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SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim  

4. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

5. Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

7. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

 

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-

nilai Islam.  



2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran 

yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

2. Mampu  memotivasi diri dan orang lain dalam kegiatan pembelajaran 

3. Mampu menyusun prioritas dan mengatur waktu untuk menyeimbangkan kepentingan belajar, kegiatan kemahasiswaan 

dan kepentingan pribadi. 

4. Mampu mengidentifikasi permasalahan kinerja profesionalitas diri melalui prinsip umpan balik konstruktif dan refleksi 

diri sehingga dapat mengatasi kelemahan 

5. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan belajar melalui pengenalan gaya belajar,pencarian literatur, penulusuran sumber 

belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah sehingga mampu 

mengatasi kelemahan  

6. Mampu membuat design rencana pengembangan profesi melalui pengenalan gaya belajar dan manajemen waktu dengan 

benar.  

7. Mampu mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis,sosial dan budaya diri sendiri melalui belajar mandiri, 

berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif, 

membaca ektif, konsentrasi dan memori, managemen waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning, problem 

solving dan persiapan ujian dengan benar 

8. mampu tanggap terhadap tantangan profesi melalui belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian 

literatur,penelusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen 

waktu,membuat catatan kuliah, Problem based learning dan persiapan ujian dengan benar 

9. mampu mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi 

kesehatan untuk dapat belajar sepanjang hayat 

10. mampu mengkaji dan mengkritisi hasil penelitian  kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai 

prinsip-prinsip critical appraisal 

11. mampu mengembangkan pengetahuan baru dengan melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya dengan tutorial dan bimbingan 

dosen 

12. mampu memanfaatkan ketrampilan pengelolaan informasi, mendesiminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif 

kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai  konsep teoritis pembelajaran orang dewasa meliputi umpan balik konstruktif dan refleksi diri 

2. Menguasai konsep teori dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar,pencarian litaratur,penulusuran sumber belajar 

secara kritis, mendengar aktif,membaca efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah 

3. Menguasai Dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar dan managemen waktu 



4. Menguasai konsep teori belajar mandiri, berpikir kritis, pengenalan gaya belajar, pencarian literatur,penelusuran sumber 

belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca ektif, konsentrasi dan memori,managemen waktu,membuat catatan 

kuliah, Problem based learning, Problem solving dan persiapan ujian 

5. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, metode riset dan aplikasi statistik untuk 

menilai kesahihan informasi ilmiah, ketrampilan pemanfaatan evidence based medicine (EBM). 

6. Menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, berfikir kritis, metode riset dan aplikasi 

statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah, telaah kritis 

7. Menguasai konsep   teori mengenai: belajar mandiri, berpikir kritis, umpan balik konstruktif, pencarian literature, 

penelusuran sumber belajar secara kritisi ,membaca efektif,konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian, konsep 

dasar pengukuran,konsep dasar desain penelitian, Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial telaah kritis 

prinsip-prinsip presentasi ilmiah 

8. Menguasai konsep belajar sepanjang hayat dalam Islam 

CPL-MK   

SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa; 

11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, difabilitas, dan sosial-

budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 

14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.  

KETRAMPILAN UMUM 



1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai 

humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang kesehatan dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang kedokteran. 

5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

6. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

8. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai 

dengan bidang kedokteran 

9. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

10. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

11. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

12. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

13. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat dengan 

mempertimbangkan aspek social-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

2. Mengidentifikasi masalah hukum dan etika dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara 

pemecahannya 

3. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 

4. Mampu mengaplikasikan ketrampilan komunikasi efektif lintas budaya dalam rangka mengidentifikasi masalah 

kesehatan dan memecahkan bersama—sama dengan menggunakan teknik komunikasi intrapersonal, 

interpersonal, dan komunikasi masa serta public speaking sesuai kaidah yang berlaku 

5. Mampu mengaplikasikan ketrampilan komunikasi efektif lintas budaya dalam rangka melakukan advokasi 

dengan pihak terkait dengan memanfaatkan berbagai elemen komunikasi efektif sesuai dengan kaidah yang 

berlaku 



 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kedokteran berbasis syariah ( logiko 

sosio budaya dan syariah ) 

2. Menguasai konsep dasar teknik pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi 

masalah kesehatan aktual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama. 

