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2 Konsep Kebutuhan Dasar Manusia Haryani
Tulisan ini merupakan representasi dari disertasi penulis dalam rangka penyelesaian program doktor, konsentrasi ekonomi Islam pada
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tulisan diawali dari keprihatinan penulis terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran
serta kesenjangan ekonomi yang sangat tajam di Indonesia. Sementara semangat dan kerja keras dari kelompok masyarakat melalui
pengembangan usaha kecil dan mikro dan menengah (UMKM) belum membuahkan adanya pemerataan pendapatan bagi kelompok ini,
padahal masyarakat yang mengeluti UMKM (sebanyak 99,99 persen) serta kontribusinya sangat besar dalam menopang perekonomian
nasional. Penulis berpandangan, bahwa ekonomi Islam yang bersumber dari norma dan nilai-nilai shariah dapat memberikan solusi secara
konseptual dan empiris terhadap persoalan ekonomi tersebut sekaligus penguatan terhadap keberadaannya dalam tataran ilmu, sistem, dan
tata kelola perekonomian masyarakat berbasis shariah.
Buku ini adalah buku bunga rampai yang ditulis berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 172 KKN
DR UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 di daerah masing-masing sesuai asal atau tempat tinggal mahasiswa.
KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA Penulis : Erniawati Pujiningsih Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-284-5 Terbit : Desember 2020
Sinopsis : Kesehatan jiwa merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan dan bagian integral serta merupakan unsur utama
dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. kesehatan jiwa bukan hanya suatu keadaan tidak mengalami gangguan
jiwa, melainkan mengandung berbagai karakteristik yang merupakan perawatan langsung, komunikasi dan manajemen yang bersifat positif,
menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadian setiap individu. Buku ini berisi
tentang konsep dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa, sejarah perkembangan keperawatan jiwa, penerapan asuhan keperawatan pada klien
dengan gangguan jiwa yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta macam-macam
terapi modalitas untuk menangani masalah gangguan jiwa. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Modul ini terdiri atas 5 bab dengan 10 topik, diantara bab berisi materi, seperti konsep manusia dan teori kebutuhan dasar manusia,
kebutuhan oksigenasi dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan cairan elektrolit dan prosedur tindakan, kebutuhan nutrisi dan
prosedur tindakan, kebutuhan eliminasi dan prosedur tindakan keperawatan.
NS-UNISM 2019
Soal dan Pembahasan OSN IPS SMP/MTs
Pengembangan Kemampuan Personal
Ilmu Keperawatan Dasar
Islamic human devolepment index in Indonesia

Buku ini membahas tentang Konsep Manusia, Konsep Sehat Sakit, Stres dan Adaptasi, Prinsip Pencegahan Infeksi
Dalam Praktik Kebidanan, Pemeriksaan Fisik, Kebutuhan Pesonal Hygiene, Aktivitas dan Istirahat, Asuhan Pada
Klien yang Menghadapi Kehilangan berduka dan Kematian
Buku ini ditulis berdasarkan kurikulum dan silabus Prodi S1 Keperawatan. Tujuan penyusunan buku ajar ini adalah
untuk membantu mahasiswa agar mampu memahami dan menerapkan konsep dasar penelitian dan metodologi
penelitian dalam penyusunan karya tulis ilmiah dan mampu menyusun proposal penelitian dalam bidang
keperawatan. Buku ini menyajikan materi tentang teknik menyusun proposal penelitian sekaligus dilengkapi dengan
teknik penyajian hasi dan pembahasan penelitian serta teknik pengambilan kesimpulan dan penyusunan
saran/rekomendasi penelitian. Inilah yang membedakan dengan buku-buku riset yang sudah ada.
Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan
keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan.
Manusia sebagai makhluk holistik adalah makhluk yang utuh atau menyeluruh yang terdiri dari unsur biologis,
fisiologis, sosial, dan spiritual. Dalam teori holistik menjelaskan bahwa semua organisme hidup saling berinteraksi.
