu memberikan asuhan peka budaya dengan 

menghargai etnik, agama atau faktor lain  dari setiap klien 

yang unik  

g. Mampu mengkolaborasikan berbagai aspek dalam 

pemenuhan kebutuhan kesehatan klien  

h. Mampu mendemonstrasikan  keterampilan teknis 

keperawatan yang sesuai dengan dengan standar yang 

berlaku  atau secara kreatif dan inovatif agar  pelayanan 

yang diberikan efisien dan efektif 

i. Mampu mengembangkan pola pikir kritis, logis dan etis 

dalam mengembangkan asuhan keperawatan 

j. Mampu memberikan asuhan yang berkualitas secara holistik, 

kontinyu dan konsisten   

k. Mampu menggunakan teknologi dan informasi  kesehatan 

secara efektif  

l. Mampu menjalankan fungsi advokasi untuk 

mempertahankan hak klien agar dapat   mengambil 

keputusan untuk dirinya 

m. Mampu menggunakan  prinsip-prinsip peningkatan kualitas 

berkesinambungan dalam praktik 

n. Mampu mempertahankan lingkungan yang aman secara 

konsisten melalui penggunaan strategi manajemen kualitas 

dan manajemen resiko 

o. Mampu melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

kebijakan yang berlaku dalam bidang kesehatan  
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p. Mampu memberikan dukungan kepada tim asuhan dengan 

mempertahankan akontabilitas asuhan keperawatan yang 

diberikan  

q. Mampu mewujudkan lingkungan bekerja yang kondusif 

r. Mampu mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan 

kemampuan professional 

s. Mampu berkontribusi dalam mengembangkan profesi 

keperawatan 

t. Menggunakan hasil  penelitian untuk diterapkan dalam 

pemberian asuhan keperawatan  

u. Mampu menggunakan proses keperawatan dalam 

menyelesaikan masalah klien di tatanan komunitas 

v. Mampu bekerjasama dengan unsur  terkait di masyarakat  

dalam  menerapkan asuhan keperawatan komunitas 

w. Mampu mengembangkan program  yang kreatif dan inovatif 

di tatanan komunitas dalam aspek promotif preventif, 

kuratif dan rehabilitatif  

x. Mampu melaksanakan terapi modalitas/ Komplementari 

sesuai dengan kebutuhan klien 

y. Mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dan manajemen 

keperawatan 

z. Mampu merencanakan kebutuhan ruangan keperawatan  

secara berkelompok 

aa. Mampu mengorganisasikan manajemen  ruangan  

keperawatan secara berkelompok 

bb. Mampu mengorganisasikan manajemen  ruangan  

keperawatan secara  berkelompok  

cc. Mampu mencegah dan menyelesaikan konflik di dalam tim  

dd. Mampu memberikan pengarahan kepada anggota tim nya 

ee. Mampu melakukan evaluasi terhadap anggota timnya  

ff. Mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

kondisi ruangan 
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3. Kompetensi, Unit Kompetensi dan Area Pencapaian 

Tabel 2.1 Daftar kompetensi, unit kompetensi dan area 

pencapaian 

NO KOMPETENSI  UNIT KOMPETENSI AREA PENCAPAIAN 

1. Berkomunikasi 

secara efektif 

dalam menjalin 

hubungan inter 

personal 

1. Mampu melakukan komunikasi yang 
efektif dalam pemberian  asuhan 
keperawatan  
 

2. Mampu menggunakan keterampilan 
interpersonal yang efektif dalam kerja 
tim  

 
3. Mampu menggunakan teknologi dan 

informasi  kesehatan secara efektif  dan 
bertanggung  jawab 
 

Diseluruh area praktik 

keperawatan 

2. Melaksanakan 

asuhan 

keperawatan 

professional di 

tatanan klinik 

dengan 

menerapkan 

aspek etik dan 

legal 

1. Mampu menggunakan proses 
keperawatan dalam menyelesaikan 
masalah klien kritis, logis dan etis dalam 
mengembangkan asuhan keperawatan 