 

 

Deskripsi Singkat MK  

Modul Manusia sebagai Kesatuan Biopsikososiokultural dilaksanakan pada semester 1, tahun ke 1, dengan waktu 3 

minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen 

kompetensi, Learning outcome sasaran pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia 

(SKDI) tahun 2012.  

Modul ini terdiri dari 3 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran 

pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang pemahaman, penafsiran dan pencarian solusi 

atas materi Biologi, perilaku dan perlakuan dalam interaksi sosial dan terciptanya kreativitas dalam meningkatkan kesehatan 

sosial. 

Mahasiswa mempelajari tentang pengetahuan dasar biologi sel, biologi molekuler, pengaruh Psikologi, Sosiologi dan 

Ilmu Budaya terhadap pembelajaran ilmu Kedokteran, Mahasiswa juga akan mendapat pengetahuan dan ketrampilan tentang 

prosedural yang diperlukan serta pengenalan alat bedah minor serta mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan 

topik diatas. 

Proses pembelajaaran modul ini dengan menggunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial 

menggunakan seven jump, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan.  

Hubungan dengan modul sebelumnya 

Mahasiswa telah berlatih dasar-dasar berfikir kritis dan komunikasi (pada modul 1 dan 2)    

Hubungan dengan modul sesudahnya 
1. Mahasiswa akan mempelajari konsep sakit secara umum (akan dibahas pada modul 5) 

2. Mahasiswa dengan dasar pengetahuan perilaku dan perlakuan dalam interaksi sosial akan mempelajari karakteristik 

penyakit, dan intervensi penyakit yang berkaitan dengan perubahan perilaku (modul 6 – 15, 17 – 23 )   

3. Mahasiswa dengan dasar pemahaman biologi sel dan biologi molekuler akan mempelajari penyakit herediter (di modul 

6-13, 15, 17, 18, 21, 22, 23),  degenerasi (modul 9,15,20, 22,23 ) & keganasan  (modul 6-13, 15, 17,18, 22, 23 ) 

 

Bahan Kajian Disiplin Inti:  

 

1. Ilmu Budaya 

2. Biologi 

3. Biokimia 

4. Forensik dan medikolegal 

 

Disiplin Suplemen:  

1. Kimia 

2. Epidemiologi 

3. Bedah 

4. Agama Islam 



5. Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 

Pustaka Utama   

  Albert B., Bray D., Hopkin K., et al., 2014. Essential Cell Biology 4th Ed. Garland Science. New York 

Albert B., Johnson A., Lewis J., Morgan D., Raff M., Robert K., Walter P., 2015. Molecular biology of The Cell 6th Ed. 

Garland Science Pub., New York. 

Alexis Armenakis, and Christie Kiefer, 2007, Social & Cultural Factors Related to Health Part A: Recognizing the Impact, 

http://cugh.org/sites/default/files/content/resources/13_Social_And_Cultural_Factors_Related_To_Health_Part_A_R

ecognizing_The_Impact%20-%20Copy.pdf, Diakses tanggal 4 November 2015. 

BA Swinburn, Caterson, JC Seidell and WPT James. Diet, nutrition and the prevention of excess weight gain 

andobesity.Public Health Nutrition: 7(1A), 123–146 

Cecie S. and Mcmillan B. 2016.Human Biology 11th Ed. Brooks/Cole Cengage Learning. Belmont. 

Evan-Pritchad, Antropologi Sosial. Penerjemah: Nanci Simanjuntak, BumiAksara, 1986. 

Foster/Anderson. 2005. Medical Antropology (Antropologi Kesehatan),    terjemahan: Yanti PS, Universitas Indonesia Press, 

Jakarta. 

HealthCare Chaplaincy 2013. Handbook of Patients’ Spiritual and Cultural Values for Health Care Professionals. 

http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_indonesia_2007_2011_en.pdf. Diakses tanggal 5 November 

2014. 

Jada Bussey-Jones, MD and Inginia Genao, MD. Impact of culture on health care. Journal of the national medical association. 

Vol. 95, no. 8, august 2003. 732-735. 

