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13. Bidang Baby Sitter
DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG BABY SITTER SESUAI KKNI LEVEL II
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakterdan kepribadian

TATA NILAI

manusia Indonesia sebagai berikut.
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di
dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang
baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki
semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa
serta masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung
jawab

terhadap

pengasuhan,

perawatan

dan

penjagaan bayi yang dilaksanakan sehingga tidak
memberikan

dampak

yang

dapat

menimbulkan

keresahan khalayak, karena bertentangan dengan
norma hukum dan norma sosial yang berlaku
8. Mampu

memiliki

rasa

percaya

diri

dan

bias

menyampaikan

pendapatnya

dengan

cara

yang

santun, seta memiliki sifat kerja telaten, sabar,
sopan, dan kekeluargaan

KEMAMPUAN

Mampu

DI BIDANG

meliputi.

KERJA

1. Proses pembersihan dan perawatan kebersihan bayi

melaksanakan

tugas-tugas

pengasuhan

sehat
2. Pemeliharaan kebersihan lingkungan bayi
3. Program pemenuhan gizi bayi sehat
4. Pengasuhan

bayi

sehat

sesuai

dengan

tahapan

perkembangan bayi dan menerapkan prinsip Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
PENGETAHUAN
YANG
DIKUASAI

1. Pengetahuan faktual tentang teknik dan prosedur
perawatan kebersihan bayi
2. Pengetahuan faktual tentang teknik dan prosedur
pengasuhan bayi, program pemenuhan gizi bayi
sehat,

tahapan

perkembangan

bayi,

etika

dan

kewenangan kerja sebagai Baby Sitter dan prinsip
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
3. Pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi

sederhana dalam bahasa ibu, Indonesia, dan Inggris
level dasar

HAK DAN
TANGGUNG
JAWAB

1. Mampu berkomunikasi secara baik dengan pengguna
jasa
2. Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan
sesuai dengan etika di bawah pengawasan pengguna
jasa
3. Mampu menyesuaikan sikap diri ke dalam
lingkungan kerja pengguna jasa keperawatan dalam
rumah tangga

