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Kuisioner Kepuasan Pasien
Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan membuat para manajer dan pimpinan lembaga pelayanan
kesehatan harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Penelitian kualitatif merupakan salah satu
metode penelitian untuk menghasilkan bukti yang relevan. Dengan metode kualitatif, para pembuat kebijakan, praktisi
kesehatan, manajer, penyedia layanan, dan konsultan dapat memahami kompleksitas pelayanan kesehatan. Buku Tak
Kenal maka Tak Sayang: Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan Kesehatan hadir dengan ilustrasi yang spesifik. Buku ini
secara detail menjelaskan prinsip dasar penelitian kualitatif, merancang penelitian kualitatif, mengumpulkan data, serta
menyajikan temuan penelitian kualitatif. Buku ini juga dikembangkan untuk memajukan penelitian kualitatif dan
memanfaatkan temuan kualitatif di pelayanan kesehatan. Bagi pembaca, para peneliti, manajer, konsultan di manajemen
pelayanan kesehatan, mahasiswa sarjana dan pascasarjana, buku ini menyediakan uraian yang dilengkapi contohcontoh yang relevan, baik yang bersumber dari penelitian lain maupun pengalaman penulis. Pembaca juga diberikan
panduan untuk meningkatkan kualitas penelitian, penulisan, dan mengevaluasi penelitian kualitatif. Buku ini dapat
menjadi referensi utama aplikasi penelitian kualitatif di bidang pelayanan kesehatan serta memanfaatkan berbagai
temuan penelitian kual itatif untuk perbaikan pelayanan kesehatan.
Kehadiran buku ini dapat menambah buku-buku manajemen pemasaran yang telah ada. Diharapkan buku ini dapat
menjadi referensi dalam menambah khasanah keilmuan terutama mengenai manajemen pemasaran pada era digital.
Dalam konsep pemasaran, ditekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui aktivitas
pemasaran terpadu. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan para pengusaha dalam memanfaatkan
internet dan media digital lainnya khususnya digital marketing sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan
konsumen, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat dinikmati para konsumen melalui layanan tersebut. Book
chapter ini terdiri dari tiga belas bab yang membahas tentang manajemen pemasaran dalam pespfektif digital marketing.
Literatus is a journal published by Neolectura, issued two times in one year. Literatus is a scientific publication media in
the form of conceptual paper and field research related to social and cultural studies. It is hoped that Literatus can
become a media for academics and researchers to publish their scientific work and become a reference source for the
development of science and knowledge. Visit us on: http://journal.neolectura.com/index.php/Literatus
Buku “Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan”, kami susun berdasarkan pengamatan dan pengolahan
data dari berbagai sumber termasuk kajian pustaka baik jurnal maupun literatur-literatur kesehatan yang tersedia.
Keterbatasan waktu dan aktivitas penyusun yang begitu padat, sangat berpengaruh pada proses dan waktu
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penyelesaian buku ini, namun berkat pertolongan berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa terwujud sehingga bisa kita
nikmati bersama. Buku ini memuat berbagai hal tentang manajemen mutu pelayanan baik yang berkaitan dengan
kesehatan maupun kebidanan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, diantaranya kajian tentang
peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan pendidikan kebidanan, profesi kebidanan, Kesehatan Ibu dan Anak, serta
kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan kebidanan.
Buku ajar Konsep Dasar Keperawatan ini disusun berdasarkan Konsep Kampus Merdeka, Kurikulum Pendidikan Tinggi
(KPT) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Ners, Kurikulum
Inti Pendidikan Ners Indonesia, dan buku – buku rujukan lainnya, untuk membantu mahasiswa program sarjana dan
profesi Ners dalam mempelajari dan menguasai konsep-konsep dasar keperawatan di perkuliahan, praktek profesi,
dunia kerja dan menjadi rujukan bagi para dosen dalam mengembangkan konsep dasar keperawatan. Metode
penyajiannya sesuai dengan indikator hasil belajar pada kurikulum fakultas keperawatan. Buku Ajar : Konsep Dasar
Keperawatan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
On health studies in Indonesia.
