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1. Anatomi 
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PETA KURIKULUM 
 

 

Fase 
Semeste 

r 

 

Minggu ke 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
  

Total SKS 

 
K
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ra

m
p
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n

 B
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aj
ar
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an
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io

m
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ik
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as
ar

 

 

 

 

 
 

1 

Durasi/ Length 4 minggu 4 minggu 

 

R
E

M
ID

IA
L 

4 minggu 4 minggu   

 

 

 

 

21 

 

 

Blok 

Ketrampilan Belajar, 

Berpikir Kritis dan 

komunikasi 

 

Sel, Jaringan dan 

Metabolisme 

 

Sistem integumentum 

dan Muskuloskeletal 

 

Sistem Saraf dan Indera 

 

Kode/ Code FK601001  FK601002  FK601003  FK601004  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik   

Mata Kuliah 
Universitas 

Pendidikan Agama Islam I (3 sks), ICT For Academic Purposes (2 sks) 
  

 

 

 

 

 

 

2 

Durasi/ Length 4 minggu 4 minggu 

 

R
E

M
E

D
IA

L 

4 minggu 4 minggu   

 

 

 

 

21 

 
 

Blok 

Sistem Respirasi, 

Kardiovaskuler dan 

Limfatik 

 

Sistem Hematologi dan 

Imunologi 

 

Sistem digestive dan 

endokrin 

 

Sistem reproduksi dan 

urogenitalia 

 

Kode/ Code FK601005  FK601006  FK601007 FK601008  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik   

Mata Kuliah 

Universitas 
Pendidikan Agama Islam 2 (3 sks); Pancasila (2 sks) 
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3 

Durasi/ Length 4 minggu 4 minggu 

 

R
E

M
E

D
IA

L 

4 minggu 4 minggu   

 

 

 

 

 
23 

 

 

Blok 

 

 

Siklus Kehidupan 

Konsep Patomekanisme 

1 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

Konsep Patomekanisme 

2 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

Konsep Patomekanisme 

3 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

 

Kode/ Code FK601009  FK6010010  FK6010011 FK6010012  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik Ketrampilan Klinis 1 (1 sks)   

Mata Kuliah 

Universitas 
Bahasa Inggris (2 sks) ; Bahasa Indonesia (2 sks); Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks) 
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Durasi/ Length 4 minggu 4 minggu 

 

R
E

M
E

D
IA

L 

4 minggu 4 minggu   

 

 

 

 

 

23 

 

 

Blok 

 

Masalah pada sistem 

integumentum dan 

muskuloskeletal 

 
Masalah pada sistem 

organ saraf 

 
Masalah pada Kesehatan 

Jiwa 

 

 

Metodologi Penelitian 

 

Kode/ Code FK6010014  FK6010015  FK6010016 FK6010017  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik Ketrampilan Klinis 2 (2 sks)   

Mata Kuliah 

Universitas 

Antropologi Medis (2 sks); Etika Biomedis dan hukum Kedokteran (2 sks); Islam Disiplin Ilmu 1 (1 

sks) 
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Durasi/ Length 4 minggu 4 minggu 

 

R
E

M
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D
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4 minggu 4 minggu 1  

 

 

 

 

 
23 

 

 
Blok 

 

Masalah pada sistem 

organ kardio dan respirasi 

 

Masalah pada sistem 

organ Indera 

 

Masalah pada sistem 

organ: reproduksi dan 

urogenital 

 

 
C 

 

 
IPE 1 

Kode/ Code FK601021  FK601022  FK601023 FK601024  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik Ketrampilan Klinis 3 (2 sks)   
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Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Dakwah (3 sks) ; Islam Disiplin Ilmu 2 (1 sks) 
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4 minggu 4 minggu 1  
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organ: endokrin, 

metabolisme dan nutrisi 

 

masalah pada sistem 

organ: digestive 

 

 
Penyakit Degenerative 
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IPE 1 

