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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

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 1

Blok IPE 1

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 3 mgg

Blok Elektif 1

Kode/ Code

SKS/ CSU 3

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 1

Blok IPE 2

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

154

FK6108032 FK6108033

7

5 minggu 5 minggu

R
EM

ED
IA

L

5 minggu

24

Kedokteran keluarga & 

komunitas
Kegawatdaruratan dan Forensik Elektif 2

Ketrampilan klinis 5 (1 sks)

KKN (3 sks);  Skripsi (4 sks)

6

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

24

masalah pada sistem 

organ: endokrin, 

metabolisme dan nutrisi

masalah pada sistem 

organ:  digestive

4 4 4 4

Ketrampilan klinis 4 (2 sks)

Islim Disiplin Ilmu 3 (1 sks) , Peradaban Islam (2 sks), 

Penyakit Degenerative SKN

FK6108027 FK6108028 FK6108029 FK6108030

5

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

24

Masalah pada sistem 

organ kardio dan respirasi

Masalah pada sistem 

organ Indera

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 3 (2 sks)

Kewirausahaan Syariah (2 sks) ; Islam Disiplin Ilmu 2 (1 sks)

Masalah pada sistem 

organ: reproduksi dan 

urogenital

Masalah pada sistem 

hemato dan imunologi

FK6108021 FK6108021 FK6108023 FK6108024

M
as

al
ah

 d
an

 P
en

ya
ki

t 
p

ad
a 

si
st

em
 o

rg
an

4

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

23

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 2 (2 sks)

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

sks)

Masalah pada sistem 

integumentum dan 

muskuloskeletal

Masalah pada sistem 

organ saraf

Masalah pada Kesehatan 

Jiwa
Metodologi Penelitian

FK6108014 FK6108015 FK6010016 FK6108017

4 minggu

23

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

FK6108009 FK6108010 FK6108011

Bahasa Inggris (2 sks) ; Bahasa Indonesia (2 sks); Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)

P
at

o
m

ek
an
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m

e

3

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

20

Sistem Respirasi, 

Kardiovaskuler dan 

Limfatik

Sistem Hematologi dan 

Imunologi

Sistem digestive dan 

endokrin

Sistem reproduksi dan 

urogenitalia

FK6108005 FK6108006 FK6108007 FK6108008

4

K
et

ra
m

p
ila

n
 B
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aj

ar
 d

an
 B
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m

ed
ik
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as

ar

FK6108012

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 1 (1 sks)

4 minggu

 

2
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R
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IA

L
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1

4 4 4

Pancasila (2 sks) ; Fiqih Ibadah (2)

4 minggu
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Ketrampilan Belajar, 

Berpikir Kritis dan 

komunikasi

Sel, Jaringan dan 

Metabolisme

Sistem integumentum 

dan Muskuloskeletal
Sistem Saraf dan Indera

FK6108001 FK6108002 FK6108003 FK6108004

4 minggu 4 minggu

R
EM

ID
IA

L

4 minggu

4 4 4 4

Pendidikan Agama Islam I (2 sks), ICT For Academic Purposes (2 sks)
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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 pegangan modul 
reproduksi dan urogenital ini. 

Modul reproduksi dan urogenital ini terdiri dari empat 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 
Sistem Reproduksi dan Urogenital. Kegiatan belajar didalamnya berupa kuliah, praktikum dan 
diskusi dari pencetus yang terkait dengan skenario sistem reproduksi dan urogenital 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 sistem reproduksi dan urogenital. 
 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Tim Penyusun Modul 
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GAMBARAN UMUM MODUL 

Modul sistem reproduksi dan urogenital dilaksanakan pada tahun ke-1 dalam waktu 4 minggu. 

Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dalamcapaian pembelajaran mata kuliah untuk 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 

proses berkemih, mimpi basah, menarche dan terlambat haid. Mahasiswa akan belajar pengetahuan 

dasar kedokteran anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, biologi dan patologi klinik. Mahasiswa juga 

akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan topik diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based Learning, dengan 

metode diskusi tutorial menggunakan seven jumpsteps, kuliah dan praktikum laboratorium. 

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Modul berfikir kritis 

2. Modul sel dan metabolism 

3. Modul sistem integument dan muskuloskeletal 

4. Modul sistem saraf dan indera 

5. Modul sistem respirasi, kardiovaskuler dan limfatik 

6. Modul sistem hematologi dan imunologi 

7. Modul sistem digestive dan endokrin 

 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Modul siklus kehidupan 

2. Modul konsep patomekanisme 3 dan konsep dasar penatalaksanaan masalah kesehatan 

3. Modul pada sistem organ reproduksi dan urogenital 

4. Modul penyakit degenerative 

5. Modul kegawatdaruratan dan forensik 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

1. Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral dan etika sesuai perannya 

sebagai mahasiswa kedokteran. 