Buku ini merupakan hasil penelitian DIPA Tahun 2019 yang membahas Strategi Komunikasi Terapeutik Diperlukan Dalam Pemulihan Pasien
Gangguan (Skizofrenia) di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Aspek Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Pasien Gangguan (Skizofrenia)
di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, dan Implementasi Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Pasien Gangguan (Skizofre-nia) Di Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini secara umum adalah menemukan pemahaman baru tentang Komunikasi Terapeutik Dalam
Pemulihan Pasien Gangguan Jiwa (Skizofrenia) Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, sehingga dengan demikian seseoramg memperoleh
gambaran dan informasi yang akurat betapa pentingnya Komunikasi Terapeutik Dalam Pemulihan Pasien Gang-guan Jiwa (Skizofrenia) Di
Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Dalam jangka panjang hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan pembanding dan referensi dalam
penelitian-penelitian sejenis di masa depan.
buku ini disusun untuk memberikan materi yang lengkap mata kuliah metodologi penelitian bagi mahasiswa kesehatan dan keperawatan
yang meliputi tentang konsep dan prinsip penelitian, prosedur dan tatacara melakukan penelitian, sumber-sumber masalah penelitian
keperawatan, pengumpulan data dan pengembangan alat ukur, teknik analisis data, penyusunan proposal penelitian, etika penelitian, serta
penulisan laporan penelitian.
Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang sering digunakan dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan dalam sebuah
organisasi, instansi maupun lembaga. Topik masalah dalam buku ini adalah mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik di
perguruan tinggi yang berawal dari data responden mahasiswa. Penerapan metode data mining dengan algoritma decision tree c4.5 ini
menjadikan data mahasiswa tersebut menjadi pola pohon keputusan sehingga dapat dijadikan sebagai aplikasi prediksi. Penerapan
Algoritma C4.5 Untuk Prediksi Kepuasan Mahasiswa Tahun 2020 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi
cetak.
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Buku Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia dan
penjelasan konsep Sistem Informasi di rumah sakit, puskesmas, klinik. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan/rekomendasi yang
diperlukan dalam pengembangan sistem informasi pandemi di Indonesia. Buku ini juga merupakan update dari buku Pengantar Sistem
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan
layanan Kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIK. Buku ini juga
menjelaskan konsep dasar sistem informasi/terknologi informasi, manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam pengembangan SIMRS
diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tantangan non teknis yang akan dihadapi oleh manajemen. Untuk lebih memahami konsep
yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus dalam pengembangan SIMRS.
Membuat sebuah karya ilmiah yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian dan substansi teori yang
berkaitan dengan topik penelitian. Buku ini sebagai pedoman praktis yang komprehensif memuat ringkasan-ringkasan konsep penelitian
yang disajikan secara sistematis dan bahasa yang sederhana. Buku ini hadir sebagai salah satu literatur bermanfaat untuk meningkatkan
kualitas hasil penelitian dan publikasi di perguruan tinggi dengan materi-materi berupa cara menyusun karya ilmiah mulai dari penemuan
masalah hingga menarik kesimpulan dan memecahkan masalah yang terjadi, dilengkapi juga dengan latihan-latihan, diskusi dan tugas yang
memacu pembaca untuk lebih mengasah kembali pemahaman pembaca tentang cara menyusun penelitian dan karya ilmiah. [Penerbit
Deepublish, Deepublish, UNG, Metodologi Penelitian]
Yang Baru di Versi update 21.10 (Oktober 2021) ? EDUKASI SURVEIOR BERKESINAMBUNGAN WEBINAR KARS
=========================== Keuntungan memiliki eBook ini; - Berisi Semua BAB - Bisa dijalankan di PC dan Smartphone dengan
Browser, Software/ Aplikasi - Dilengkapi Acuan, Indikator, Rumus, Contoh, Form dll Perubahan & Tambahan Akreditasi Rumah Sakit Masa
COVID-19: • POLA SEMI-A => SEMILA • TELEMEDICINE Daftarkan e-mail anda ke: nafanakhun@gmail.com jika berminat untuk
mendapatkan versi PDF INTERAKTIF dan INTERKONEKSI Contoh Penggunaan ada di https://www.youtube.com/watch?v=v7ZFR7vVUrk