Kode/ Code FK601027  FK601028  FK601029 FK601030  

SKS/ CSU 4 4 4 4  

Ket Medik Ketrampilan klinis 4 (2 sks)   

Mata Kuliah 

Universitas 
Islim Disiplin Ilmu 3 (1 sks) , Pendidikan Agama Islam 4 (3 sks), 
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Durasi/ Length 5 minggu 5 minggu 
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M
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D
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5 minggu 1   
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Blok 

 

 

Kedokteran keluarga & 

komunitas 

 

 

Kegawatdaruratan dan Forensik 

 

 

Elektif 

 

 

IPE 2 

 

Kode/ Code FK601032   FK601033     

SKS/ CSU      

Ket Medik Ketrampilan klinis 5 (1 sks)  

Mata Kuliah 
Universitas 

KKN (3 sks); Skripsi (4 sks) 
  

 



 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 
 

Bismillahirrohmanirrohim 
 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 
 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang 

telah memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan buku tutor 

Modul Siklus Kehidupan ini. 

Modul siklus kehidupan ini terdiri dari 4 lembar belajar mahasiswa yang 

masing-masing memiliki capaian pembelajaran mata kuliah dalam rangka mendukung 

capaian pembelajaran lulusan program studi. Tiap unit belajar berisi Lembar Belajar 

Mahasiswa (LBM) dengan beberapa kegiatan belajar mencakup materi tentang ilmu 

kedokteran dasar mengenai siklus kehidupan manusia. Kegiatan belajar didalamnya 

berupa kuliah, praktikum dan diskusi dari pencetus yang terkait dengan skenario pada 

modul siklus kehidupan yang disajikan dalam tiap LBM. 

Pada saat menggunakan buku ini, mulailah dengan membaca capaian 

pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah tiap LBM. Kami menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini, oleh karena itu, saran 

baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu mahasiswa dalam 

pembelajaran modul siklus kehidupan. 

 
Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 
Tim Penyusun Modul 



 

 

 

 

GAMBARAN UMUM MODUL 

 
 

Modul siklus kehidupan merupakan modul pertama pada semester 3 yang 

dilaksanakan dalam waktu waktu 4 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan 

dengan penetapan capaian pembelajaran mata kuliah dalam rangka mendukung capaian 

pembelajaran lulusan program studi 

Modul ini terdiri dari 4 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar 

Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul 

ini mahasiswa akan belajar tentang kehamilan normal, perkembangan dan 

pertumbuhan janin, neonatus, bayi, balita, anak sekolah dan remaja (pubertas), dewasa, 

dan lansia. 

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran anatomi, 

fisiologi, biokimia, patologi anatomi, ilmu kesehatan anak, ilmu kesehatan masyarakat, 

ilmu kebidanan, ilmu gizi, ilmu kesehatan jiwa, ilmu penyakit saraf dan ilmu penyakit 

dalam. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan 

topik di atas. 

Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based 

Learning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, dan 

praktikum laboratorium. 

 
Hubungan dengan modul sebelumnya : 

1. Ketrampilan belajar, berfikir kritis dan komunikasi 

2. Sel, Jaringan dan Metabolism 

3. Sistem Integumentum dan Muskuloskeletal 

4. Sistem Saraf dan Indera 

5. Sistem Respirasi, Kardiovaskuler dan Limfatik 

6. Sistem Hematologi dan Imunologi 

7. Sistem Digestive dan Endokrin 

8. Sistem Reproduksi dan Urogenital 



 

 

 

 

Hubungan dengan modul sesudahnya: 

1. Konsep Pathomekanisme I dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

2. Konsep Pathomekanisme II Dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

3. Penyakit Sistem Saraf 

4. Penyakit Degeneratif 
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CPL - PRODI 

 
 

S.1.1 & SD.1 Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku yang 

berke-Tuhan-an. 

S.1.3 & SD.2 Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral dan 

etika sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran. 

S.1.5 & SD.4 Memiliki nasionalisme dan rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa terutama dalam pembangunan bidang kesehatan. 