2. Memiliki nasionalisme dan rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

3. Mengkaji alternatif strategi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila khususnya dalam bidang kesehatan. 

4. Menunjukkan komitmen untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas secara mandiri, 

bermutu dan terukur 

5. Menunjukkan karakter sebagai sarjana kedokteran yang profesional.  

6. Bersikap dan berbudaya menolong 

7. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungannya 

8. Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri. 

9. Tanggap terhadap tantangan sebagai mahasiswa kedokteran 

10. Menyadari keterbatasan kemampuan diri sebagai mahasiswa kedokteran 

11. Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri. 

12. Mampu melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan diri, secara terus-menerus dikaitkan dengan peran sebagai 

mahasiswa kedokteran 

13. Menyadari kinerja profesionalitas diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk 

mengatasi kelemahan dan melakukan upaya pengembangan kemampuan sebagai sarjana 

kedokteran. 

14. Mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan 

diri dan profesionalisme. 

15. Mengatasi tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan menunjukkan ketangguhan 

dalam mengatasi tekanan 

16. Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya, 

pengetahuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengembangkan profesionalisme 

17. Mampu berinovasi dan menghasilkan ide yang relevan untuk menyelesaikan masalah. 

18. Menganalisis masalah dan merumuskan solusi dengan mempertimbangkan berbagai 

perspektif 

19. Menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi atau menyelesaikan suatu 

masalah 

20. Berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik. 

21. Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, nilai dan etika yang berlaku 

22. Menerapkan kepemimpinan dalam pembelajaran kolaboratif 

23. Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa kedokteran, profesi kesehatan lain dan 

profesi lain 

24. 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. 
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25. Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi, 

menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi. 

26. Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk pembelajaran sepanjang 

hayat 

27. Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi 

28. Menerapkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan civitas 

akademika dan masyarakat umum. 

29. Merekam, menyimpan, mengirim data secara digital. 

30. Mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi yang disajikan secara digital dan 

memanfaatkannya untuk pengembangan kemampuan akademik 

31. Berkomunikasi efektif dan berempati dengan civitas academica dan masyarakat umum. 

32. Menerapkan keterampilan sosial dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang 

lain. 
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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 memprediksi kelainan yang dapat 
terjadi terkait dengan proses pembentukan dan 
perkembangan pada sistem reproduksi dan urogenital 

√ √ √ √ 

Mahasiswa mampu  menyebutkan, menjelaskan dan 
mengintegrasikan ilmu anatomi, fisiologi dan histologi 
sistem uropoetica  

√    

Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan 
urin dan proses berkemih 

√    

Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang 
mempengaruhi jumlah produksi urin dan komposisi 

√    

Mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan dan 
mengintegrasikan ilmu anatomi, fisiologi dan histologi 
sistem reproduksi pria dan wanita 

 √ √ √ 

Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan analisis 
sperma 

 √   

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 
spermatogenesis dan oogenesis 

 √ √ √ 

Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan sistem 
reproduksi pria dan wanita dari lahir sampai pubertas 

 √ √  

Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme ereksi 
dan ejakulasi 

 √   

Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan urinalisa √    

Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 
hormone-hormon yang mempengaruhi kehamilan 

   √ 

Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan-
perubahan yang terjadi selama kehamilan 

   √ 

Mahasiswa mampu menjelaskan proses kehamilan, 
kelahiran serta laktasi 

   √ 
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Topik (topik tiap LBM) 

1. Sistem uropoetica 

2. Sistem reproduksi pria 

3. Sistem reproduksi wanita 

4. Kehamilan 
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TOPIC TREE 

 

 

 

Materi “masalah”: 

1. Proses berkemih 

2. Mimpi basah 

3. Menarche 

4. Terlambah haid 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

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 
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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 

a.1 Fungsi ginjal dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit (100 menit) 

a.2 Sistem uropoetica (50 menit) 

a.3 Sistem buffer tubuh dan pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal (50 

menit) 

a.4 Gambaran histologi sistem uropoetica (100 menit) 

a.5 Pengaturan proses berkemih (50 menit) 

a.6 Embriologi sistem urogenital (100 menit) 

b. Minggu 2 

b.1 Gametogenesis (100 menit) 

b.2 Anatomi sistem reproduksi pria (100 menit) 

b.3 Fungsi hormon reproduksi pria (100 menit) 
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b.4 Histodinamik sistem reproduksi pria dan spermatogenesis (100 menit) 