Adanya gangguan pada salah satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Bagi pasien yang mengalami masalah
pada kesehatan, maka kemungkinan ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia yang terganggu
sehingga dibutuhkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Buku ini akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan
dasar manusia yang mengalami gangguan. Dosen, pembimbing klinik, mahasiswa perawat atau bidan dapat
mempergunakan buku ini sebagai pegangan atau tambahan sumber pustaka dalam melakukan tugasnya yang
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
Buku dengan judul Teori dan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar merupakan
buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa. Mata kuliah ini membahas masalah
pembelajaran berbasis teknologi digital di Sekolah Dasar. MK I ni mencakup dua disiplin yang diintegrasikan, yakni
pembelajaran di Sekolah Dasar dan teknologi digital. Tujuan MK adalah memanfaatkan teknologi digital dalam
pengembangan program pembelajaran di Sekolah Dasar yang efektif, kreatif, dan berpusat pada pembelajar. Untuk
itu dalam perkuliahan akan diketengahkan hakikat pembelajaran, aspek-aspek yang terlibat dalam pembelajaran di
Sekolah Dasar, pengembangan pembelajaran di Sekolah Dasar, fungsi dan fasilitas teknologi digital yang dapat
dimanfaatkan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, fungsi dan fasilitas internet yang dapat digunakan dalam
pengembangan pembelajaran di Sekolah Dasar berbasis teknologi digital, dan berbagai aplikasi online yang dapat
digunakan dalam pengembangan bahan ajar pembelajaran di Sekolah Dasar. Teori dan Pengembangan
Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
TEORI MODEL KEPERAWATAN
Panduan Lengkap Keterampilan Dasar Kebidanan I
Keterampilan Dasar Kebidanan: Teori Dan Praktik
Proceedings of the Third International Seminar on Recent Language, Literature, and Local Culture Studies, BASA,
20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia
Monograf : Fisioterapi Dada Pada Anak Dengan Bronkopneumonia
Keterampilan dasar praktik kebidanan adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhannya secara
aman dan bertanggung jawab. Bidan sebagai pelaku profesi dituntut untuk memiliki standar kompetensi, standar kompetensi bidan sebagai
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acuan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam seluruh aspek pengabdian profesi bidan kepada individu,
keluarga dan masyarakat secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Keselamatan dan
kesejahteraan ibu secara menyeluruh merupakan perhatian yang paling utama bagi bidan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan
bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan praktiknya. Dalam buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep Keterampilan Dasar Klinik
Kebidanan Bab 2 Prinsip Pencegahan Infeksi Bab 3 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Bab 4 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Cairan dan
elektrolit Bab 5 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Eliminasi Bab 6 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Bab 7 Prinsip Pemenuhan
Kebutuhan Mekanika Tubuh, Postur,Posisi, Ambulasi dan Mobilitas Bab 8 Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Istirahat Dan Tidur Bab 9 Prinsip
Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Dan Rasa Nyaman Bab 10 Persiapan Pemeriksaan Laboratorium Dan Diagnostik Bab 11 Prosedur
Pemberian Obat dalam Praktik Kebidanan Bab 12 Perawatan Bedah Kebidanan Bab 13 Asuhan Pada Pasien Dengan Masalah Kehilangan
dan Kematian
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami
berhasil menyelesaikan Buku dengan judul MONOGRAF: Fisioterapi Dada Pada Anak Dengan Bronkopneumonia sesuai yang ditargetka.
Kejadian penyakit pada anak-anak usia dibawah 5 tahun yang sering terjadi yaitu tentang sistem pernapasan salah satunya penyakit
bronkopneumonia yang disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke paru-paru sehingga dapat menyebabkan infeksi terjadinya
penumpukan cairan menimbulkan masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif. Dalam penanganan anak dengan masalah
keperawatan bersihan jalan napas dapat diberikan intervensi keperawatan baik secara farmakologis dan non farmakologis salah satunya
fisioterapi dada. Buku dengan judul MONOGRAF: Fisioterapi Dada Pada Anak Dengan Bronkopneumonia ini berisikan mengenai hasil
penelitian yang dilakukan pada anak dengan penyakit Bronkopneumonia dengan melakukan fisioterapi dada. Kami menyadari bahwa Buku
ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini
dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.
Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi di dalam diri individu yang menyangkut aspek fisik ataupun
psikis menuju tingkat kedewasaannya. Berhubungan dengan hal tersebut, pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam
perkembangan peserta didik. Pendidikan menjadi salah satu wadah yang berfungsi membekali peserta didik untuk berinteraksi, memahami,
dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan, konsep kebutuhan dan
implikasinya dalam bidang pendidikan, pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual bahasa dan emosi, tahapan perkembangan dalam
kehidupan individu, tugas-tugas perkembangan, kehidupan pribadi dan kepribadian anak, penyesuaian diri, teori kecerdasan, serta teori
belajar.
