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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
atas kehendak-Nya akhirnya modul pt untuk mata kuliah softskill dalam 
pelayanan kesehatan ini dapat diselesaikan. Buku ini sebagai tambahan 
bacaan disamping buku-buku sejenis yang telah terbit. Buku ini disusun 
berdasarkan Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi untuk mahasiswa 
Diploma III Kebidanan. 

Saya berharap kepada mahasiswa Kebidanan, semakin banyak 
membaca dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin 
mudah dalam membantu mahasiswa beradaptasi dengan tugas pekerjaan 
sehari-hari sesudah lulus nanti. Sehingga semakin mudah pula dalam 
melakukan praktik kebidanan di klinik.  

Pada modul praktikum softskill ini berisi rancangan pembelajaran 
praktikum  softskill  seperti perilaku asertif dan bertanggung jawab, 
Integritas, Inisiatif dan motivasi, Etika dalam pergaulan sehari-hari kerja 
sama dalam tim dan kepemimpinan, kemauan belajar, komitmen dan 
mendengarkan, Menjadi manusia tangguh dan daya juang, Fleksibel 
dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu , Komunikasi lisan, gesture 
dan Sifat  jujur, suka menolong dan empati Kemampuan berargumen, 
berdialog, berdebat dan beradaptasi, pemecahan masalah, kreatifitas, 
peliputan dan reportase  

Mata kuliah softskill merupakan mata kuliah yang menitikberatkan 
pada pengembangan akan kepribadian setiap mahasiswa untuk di 
kehidupan yang akan datang setelah masa kuliah. Sehingga bukanlah 
matakuliah yang berisikan teori-teori keilmuan didalam pembelajaran 
klasikal. Mata kuliah ini berguna untuk menyiapkan mahasiswa 
menghadapi kehidupan nyata, baik selama masih di kampus maupun 
sesudah lulus, sehingga aplikasi dari tindakan profesi bidan yang 
dilakukan dibarengi perilaku dan ketrampilan yang baik.  

Selain mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan teknis 
(Hardskill), mahasiswa diharuskan memiliki kemampuan non teknis 
(Softskill). Kemampuan teknis merupkan  kemampuan yang dimiliki atau 
dipelajari baik di kelas maupun di laboratorium, mahasiswa yang belajar 
dengan rajin, giat, dan tekun akan memperoleh kemampuan teknis yang 
baik, dicerminkan salah satunya dengan nilai atau IP(indeks prestasi) 
yang tinggi. Sifat dari hardskill adalah visible karena ada benda yang 
dapat membuktikannya seperti ijazah,sertifikat, dsb. Sedangkan softskill 
(kemampuan non-teknis) merupakan kemampuan seseorang untuk bisa 



iii 

 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik pada lingkungan dimana 
dia berada. Softskill bersifat invisible.  

Saya berharap modul praktikum ini dapat digunakan sebagai acuan 
dalam mempelajari praktikum softskill. 

Semoga bermanfaat. 

 

 

Hery Sumasto, S.Kep.,Ners.,M.MKes 



iv 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Cover 

luar……….………………………………………………………..     i 

Kata Pengantar……….……………………………………………      ii 

Daftar Isi………………………………………………………….       iii 

Kegiatan Belajar:  

1. Diskripsi Mata Kuliah Softskill ……………………………    1 

2. Jadual Praktikum …………………………………………….  4 

3. Daftar Kelompok Praktikum …………………………….  6 

4. MP-1 :Perilaku Asertif dan Jujur………………………… 7 

5. MP-2 :Perilaku Bertanggung Jawab dan Mendengarkan… 9 

6. MP-3 :Kerja sama TIM dan Kepemimpinan…………….. 11 

7. MP-4 :Pemecahan Masalah dan Kreatifitas……………… 13 

8. MP-5 :Beradaptasi dan Etika dalam Pergaulan Kampus… 15 

9. MP-6 :Presentasi Public Speaking dan Etika di Luar  

 Kampus. ………………………………………… 17 

10. MP-7 :Komunikasi Lisan, Gesture dan Sikap Tubuh…… 19 

11. MP-8 :Kemauan Belajar dan Berkomitmen…………… 21 

12. MP-9 :Menjadi Manusia yang Tangguh dan Berdaya  

 Juang Tinggi …………………………………… 23 

13. MP-10 :Fleksibel, Disiplin dan Tepat Waktu……………. 25 

14. MP-11 :Integritas, Inisiatif dan Motivasi………………… 27 

15. MP-12 :Kemampuan Rapat, Berargumen, Berdebat dan  

 Berdialog .……………………………………… 29 

16. MP-13 :Simpati, Empati dan Saling Menolong…………. 31 

17. MP-14 :Peliputan dan Reportase……………………….. 33 

18. MP-15 :Penggunaan Bahasa Daerah dalam Praktik  

 Kebidanan……………………………………… 35 

19. MP-16 : Bela diri ………………………………………. 37



1 

 

