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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 
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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 
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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 
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laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam 

maupun di luar lembaganya. 

5. 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. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

7. 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. 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data 

9. 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 

10. 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 

11. 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; 

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

mengelola pembelajaran secara mandiri 

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

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

14. 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 

15. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kedokteran, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data 

16. 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 melaksanakan praktik kedokteran pada pasien simulasi sesuai dengan layanan berbasis syariah, moral luhur, 

etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. 

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

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

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

4. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara sistematis sesuai dengan 

kaidah sacred seven dan fundamental four  

5. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, nasehat, dan melatih individu dan 

kelompok dengan menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 
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6. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka menerapkan metode konsultasi terapi 

dengan melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam sistem rujukan 

7. Mampu melakukan pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan spesifik pada manikin atau pasien 

standar. 

8. Mampu menentukan usulan pemeriksaan penunjang dan mengintepretasikan hasil pemeriksaan penunjang sesuai dengan 

daftar dan level kompetensi pemeriksaan penunjang yang tercantum dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

9. Mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data/ informasi yang diperoleh dari pemeriksaan fisik melalui pembelajaran 

diskusi kelompok maupun skills lab. 

10. Mampu melakukan tindakan procedural medik yang legeartis pada manikin/pasien simulasi sesuai dengan kompetensi 

dokter umum. 

11. Mampu menentukan terapi farmakologi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi pasien dan menulis resep 

melalui kegiatan diskusi kelompok, skills lab maupun praktikum. 

12. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang dihadapi pasien.  

13. Mampu mengkaji dan menyusun desain rencana upaya/ program penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

14. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kesehatan, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data 

 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis. 

2. Menguasai konsep teoritis  alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan farmakologi dan non farmakologi masalah 

kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. 

 

Deskripsi Singkat MK  

Pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi, proses penegakan diagnosis 

dan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan pembelajaran keterampilan tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan 

penunjang dan keterampilan prosedural yang diperlukan. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang 

terkait dengan topik diatas. 

 

Bahan Kajian - Ilmu Penyakit Dalam 

- Ilmu Penyakit Anak 

- Ilmu Bedah 

 

Suplementary disiplin: 

- Anatomi-Histologi 

- Fisiologi 

- Patologi Anatomi  

- Farmakologi 

- Fisika Kedokteran 

Pustaka Utama   

  1. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Available from: 

http://circ.ahajournals.org/content/128/16/e240 
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2. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction. Available from :  

http://circ.ahajournals.org/content/early/2012/12/17/CIR.0b013e3182742cf6.citation 

3. 2013 ESH/ESC Guideline for management of Arterial hypertension. Available from : www.escardio.org/guidelines 

4. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients WithNon–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. DOI: 

10.1016/j.jacc.2014.09.017 

5. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline forthe Management of Patients WithAtrial Fibrillation: Executive Summary. 

Available from;  http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2014.03.021 

6. Alan G. Magee, Jan Till, Anna N. Seale (eds.). 2016. Practical Pediatric Cardiology: Case-Based Management of 

Potential Pitfalls. Springer-Verlag London 

7. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid I-III Edisi VI. 2014. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam 

FKUI. 

8. Buku ajar kardiologi anak. IDAI. 2009. Penerbit: UKK Kardiologi Anak, Jakarta. 

9. Charles Wiener et al. 2016. Harrison’s principles of internal medicine: self-assessment and board review. McGraw-

Hill 

10. Christine M. Houser (auth.). 2014  Pediatric Cardiology and Pulmonology: A Practically Painless Review. Springer-

Verlag New York 

11. David Hui, Alexander A. Leung, Raj Padwal (eds.). 2016. Approach to Internal Medicine: A Resource Book for 

Clinical Practice. Springer International Publishing 

12. Dennis Kasper, Anthony Fauci, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Jameson, Joseph Loscalzo. 2015. Harrison's Principles 

of Internal Medicine. McGraw-Hill Professional  

13. E-book. 17th Edition Harrison’s. Principle of Internal Medicine. 

14. Eugene Toy, John Patlan, Mark T. Warner. 2017. Internal Medicine. McGraw-Hill 

15. Jarrah Ali Al-Tubaikh (auth.). 2017. Internal Medicine: An Illustrated Radiological Guide. Springer International 

Publishing 

16. John L. Jefferies, Hugo R. Martinez, Jeffrey A. Towbin (auth.), Eduardo M. Da Cruz, Dunbar Ivy, James Jaggers 

(eds.). 2014. Pediatric and Congenital Cardiology, Cardiac Surgery and Intensive Care. Springer-Verlag London 

17. Kardiologi Anak. Penyakit jantung kongenital yang tidak sianotik. Pengarang : Prof. Dr.dr. A Samik Wahab, Sp.A(K). 

Penerbit : EGC 

18. Myung K. Park. 2015. Park’s The Pediatric Cardiology Handbook. Saunders 

19. Pedoman Pelayanan Medis. IDAI. 2009. Available from : www.idai.or.id/downloads/PPM/Buku-PPM.pdf 

20. Penanganan Penyakit Jantung Pada Bayi dan Anak. Disusun oleh: Bambang Madiyono, dkk. Balai Penerbit FK 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. 