P.1.6 & SD.3 Mengkaji alternatif strategi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

berdasarkan Pancasila khususnya dalam bidang kesehatan. 

P.1.7 Menganalisis konsep pelayanan kedokteran dan kesehatan yang 

sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku dan mampu 

mengidentifikasi, menindaklanjuti masalah legal yang relevan 

dengan pelayanan kedokteran dan kesehatan. 

S.1.9 Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban 

masyarakat. 

S.1.10 &SD.7 Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

P.1.11 Mengenal variasi pandangan berdasarkan latar belakang sosial 

dan budaya dari individu, keluarga, komunitas dan masyarakat 

serta implikasi pandangan tersebut terhadap perilaku hidup 

sehat, pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan dalam 

melakukan pelayanan kedokteran dan kesehatan. 

P.1.12 & SD.5 Mengenal perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, 

usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam 

menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat 

P.1.13 Mengenal dan menghargai kelompok rentan 



 

 

 

 

S.1.15 & KU.2 &SD.9 Menunjukkan komitmen untuk bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas secara mandiri, bermutu dan terukur 

S.1.16 Menunjukkan karakter sebagai sarjana kedokteran yang 

profesional. 

S.1.17 Bersikap dan berbudaya menolong 

S.1.20 & SD.10 Memiliki semangat kemandirian, daya juang, dan nilai 

kewirausahaan dalam bidang kesehatan. 

S.2.1 Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan 

lingkungannya 

P.2.2 Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, 

sosial dan budaya diri sendiri. 

S.2.3 Tanggap terhadap tantangan sebagai mahasiswa kedokteran 

S.2.4 Menyadari keterbatasan kemampuan diri sebagai mahasiswa 

kedokteran 

S.2.5 Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain 

untuk pengembangan diri. 

KK.2.6 & KU.8 Mampu melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, secara terus-

menerus dikaitkan dengan peran sebagai mahasiswa kedokteran 

S.2.7 Menyadari kinerja profesionalitas diri, mengidentifikasi 

kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan dan melakukan 

upaya pengembangan kemampuan sebagai sarjana kedokteran. 

S.2.8 Mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari pihak 

lain untuk pengembangan diri dan profesionalisme. 

S.2.9 Mengatasi tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan 

menunjukkan ketangguhan dalam mengatasi tekanan 

P.2.10 Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, 

sosial dan budaya, pengetahuan dan keterampilan diri sendiri 

dalam mengembangkan profesionalisme 



 

 

 

 

P.2.11 &KU.1 Mampu berinovasi dan menghasilkan ide yang relevan untuk 

menyelesaikan masalah. 

P.2.12 & KU.3 Menganalisis masalah dan merumuskan solusi dengan 

mempertimbangkan berbagai perspektif 

KK.2.13 & KU.1 Menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi atau 

menyelesaikan suatu masalah 

S.2.14 & SD.8 Berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik. 

 
 

KK.3.1 Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, 

nilai dan etika yang berlaku 

KK.3.2 & KU.7 Menerapkan kepemimpinan dalam pembelajaran kolaboratif KK.3.3

 Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa 

kedokteran, profesi kesehatan lain dan profesi lain 

P.5.1 Menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk 

mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. 

P.5.2 & KU.3 Menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, 

ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas 

dalam melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, 

mengkaji dan menentukan prioritas masalah, mengelola masalah 

kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi medik 

pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. 

P.5.3 Menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis 

bukti. 

P.5.4 Mengevaluasi data, argumen dan bukti secara ilmiah, serta 

menarik kesimpulan ilmiah. 



 

 

 

 

KK.6.1 Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk 

memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai mutu 

suatu informasi. 

KK.6.2 Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk 

pembelajaran sepanjang hayat 

S.6.3 Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi 

KK.6.6 & KU.9 Merekam, menyimpan, mengirim data secara digital. 

KK.6.7 & KU.9   Mencari,  mengambil,  membuka  dan  membaca  informasi yang 

disajikan secara digital dan memanfaatkannya untuk 

pengembangan kemampuan akademik 

P.7.6 Menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau 

masalah kesehatan dalam kondisi tersimulasi. 