2. Mampu memberikan asuhan 
keperawatan yang berkualitas secara 
holistik, kontinyu dan konsisten 

3. Mampu menggunakan teknologi dan 
informasi kesehatan secara efektif 

4. Mampu menjalankan fungsi advokasi 
untuk mempertahankan hak klien agar 
dapat mengambil keputusan untuk 
dirinya 

5. Mampu menggunakan prinsip-prinsip 
peningkatan kualitas 

6. Berkesinampungan dalam praktik 
7. Mampu mempertahankan lingkungan 

yang aman secara konsisten melalui 
penggunaan strategi manajemen 
kualitas dan manajemen resiko 

8. Mampu melaksanakan pelayanan 
kesehatan sesuai dengan kebijakan yang 
berlaku dalam bidang kesehatan 

9. Mampu memberikan dukungan kepada 
tim asuhan dengan mempertahankan 
akontibilitas asuhan keperawatan yang 
diberikan 

10. Mampu mewujudkan lingkungan 
bekerja yang kondusif 

11. Mampu mengembangkan potensi diri 
untuk meningkatkan kemampuan 
professional 

12. Mampu berkontribusidalam 
mengembangkan profesi keperawatan 

13. Menggunakan hasil penelitian untuk 
diterapkan dalam pemberian asuhan 
keperawatan 

Diseluruh area praktik 

keperawatan, terutama 

di area keperawatan 

medikal bedah, anak, 

maternitas, dan jiwa.  

 

 

 

Di area keperawatan 

jiwa, gerontik, keluarga, 

dan komunitas. 

 

 

 

 

 

Di area manajemen 

keperawatan 

3 Melaksanakan 1. Mampu menggunakan proses 
keparawatan dalam menyelesaikan 

Di area keperawatan 
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asuhan 

keperawatan 

professional di 

tatanan  

komunitas 

masalah klien di tatanan komunitas 
2. Mampu bekerjasama dengan unsur 

terkait di masyarakat dalam 
menerapkan asuhan keperawatan 
komunitas 

3. Mampu mengembangkan program yang 
kreatif dan inovatif di tatanan 
komunitas dalam aspek promotif 
,preventif, kuratif dan rehabilitatif 

4. Mampu melaksanakan terapi modalitas 
/ komplementari sesuai dengan 
kebutuhan klien 

jiwa, gerontik, keluarga, 

dan komunitas.  

 

 

4. Mengaplikasika

n 

kepemimpinan 

dan 

manajemen 

keperawatan 

1. Mampu merencanakan kebutuhan 
ruangan keperawatan secara 
berkelompok 

2. Mampu mengorganisasikan manajemen 
ruangan keperawatan secara 
berkelompok 

3. Mampu mencegah dan menyelesaikan 
konflik di dalam tim 

4. Mampu memberikan pengarahan 
kepada anggota tim-nya 

5. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
anggota tim-nya 

6. Mampu menerapkan gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan 
kondisi ruangan 

7. Mampu melakukan evaluasi terhadap 
anggota lainnya 

8. Mampu menerapkan gaya 
kepemimpinan yang sesuai dengan 
kondisi ruangan 

 

Diseluruh area praktik 

keperawatan, terutama 

Keperawatan Manajemen 

 

C. Bahan Kajian Keperawatan Maternitas 

Tabel 2.2 Daftar bahan kajian keperawatan maternitas 

1. Pengenalan keperawatan 
maternitas 
  
  

1.1 Peran dan fungsi perawat maternitas 

1.2 Aspek legal dan etik dalam keperawatan 
maternitas 
1.3 Aspek legal dan etik keperawatan 
maternitas dalam pandangan Islam 

2. Konsepsi dan 
perkembangan janin 
  
  
  
  
  
  

2.1 Sistem reproduksi pria 

2.2 Sistem reproduksi wanita 

2.3 Kelainan pada organ reproduksi 

2.4 Pubertas 

2.5 Pubertas dalam pandangan Islam 

2.6 Fertilisasi 

2.7 Kehamilan 
3. Adaptasi fisiologi dan 
psikologi kehamilan 
  
  

3.1 Tanda-tanda kehamilan 

3.2 Perubahan fisik kehamilan 

3.3 Perubahan psikologi dan sosial pada ibu 
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hamil 

4. Asuhan antenatal 
  
  
  