Mata Kuliah Softskill 

 

Identitas mata Kuliah 

 

a.    Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

b.    Kode Mata Kuliah : Bd.Mulok 401 

c.    Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

d.    Penempatan  : Semester II 

e.    Prasyarat  : - 

f.    Jumlah/Minggu  : 14 Pertemuan ( @:3 X  60 menit) 

g.    Nama Tim/Dosen : 1. Hery Sumasto, S.Kep.Ns,MM.Kes   

  2. Nurwening Tyas Wisnu, S.Kep.,Ns., 

MMKes 

  3. Subagyo, SPd.,MM.Kes. 

       : 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini juga menguraikan konsep perilaku manusia, 

konsep perilaku kesehatan, serta atribut-atribut softskill  seperti Perilaku 

asertif dan bertanggung jawab, Integritas, Inisiatif dan motivasi, Etika 

dalam pergaulan sehari-hari kerja sama dalam tim dan kepemimpinan, 

kemauan belajar, komitmen dan mendengarkan, Menjadi manusia 

tangguh dan daya juang, Fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat 

waktu , Komunikasi lisan, gesture dan Sifat  jujur, suka menolong dan 

empati Kemampuan berargumen, berdialog, berdebat dan beradaptasi, 

pemecahan masalah, kreatifitas, peliputan dan reportase  

Mata kuliah softsskill merupakan mata kuliah yang 

menitikberatkan pada pengembangan akan kepribadian setiap 

mahasiswa untuk di kehidupan yang akan datang setelah masa kuliah. 

Sehingga bukanlah matakuliah yang berisikan teori-teori keilmuan 

didalam pembelajaran klasikal. Mata kuliah ini berguna untuk 

menyiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan nyata, baik selama masih 

di kampus maupun sesudah lulus, sehingga aplikasi dari tindakan profesi 

bidan yang dilakukan dibarengi perilaku dan ketrampilan yang baik.  

Selain mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan teknis 

(Hardskill), mahasiswa diharuskan memiliki kemampuan non teknis 

(Softskill). Kemampuan teknis merupkan  kemampuan yang dimiliki atau 
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dipelajari baik di kelas maupun di laboratorium, mahasiswa yang belajar 

dengan rajin, giat, dan tekun akan memperoleh kemampuan teknis yang 

baik, dicerminkan salah satunya dengan nilai atau IP(indeks prestasi) 

yang tinggi. Sifat dari hardskill adalah visible karena ada benda yang 

dapat membuktikannya seperti ijazah,sertifikat, dsb. Sedangkan softskill 

(kemampuan non-teknis) merupakan kemampuan seseorang untuk bisa 

bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik pada lingkungan dimana 

dia berada. Softskill bersifat invisible.  

 

Kompetensi Mata Kuliah 

Pada akhir Mata Kuliah  ini mahasiswa diharapkan mampu : 

a. Memahami  tentang perilaku manusia serta proses perkembangan 

perilaku manusia sepanjang daur kehidupan. 

b. Memahami atribut-atribut softskill  antara lain:  

1. Perilaku asertif dan bertanggung jawab 

2. Integritas, Inisiatif dan motivasi. 

3. Etika dalam pergaulan sehari-hari kerja sama dalam tim dan 

kepemimpinan 

4. Kemauan belajar, komitmen dan mendengarkan 

5. Menjadi manusia tangguh, berdaya juang tinggi dan sifat  jujur 

6. Fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu. 

7. Komunikasi lisan, gesture dan sikap tubuh. 

8. Konsep diri, sifat suka menolong dan empati  

9. Kemampuan berargumen, berdialog, berdebat dan beradaptasi 

10. Pemecahan masalah, kreatifitas 

11. Peliputan dan reportase 

 

Analisis Instruksional 

Mahasiswa mampu: 

1. Mengenali dan menjelaskan atribut-atribut softskill 

2. Mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dari atribut-atribut 

softskill 

 