Karp G., and Patton JG., 2013. Cell and Molecular Biology: concepts and experiments. 7th Ed. John Wiley & Sons. Hoboken. 

Lyla M. Hernandez and Dan G. Blazer. 2006. Genes, behavior, and the social environment : moving beyond the 

nature/nurture debate. Committee on Assessing Interactions Among Social, Behavioral, and Genetic Factors in Health 

Board on Health Sciences Policy, Editors. The National Academies Press, US. 

McAuley and Knopper. Impacts of traditional food consumption advisories: Compliance, changes in diet and loss of 

confidence in traditional foods . Environmental Health 2011, 10:55. 

Notoatmodjo, 2005, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta, Jakarta. 

Nussbaum R., et al., 2007. Genetics in Medicine 7th Ed. Saunder Elsevier.Philadelpia. 

Pendit BU., Sandler TW., Andita N., 2009. Langman Embriologi Kedokteran 10th ed. EGC. Jakarta. 

R Soeryono darsono, Etik Hukum Kedoteran, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2006 

http://cugh.org/sites/default/files/content/resources/13_Social_And_Cultural_Factors_Related_To_Health_Part_A_Recognizing_The_Impact%20-%20Copy.pdf
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Pendukung   

Reece JB., Urry LA., Cain ML. Wasserman SA., Minorsky PV, Jackson RB, 2014.Campbell Biology 10th Ed.  Pearson. 

Boston  

Sandler TW. 2013. Langman Embriologi Kedokteran12thEd. Alih bahasa: Dian Ramadhani. Editor: Andita N. dan Ginawati. 

EGC. Jakarta. 

Sherwood L., 2013. Human Physiology: from cells to systems 8th Ed. Brooks/Cole Cengage Learning. Belmont. 

Soekidjo Notoadmodjo. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Rineka Cipta. Jakarta. 

Tortora G. Bryan D. 2014. Principles of Anatomy and Human Physiology 14th Ed. John Wiley and Son. Hoboken. 

World Health Organization 2008. WHO Country Cooperation Strategy  2007–2011 Imdonesia.  

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :  

  

 Ms.word dan Power piont 

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

 

Team Modul Dr. dr. Agung Putra, MSi.Med (Ketua) 

Dina Fatmawati S., S.Si., M.Sc (Sekretaris) 

Anggari Linda Destiana, S.Si, M.Sc (Koordinator Evaluasi) 

Dr. Drs. Israhnanto Isradji, M.Si (Koordinator Pembelajaran) 

Kontributor Bagian Biologi 

Biokimia 

Ilmu kedokteran Forensik dan medikolegal 

Kimia 

Bedah 

Ilmu kesehatan Masyarakat 



Mata Kuliah syarat  - 

Minggu 

ke- 

Pertemuan Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan 

Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembel

ajaran  

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi 

Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar)  

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilai

an (%) 

Pemateri 

TM TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (120 

1 SGD 1 

dan 

SGD 2  

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menunjukkan 

sikap disiplin 

dan tanggung 

jawab pada 

pembelajaranny

a 

7. Menguraikan 

ultrastruktur 

eukariota  

8. Menjelaskan 

fungsi masing-

masing organela 

pada sel 

eukariota 

9. Mengkaitkan 

fungsi organela 

dengan fisiologi 

organ tubuh 

 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 

Perte

mua

n I: 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n II 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifikas

i istilah 

baru/ kata-

kata sulit 

2. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

Ultrastruktur 

Sel 

 15%  Tim Tutor 



 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

ultrastruktur sel 

(Pengetahuan) 

1 Kuliah 

Pakar 1 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

sel dan transport 

membran 

1. Mengkaitkan 

prinsip transport 

membran dengan 

proses fisiologis 

tubuh terkait 

dengan 

homeostasis 

2. Menjelaskan 

mengenai 

macam-macam 

taut sel dan 

struktur 

organisasi suatu 

organisme 

 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Sel  dan 

transport 

membran   

  Dina 

FS.,MSc. 