DAFTAR ISI RINGKASAN SNARS Ed 1.1; ASUHAN PASIEN TERINTEGRASI I. (SKP) SASARAN KESELAMATAN PASIEN SASARAN 1 :
MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR Standar SKP 1 Ketepatan Identifikasi Pasien BERBAGAI KEADAAN YANG DAPAT
MEMBUAT IDENTIFIKASI TIDAK BENAR SASARAN 2 : MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF Standar SKP 2 meningkatkan
efektivitas komunikasi SOP untuk MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF standar SKP 2.1 Pelaporan hasil pemeriksaaan
diagnostic kritis Contoh Dokumen Pemeriksaan Nilai Kritis Standar SKP 2.2 komunikasi "Serah Terima" (hand over) SERAH TERIMA
PERANGKAT SERAH TERIMA SASARAN 3 : MENINGKATNYA KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI (HIGH ALERT
EDICATIONS) Standar SKP 3 HIGH ALERT MEDICATIONS OBAT HIGH ALERT OBAT LASA KAPAN ED OBAT MULTIDOSE VIAL YANG
SUDAH DIBUKA ? Standar SKP 3.1 elektrolit konsentrat SASARAN 4 : TERLAKSANANYA PROSES TEPAT-LOKASI, TEPAT-PROSEDUR,
TEPAT PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN DAN PROSEDUR Standar SKP 4 Tepat-Lokasi, Tepat-Prosedur dan Tepat-Pasien. standar
SKP 4.1 Ceklis Bedah - surgical safety check list 3 ( tiga ) Elemen penting dalam SPO dan seterusnya..
Buku ini berusaha menuntun para dokter gigi praktisi maupun dokter gigi pendidik untuk memahami penelitian: penelitian ilmiah dan nonilmiah, menyusun ruang lingkup penelitian; kaidah-kaidah penelitian, sistematika penelitian: format penelitian ilmiah, serta kiatkiat dalam
menyusun pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Harapan penulis, setelah membaca buku ini, pembaca mendapat jalan terang untuk
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menembus “kebuntuan” teknik menulis penelitian yang seringkali menimbulkan benih alergi terhadap penelitian, bahkan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran gigi.
This manual is aimed at helping medical record workers in the development and management of medical records services of health care
facilities in developing countries in an effective and efficient manner. It has not been designed as an introductory text to medical record
management, but rather as an aid to medical record officers (MROs) and medical record clerks by describing appropriate systems for Medical
Records Departments in developing countries. It covers manual procedures and may be used as an adjunct to computerized systems. It does
not provide all of the options for medical record management, but it does provide one option in each area for the management of medical
records in developing countries. A list the textbooks that provide detailed information on medical record management is also provided.
Telah banyak studi yang memfokuskan penelitian mengenai organisasi dan kinerja pemimpinnya. Namun, semakin banyak studi dilakukan
semakin memperkaya penemuan-penemuan baru. Hal ini sekaligus meneguhkan bahwa, studi empiris yang bersentuhan secara langsung
dengan obyek penelitian dengan rumusan hipotesis dan ragam teori yang digunakan memungkinkan sebuah kesimpulan tak bisa bertahan
lama. Di situlah kebutuhan research ilmiah dalam pengembangan akademik demi memper- kaya analisis yang terus-menerus diperlukan.
Kebutuhan ini tak hanya berkaitan dengan kebutuhan teoretis atau upaya mempertahankan sebuah hipotesis. Namun, pada ranah yang
praksis, dapat memberikan kontribusi mengenai hal-hal apa saja yang perlu dan tak perlu dikembangkan dalam tubuh sebuah organisasi
atau manajemen dan sistem kerja yang seharusnya diterapkan oleh seorang pemimpin perusahaan atau institusi tertentu. Dengan beralas
pada teknik analysis Path Analysis dalam STRUCTURAL EQUATION MODEL (SEM). Dr. Joko Utomo, MM. Berhasil menunjukan lingungan
heterogen dan kesesuaian organisasi signifikan terhadap role AMBIGUITY. Begitu pula norma sosial, egoisme etika dan kepanikan kerja
berpengaruh signifikan terhadap role confict.Kesimpulan yang sama, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pimpinan.
Sementara role AMBIGUITY dan role confilct tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pimpinanan. Hasil anailisis buu ini akhirnya
menampilkan teman baru yang sebelumnya tak ditemukan oleh peneliti lain. Joko Utomo menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja
kepala Puskesmas di Povinsi Jawa Tengah diperlukan adanya kepuasan kerja yang tinggi role AMBIGUITY dan role confilct yang rendah
melalui pengadilan dan peguasaan lingkungan heterogen, penurunan egoisme etika kerja dan kesesuaian organisasi yang baik.