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan
Modul Mata kuliah Keperawatandasar yang berjudul “ Konsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan Oksigenasi, Eliminasi Dan Rasa Aman
Dan Nyaman Lengkap Dengan Standar Prosedur Operasional ” . Modul ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Kami
menyadari dalam pembuatan Modul ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat kami harapkan. Besar harapan kami agar Modul ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat demi peningkatan mutu
pendidikan khususnya Program Studi Diploma 3 Keperawatan.
Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Keperawatan
Konsep Dasar Keperawatan
Perkembangan Peserta Didik
Keterampilan Dasar Kebidanan

Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat
hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Ilmu Keperawatan Dasar. Sistematika buku Ilmu
Keperawatan Dasar ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini
dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran keperawatan dasar di perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa tulisan
ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu,
kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.
This proceeding contains selected papers of The International Seminar On Recent Language, Literature, And Local Culture Studies
“Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah (BASA)” held on 20-21 September 2019 in Solo, Indonesia. The conference which
was organized by Sastra Daerah, Faculty of Cultural Sciences Universitas Sebelas Maret and Culture Studies Postgraduate Program of
Universitas Sebelas Maret. The conference accommodates topics for linguistics in general including issues in language, literature, local
cultural studies, philology, folklore, oral literature, history, art, education, etc. Selecting and reviewing process for the The International
Seminar On Recent Language, Literature, And Local Culture Studies “Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah” was very
challenging in that it needs a goodwill of those who were involved in such a process. More than ten experts were invited in reviewing, giving
suggestions for revision and at last selecting the papers. On that account, we would like to forward our appreciation and our gratefulness to
such invited experts for having done the process. The committee received more than 180 papers from the participants and based on the
results of the review, only 141 papers were declared fit to be presented at the seminar and subsequently published in the proceedings of
BASA#3-2019 Papers in the proceeding are expected to give academic benefits, especially in broadening the horizon of our understanding
in language, literature, and local culture studies. We realize that what we are presenting for the publication is till far for being perfect.
Constructive criticism is very much welcome for improvement. Finally, the committees thank for the participation and congratulate for the
publication of the papers in the proceedings of BASA#3-2019. The committees also thank all those who have supported and actively
participated for the success of this event. Hopefully these Proceedings can be used as references in developing technology and improving
learning activities in the fields of education, social, arts and humanities.
“Jangan pernah kehilangan harapan. Itu adalah kunci menuju kesuksesanmu” Buku ini hadir sebagai referensi dan pedoman bagi para
siswa sekolah menengah yang mengikuti olimpiade nasional IPS. Berisi kumpulan soal OSN IPS dari tingkat kabupaten, provinsi, dan
nasional tingkat menengah. Dilengkapi juga dengan kunci jawaban dan pembahasan yang mudah dipahami, rinci, dan jelas serta
diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi yang diujikan.
Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa keperawatan dan dosen pengampu matakuliah keperawatan jiwa. Tujuan utama buku ini
mengajak pembaca untuk mempelajari keperawatan jiwa lanjutan secara umum, sekaligus memperdalam ilmu keperawatan jiwa lanjutan
yang lebih mendalam. Buku ini menyediakan pengetahuan secara umum dan khusus tentang keperawatan jiwa lanjutan. Pembahasan
buku ini terdiri dari Bab 1 Pengertian, Konsep, dan Proses Manajemen Strategik Bab 2 Perilaku Manusia, Stres Adaptasi, dan Stres yang
Berhubungan dengan Dampak Hospitalisasi Bab 3 Rentang Sehat dan Sakit Bab 4 Perkembangan Kepribadian Bab 5 Komunikasi
Terapeutik Bab 6 Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Hubungan Sosial Bab 7 Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan
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Gangguan Alam Perasaan Bab 8 Konsep Recovery dan Supportive Environment dalam Perawatan Klien dengan Gangguan Jiwa Bab 9
Pelayanan Keperawatan Jiwa Dengan Pendekatan CMHN dan Desa Siaga Sehat Jiwa
Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia
Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan Dilengkapi Penuntun Belajar
Buku Ajar Kompetensi Keterampilan Kebutuhan Dasar Manusia
KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA
Keterampilan Dasar Kebidanan secara komprehensif yang terdiri atas 13 bab, yaitu : 1) Konsep manusia dan kebutuhan
dasar manusia; 2) Konsep sehat sakit; 3) Konsep stress adaptasi; 4) Manajemen nyeri; 5) Pencegahan infeksi; 6) Pemeriksaan fisik
umum; 7) Prosedur pemenuhan kebutuhan dasar manusia; 8) Konsep dasar pemberian obat-obatan; 9) Pemberian cairan dalam
praktik kebidanan; 10) Perawatan luka; 11) Teknologi dalam pelayanan kebidanan; 12) Resusitasi bayi dan dewasa; 13)
Pertolongan pertama pada tersedak, tidak dapat bernafas, perdarahan, luka bakar, terkena racun, cedera kepala dan leher,
korban tenggelam.
Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan dasar yang sama meskipun setiap manusia memiliki kebutuhan yang
unik satu sama lain Maslow merupakan salah satu metode yang paling umum untuk menetapkan prioritas sesuai dengan
kebutuhan klien. Hierarki ini dapat menjadi dasar penentuan dalam memberikan asuhan keperawatan dalam semua rentang
usia. Pemberian layanan keperawatan saat ini berkembang sangat pesat dan menantang perawat untuk dapat memberikan
asuhan keperawatan yang berkualitas melalui pendekatan proses keperawatan. Proses keperawatan terutama pengkajian
mempunyai peran penting untuk dapat mencapai asuhan keperawatan yang berkualitas. Pengenalan perawat akan kebutuhan
dasar manusia berguna untuk dapat memeriksa ketepatan penegakan setiap tindakan keperawatan. Keterkaitan dalam
membahas konsep dan asuhan keperawatan terkait kebutuhan dasar manusia secara komprehensif, maka buku ini disusun
menjadi 12 bab yaitu: Konsep kebutuhan dasar manusia Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigenisasi
Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi
Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan personal hygiene Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
desinfeksi dan sterilisasi Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan psikososial Asuhan keperawatan pada
pasien dengan gangguan spiritual Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan seksual Asuhan keperawatan pada
pasien dengan gangguan istirahat tidur Asuhan keperawatan pada pasien terminal Asuhan keperawatan pada pasien
menjelang ajal
Buku dengan judul Ilmu Dasar Keperawatan I merupakan media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi
mahasiswa. Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai materi apa saja yang akan mereka pelajari
yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang berguna sebagai tambahan wawasan. Pokok-pokok bahasan dalam buku
bunga rampai ini mencakup: Sejarah keperawatan; Falsafah dan paradigma keperawatan; Keperawatan sebagai profesi;
Kebutuhan dasar manusia; Konsep dan prinsip pemenuhan kebutuhan oksigen; Konsep dan prinsip pemenuhan kebutuhan
cairan; Konsep dan prinsip pemenuhan kebutuhan nutrisi; Konsep dan prinsip pemenuhan kebutuhan eliminasi; Konsep dan
prinsip pemenuhan kebutuhan aktivitas dan latihan; Konsep pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur; Konsep dan prinsip
pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman; Konsep dan prinsip kebutuhan suhu tubuh; Konsep dan prinsip luka dan
perawatannya; Konsep dan prinsip kebutuhan seksual; Konsep dan prinsip pemberian obat-obatan; dan Tren keperawatan
dimasa yang akan datang.
Live Streaming di Laboratorium Keperawatan sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa (Studi Kasus
pada Matakuliah Keperawatan Dasar) merupakan salah satu buku yang dihasilkan dari hasil penelitian Buku ini memuat
tentang proses pembelajaran daring di masa pandemic Covid-19 terkait mata kuliah Keperawatan Dasar. Pembelajaran ini
dilaksanakan di laboratorium dengan metode demonstrasi secara live streaming tentang tindakan keperawatan pada mata
kuliah keperawatan dasar di antaranya pemasangan infus, oksigenasi, NGT, dan pengukuran suhu. Di dalamnya juga
disampaikan proses pembuatan studio mini untuk pembelajaran yang dilengkapi dengan settingan laboratorium yang
digunakan untuk penelitian ini.