  
  
  

4.1 Riwayat kesehatan ibu 

4.2 Tes kehamilan 

4.3 Pengkajian fisik antenatal/pre natal (head 
to toe, leopold) 

4.4 Nutrisi pada ibu hamil 

4.5 Senam hamil 

4.6 Asuhan keperawatan pada kehamilan 
beresiko 

4.7 Fetal assesment 

5. Asuhan intranatal 
  
  
  
  

5.1 Tahap-tahap persalinan 

5.2 Maternal assesment 

5.3 Fetal assesment 

5.4 Komplikasi persalinan 

5.5 Jenis persalinan 

6. Kenyamanan dan 
dukungan 
  
  

6.1 Sumber nyeri persalinan 

6.2 Persepsi nyeri 
6.3 Management nyeri non farmakologi dan 
farmakologi 

7. Perawatan post partum 
  
  
  
  
  
  

7.1 Pengkajian post partum 
7.2 Adaptasi fisiologi dan psikologi post 
partum 

7.3 Nutrisi pada bayi baru lahir 

7.4 Senam nifas 

7.5 Komplikasi post partum 

7.6 Pengkajian fisik bayi baru lahir 

7.7 Menyusui 
8. Keluarga Berencana, 
kontrasepsi dan infertilitas 
  

8.1 Metode kontrasepsi 

8.2 Infertilitas 

9. Kesehatan reproduksi 
perempuan 
  
  
  
  
  
  
  

9.1 Menstruasi 

9.2 Menopause 

9.3 Penyakit ginekologi 

9.4 Penyakit keganasan 

9.5 Penyakit menular seksual 

9.6 Peran perawat dalam isu seksualitas 
(kelainan seksualitas) 
9.7 Isu-isu dalam kesehatan reproduksi 
perempuan 

9.8 Kekerasan pada perempuan 
10. Kesehatan reproduksi 
remaja 
  

10.1 Remaja 

10.2 Kehamilan pada remaja 
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D. Daftar Kompetensi Kasus  

Daftar kompetensi kasus di stase keperawatan maternitas 

disusun berdasarkan penyakit atau masalah kesehatan 

terbanyak yang sering muncul. Mahasiswa dapat memilih kasus-

kasus di bawah ini berdasarkan tahapnya. 

Tabel 2.3 Daftar kompetensi kasus 

No Tahap Kasus 

1 Antenatal Kehamilan normal 

Abortus 

Kehamilan ektopik 

Plasenta previa 

Abrupsio plasenta 

Kehamilan dengan penyakit kardiovaskuler 

Hipertensi kehamilan 

Kehamilan dengan anemia 

Hyperemesis gravidarum 

Kehamilan dengan diabetes mellitus 

Kehamilan dengan asma 

Infeksi traktus urinarius 

Bacterial Vaginosis 

IUFD (Intra uterine fetal death) 

Polihidramnion 

Oligohidramnion 

2 Intranatal Persalinan normal  

Kelahiran/persalinan preterm 

Kelahiran/persalinan posterm 

Ketuban pecah dini 

Pre eklampsia/eklampsia 

Distosia*  

Persalinan dengan induksi 

Persalinan dengan forsep 

Ruptur uteri 

Prolaps tali pusat 

Gemelli 

3 Postnatal Post partum normal 

Postpartum dengan SC 

Postpartum dengan vacuum ekstraksi, forceps 

Perdarahan post partum 

Syok hipovolemik 

Subinvolusi uterus 

Infeksi puerperum 

Post partum blues 

4 Kesehatan 

perempuan 

Gangguan siklus menstruasi (amenore, 

menometrorargi) 

Prolapsus uteri 

Menopause 
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No Tahap Kasus 

Penyakit ginekologi (ca cervik, mioma uteri, kista 

ovarii, dll) 

Infeksi pada saluran reproduksi/penyakit menular 

seksual 

 

E. Daftar Kompetensi Ketrampilan 

Daftar Skills merupakan ketrampilan klinis yang harus dikuasai 

disesuaikan dengan jenis ketrampilan dan kompetensi 

ketrampilan bagi seorang ners. Adapun tingkat pencapaian 

kompetensi ketrampilan klinis dibagi dalam 4 tingkat sebagai 

berikut: 

1. Teori  

Mahasiswa menguasai dasar teori/pengetahuan yang 

meliputi prinsip, indikasi, kontra indikasi, resiko dan 

komplikasi tentang suatu tindakan atau ketrampilan klinis. 