c. Minggu 3 

c.1 Histodinamik sistem reproduksi wanita, oogenesis dan plasenta (100 menit) 

c.2 Biokimiawi hormon reproduksi (100 menit) 

c.3 Fungsi hormon reproduksi wanita dan pengaruhnya (100 menit) 

c.4 Anatomi sistem reproduksi wanita (100 menit) 

c.5 Dasar teori pemeriksaan urinalisa dan hormone reproduksi (100 menit) 

d. Minggu 4 

d.1 Perubahan sistem reproduksi akibat kehamilan (100 menit) 

d.2 Perkembangan prenatal (100 menit) 

d.3 Perubahan sistem tubuh non reproduksi akibat kehamilan (100 menit) 

d.4 Jenis dan mekanisme kerja kontrasepsi (100 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 1: 

a.1 Praktikum Faal: Tes fungsi ginjal (200 menit) 

b.2 Praktikum Histologi: Sistem urogenital dan reproduksi pria (200 menit) 

b. Minggu 2: 

b.1 Praktikum Anatomi: Sistem uropoetica dan reproduksi pria (200 menit) 

b.2 Praktikum Biologi: Analisi sperma (200 menit) 

c. Minggu 3 : 

c.1 Praktikum Anatomi: Sistem reproduksi wanita (200 menit) 

c.2 Praktikum PK: Urinalisa (200 menit) 

c.3 OSPE PK: Urinalisa 

d. Minggu 4 

d.1 Praktikum Anatomi: Identifikasi (200 menit) 

d.2 Praktikum Histologi: Sistem reproduksi wanita, plasenta dan payudara (200 

menit) 
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ASSESSMENT 

 

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 
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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. 
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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. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 1 

 

WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM`AT SABTU 
 31-05-2021 1-06-2021 2-06-2021 3-06-2021 4-06-2021 5-06-2021 

07.15-08.05 
PAI 2 

Libur 
Nasional 

    
08.05-08.55     
08.55-09.45      
09.45-10.35      
10.35-11.25      
11.45-13.00 Istirahat/Sholat 
13.00-13.50 SGD 1 

LBM 1 
 Praktikum 

Faal 
 Praktikum 

Histologi 
SGD 2 
LBM 1 13.50-14.40   

14.40-15.00 Istirahat/Sholat 
15.15-16.05   Praktikum 

Faal 
 Praktikum 

Histologi 
 

16.05-16.55     

 
a. Judul: Proses Berkemih 

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. 

 

 

 

Daud seorang mahasiswa kedokteran dalam 2 jam sudah bolak balik ke kamar mandi 

sebanyak 5 kali.  Sebelumnya, dia minum kopi 2 gelas dan banyak minum air putih untuk 

persiapan ujian modul reproduksi-urogenital.  Dari materi yang dia pelajari, Daud 

menyimpulkan bahwa asupan cairan yang masuk diproses dalam sistem uropoetika.   Dia 

juga tahu bahwa sistem tersebut tidak hanya berperan dalam proses perkemihan namun 

juga mengatur keseimbangan cairan, asam basa tubuh, tekanan darah dan lain-lain.   
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2 

 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM`AT SABTU 

 7-06-2021 8-06-2021 9-06-2021 10-06-2021 11-06-2021 12-06-2021 
07.15-08.05 

PAI 2 
     

08.05-08.55      
08.55-09.45       
09.45-10.35       
10.35-11.25       
11.45-13.00 Istirahat/Sholat 
13.00-13.50 SGD 1 

LBM 2 
Praktikum 
Anatomi 

Praktikum 
Biologi 

 SGD 2 
LBM 2 

UJIAN MID 
MODUL 13.50-14.40  

14.40-15.00 Istirahat/Sholat 
15.15-16.05  Praktikum 

Anatomi 
Praktikum 

Biologi 
   

16.05-16.55     

 
a. Judul: Mimpi Basah 

b. Skenario 

Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bercerita kepada ayahnya bahwa ketika bangun 

tidur tadi pagi dia mendapati penisnya membesar dan menegang (ereksi).  Selain itu, dia 

merasakan celananya basah seperti habis mengompol, namun tidak ada aroma pesing.  Anak 

tersebut merasa heran bagaimana hal tersebut dapat terjadi. 

Sang ayah kemudian mencoba menjelaskan secara perlahan, bahwa yang keluar saat 

mengompol tadi bukanlah air kencing melainkan cairan yang diproduksi oleh organ 

reproduksi laki-laki yang memiliki muara yang sama dengan air kencing. 