Sumber/Bahan 

1. Tri Rusmi Widayatun, Ilmu Perilaku, Infomedia, 1999 

2. Elizabeth Harlock, Psikologis sepanjang hayat, 1990 

3. Kartini Kartono, Psikologi Anak Jilid I dan II,    Mandar Maju, 
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Bandung, 1992 

4. Kartini Kartono, Psikologi Wanita Jilid I dan II    Mandar Maju, 

Bandung, 1992 

5. Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum Edisi III, Yayasan 

Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1981 

6. Konsep diri, Rb Burns, Jakarta, 1993 

7. Brice pitt, Kehamilan dan persalinan, arcan,    Jakarta 1990 

8. Irwanti, dkk, Psikologi umum, Gramedia, Jakarta, 1994 

 

Materi Kuliah 

1. Konsep Perilaku Manusia  

2. Konsep perilaku kesehatan  

3. Perilaku asertif dan bertanggung jawab 

4. Integritas, Inisiatif dan motivasi. 

5. Etika dalam pergaulan sehari-hari kerja sama dalam tim dan 

kepemimpinan 

6. Kemauan belajar, komitmen dan mendengarkan 

7. Menjadi manusia tangguh, berdaya juang tinggi dan sifat  jujur 

8. Fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu. 

9. Komunikasi lisan, gesture dan sikap tubuh. 

10. Konsep diri, sifat suka menolong dan empati  

11. Kemampuan berargumen, berdialog, berdebat dan beradaptasi 

12. Pemecahan masalah, kreatifitas 

13. Peliputan dan reportase 
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JADUAL PRAKTIKUM 

Mata Kuliah: Softskill dalam Praktek Kebidanan 

Kelas            : Reguler 

Tahun          : …………./……………  

Noe Pertemuan 

Ke- 

DOSEN 

TOPIK MATERI 

1 

  

1 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Perilaku asertif dan sifat 

jujur 

 

2 2 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Perilaku bertanggung jawab 

dan kemampuan 

mendengarkan 

3 3 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes 

Kerja sama dalam tim dan 

Kepemimpinan 

4 4 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

pemecahan masalah dan 

kreatifitas 

 

5 5 Nurwening Tyas W, 

S.Kep.,Ns.,MMKes 

Dan Tim 

Etika dalam pergaulan sehari-

hari di kampus 

6 6 Nurwening Tyas W, 

S.Kep.,Ns.,MMKes 

Dan Tim 

Etika dalam pergaulan di 

masyarakat  

 

7 7 Nurwening Tyas W, 

S.Kep.,Ns.,MMKes 

Dan Tim 

Komunikasi lisan, gesture dan 

Sikap tubuh  

8 8 Nurwening Tyas W, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Kemauan belajar, 

berkomitmen 

 

9 9 Nurwening Tyas W, 

S.Kep.,Ns.,MMKes 

Dan Tim 

Menjadi manusia yg tangguh, 

berdaya juang tinggi.  

10 10 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Fleksibel dalam kehidupan, 

disiplin dan tepat waktu   

11 11 Subagyo ,MMKes Integritas Diri, Inisiatif dan 
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Dan Tim motivasi Diri 

12 12 Subagyo, SPd.,MMKes 

Dan Tim 

Kemampuan berargumen, 

berdialog, berdebat dan 

beradaptasi. 

13 13 Subagyo, SPd.,MMKes 

Dan Tim 

suka menolong dan empati  

 

14 14 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Diskripsi diri  

 

15. 15 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Peliputan dan reportase 

 

16. 16 Hery Sumasto, 

S.Kep.,Ns.,MMKes Dan 

Tim 

Beladiri 
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Daftar Kelompok Praktikum 

Mata Kuliah : Softskill 

Semester : ……………………………… 

No Materi Kelompok 

Mahasiswa 

1 Perilaku Asertif dan Sifat Jujur 1 

2 Perilaku Bertanggung Jawab dan 

Mendengarkan 
2 

3 Kerja Sama TIM dan Kepemimpinan 3 

4 PEMECAHAN MASALAH DAN KREATIFITAS 4 

5 Beradaptasi Dan Etika Dalam Pergaulan 

Kampus 
5 

6 Presentasi Publik Speaking dan Etika di luar 

Kampus 
6 

7 Komunikasi Lisan, Gesture dan sikap tubuh 7 

8 Kemauan Belajar dan Berkomitmen 8 

9 Menjadi manusia yang tangguh dan  

Berdaya juang tinggi 
9 

10 Fleksibel, Disiplin dan Tepat Waktu 10 

11 Integritas, Inisiatif, dan Motivasi 11 

12 Kemampuan Rapat dengan Berargumen, 

Berdebat dan Berdialog 
12 

13 Simpati, Empati dan Saling Menolong 13 

14 Peliputan Dan Reportase 14 

15 Penggunaan Bahasa Daerah dalam Praktik 

Kebidanan 
15 

16. Bela diri 16 
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MODUL PRAKTIKUM-1 
  

1. Identitas mata Kuliah 

 

a. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

b. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

c. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 1 T; 1P 1 ) 

d. Pertemuan   : I 

e. Materi   : Perilaku Asertif dan Perilaku jujur 

 

2. Kompetensi Yang Diharapkan 

1. Mampu memahami dan memerankan perilaku asertif  

2. Mahasiswa mampu memahami dan memerankan perilaku jujur 

 

3. Uraian Tugas 

Outcome:  

1. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku asertif 

berupa perilaku agresif, asertif dan submisif. 

2. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku jujur 

 

Diskripsi. 

1. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku agresif, asertif dan submisif. 

2. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku jujur 

Strategi Pencapaian. 

a. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

perilaku asertif dan perilaku jujur 

b. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

c. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

d. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk 

menunjukkan perilaku agresif, asertif dan submisif. 

e. Mahasiswa memerankan perilaku jujur 

f. Tanya jawab tentang perilaku asertif, submisif dan agresif 



8 

 

g. Tanya jawab tentang perilaku jujur 

h. Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

Acuan Roleplay 

a. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

perilaku asertif, submisif dan agresif 

b. Menyusun naskah drama yang menekankan pada perilaku 

jujur 

c. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran 

dalam roleplay 

d. Memerankan drama tentang perilaku asertif, submisif dan 

agresif 

e. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

 

4. Kriteria Penilaian 

A. Kelengkapan materi yang ditulis 

B. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

C. Naskah drama/role play yang menekankan pada perilaku asertif, 

submisif dan agresif 

D. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

E. Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-2 
 

 

A. Identitas mata Kuliah 

 

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : II 

5. Materi   : Perilaku Bertanggung Jawab dan 

kemampuan Mendengar 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

1. Mampu memahami dan memerankan perilaku bertanggung 

jawab  

2. Mahasiswa mampu memahami dan memerankan perilaku 

mendengarkan 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

1. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku asertif 

berupa perilaku bertanggung jawab 

2. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku 

mendengarkan 

 

D. Diskripsi. 

1. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku bertanggung jawab. 

2. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku mendengar 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang perilaku 

bertanggung jawab dan mendengarkan 
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2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

perilaku bertanggung jawab 

5. Mahasiswa memerankan perilaku mendengarkan 

6. Tanya jawab tentang perilaku bertanggung jawab 

7. Tanya jawab tentang perilaku mendengarkan 

8. Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Roleplay 

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

bertanggung jawab dan perilaku mendengarkan 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang perilaku bertanggung jawab dan 

mendengarkan 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada perilaku 

bertanggung jawab dan mendengarkan 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-3 
 

A. Identitas mata Kuliah 

 

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : III 

5. Materi   : Perilaku Kerjasama dalam tim 

dan kepemimpinan 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

1. Mampu memahami dan memerankan perilaku kerjasama tim 

2. Mahasiswa mampu memahami dan memerankan perilaku 

kepemimpinan 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

1. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku asertif 

berupa perilaku kerjasama tim 

2. Mahasiswa memahami dengan benar tentang perilaku 

kepemimpinan 

 

D. Diskripsi. 

1. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku kerjasama tim. 

2. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

perilaku kepemimpinan 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang perilaku 

kerjasama tim dan perilaku kepemimpinan 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

perilaku kerjasama tim dan kepemimpinan 

5. Tanya jawab tentang perilaku kerjasama tim dan kepemimpinan 

6. Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Roleplay  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

kerjasama tim dan perilaku kepemimpinan 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang perilaku kerjasama tim  dan 

kepemimpinan 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada perilaku 

bertanggung jawab dan mendengarkan 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran 

5. Pemanfatan Waktu 

 

H. Pendalaman Materi 

1. Tugas diselesaikan secara individu 

2. Kumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

3. Isi tugas pendalaman: 

- Identifikasikan pengalaman melakukan kerjasama sebagai tim 

yang paling berkesan. 