1  Kuliah 

Pakar 2 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

embryologi umum 

1. Menjelaskan 

proses fertilisasi, 

pembentukan 

zigot, dan nidasi 

secara garis besar 

2. Menjelaskan 

tahapan 

perkembangan 

embrio secara 

umum 

 

 MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

 100 

mnt 

    Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Embriologi 

Umum 

  dr. Iwang 

Y, M.Si 



1 

Kuliah 

Pakar 3  

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kelainan Kongenital 

&teratogenik 

(nutrisi dan obat/zat) 

1. Menjelaskan 

macam-macam 

bentuk teratogen 

2. Menjelaskan 

patomekanisme 

terjadinya 

kelainan 

kongenital 

  

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 100 

mnt 

    Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Kelainan 

Kongenital 

&teratogenik 

(nutrisi dan 

obat/zat) 

    

dr. Stefani 

HS, 

M.Si.Med 

1  Kuliah 

Pakar 4 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Struktur histologi 

dasar tubuh 

1. Menentukan 4 

jaringan dasar 

penyusun tubuh 

berdasarkan 

perbedaan 

struktur dan 

fungsinya 

2. Menguraikan 

komposisi matrik 

ekstraseluler 

 MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

 Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 100 

mnt 

  Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Struktur 

histologi dasar 

tubuh 

    

dr. Utari 

1 

Praktikum 

1 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengidentifikasi 

tahap-tahap 

pembelahan sel 

1. Mengidentifikasi 

tahap-tahap 

pembelahan sel 

dengan menggunakan 

mikroskop 

 

  Identifi

kasi dan 

demonst

rasi 

(Praktik

um) 

  

 200 

mnt 

 140 

mnt 

 Melihat dan 

mengenali 

tahap-tahap 

pembelahan 

sel 

 

Tahap-tahap 

pembelahan 

sel 

  Tim 

Biologi 

1 Skill Lab 1 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

1. Menentukan alat 

bedah minor 

yang tepat untuk 

tindakan 

OSCE Identifi

kasi dan 

demonst

rasi  

 200 

mnt 

 140 

mnt 

 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

Alat minor 

surgery, Cuci 

Tangan dan 

 Instruktur 



 Menentukan Alat 

minor surgery, Cuci 

Tangan dan cara 

memakai handschoon 

pejahitan luka 

(Hecting)  

2. Menentukan 

jenis cuci tangan 

yang akan 

dilakukan sesuai 

tujuan tindakan 

yang akan 

dilakukan 

3. Mendemostrasik

an cara 

memegang 

minor set 

4. Mendemostrasik

an cara cuci 

tangan dan 

memakai sarung 

tangan steril 

yang benar 

sesuai dengan 

prosedur 

5. Mempertahanka

n prosedur 

penggunaan 

minor set 

6. Mempertahanka

n prosedur cuci 

tangan yang 

sesuai 

 

 

 

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

cara memakai 

handschoon 

 

2 

  

SGD 1 dan 

2 

  Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab atas 

pekerjaan di bidang 

kedokteran secara 

mandiri (Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

  

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

 Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n ke 

II: 

  

 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

  

Biomolekul 

  

15% 

  

Tim 

Tutor 



perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi oleh 

agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan 

sosial-budaya-ekonomi 

dalam menjalankan 

praktik kedokteran dan 

bermasyarakat sesuai 

dengan norma yang 

ada (Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur 

dalam penyelesaian 

tugas  sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan umum) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

biomolekul 

(Pengetahuan) 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

definisi dan 

komposisi 

biomolekul.  

7. Menjelaskan 

perbedaan 

struktur dan 

fungsi 4 

komponen 

biomolekul 

(Karbohidrat, 

Protein, Lipid, 

dan Asam 

Nukleat) pada 

tubuh  

8. Menjelaskan 

macam-macam 

reaksi kimia 

dalam sel 

 

100 

mnt 

2. Identifik

asi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusu

n konsep 

mapping 

5. Menetap

kan 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandir 

7. Melapor

kan hasil 

belajar 

mandiri 

2 Kuliah 

Pakar 1 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

yang berhubungan 

dengan Sentral  Dogma   

 Menguraikan 

tahapan proses 

dan enzim-enzim 

yang berperan 

dalam replikasi 

DNA tersebut 

 Menguraikan 

tahapan-tahapan 

sintesis protein 

 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt 

   Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

Sentral  

Dogma  

Biologi 

Molekuler 

  Dr. dr. 