Ayahnya menambahkan, bahwa perubahan bentuk penis tersebut dipicu oleh rangsangan 

saraf.  Adapun keluarnya cairan (ejakulasi) menandakan bahwa perkembangan organ 

reproduksi pria yang dipengaruhi oleh hormon di tubuh sudah matang.  Pematangan organ 

reproduksi itu sekaligus menandai bahwa telah terjadi proses spermatogenesis yang 

menghasilkan sel benih laki-laki yang nantinya diperlukan untuk proses reproduksi  

 

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 
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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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4. Emil A Tanaglio, Jack W McAninch, Smith’s General Urology, McGraw Hill, 1995, hal 300-

301 

5. Eroschenko, V. P. (2008). di Fiore's Atlas of Histology with Functional Correlations. 

Philadelphia: Lippincott William & Wilkins. 

6. Guyton AC, Hall JE, 2006, Fisiologi Kedokteran. Edisi ke-22. Jakarta: EGC.  

7. Kierzenbaum, A. L. (2007). Histology and Cell Biology : An Introduction to Pathology. 

Philadelphia: Mosby. 

8. Marieb EW, 2001, Human Anatomy and Physiology fifth edition, Addison Wesley 

Longman, Boston 

9. Mescher, A. L. (2012). Junqueira's Basic Histology Text & Atlas. Mc Grow Hill: Lange. 

10. Purnomo BB, 2000, Dasar-dasar Urologi, CV Sagung Seto, Jakarta 

11. Seeley., Stephen., Tate., 2002, Essential of Anatomy and Physiology fourth edition, 

McGraw Hill, New York. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3 

 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM`AT SABTU 

 14-06-2021 15-06-2021 16-06-2021 17-06-2021 18-06-2021 19-06-2021 
07.15-08.05 

PAI 2 
     

08.05-08.55      
08.55-09.45       
09.45-10.35     SGD 2 

LBM 3 
 

10.35-11.25      
11.45-13.00 Istirahat/Sholat 
13.00-13.50 SGD 1 

LBM 3 
 Praktikum 

Anatomi 
Praktikum PK 

 SGD 1  
LBM 4 13.50-14.40   

14.40-15.00 Istirahat/Sholat 
15.15-16.05   Praktikum 

Anatomi 
Praktikum PK 

  
16.05-16.55     

 
a. Judul: Menarche 

b. Skenario 

Dokter Elvira sedang memberikan pendidikan kesehatan system reproduksi pada siswi kelas 

6 SD swasta. Siswi kelas 6 SD tersebut diberi penjelasan mengenai apa saja organ reproduksi 

wanita, bagaimana perkembangan organ reproduksi wanita pada usia pubertas. Dokter 

Elvira juga menjelaskan apa itu menarche dan ovulasi, serta hormon apa saja yang berperan 

dalam peristiwa menstruasi dan ovulasi. Selain itu, dokter Elvira juga menjelaskan apa itu 

siklus menstruasi dan siklus ovarium. Tak lupa, dokter Elvira juga menjelaskan apa saja 

perubahan tubuh yang terjadi pada peristiwa menstruasi. 

 

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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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4 

WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM`AT SABTU 
 21-06-2021 22-06-2021 23-06-2021 24-06-2021 25-06-2021 26-06-2021 

07.15-08.05       
08.05-08.55       
08.55-09.45       
09.45-10.35       
10.35-11.25       
11.45-13.00 Istirahat/Sholat 
13.00-13.50 Praktikum 

Anatomi 
 Praktikum 

Histologi 
 SGD 2  

LBM 4 
UJIAN AKHIR 

MODUL 13.50-14.40   
14.40-15.00 Istirahat/Sholat 
15.15-16.05 Praktikum 

Anatomi 
 Praktikum 

Histologi 
   

16.05-16.55     

 
a. Judul: Terlambat haid 

b. Skenario 

Namaku Fulan, saat ini aku berusia 35 hari, aku berada di rahim ibuku. Aku terbentuk 

sebagai hasil pembuahan ovum oleh sperma di Tuba Fallopi.  Dalam perjalanan menuju 

uterus, aku mengalami berbagai proses sampai akhirnya tertanam di lapisan terdalam 

uterus. Meski demikian, Ibuku baru menyadari kehadiranku hari ini karena terlambat haid. 

Apakah ibu tidak mual, muntah dan lemas? Padahal Ibu juga mengalami berbagai perubahan 

karena kehadiranku, meliputi perubahan organ reproduksi dan non-reproduksi. Nutrisiku 

mulai terpenuhi melalui cikal bakal plasenta. Doakan ya, agar pertumbuhanku selalu baik 

dan sehat. 

 

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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