P.7.7 Menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang 

paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu 

P.7.8 Menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan 

perubahan perilaku yang rasional dalam kondisi tersimulasi 

P.9.3 Menguasai konsep biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan 

keluarga. 



 

 

 

 

PEMETAAN PENCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
 

 

Learning Outcome 
LBM    

I II III IV 

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip profesionalitas 

dan etika dalam lingkungan pembelajaran 
√ √ √ √ 

Mahasiwa mampu berperilaku sesuai dengan nilai 

kemanusiaan, agama, moral dan etika sesuai perannya 

sebagai mahasiswa kedokteran 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Mahasiswa mampu menunjukkan komitmen untuk 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas secara 

mandiri, bermutu dan terukur 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

keluarga, struktur dan fungsi keluarga dengan benar 

sesuai referensi 

 
√ 

   

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

embryologi umum dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

   

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

fisiologi kehamilan dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

   

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang ante 

natal care dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

   

Mehasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin, 

bayi dan balita dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

 
√ 

  

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar anamnesis 

dengan benar sesuai referensi 

√    

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar 

pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak dalam 

kandungan sampai lansia dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 



 

 

 

 
 

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pemenuhan 

gizi manusia sejak dalam kandungan sampai lansia 

dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar managemen 

laktasi dengan benar sesuai referensi 

 
√ 

  

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

pediatri sosial meliputi pola asah, asih dan asuh dengan 

benar sesuai referensi 

  
√ 

 
√ 

 

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

imunisasi pada bayi dan anak dengan benar sesuai 

referensi 

  
√ 

  

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teori 

penuaan dengan benar sesuai referensi 

   
√ 

Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang 

gerontologi sosial dan geriatri pencegahan dengan benar 

sesuai referensi 

    
√ 

 

 

 

Topik LBM : 

 
 

1. Pertumbuhan dan Perkembangan janin dalam rahim 

2. Pertumbuhan dan Perkembangan bayi dan balita 

3. Pertumbuhan dan Perkembangan anak dan remaja 

4. Pertumbuhan dan Perkembangan dewasa dan lansia 



 

 

 

 
 

TOPIC TREE 
 

Fisiologi Kehamilan 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Fisiologi bayi baru lahir 

 

 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita 
 

 

Screening gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan bayi dan balita 

 

 

Aspek 

fisiologi, 

patofisiologi 

dan imunologi 

akibat proses 

menua 

Breastfeeding, managemen laktasi, 

dan MP ASI 

 

 
Kebutuhan energi dan zat gizi 

balita 

 

 

 

Nutrigenetik dan 

probiotik 

 

 
Psikologi perkembangan 

 
 

Cellular aging 

 

 

Neurogeriatri fungsi 

kognitif 

 

Gerontotogi sosial dan 

geriatri pencegahan 

 
 

Lingkungan : Keluarga dan Nutrisi 

Antenatal Care 

Pertumbuhan dan 

Perkembangan Janin 

Dalam Rahim 
Embriologi 

Gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan janin 

Pertumbuhan Dan 

Perkembangan Bayi Dan 

Balita Pediatri sosial 

Stress oxidatif dan aging teori Gizi pada remaja, dewasa, 

dan lansia 

Mekanisme pertahanan jiwa 

Imunisasi pada bayi dan anak 

Pertumbuhan dan 

perkembangan anak usia 

sekolah dan remaja 

Pola asuh pada remaja 

Pertumbuhan Dan 

Perkembangan dewasa 

dan lansia 

Pertumbuhan Dan 

Perkembangan Anak 

Dan Remaja 



 

 

 

Materi “masalah”: 

 
 

1. Saya Hamil 

2. Apakah pertumbuhan dan perkembangan anak saya normal? 

3. Perubahan Perilaku Remaja 

4. Aku sudah tidak cantik lagi 



 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Tutorial akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Setiap kegiatan tutorial berlangsung selama 