Siapa Bilang Anak Sehat Pasti Cerdas
Teori dan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di Sekolah Dasar
Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan
Konsep Dasar Praktik Keperawatan Profesional
Praktikum Keterampilan Dasar Praktik Klinik
Keberadaan Human Development Index (HDI) yang ditawarkan oleh UNDP sebagai salah satu alat yang dapat di pakai untuk mengukur pembangunan manusia
mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam
perspektif Islam, teori dan konsepnya yang mendasari untuk membangun HDI tidak berdasarkan pada maqashid syariah. Untuk mengukur pembangunan
manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan I-HDI, di mana teori dan konsepnya
berdasarkan pada maqashid syariah. I-HDI di hitung berdasarkan indikator yang mencerminkan terhadap pemeliharaan lima dimensi kebutuhan dasar manusia,
yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Manusia adalah salah satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan yang diberikan banyak kelebihan dari makhluk lain. Manusia adalah makhluk yang utuh dan unik.
Sebagai makhluk utuh manusia terdiri dari bio, psiko, sosio dan spiritual. Manusia terdiri dari satu kesatuan yang merupakan karakteristik dan berakal, memiliki
sifat sifat yang unik yang ditimbulkan oleh berbagai macam kebudayaan. Manusia dikatakan unik karena memiliki berbagai macam perbedaan dengan setiap
manusia lain serta, mempunyai cara yang berbeda dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk individu, dimana manusia perbedaan
dengan manusia lain dalam salah satu atau beberapa segi meliputi – psiko, sosio dan spiritual.
This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through the Results of Research and
Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized
by Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects such as health,
humanities, science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the participants
of this national seminar, as well as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NSUNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our horizons of understanding in our
area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication is far from perfect. Constructive criticism is welcome for
improvement. Finally, I represent the national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude
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for participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the
Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding
can be used as a reference in developing academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health, humanities, and science and
technology. This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through the Results of Research
and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was
organized by Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects such as
health, humanities, science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the
participants of this national seminar, as well as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication
in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially in broadening our horizons of
understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication is far from perfect. Constructive
criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia
expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia
University, together with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported and actively participated in the success of this
event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health,
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Buku ini didesain dengan cermat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya keperawatan yang kompleks dan terus berkembang melalui penyajian materimateri dengan evidence based yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini disusun dalam 13 Bab secara sistematis dan sangat lengkap penjabarannya. Bab 1
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Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi
karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebutpun akan berbeda. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan
diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha
mendapakannya. Penyakit, adalah penyakit dalam tubuh yang dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara
fisiologis maupun psikologis karena fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Hubungan
keluaraga, hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan
kesenangan hidup, tidak ada curiga dan lain-lain. Konsep diri, konsep dari memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep
diri yang positif memberikan makna dan keutuhan (wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif
terhadap diri. Orang yang merasa positif terhadap dirinya mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara
hidup yang sehat sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahap perkembangan, sejalan dengan meningkatnya usia, manusia
mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, fisiologis,
social, maupun spiritual, meningkat berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda untuk
setiap tahap perkembangan.
Buku Keperawatan Dasar 1 untuk Pendidikan Vokasi merupakan buku yang membahas tentang tentang konsep manusia dan teori
kebutuhan dasar manusia, kebutuhan oksigenasi dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan cairan elektrolit dan prosedur tindakan
keperawatan, kebutuhan nutrisi dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan eliminasi dan prosedur tindakan keperawatan. Buku ini
dipertuntukan mahasiswa keperawatan atau pembaca yang ingin mempelajari dasar-dasar keperawatan khususnya terkait dengan
kebutuhan dasar manusia dan prosedur tindakan keperawatan dasar. Dengan Bahasa yang mudah dipelajari, memungkinkan pembaca
tidak merasa kesulitan untuk memahami semua materi yang tersaji dalam buku ini.