Taufiqurac

hman, 

M.Kes., 

Sp.And 



dosen atau 

teman 

2 Kuliah 

Pakar 2 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik 

yang berhubungan 

dengan kontrol 

ekspresi gen 

 Menguraikan 

mengenai 

mekanisme 

kontrol ekspresi 

gen 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt  

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

kontrol 

ekspresi gen 

  Dina FS., 

MSc 

2 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Keutamaan 

Penciptaan Manusia 

1. Menjelaskan 

konsep 

penciptaan 

manusia 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Keutamaan 

Penciptaan 

Manusia 

  Dra.Endan

g, 

MPd 

2 Kuliah 

Pakar 3 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik 

yang berhubungan 

dengan prinsip dasar 

stem sel 

 Menguraikan 

karakteristik dan 

jenis-jenis stem 

sel 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt 

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

prinsip dasar 

stem sel 

  dr. Agung 

P 



 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

2 Praktikum 

1 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Menjelaskan 

macam-macam 

teknik isolasi DNA 

 Mendemostrasikan 

teknik isolasi DNA 

dengan 

menggunakan teknik 

sederhana 

 

 Menjelaskan 

macam-macam 

teknik isolasi 

DNA 

 Mendemostrasik

an teknik isolasi 

DNA dengan 

menggunakan 

teknik sederhana 

 Menganalisis 

pola pewarisan 

keturunan 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifi

kasi 

100 

mnt 

70 

mnt 

 Melihat 

dan 

mengena

li teknik 

isolasi 

DNA 

 

 

ISOLASI 

DNA & 

Teknik PCR 

Dasar 

 

 

Bagian 

Biologi 

 

2 Praktikum 

2 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Menganalisis pola 

pewarisan keturunan 

 Menggambarkan 

pohon silsilah 

keluarga 

 

 Menganalisis 

pola pewarisan 

keturunan 

 Menggambarkan 

pohon silsilah 

keluarga 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifi

kasi 

50 

mnt 

35 

mnt 

 Melihat dan 

mengenali 

pola 

pewarisan 

keturunan 

 Mendengar

kan 

penjelasan 

 Berdiskusi 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

PEWARISAN 

SIFAT 

 

Bagian 

Biologi 

 Praktikum 

3 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Menjelaskan jenis-

jenis kromosom 

berdasarkan letak 

sentromer 

 Mengidentifikasi 

kelainan kromosom 

berdasarkan teknik 

kariotiping 

 Menjelaskan 

jenis-jenis 

kromosom 

berdasarkan letak 

sentromer 

 Mengidentifikasi 

kelainan 

kromosom 

berdasarkan 

teknik 

kariotiping 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demons

trasi dan 

diskusi 

100 

mnt 

70 

mnt 

 Menjelaska

n jenis-jenis 

kromosom 

berdasarkan 

letak 

sentromer 

 Mengidenti

fikasi 

kelainan 

kromosom 

berdasarkan 

pengenalan 

kromosom 

(METODE 

SAMPAI 

PAIRING) 

 

 

Bagian 

Histologi 



 teknik 

kariotiping 

 Mendengar

kan 

penjelasan 

 Berdiskusi 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

 Skill lab  Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengetahui macam-

macam teknik 

analisis molekuler 

 Memperkirakan 

teknik analisis 

molekuler yang tepat 

sesuai dengan 

parameter  

 

1. Mengetahui 

macam-macam 

teknik analisis 

molekuler 

2. Memperkirakan 

teknik analisis 

molekuler yang 

tepat sesuai 

dengan 

parameter  

 

 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demons

trasi dan 

diskusi 

 100 

mnt 

 70 

mnt 

 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

INTERPRET

ASI deteksi 

kelainan 

dengan 

teknologi 

molekuler    

 Instruktur 

tim PA 

3 SGD 1 

Dan  

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

 Mahasiswa akan 

mampu merespon 

perbedaan persepsi 

yang dipengaruhi 

oleh agama, 

usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan 

sosial-budaya-

ekonomi dalam 

menjalankan praktik 

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 

 

  

Perte

mua

n I: 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n II 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifikas

i istilah 

baru/ kata-

kata sulit 

2. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

Budaya dan 

kesehatan 

15% Tim Tutor 



kedokteran dan 

bermasyarakat 

sesuai dengan 

norma yang ada 

(Sikap) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

budaya dan 

kesehatan 

(Pengetahuan) 