100 menit. Jika waktu yang disediakan tersebut belum mencukupi, kelompok dapat 

melanjutkan kegiatan diskusi tanpa tutor di open space area yang disediakan. Keseluruhan 

kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump steps. Seven jump 

steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah 

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

Aturan main tutorial: 

Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan 

istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari masalah yang sebenarnya dari 

skenario, menganalisis masalah tersebut dengan mengaktifkan prior knowledge yang telah 

dimiliki mahasiswa, kemudian dari masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta konsep 

(concept mapping) yang menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang dihadapi, 

jika terdapat masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka susunlah 

masalah tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan arahan 

pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita butuhkan? Apa yang kita sudah tahu? Apa yang kita 

harapkan untuk tahu? 

Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi 



 

 

Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada dengan 

mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2. Kuliah 

Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based learning. 

Problem based learning menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan perilaku aktif 

pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak secara tiba-tiba berhubungan dengan belajar 

aktif ini, Namun demikian keduanya dapat memenuhi tujuan spesifik pada PBL. Adapun 

tujuan kuliah pada modul ini adalah: 

a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi dari 

berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 

b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap 

pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi lewat 

diskusi atau belajar mandiri. 

c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa berdiskusi 

atau belajar mandiri. 

d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut. 

Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada saat 

diskusi kelompok agar lebih interaktif. 

Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Minggu 1 

 Keluarga 100 menit 

 Perkembangan Janin Normal (Embriologi) 100 menit 

 Fisiologi kehamilan 50 menit 

 Antenatal Care 50 menit 

 Nutrisi pada ibu hamil 50 menit 

 Gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin 100 menit 

 Dasar- dasar anamnesis 50 menit 

b. Minggu 2 

 Fisiologi Bayi Baru Lahir 100 menit 

 Pertumbuhan dan Perkembangan bayi dan anak normal 100 menit 

 Pediatri sosial (pola asuh,asih, asah) 50 menit 



 

 

 Skrening Gangguan Pertumbuhan bayi dan balita 50 menit 

 Breastfeeding, manajemen laktasi, dan Mp ASI 100 menit 

 Nutrien bayi dan anak 50 menit 

c. Minggu 3 

 Psikologi Perkembangan 100 menit 

 Mekanisme pertahanan jiwa 100 menit 

 Pola Asuh 50 menit 

 Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Sekolah dan Remaja 100 menit 

 Imunisasi pada bayi dan Anak 100 menit 

 Gizi pada masa remaja, dewasa, dan lansia 100 menit 

d. Minggu 4 

 Nutrigenetik dan probiotik 100 menit 

 Stress Oxidatif & Aging teori 100 menit 

 Cellular aging 100 menit 

 Aspek fisiologi, patologi dan imunologi akibat proses menua 100 menit 

 Gerontologi sosial dan geriatri pencegahan 100 menit 

 Neurogeriatri fungsi kognitif 50 menit 

3. Praktikum 

Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan 

aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan kuliah. 

Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat penemuan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar. 

Adapun praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 2: 

Perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi balita, serta menyusun menu MPASI (200 

menit) 

b. Minggu 3: 

Perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi remaja dan dewasa (200 menit) 



 

 

PENILAIAN 

 
 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas interaksi dan Kesiapan 

materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya Jika 

kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak perlu 

mengurus susulan SGD.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari tim modul 

bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa 

harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan 

kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada Sekprodi 

PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di sistem) 

pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya tersebut melalui sia.fkunissula.ac.id, 

sesuai dengan manual guide yang berlaku. Batas waktu maksimal pengajuan susulan 

secara online adalah :  

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari 

kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : hari 

kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)  

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai persyaratan: 

a. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak 

perlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran SGD 

yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

iii. Khusus pengajuan susulan SGD, Sekprodi PSPK akan memberikan persetujuan 

atau tidak (approval) satu hari setelah batas tanggal pengajuan susulan untuk 

kegiatan LBM setelah mid modul (pengajuan susulan II), dan apabila diperlukan 

Sekprodi meminta klarifikasi. 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat 

hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa 

harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi. 

v. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa 

PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data 

mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas 

permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan 

dilampiri form penilaian (melalui email). 

vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan susulan 

SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang modul. 

b.   Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge) 

Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai pengetahuan dan 

keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi praktikum yang dilaksanakan selama 

praktikum.  

Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa harus mengganti 

kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari laboratorium bagian bersangkutan. 



 

 

Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim 

modul dan laboratorium bagian bersangkutan. 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan praktikum 

yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari 

kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : hari 

kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)  

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi). 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat hasil 

proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa harus 

memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi. 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa 

PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data 

mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas 

permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan 

dilampiri form penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan susulan 

praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak dapat dikeluarkan dan mahasiswa 

dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang modul. 

 

Jika mahasiswa tidak mengikuti lebih dari 50% total kegiatan SGD dan praktikum, maka seluruh 

permohonan susulan tidak dilayani, dan mahasiswa wajib mengulang modul karena tidak memenuhi 

syarat kehadiran. 

 

c.   Nilai Ujian Tengah Modul (30% dari nilai sumatif knowledge) 

Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, praktikum dan 

Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan Ujian tengah modul setelah menyelesaikan 2 LBM 

pertama.  

d.   Nilai Ujian Akhir Modul (45% knowledge) 

Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, praktikum dan 

Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah menyelesaikan seluruh modul.  

Ketentuan bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan pengajuan susulan ke 

Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut : 

i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan melakukan 

susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%) 

ii. Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id (secara 

online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di sistem), 

sesuai dengan manual guide yang berlaku. 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian : 

 mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari kedua pada minggu LBM 

berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 akhir modul (waktu pengajuan susulan II) : hari kedua pada minggu LBM 1 

modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)  



 

 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Kaprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat hasil 

proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa harus 

memberikan klarifikasi bila diminta oleh Kaprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa PSPK 

menerima konfirmasi dari Kaprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data mahasiswa 

yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas permohonan 

susulan yang ditujukan kepada Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form penilaian 

(melalui email), tim modul hanya mendapatkan rekap peserta susulan ujiannya saja.  

Pelaksanaan ujian susulan akhir modul akan ditetapkan oleh PSPK (sesuai jadwal dari Koordinator 

Evaluasi PSPK). 

 

II. Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Rerata nilai tutorial x 15%)+(rerata nilai praktikum x 10%) + (nilai Mid Modul x 30%) + (nilai 

akhir modul x 45%) 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline. 

 



 

 

Kata kunci : embrio, gestational sac, pertumbuhan dan perkembangan fetus, faktor 

yang mempengaruhi perkembangan fetus, kelainan pertumbuhan dan perkembangan 

fetus. 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 1 

 

 

 
a. Topik LBM : Pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim 

 

b. Skenario 
 

 

 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step : 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran  

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan  

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang 

beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang 

telah anda miliki.  

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan  

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi 

tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives)  

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

learning issue yang telah anda tetapkan  

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan 

diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk 

menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

Sumber Belajar 
 

1. Moore, K. L. 2020. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 11th ed. 

Philadelphia: WB Saunders 

2. Guyton AC, John EH. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ed ke-9. Terjemahan :Irawati. 

EGC : Jakarta. 1997,hlm. 972-90. 

“Saya Hamil” 

Seorang perempuan usia 27 tahun datang bersama suaminya ke Poli Kandungan pada tanggal 

10 Agustus 2020 dengan keluhan terlambat haid. Pasien sudah melakukan pemeriksaan 

gravindex test dengan hasil garis dua. HPHT pasien tersebut 01 Juni 2020. Riwayat menstruasi: 

menstruasi teratur dengan siklus 28 hari. Nafsu makan baik dan tidak ada keluhan mual. 