Hipertensi adalah penyakit tidak menular yang cukup berbahaya karena tidak menimbulkan gejala yang spesifik dan secara fisik. Banyak
penderita hipertensi yang baru saja menyadari hipertensinya pada 5 tahun terakhir dan didagnosis pada kejadian layanan darurat. Sebagian
besar penderita hipertensi tidak rutin mengecek tekanan darahnya walaupun sudah mengetahui komplikasinya secara mendasar. Begitu juga
dengan kepatuhan minum obat,banyak penderita hipertensi yang tidak patuh dalam minum obat karena hanya meminum obat disaat timbul
gejala. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman penderita hipertensi terhadap penyakitnya. Penyakit tidak menular atau dikenal dengan
New Communicable Diseases merupakan penyebab utama kematian diseluruh dunia. Penyakit tidak menular membunuh lebih banyak orang
setiap tahun dibandingkan dengan gabungan semua penyebab kematian lainnya. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular, penyakit
degeneratif ini banyak terjadi dan mempunyai tingkat mortalitas yang cukup tinggi serta mempengaruhi kualitas hidup dan produktifitas
seseorang. Hipertensi sering diberi gelar The Sillent Killer karena penyakit ini merupakan pembunuh tersembunyi. Kualitas hidup sebagai
sebuah konsep multidimensional yang meliputi dimensi fisik, sosial, psikologis yang berhubungan dengan penyakit dan terapi. Banyak faktor
yang mempengaruhi kualitas hidup seperti faktor kesehatan, ekonomi, lingkungan, keagamaan dan lainnya. Perubahan gaya hidup juga telah
menyebabkan peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular di Indonesia, termasuk hipertensi serta faktor psikologis telah diyakini
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mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap peningkatan tekanan darah.
Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat
menyelesaikan buku “Praktik Manajemen Keperawatan: Teori dan Aplikasinya” ini dengan sebaik-baiknya. Buku ini merupakan buku yang
disusun berdasarkan hasil pengalaman pembelajaran mahasiswa praktik yang telah dilakukan sebagai akademisi dalam penerapan
tridharma perguruan tinggi. Buku ini menjelaskan tentang konsep pengelolaan keperawatan dan langkah-langkah konkret dalam
pelaksanaannya di ruangan. Buku ini menjadi salah satu output dan hak kekayaan intelektual yang dilakukan sebagai luaran capaian dari
setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Setelah mempelajari buku ini diharapkan para pembaca dapat memahami
konsep pengelolaan keperawatan dan langkah-langkah konkret dalam pelaksanaannya di ruangan. Penulis menyadari bahwa penulisan
buku ini sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengaharapakan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan motivasi sehingga buku ini bisa digunakan oleh para pembaca buku
ini. Mataram, 10 Juli 2020 Irwan Hadi, S.Kep., Ners., M.Kep. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanu wa Ta’ala Tuhan Yang
Maha Esa atas terbitnya buku “Praktik Manajemen Keperawatan: Teori dan Aplikasinya”. Buku ini merupakan buku yang sangat baik karena
didasarkan pada hasil pengalaman pembelajaran mahasiswa praktik dan kemudian dikembangkan sesuai dengan keahlian dan
kepakarannya. Diharapkan dengan buku tersebut mampu memberikan pemikiran dan ide dalam berinovasi dan dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat. Semoga buku ini menjadi amal ibadah yang tidak ternilai dan menjadi amal jariayah kita semua. Mataram, 2 Januari 2020 Ketua
STIKES YARSI Mataram (H. Zulkahfi, S.Kep., Ners., M.Kes.)
Buku ini berisi catatan studi kasus yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, yang meliputi kegiatan pengamatan masalah
pada wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, menentukan prioritas masalah serta membuat problem tree, membuat PoA dengan
baik, sampai pada tahap implementasi dan monitoring evaluasi kegiatan.
Buku ini dimaksud agar mempermudah mahasiswa dalam mendalami Mata Ajar Manajeman Keselamatan pasien. Buku ini didasarkan pada
Hasil Penelitian Penulis dan Penerapan di Rumah Sakit tempat Penulis mengabdi dan meneliti sehingga mempermudah mahasiswa untuk
dapat memahaminya secara konsep maupun praktik dilapangan. Buku ini dilengkapi pula dengan penerapan di tatanan pelayanan kesehatan
dan disertai dengan contoh dan standar prosedur operasionalnya.
