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DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
BIDANG BABY SITTER SESUAI KKNI LEVEL III
SIKAP DAN

Membangun dan membentuk karakter dan 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

bisa

menyampaikan

pendapatnya

dengan

cara

yang

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

KEMAMPUAN

1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas perawatan,

DI BIDANG

pengasuhan dan stimulasi sesuai dengan standar

KERJA

dan etika perawatan dengan memilih prosedur kerja
tertentu berdasarkan informasi/permintaan

dari

pengguna jasa, mencakup kemampuan dalam:
a. Melaksanakan

perawatan

tubuh

bayi

dan

kebersihan bayi sehat maupun lingkungannya
dengan

pengguna

jasa

dengan

menggunakan

peralatan dan perlengkapan yang telah tersedia
b. Membuat makanan dan minuman bayi sehat
sesuai menu dari pengguna jasa
c. Mengasuh bayi sehat sesuai dengan tahapan
perkembangan bayi dan menerapkan prinsip pola
hidup bersih dan sehat (PHBS)
d. Menjaga bayi sakit sesuai dengan kewenangan
pengguna jasa
e. Menjaga bayi bermasalah terbatas pada segi

psikologi
f. Menjaga bayi yang malnutrisi
g. Menjaga bayi pasca imunisasi
h. Mempersiapkan dengan peralatan khusus dan
melakukan pemberian ASI eksklusif pada bayi.
i. Menstimulasi

tumbuh

kembang

bayi

dengan

menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE)
2. Mampu mengatasi masalah pengasuhan, perawatan
dan stimulasi untuk kondisi yang lazim sesuai
dengan

prosedur

pertolongan

pertama,

meliputi

kemampuan dalam.
a. Mengupayakan tindakan khusus (gawat darurat)
untuk mendapat pelayanan medis oleh tenaga
kesehatan yang berwenang
b. Menerapkan prosedur K3 dan

PHBS di rumah

tangga
PENGETAHUAN

Menguasai

YANG

mengasuh dan menstimulasi bayi yang lengkap baik

DIKUASAI

secara fisik maupun psikologis meliputi.

pengetahuan

operasional

merawat,

1. Prinsip Pola Hidup Bersih dan Sehat
2. Teknik operasional lengkap, proses perawatan tubuh
bayi

dan

kebersihan

bayi

sehat

maupun

lingkungannya
3. Tentang tanda tanda bayi sakit
4. Gejala dan penanganan tentang bayi bermasalah
terbatas pada masalah psikologi
5. Cara menjaga bayi pasca imunisasi
6. Pola umum pengasuhan bayi
7. Konsep umum gizi bayi sehat dan malnutrisi
8. Tehnik, prosedur dan peralatan dalam pemberian ASI
eksklusif
9. Cara

menstimulasi bayi

sesuai dengan tahap

perkembangan anak
10. Konsep umum penggunaan APE dalam rangka
menstimulasi.
11. Cara berkomunikasi dalam bahasa ibu, Indonesia,
dan minimal satu bahasa asing.
12. Prinsip

batas-batas

hak

dan

kewajiban

serta

dampak hukum sebagai baby sitter.
13. Prinsip kegawat daruratan untuk mendapatkan
pelayanan medis.
HAK DAN

Mampu bekerjasama dengan rekan kerja dan pengguna

TANGGUNG

jasa serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri di

JAWAB

bawah pengawasan tidak langsung dan dapat diberi
tanggung jawab sesama rekan kerja, meliputi sebagai
berikut.
1. Berkomunikasi dengan pengguna jasa
2. Bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan diri
sendiri sesuai dengan etika kerja
3. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil
kerja orang lain sesuai dengan etika kerja
4. Mampu membuat laporan pelaksanaan pengasuhan
5. Menyesuaikan sikap diri ke dalam lingkungan kerja
pengguna jasa keperawatan dalam rumah tangga
6. Memiliki sikap menjaga kesehatan diri, kedisiplinan,
kematangan emosi dan motivasi diri yang tinggi
dalam bekerja
7. Menjalin hubungan kerja dengan pengguna jasa
dalam hal batas-batas hak dan kewajiban serta
dampak hukum sebagai baby sitter
8. Menyesuaikan
lingkungan kerja

diri

dan

bekerjasama

dalam