Riwayat pernikahan: menikah selama 1 tahun dan belum pernah hamil sebelumnya. Hasil 

pemeriksaan fisik didapatkan TB: 160 cm, BB: 55 kg, Tanda Vital: Tekanan Darah 110/70 

mmHg, frekuensi nadi 80x/ menit, frekuensi nafas 16x/ menit dan suhu tubuh 36,8ºC. Pada saat 

dilakukan pemeriksaan USG didapatkan gambaran Gestational sac. Dokter menjelaskan 

gambaran pada hasil USG tersebut muncul setelah sebelumnya terdapat proses pembentukan 

embryo yang diawali dengan proses pembelahan dan implantasi. Ditambahkan pula bahwa 

detail anatomi tubuh fetus mulai dapat terlihat pada trisemester ke 2, sehingga dengan kontrol 

kehamilan secara rutin dapat dipantau ada atau tidaknya kelainan pertumbuhan dan 

perkembangan pada fetus dengan bantuan pemeriksaan penunjang. Dokter berkesimpulan 

bahwa pasien saat ini dalam kondisi hamil dan memberikan edukasi melakukan ANC secara 

rutin dan perlu menjaga kesehatan serta memperhatikan nutrisi yang diasup selama kehamilan 

agar tumbuh kembang janin optimal. 



 

 

3. Chunningham, Gary F. 2006. Obstetric Williams. Edisi 21. Jakarta : EGC 

4. Sharlin, J danEdelstein, S. (2015). Buku Ajar Gizi dalam Daur Kehidupan. Jakarta: EGC. 

5. Dorland, 2002. Kamus Kedokteran Dorland. Jakarta: EGC. Endjun, J J, 2007. 

6. Panduan Pemeriksaan USG Dasar Obstetri. Dalam: Endjun, Juniadi Judi. 

Ultrasonografi Dasar Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Balai Penerbit FK UI 

7. Hanretty,K.P. 2014. ilustrasi kasus obgin ed 7th . Churchill living stone 

8. Irianto, Koes. 2014. Gizi Seimbang Dalam Kesehatan Reproduksi. Bandung: PT 

Alfabeta 



 

 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2 

 

 

 
a. Topik LBM : Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi dan Balita 

 
b. Skenario 

 

 

 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step : 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran  

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan  

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang 

beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang 

telah anda miliki.  

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan  

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi 

tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives)  

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

learning issue yang telah anda tetapkan  

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan 

diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk 

menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

Sumber Belajar 

1. Direktorat Bina Kesehatan Anak. Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat. 

Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak di 

tingkat pelayanan dasar. Jakarta: Departemen Kesehatan RI;2006. 

Apakah pertumbuhan dan perkembangan anak saya normal? 

Seorang anak laki-laki usia 6 bulan dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan tumbuh kembang. 

Saat ini anak sudah bisa duduk sendiri, menoleh ketika mendengar suara, mengoceh ma ma pa pa 

da da, belum tumbuh gigi, sudah bisa menggenggam mainan, memasukkan tangan kedalam mulut 

dan diajak bermain ci-luk-ba Sehari-hari anak diasuh oleh ibunya, anak mendapatkan ASI eksklusif 

dari sejak lahir sampai sekarang. Usia 6 bulan mulai mendapatkan MPASI. Dirumah tinggal dengan 

ayah ibu dan seorang kakak usia 4 tahun. Hasil pemeriksaan didapatkan BB 7kg, panjang badan 65 

cm, LK 42cm, Lila 14cm. Riwayat kehamilan dan persalinan normal, BBL 3000 gram, PBL 49 cm. 

Dokter puskesmas juga melakukan pemeriksaan anthropometri, skrening KPSP dan didapatkan 

hasil perkembangannya normal sesuai dengan milestone dan pertumbuhannya sesuai dengan garis 

pertumbuhan pada KMS. Dokter memberikan edukasi kepada ibu agar memperhatikan asupan 

makan anak sesuai dengan usianya dan terus memberikan stimulasi agar tumbuh kembang anak 

optimal. 