- Pada even itu anda sebagai apa 

- Apa yang membuat even itu sangat berkesan. 
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MODUL PRAKTIKUM-4 
 

A. Identitas mata Kuliah 

 

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : IV 

5. Materi   : Pemecahan masalah dan  

   kreatifitas 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

1. Mampu memahami dan memerankan pemecahan masalah 

2. Mahasiswa mampu memahami dan memerankan kreatifitas. 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

1. Mahasiswa memahami dengan benar tentang pemecahan 

masalah 

2. Mahasiswa memahami dengan benar tentang kreatifitas 

 

D. Diskripsi. 

1. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

pemecahan masalah. 

2. Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

kreatifitas. 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

pemecahan masalah dan kreatifitas 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

pemecahan masalah dan kreatifitas. 
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5. Tanya jawab tentang perilaku pemecahan masalah dan kreatifitas 

6. Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Roleplay  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

pemecahan masalah dan kreatifitas. 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang perilaku pemecahan masalah dan 

kreatifitas 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada pemecahan 

masalah dan kreatifitas 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 

 

H. Pendalaman Materi 

a. Carilah pasangan untuk diskusi, utamakan pasangan yang merasa 

teman dekat 

b. Lakukan identifikasi masalah anda yang saat ini belum 

terpecahkan 

c. Masing-masing saling menyampaikan masalah yang dihadapi 

tersebut 

d. Carilah solusi bersama dengan pasangan tersebut, dengan 

menggunakan pendekatan Proses pemecahan masalah (menurut 

teori Neils G Noorderhaven, atau Graham Wilson, dan lain-lain) 
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MODUL PRAKTIKUM-5 
 

A. Identitas mata Kuliah 

 

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : V 

5. Materi   : Beradaptasi dan etika dalam  

   pergaulan kampus 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mampu memahami dan memerankan kemampuan beradaptasi dan 

etika pergaulan kampus 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar beradaptasi dan etika 

pergaulan kampus 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

beradaptasi dan etika pergaulan kampus 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

beradaptasi dan etika pergaulan kampus 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

beradaptasi dan etika pergaulan kampus 

5. Tanya jawab tentang beradaptasi dan etika pergaulan kampus 

6. Masukan materi dari dosen pengajar. 
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F. Acuan Roleplay 

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

kemampuan beradaptasi dan etika pergaulan kampus 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang beradaptasi dan etika pergaulan 

kampus 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada beradaptasi dan 

etika pergaulan kampus 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-6 
 

A. Identitas mata Kuliah 

 

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : VI 

5. Materi   : Presentasi, Public Speaking skill 

dan Etika diluar kampus 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan kemampuan 

presentasi, Public Speaking skill dan etika diluar kampus 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang kemampuan 

presentasi, Public Speaking skill dan etika pergaulan diluar kampus 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

kemampuan presentasi, Public Speaking skill dan etika pergaulan 

diluar kampus 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

kemampuan presentasi, Public Speaking skill dan etika pergaulan 

diluar kampus 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

kemampuan presentasi, Public Speaking skill dan etika pergaulan 

diluar kampus 
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5. Tanya jawab tentang Public Speaking skill dan etika pergaulan di 

luar kampus 

6. Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Roleplay  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

presentasi, Public Speaking skill etika pergaulan di  luar kampus 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang kemampuan presentasi, Public 

Speaking skill dan etika pergaulan diluar kampus 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada kemampuan 

presentasi, Public Speaking skill dan etika pergaulan diluar 

kampus 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-7 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : VII 

5. Materi   :Komunikasi lisan, gestur dan sikap  

 tubuh 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan komunikasi lisan, 

gestur dan sikap tubuh 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang komunikasi lisan, 

gestur dan sikap tubuh 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

Komunikasi lisan, gestur dan sikap tubuh 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

Komunikasi lisan, gestur dan sikap tubuh 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

Komunikasi lisan, gestur dan sikap tubuh 

5. Tanya jawab tentang Komunikasi lisan, gestur dan sikap tubuh 
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6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

Komunikasi lisan, gestur dan sikap tubuh 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang Komunikasi lisan, gestur dan sikap 

tubuh 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada Komunikasi 

lisan, gestur dan sikap tubuh 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-8 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : VIII 