 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Explain about the 

definition of 

culture 

7. Explain about 

characteristics 

and Elements of 

the culture 

8. Explain about 

Impact of culture 

on health 

9. Explain about 

how doctor can 

do in different 

culture of their 

patient 

10. Explain about the 

impact of 

biological, 

cultural, and 

socioeconomic 

factors associated 

with the 

obesity/other 

health problem  

11. Explain about 

the implications 

of culture on the 

prevention of the 

obesity/other 

health problem 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

3 Kuliah 

Pakar 1 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Faktor Biotik 

abiotik penyebab 

penyakit  

 

Explain how biotic 

and abiotic factor 

influences the 

diseases  

 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

 50 

mnt 

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

Faktor Biotik 

abiotik 

penyebab 

penyakit 

  



 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman  

3 Kuliah 

Pakar 2 

 Menguasai konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik dan 

Biolaw 

 

Explain the principles 

of biolaw 

 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

 100 

mnt 

   Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Biolaw  Dr. 

Sofwan 

Dahlan,Sp

.F 

3 Kuliah 

pakar 3 

Menguasai konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik dan 

Bioethic 

 

Explain about 

bioethics  

 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Bioethic  dr. H. 

Setyo 

Trisnadi, 

Sp.F 



3 Kuliah 

Pakar 4 

Menguasai konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik yang 

berhubungan dengan 

Anthropologi Kesehatan 

 

 

Explain about 

medical 

antrophologies 

 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Anthropologi 

Kesehatan 

 dr. Ken, 

Sp.S 

3 Kuliah 

Pakar 5 

Menguasai konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik yang 

berhubungan dengan 

Terapi stem sel dalam 

perspektiv islam 

Menjelaskan terapi 

stem sel dalam 

perspektiv islam 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

50 

Men

it 

  Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Terapi stem 

sel dalam 

perspektiv 

islam 

 dr. Agung 

Putra 

3 Skill Lab 1 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

1. Analyze the 

sentences from 

scenario according to 

 

1. Analyze the 

sentences from 

scenario 

according to the 

PRIMA FACIE 

MCQ  

akhir 

modul 

Identifi

kasi dan 

demonst

rasi  

 200 

mnt 

 140 

mnt 

 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

Bioetik dan 

biolaw 

 Instruktur 



the PRIMA FACIE 

concept in Bioethic 

rules. 

2. Identify the 

sentences from 

scenario according to 

PRIMA FACIE 

concept in Bioethic 

rules using checklist 

sheet 

 

concept in 

Bioethic rules. 

2. Identify the 

sentences from 

scenario 

according to 

PRIMA FACIE 

concept in 

Bioethic rules 

using checklist 

sheet 

 

 

 

 

 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

3 Skill lab 2 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Menentukan Alat 

minor surgery, Cuci 

Tangan dan cara 

memakai handschoon 

1. Menentukan alat 

bedah minor 

yang tepat untuk 

tindakan 

pejahitan luka 

(Hecting)  

2. Menentukan 

jenis cuci tangan 

yang akan 

dilakukan sesuai 

tujuan tindakan 

yang akan 

dilakukan 

3. Mendemostrasik

an cara 

memegang 

minor set 

4. Mendemostrasik

an cara cuci 

tangan dan 

memakai sarung 

tangan steril 

yang benar 

sesuai dengan 

prosedur 

OSCE Identifi

kasi dan 

demonst

rasi  

 200 

mnt 

 140 

mnt 

 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Alat minor 

surgery, Cuci 

Tangan dan 

cara memakai 

handschoon 

 Instruktur 



5. Mempertahanka

n prosedur 

penggunaan 

minor set 

6. Mempertahanka

n prosedur cuci 

tangan yang 

sesuai 

 

3 Skill Lab 2 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

analyze how tradition 

influences health 

Able to analyze how 

tradition influences 

health 

MCQ  Identifi

kasi dan 

Demons

trasi  

 100 

mnt 

 70 

mnt 

 Mengidentif

ikasi video 

budaya dan 

kesehatan 

VCD Budaya 

&Kesehatan 

 Instruktur 

 

 