 

 

2. Departemen Kesehatan RI, 2006, Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan 

Intervensi dini Tumbuh Kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar, Jakarta. 

3. Tumbuh Kembang Anak, edisi 1, Penerbit Buku Sagung Seto, Jakarta. 

4. Tumbuh Kembang Anak, edisi 2, Soetjiningsih, 2003, Penerbit buku Kedokteran 

EGC, Jakarta 

5. Konsep Umum Tumbuh dan Kembang. Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak dan 

Remaja, edisi 2, Tanuwijaya S., 2006, Sagung Seto, Jakarta. 

6. Growth and development. Nelson Textbook of Pediatrics; edisi-16. Tokyo: Saunders, 

2000. h. 23-65. 

7. Textbook of developmental pediatrics. Tokyo: Churchil Livingstone, 1993:81-144 



 

 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3 

 
 

a. Topik LBM : Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dan Remaja 

 
b. Skenario 

 

 

Perubahan Perilaku Remaja 

Seorang ibu bersama dengan putrinya yang berusia 16 tahun datang ke Puskesmas untuk 

berkonsultasi dengan dokter karena perubahan perilaku pada putrinya sejak 2 minggu terakhir. 

Anak satu-satunya yang masih duduk di bangku kelas kelas IX tiba-tiba berubah menjadi 

pemurung, tidak nafsu makan dan sering berdiam diri dikamar. Menurut laporan dari 

walikelasnya prestasi belajarnya menurun pada semester ini. Anamnesis didapatkan riwayat 

anemia selama kehamilan:+, hamil aterm dengan berat badan lahir : 2000 g, dengan panjang 

badan 46 cm, persalinan ditolong tenaga kesehatan di RS. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh 

dokter didapatkan keadaan Obesitas dengan indeks Masa Tubuh (IMT: 30,5). Kedua orang tua 

bekerja sebagai karyawan swasta dengan pendapatan cukup, pendidikan terakhir ayah S2 dan 

ibu S1. Riwayat immunisasi : lengkap sejak ibu hamil sampai dengan remaja. Pertumbuhan dan 

perkembangan selama anak-anak normal, mudah bergaul dengan teman-temannya, prestasi 

akademik baik, tidak pernah tinggal kelas, sejak 2 bulan terakhir merasa rendah diri dan kurang 

percaya diri dalam bergaul dengan teman sebayanya karena kegemukan dan banyak makan. 

Sejak kecil diasuh oleh pembantu karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. 

 
 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step : 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran  

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan  

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan 

yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior 

knowledge yang telah anda miliki.  

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan  

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi 

tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives)  

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

learning issue yang telah anda tetapkan  

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan 

diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) 

untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 
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5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi 

tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives)  
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“Aku sudah tidak cantik lagi” 

 
Ibu Lia dan Ibu Lusi datang ke Posyandu lansia. Keduanya sama-sama berusia 60 th, namun 

secara fisik Ibu Lusi tampak lebih tua. Wajahnya terlihat banyak keriput dan kantung mata yang 

tebal, sering mengalami kesulitan berjalan karena gemuk, serta mudah lupa. Berbeda dengan Ibu 

Lia, wajahnya masih terlihat segar seperti perempuan berusia 45 tahun meskipun kerut halus 

terlihat di sekitar mata, dahi dan mulut. Tubuhnya proporsional dan masih energik. Ibu Lia 

menceritakan resep awet mudanya yaitu sejak masih muda selalu menjaga pola makan sehat, 

olah raga teratur serta menjaga kesehatan mental dan spiritualnya. Ibu Lia juga rajin datang 

Posyandu lansia dan mengikuti setiap kegiatannya. Penyuluhan merupakan salah satu kegiatan 

posyandu lansia. Melalui penyuluhan banyak pengetahuan yang diberikan tentang aging process 

dan normal aging. Kegiatan posyandu lansia merupakan salah satu upaya promotif dan preventif 

yang sangat bermanfaat untuk para geriatri supaya sehat dan bugar menghadapi masa tuanga 

(succesfull aging). 
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