5. Materi   : Kemauan belajar dan  

   berkomitmen 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan Kemauan belajar 

dan berkomitmen 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang Kemauan belajar dan 

berkomitmen 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan Kemauan 

belajar dan berkomitmen 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

Kemauan belajar dan berkomitmen 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

Kemauan belajar dan berkomitmen 

5. Tanya jawab tentang Kemauan belajar dan berkomitmen 
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6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

Kemauan belajar dan berkomitmen 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang Kemauan belajar dan berkomitmen 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada Kemauan belajar 

dan berkomitmen 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-9 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : IX 

5. Materi   : Menjadi manusia yang tangguh,  

   berdaya juang tinggi 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan Menjadi manusia 

yang tangguh, berdaya juang tinggi 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia yang tangguh, berdaya juang tinggi 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan bagaimana 

menjadi menjadi manusia yang tangguh, berdaya juang tinggi 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang Menjadi 

manusia yang tangguh, berdaya juang tinggi 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

Menjadi manusia yang tangguh, berdaya juang tinggi 



24 

 

5. Tanya jawab tentang Menjadi manusia yang tangguh, berdaya 

juang tinggi 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

Menjadi manusia yang tangguh, berdaya juang tinggi 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang Menjadi manusia yang tangguh, 

berdaya juang tinggi 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada Menjadi manusia 

yang tangguh, berdaya juang tinggi 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-10 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : X 

5. Materi   : Fleksibel dalam kehidupan, 

disiplin dan tepat waktu 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan Menjadi manusia 

fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

bagaimana menjadi menjadi manusia fleksibel dalam kehidupan, 

disiplin dan tepat waktu 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang menjadi 

manusia yang fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

menjadi manusia yang fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan 

tepat waktu 

5. Tanya jawab tentang Menjadi manusia yang fleksibel dalam 

kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

menjadi manusia yang fleksibel dalam kehidupan, disiplin dan 

tepat waktu 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang fleksibel 

dalam kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan pada fleksibel dalam 

kehidupan, disiplin dan tepat waktu 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-11 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : XI 

5. Materi   : Integritas, inisiatif dan motivasi 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan integritas, inisiatif 

dan motivasi 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia yang memiliki integritas, inisiatif dan motivasi 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

bagaimana menjadi manusia yang memiliki integritas, inisiatif dan 

motivasi 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang menjadi 

manusia yang memiliki integritas, inisiatif dan motivasi 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

menjadi manusia yang memiliki integritas, inisiatif dan motivasi 
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5. Tanya jawab tentang Menjadi manusia yang memiliki integritas, 

inisiatif dan motivasi 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

menjadi manusia yang memiliki integritas, inisiatif dan motivasi 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang memiliki 

integritas, inisiatif dan motivasi 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan menjadi manusia yang 

memiliki integritas, inisiatif dan motivasi  

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-12 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : XII 

5. Materi   : Kemampuan rapat dengan  

  berargumen, berdebat dan 

       berdialog 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan memerankan kemampuan rapat 

dengan berargumen, berdebat dan berdialog 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia yang memiliki kemampuan berargumen, berdebat dan 

berdialog dengan baik 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

bagaimana menjadi manusia yang memiliki kemampuan 

berargumen, berdebat dan berdialog dengan baik 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang menjadi 

manusia yang memiliki kemampuan berargumen, berdebat dan 

berdialog dengan baik 

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 
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3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk menunjukkan 

menjadi manusia yang memiliki kemampuan berargumen, 

berdebat dan berdialog dengan baik 

5. Tanya jawab tentang Menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan berargumen, berdebat dan berdialog dengan baik 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

menjadi manusia yang memiliki kemampuan berargumen, 

berdebat dan berdialog dengan baik 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan berargumen, berdebat dan berdialog dengan baik  

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan menjadi manusia yg 

memiliki kemampuan berargumen, berdebat dan berdialog 

dengan baik  

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-13 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : XIII 

5. Materi   : Simpati, empati dan sifat suka  

  menolong 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan perilaku 

simpati, empati dan sifat suka menolong 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia yang memiliki kemampuan mempraktekkan perilaku 

simpati, empati dan sifat suka menolong 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan perilaku 

simpati, empati dan sifat suka menolong 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang perilaku 

simpati, empati dan sifat suka menolong  

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk 

mempraktekkan perilaku simpati, empati dan sifat suka 

menolong 

5. Tanya jawab tentang Peliputan dan Reportase 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

mempraktekkan perilaku simpati, empati dan sifat suka 

menolong 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan mempraktekkan perilaku simpati, empati dan sifat 

suka menolong 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan menjadi manusia yg 

memiliki kemampuan mempraktekkan perilaku simpati, empati 

dan sifat suka menolong 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-14 
 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : IVX 