Buku ini menjelaskan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, proses keperawatan, asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah
personal hygiene, masalah kebutuhan seksual, masalah kebutuhan eliminasi, masalah kebutuhan aktivitas, masalah kebutuhan istirahat
dan tidur, masalah kebutuhan kemanan dan kenyamanan, masalah kebutuhan oksigenasi, masalah kebutuhan cairan dan elektrolit,
masalah kebutuhan nutrisi, masalah kebutuhan psikososial dan spiritual, masalah luka, dan prosedur pemberian obat
Buku ajar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi mahasiswa program studi kebidanan STIKes Hang Tuah . Buku ajar ini
juga dipersembahkan untuk mendukung perkembangan pendidikan dan manambah ilmu mahasiswa serta menjadikan anak didik yang
berkualitas. [Penerbit Deepublish, Deepublish, STIKes Hang Tuah, Kebidanan, Buku Ajar, Buku Ajar Kebidanan]
Riset Keperawatan
Keperawatan Dasar 1 untuk Pendidikan Vokasi
Teknik Prosedural Konsep & Aplikasi Kebutuhan Dasar Klien
Ilmu Dasar Keperawatan I
Kebutuhan Dasar Manusia
buku ini ditulis berdasarkan kurikulum dan silabus program studi keperawatan. Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk
membantu mahasiswa memahami tentang konsep dasar keperawatan meliputi sejarah, falsafah, paradigma, profesi
keperawatan, peran, fungsi dan tugas perawat, model konsep dan teori keperawatan. Buku ini juga membahas tentang
konsep proses keperawatan yang mencakup pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi,
dan evaluasi serta dokumentasi keperawatan dengan menerapkan prinsip berpikir kritis.
Dalam rangka membantu mengerti, mengenal, dan memahami manusia dengan baik dalam suatu organisasi, diperlukan
gagasan dan pemikiran, sebab melalui kedua hal ini seseorang mendapatkan pengertian, pengenalan dan pemahaman
tentang manusia secara lebih baik. Didasari oleh kenyataan inilah penulis terdorong untuk menerbitkan buku ini. Pada
awalnya buku ini merupakan diktat yang menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengembangan
Kemampuan Personal. Buku ini terdiri dari dua bagian. bagian pertama membicarakan dimensi-dimensi pokok yang dimiliki
manusia, yaitu hakekat dasar manusia sebagai makhluk individual atau personal, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk
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yang memiliki perasaan serta makhluk yang memiliki dimensi spiritual. Dalam bahasa psikologi dimensi-dimensi ini disebut
dengan derminologi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. pengembangan Kemampuan
personal mengkaji secara luas dan mendalam aspek kepribadian sebagai substansi inti dalam diri manusia. Kemudian
membicarakan manusia sebagai makhluk sosial berarti sosialitas juga merupakan inti terdalam diri manusia. Buku ini
sangat penting untuk semakin mengenal, mengerti dan memahami siapa manusia dengan utuh. Dengan pengenalan dan
pengertian serta pemahaman yang memadai itu kita mempertanggungjawabkan kemanusiaan kita. Buku ini sangat tepat
menjadi referensi bagi para guru, dosen serta siapa saja yang peduli pada nilai kemanusiaan.
Teknik Prosedural Konsep & Aplikasi Kebutuhan Dasar KlienPenerbit SalembaKonsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan
Oksigenasi, Eliminasi Dan Rasa Aman Dan Nyaman (Terintegrasi SDKI, SLKI, SIKI Dan SPO PPNI)Lembaga Chakra Brahmana
Lentera
Konsep Manusia, Konsep Sehat Sakit, Konsep Stres dan Adaptasi, Prinsip Pencegahan Infeksi Dalam Praktik Kebidanan,
Pemberian Obat Parental, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Perawatan Luka dalam Praktik Kebidanan, Problem
Solving dengan PDCA, Breaking Bad News Pada Kliem dan Keluarga Klien, Perawatan Jenazah dan Pemasangan Sondage
Bayi, KIE/KIP Disaster Manajement dan KIE/KIP Obat Tradisional.
Konsep & Metode Keperawatan (ed. 2)
Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan
Kebutuhan Dasar Manusia : Buku Ajar
Asuhan Keperawatan pada Kebutuhan Dasar Manusia
BASA 2019

Keterampilan dalam observasi dalam komunikasi tentu dipengarui beberapa faktor yang dapat mendukung ataupun
menghambat jalanya komunikasi, baik dari bidan sebagai konselor maupun klien. Salah satu point sebagai konselor
yang mempengaruhi dalam keterampilan observasi adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan (attentive listening),
Seorang petugas kesehatan yang mendengarkan klien tidak saja memakai telinganya tetapi seluruh dirinya. Ia
memfokuskan seluruh perhatiannya tidak hanya pada apa yang disampaikan klien tetatapi bagaimana klien
menyampaikannya.
Modul kuliah keperawatan dasar 1
Konsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan Oksigenasi, Eliminasi Dan Rasa Aman Dan Nyaman (Terintegrasi SDKI,
SLKI, SIKI Dan SPO PPNI)
Maslahat Bersama KKN Dari Rumah
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