2. Melihat atau Mendemonstrasikan 

Mahasiswa menguasai dasar teori/pengetahuan tentang 

suatu tindakan atau ketrampilan klinis dan pernah melihat 

serta mampu mendemonstrasikan. 

3. Melakukan atau Menerapkan dengan supervisi 

Mahasiswa menguasai dasar teori/pengetahuan tentang 

suatu tindakan atau ketrampilan klinis dan dapat melakukan 

tindakan tersebut beberapa kali dengan bimbingan atau 

supervise. 

4. Mandiri 

Mahasiswa menguasai dasar teori/pengetahuan tentang 

suatu keterampilan klinis dan melakukan tindakan tersebut 

tanpa supervisi. 

Tabel 2.4 Daftar kompetensi ketrampilan 

No SKILLS 
Level of expected 

ability 
1 2 3 4 

1 Antenatal PP Test      
Ultrasonografi (USG)     
Pemeriksaan/pengukuran tinggi fundus 
uteri 

    

Manuver Leopold      
Penghitungan denyut jantung janin 
(DJJ)dengan Laenec/ Dopler 
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No SKILLS 
Level of expected 

ability 
1 2 3 4 

Penghitungan hari perkiraan lahir (HPL)     
Pendidikan Kesehatan tentang nutrisi 
kehamilan 

    

Pendidikan kesehatan persiapan 
persalinan 

    

2 Intranatal Pengkajian pola kontraksi: durasi, 
frekuensi  

    

Pemeriksaan dalam/vaginal toucher (VT)     
Pemeriksaan status selaput ketuban      
Manajemen nyeri persalinan      
Persiapan alat untuk persalinan      
Perineal hygiene* (mahasiswa putra level 
2)  

    

Episiotomy      
Mengajarkan meneran     
Pertolongan persalinan spontan     
Pengaturan posisi bersalin     
Membersihkan jalan napas bayi baru lahir     
Pemotongan tali pusat     
IMD      
Membantu melahirkan dan memeriksa 
plasenta 

    

3 Bayi baru 
lahir 

APGAR skore     
Pengukuran antropometri bayi baru lahir      
Pemberian Injeksi vitamin K     
Pemberian injeksi Hb 0     
Pemberian Salep mata pada bayi baru 
lahir 

    

4 Postnatal Pengukuran tinggi fundus uteri 
postpartum  

    

Pemeriksaan kontraksi uterus postpartum      
Pemeriksaan Diastasis rectus abdominis     
Pemeriksaan lokhea      
Pemeriksaan homan’s sign      
Pijat oksitosin      
Memantau perdarahan postpartum      
Vital sign’s pada pasien post SC     
Memonitor keseimbangan cairan pada 
pasien post SC 

    

Mengajarkan cara pemberian ASI (posisi 
menyusui) 

    

Mengajarkan cara memerah ASI      
Senam nifas      
Pendidikan kesehatan tentang 
kontrasepsi  

    

6 Women’s 
health 

Pap smear test       
IVA test (inspeksi visual asam asetat)     
Mengajarkan Pelvic exercise/kegel 
exercise 

    

Memasang IUD     
Melakukan pendidikan kesehatan tentang 
perubahan fisiologi sistem reproduksi dan 
cara penanganannya  
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No SKILLS 
Level of expected 

ability 
1 2 3 4 

Melakukan pendidikan kesehatan masalah 
menopause (contoh:cara penggunaan 
lubrikasi vagina, teknik distraksi 
dispareunia) 

    

Melakukan pendidikan kesehatan tentang 
menstruasi  

    

Melakukan pendidikan kesehatan tentang 
kesehatan reproduksi 

    

Pengkajian seksualitas     
Mengajarkan pemeriksaan payudara 
sendiri (SADARI) 
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