5. Materi   : Peliputan dan Reportase 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan Peliputan dan 

Reportase 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana menjadi 

manusia yang memiliki kemampuan mempraktekkan Peliputan dan 

Reportase dengan baik 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

bagaimana menjadi manusia yang memiliki kemampuan 

mempraktekkan Peliputan dan Reportase dengan baik 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

Peliputan dan Reportase  

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk 

mempraktekkan Peliputan dan Reportase terhadap sebuah 

kejadian 

5. Tanya jawab tentang Peliputan dan Reportase 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

mempraktekkan Peliputan dan Reportase 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan mempraktekkan Peliputan dan Reportase  

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan menjadi manusia yg 

memiliki kemampuan mempraktekkan Peliputan dan Reportase 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 

 

H. Pendalaman 

Melakukan invertigasi kesiapan prodi dalam menghadapi akreditasi 

BAN PT 
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MODUL PRAKTIKUM-15 

 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : XV 

5. Materi   : Penggunaan Bahasa Daerah  

  dalam Praktek kebidanan 

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan penggunaan 

Bahasa Daerah dalam praktek kebidanan 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memahami dengan benar tentang bagaimana 

penggunaan Bahasa Daerah dalam praktek kebidanan 

 

 

D. Diskripsi. 

Dengan memerankan setiap perilaku dalam peragaan role play, 

diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

bagaimana menggunakan Bahasa Daerah dalam praktek kebidanan 

 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mahasiswa mencari literatur melalui browsing internet, studi 

kepustakaan dan eksplorasi pengalaman empiris tentang 

menggunakan Bahasa Daerah dalam praktek kebidanan  

2. Mahasiswa mendiskusikan bersama kelompok 

3. Mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

4. Mahasiswa memerankan berbagai perilaku untuk 

mempraktekkan menggunakan Bahasa Daerah dalam praktek 

kebidanan 
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5. Tanya jawab tentang penggunaan Bahasa Daerah dalam praktek 

kebidanan 

6.  Masukan materi dari dosen pengajar. 

 

F. Acuan Role  

1. Menyusun naskah drama/role play yang menekankan pada 

mempraktekkan penggunaan Bahasa Daerah dalam praktek 

kebidanan 

2. Menyiapkan kostum yang mendukung penghayatan peran dalam 

roleplay 

3. Memerankan drama tentang menjadi manusia yang memiliki 

kemampuan penggunaan Bahasa Daerah dalam praktek 

kebidanan 

4. Durasi waktu untuk role play maksimal 10 menit 

 

G. Kriteria Penilaian 

1. Kelengkapan materi yang ditulis 

2. Kerjasama tim dalam presentasi dan roleplay 

3. Naskah drama/role play yang menekankan menjadi manusia yg 

memiliki kemampuan penggunaan Bahasa Daerah dalam praktek 

kebidanan 

4. Penggunaan property, alat, bahan dan kostum yang mendukung 

penghayatan peran dalam roleplay 

5. Pemanfatan Waktu 
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MODUL PRAKTIKUM-16 

 

A. Identitas mata Kuliah 

  

1. Mata Kuliah  : Perilaku dan Softskill Kesehatan 

2. Kode Mata Kuliah  : Bd.Mulok 401 

3. Beban /Jumlah SKS : 2 SKS ( 2 T ) 

4. Pertemuan   : XVI 

5. Materi   : Bela diri  

 

B. Kompetensi Yang Diharapkan 

Mahasiswa mampu melakukan beladiri sederhana untuk 

meningkatkan performance 

 

 

C. Uraian Tugas 

Outcome:  

Mahasiswa memiliki ketrampilan membela diri secara sederhana 

 

D. Diskripsi. 

Mendapatkan teori dan praktek beladiri sederhana 

 

E. Strategi Pencapaian. 

1. Mendapatkan teori tentang beladiri 

2. Mendapatkan bimbingan praktek dalam beladiri 

 

PERENCANAAN MONITORING DAN UMPAN BALIK 

1. Monitoring kegiatan mingguan 

2. Rencana Monitoring Praktikum  

3. Masukan dari mahasiswa 

 