Your Niche Can Make You Rich! Make Your Dental Practice into a Multi-Million-Dollar Business. ?For years, Dr. Jerry Lanier, DDS, has
wanted to write a book for dentists about exiting their dental businesses rich. And now that he has become an eminently successful
entrepreneur, he has fulfilled that wish with the publication of The Entrepreneur Dentist. Dr. Lanier's book is for every dentist whose ideas of
retirement have less to do with downsizing and more to do with travel and living the good life--with absolutely no concerns about money.
Aspiring dental entrepreneurs will find Dr. Lanier's book thorough, accessible, and informative. The Entrepreneur Dentist contains everything
successful dentists with big dreams need to know about building a dental business and exiting with wealth. Dr. Lanier shows how the future
you've dreamed for yourself and your family can become reality--because you've planned for that future with advice from this exceptional
entrepreneur. In 1994, Dr. Jerry Lanier opened his first Kids Dental Kare office, and by 2017, he had 14 offices, employed close to 150
employees, twenty-five associate dentists, and was generating $20 million per year in revenue. When he sold that business, he was on the
way to living the life of his dreams. He wants to show you how to plan ahead so you can do the same with your dental practice. This strategyand-tactics field manual shows future dental entrepreneurs how to take the right steps so you can carve out successful enterprises over the
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long term. Dr. Lanier covers the ins and outs of building a thriving dental business, both from macro and micro perspectives, and includes
practical steps you should take and pitfalls you can avoid. This valuable book will take you from being an aspiring dental entrepreneur with a
sole proprietorship to business ownership--and finally, to a lucrative exit to the life of your dreams. Major topics in the book include: • Defining
the dental market and learning how to take advantage of opportunities in it • Breaking down the dental niche strategy • Choosing a location
(markets, demographics, and other practical considerations • Marketing and messaging • Infrastructure (staffing, processes and procedures,
systems) • Building a team (becoming the boss, hiring dentists, managers, and other key players) • Growth and expansion and getting ready
to exit
Pelayanan kefarmasian merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi seorang apoteker dalam menjalankan fungsi
kefarmasian guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan kata lain, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung kepada
pasien yang berkitan dengan ketersediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) juga suatu bentuk layanan langsung seorang apoteker kepada konsumen obat (pasien) dalam
menetapkan, menerapkan dan memantau pemanfaatan obat agar menghasilkan therapeutic outcome yang spesifik antara lain tepat pasien,
tepat dosis, tepat khasiat. Sebagai upaya untuk memberi kontribusi pada peningkatan mutu pelayanan, khususnya dalam pelayanan
kefarmasian, penulis wujudkan melalui sebuah kajian riset yang sistematik dan terstruktur. Sejumlah temuan penting telah dihasilkan melalui
proses riset yang cukup panjang. Hasil kajian yang penulis lakukan, kemudian disajikan dalam bentuk buku referensi seperti yang Anda baca
saat ini. Penulisan buku “Kualitas Pelayanan Kefarmasian dan Kepuasan Pasien; didasari keinginan penulis untuk mempublikasikan hasil
riset yang pernah penulis lakukan. Buku ini ditulis dalam format buku referensi berbasis riset. Di dalam buku ini, pembaca memperoleh
gambaran umum tentang mutu pelayanan kefarmasian yang berdampak pada kepuasan pasien. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi
kepuasan pasien disajikan juga dalam buku ini, antara lain kompetensi petugas dan ketersediaan obat. Buku ini terbagi dalam tujuh bab dan
memenuhi kaidah ilmiah sebagai buku referensi berbasis hasil riset sesuai dalam Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737580 Buku “Pendidikan Interprofesional Gangguan Muskuloskeletal” disusun oleh
kolaborasi tim penulis dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan fisioterapis yang berpengalaman dengan tujuan untuk
memberikan referensi tata laksana keterapian fisik pada kasus-kasus gangguan muskuloskeletal yang banyak ditemui dalam praktik seharihari. Buku yang memuat referensi tentang gangguan muskuloskeletal sudah cukup banyak, tetapi yang disusun secara praktis dan aplikatif
masih sangat terbatas. Oleh karena itu, buku referensi ini dapat menjadi “cookbook” untuk tata laksana rehabilitatif di bidang
muskuloskeletal.Buku teks ini adalah yang pertama membahas prinsip-prinsip dasar tata laksana operatif untuk memberikan pemahaman
konsep dasar sebelum memberikan tata laksana rehabiliatif. Sebagai contoh, pada Bab 6 dipaparkan konsep dasar alignment sehingga
menunjang pemahaman untuk rehabilitasi pasca total knee arthroplasty.
Anak judul buku ini adalah “Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian”, sengaja dipilih mengingat begitu sangat pentingnya
kedua hal tersebut. Perancangan proposal penelitian untuk hibah kompetisi menyaratkan hal tersebut jika ingin mendapat pendanaan, baik
yang berskala nasional dan lebih-lebih yang berskala internasional. Demikian halnya dengan proposal untuk disertasi, sedangkan untuk
proposal tesis dan skripsi diharapkan mahasiswa mampu untuk mencapai hal tersebut. Di sisi lain, luaran hasil penelitian berupa manuskrip
atau naskah yang akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi. Manuskrip yang berpeluang besar
bisa terbit menjadi artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sangat dituntut memiliki novelty yang tinggi dan
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ditulis dari hasil penelitian yang valid. Buku ini mengulas secara sederhana dan mudah dipahami tentang “Mengungkap Novelty dan
Memenuhi Validitas Penelitian”. Sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai
pegangan untuk perkuliahan metodologi penelitian, pada jenjang program S1 dan lebih-lebih pada program S2 dan S3 di berbagai bidang
keilmuan.
Caring merupakan nilai yang yang sangat melekat dalam keprofesional diri seorang perawat kegawatdaruratan, dimana dinamika
keperawatan gawat darurat berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kesehatan
dan keperawatan pada khususnya. Secara keseluruhan buku ini membahas: Bab 1 Caring Behavior Perawat di Area Kegawatdaruratan Bab
2 Caring Perawat Terhadap Klien Dengan Kondisi Kritis di Area Kegawatdaruratan Bab 3 Caring Code di Instalasi Gawat Darurat Bab 4
Caring Perawat di Area Triage Bab 5 Caring Perawat Pada Klien Lansia di Area Kegawatdaruratan Bab 6 Caring Perawat Pada Klien Anak di
Area Kegawatdaruratan Bab 7 Caring Perawat Pada Klien Dengan Gangguan Mental Di Area Kegawatdaruratan Bab 8 Caring Scale di
Kegawatdaruratan Bab 9 Kepuasan Pasien di Instalasi Gawat Darurat Bab 10 Komunikasi Terapeutik Perawat Gawat Darurat Bab 11 Patient
Safety di Ruang Gawat Darurat Bab 12 Prinsip Patient Centered Care (PCC) Dalam Kasus Kegawatdaruratan Bab 13 Response Time
Perawat Gawat Darurat Bab 14 Beban Kerja dan Stres Kerja Perawat di Area Kegawatdaruratan

Secara keseluruhan, materi buku ini merupakan suntingan disertasi penulis yang berjudul ‚Pembangunan Kapasitas
Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan Urusan Kesehan Di Kota Malang?. Selama ini memang sudah banyak
buku yang bertajuk capacity building, namun menurut hemat penulis belum menyertakan hasil kajian empiris secara
komprehensif. Di samping memberikan pemetaan teoritis berbagai dimensi capacity building atau pembangunan
kapasitas, materi dalam buku juga memaparkan pengalaman empiris pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan urusan kesehatan di Kota Malang, yang dilengkapi dengan suatu analisis untuk menghasilkan suatu
‚model pembangunan kapasitas pemerintah daerah?. Bagian pertama buku ini, memuat arti penting capacity buiding
bagi organisasi sektor publik dan berbagai persoalan empiris dan teoritis dari capacity building yang menjadi pijakan
penulis untuk mengkaji persoalan ini lebih mendalam. Bagian kedua, menjelajahi berbagai khasanah teoritis dari capacity
building, yang meliputi dimensi-dimensinya, yakni, dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi
dan reformasi kelembagaan. Di samping itu juga dibahas mengenai berbagai aspek dari kinerja pemerintahan dan
indikator pengukuran kinerja. Bagian ketiga, memaparkan secara komprehensif pengalaman empiris pembangunan
kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di Kota Malang. Sedang pada bagian
keempat atau bagian terakhir dari buku ini, memuat hasil analisis dan pengembangan model pembangunan kapasitas
pemerintah daerah.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat
diselesaikan dengan baik. Buku Metodologi Penelitian Kesehatan ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa. Oleh
sebab itu, buku ini ditulis secara ringkas dan padat, tetapi
dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk memahami
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proses penelitian. Buku ini diharapkan dapat digunakan secara praktis oleh mahasiswa untuk dapat melakukan
penelitian. Buku ajar ini memuat informasi tentang metode, prosedur, dan teknik yang dapat diterapkan dalam penelitian.
Penyajian bagian alir dan contohcontoh penerapan dalam buku ini membantu untuk menjelaskan konsep yang rumit
menjadi lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa sebagai peneliti pemula. Urutan penulisan yang disesuaikan dengan
langkah-langkah dalam proses penelitian juga memudahkan mahasiswa untuk mempelajari buku ini. Penulis menyadari
bahwa buku ini jauh dari sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami memohon masukan dan saran
yang bersifat membangun sebagai upaya menyempurnakan buku ini. Maka dari itu, kami meminta dukungan, kritik, dan
saran dari para pembaca untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Medan, September 2021
Pemberian pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan yang bermutu sangat diperlukan agar dapat
memberikan kepuasan kepada setiap pengguna jasa. Untuk menciptakan hal tersebut, diperlukan pengetahuan dan
ketrampilan terkait hal hal yang berhubungan dengan mutu pelayanan dalam bidang kebidanan. Buku ini menguraikan
Mutu Pelayanan Kebidanan secara komprehensif, maka buku ini disusun menjadi 12 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar
Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan Bab 2 Faktor Yang Memengaruhi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 3
Standar Mutu Pelayanan Kebidanan Dari Standar 1 S/D Standar 24 Bab 4 Indikator Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 5
Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 6 Pelayanan Kebidanan Di Tingkat Layanan Kebidanan Primer Bab 7 Metode
Peningkatan Mutu Pelayanan Kebidanan (Aquality Assurance) Bab 8 Manajemen Konflik Dan Problem Solving Bab 9
Agent Of Change Dalam Pelayanan Kebidanan Bab 10 Monitoring Dan Mengevaluasi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab
11 Refleksi Mutu Pelayanan Kebidanan Bab 12 Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia
Buku ajar Statistika ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menggali informasi, pemahaman dan
pengetahuan serta penerapan secara komprehensif mengenai statistika yang diterapkan pada bidang ilmu atau mata
kuliah statistika. Statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan
data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Statistika dipakai
untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang
melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Dua jalan untuk mempelajari statistika.pertama, jika ingin membahas
statistika secara mendasar, mendalam, dan teoritis, maka yang dipelajari digolongkan dalam statistika matematis, atau
statistika teoritis. kedua, mempelajari statistika semata-mata dari segi penggunaannya. Buku ajar statistika ini disusun
sesuai dengan materi bahan ajar yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Perguruan Tinggi.
Isi buku ajar ini terbagi dalam 11 bab: 1) Konsep Dasar Biostatistika; 2) Metode Penelitian; 3) Variabel dan Data
Penelitian; 4) Normalitas Data; 5) Pengujian Hipotesis; 6) Statistik Deskriptif; 7) Uji beda; Korelasi; 8) Analisis 9) Regresi
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dan Varians; 10) Validitas dan Reliabilitas; 11) Besar Sampel dalam Penelitian Kesehatan Buku ajar statistika ini berbeda
dan memiliki keunggulan dibanding dengan buku sejenis lainnya. Konsep dan teknik dalam pengolahan data disajikan
secara jelas dengan menggunakan SPSS sebagai alat utama dalam pengolahan data. Disamping itu, susunan
penyajiannya yang sesuai dengan RPS menjadikan buku ajar ini lebih mudah dan praktis untuk digunakan dalam proses
pembelajaran, khususnya mata kuliah biostatistika.
Jaminan Mutu Layanan KesehatanEGCBiostatistikaBuku AjarMedia Nusa Creative (MNC Publishing)
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