21. Practise Guideline. JNC 8 Guidelines for the Management of Hypertension in Adults. Available from : 

http://www.aafp.org/afp/practguide 

22. Practise Guideline. JNC 8 Guidelines for the Management of Hypertension in Adults. Available from : 

http://www.aafp.org/afp/practguide 

23. Singh, Ajay., Joseph, Loscalzo. 2018. The Brigham Intensive Review of Internal Medicine. Elsevier 

24. The Seventh report of Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and treatment of High Blood 

Presure. Available from : www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/jnc7full.pdf 

Pendukung   

1. Anthony L. Mescher. 2016. Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas. McGraw-Hill 

2. Buku Pegangan mahasiswa Skill Lab IPD. Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam. FK UNISSULA/RSI 

Sultan Agung. 2017. 

3. Leslie P. Gartner Ph.D. 2017. Color Atlas and Text of Histology. LWW 

http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/jnc7full.pdf
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4. Leslie P. Gartner. 2017. Textbook of histology. Elsevier 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :  

  

  

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

Manekin lengan 

Manekin gluteus 

Minor set 

Disposible spuit 

Team Modul dr. H. Saugi Abduh, Sp.PD, KKV (Ketua) 

dr. Nura Eky V, M.Si.Med (Sekretaris) 

dr. Agus Supriyono, M.Kes (Koordinator Evaluasi) 

dr. Ulfah Dian, M.Si (Koordinator Pembelajaran) 

Kontributor Bagian Ilmu Penyakit Dalam 

Ilmu Penyakit Anak 

Ilmu Bedah 

Anatomi-Histologi 

Fisiologi 

Patologi Anatomi  

Farmakologi 

Fisika Kedokteran 

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, 

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 

Pengaturan 

tekanan darah  

 

 15%  Tim Tutor 
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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 

pengaturan tekanan 

darah (Pengetahuan) 

 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

respons fisiologis 

jantung dan 

pembuluh darah 

terhadap 

peningkatan 

tekanan darah 

7. Menjelaskan 

pengaruh sistem 

endokrin dan saraf 

terhadap jantung 

8. Menjelaskan 

hemodinamika 

sistem 

kardiovaskular 

9. Menjelaskan faktor 

resiko hipertensi 

10. Menjelaskan 

intepretasi hasil 

pengukuran tekanan 

darah 

11. Menjelaskan 

Patofisiologi 

hipertensi 

12. Menjelaskan gejala 

dan tanda hipertensi 

13. Menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang yang 

terkait dengan 

masalah hipertensi 

14. Menjelaskan alasan 

penegakan 

diagnosis pada 

hipertensi 

15. Menjelaskan 

Prinsip 

penatalaksanaan 

hipertensi 

16. Menjelaskan 

kerusakan organ 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 
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target akibat 

hipertensi 

17. Menjelaskan 

penanganan 

farmakologis dan 

non farmakologis 

beserta alasan 

pemilihannya 

1 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

anatomi system 

kardiovaskular 

1. Menjelaskan 

anatomi jantung 

dan pembuluh 

darah besar 

2. Menjelaskan 

anatomi pembuluh 

darah coroner 

3. Menjelaskan 

anatomi pembuluh 

darah perifer 

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  

Anatomi 

Sistem 

Kardiovaskula

r 

  Dr. dr. Hj. 

Chodijah, 

M.Kes 

1  Kuliah 

Pakar 2 

 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

fisiologi pengaturan 

tekanan darah 

1. Menjelaskan 

fisiologi pembuluh 

darah 

2. Menjelaskan 

pengaruh system 

endokrin dan saraf 

terhadap jantung  

3. Menjelaskan peran 

ginjal dalam proses 

pengaturan tekanan 

darah 

4. Menjelaskan 

pengaruh kadar air 

dan garam dalam 

tubuh terhadap 

tekanan darah 

 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 

Fisiologi 

Pengaturan 

Tekanan 

Darah 

 dr.H. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

1 

Kuliah 

Pakar 3  

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengintegrasikan 

konsep teoritis 

terkait data klinik 

dan pemeriksaan 

1. Menjelaskan gejala 

dan tanda hipertensi 

2. Menjelaskan 

pembagian 

hipertensi menurut 

JNC VIII 

  

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
  Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

Aspek Klinis, 

Penatalaksana

an dan 

Kegawatan 

Hipertensi 

 dr. H. M. 

Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV 
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penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis hipertensi  

 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan non 

farmakologi kasus 

hipertensi  

 mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

tatalaksana 

kegawatan 

hipertensi 

3. Menjelaskan 

penanganan 

farmakologis dan 

non farmakologis 

serta alasan 

pemilihannya 

4. Menjelaskan 

algoritme 

penatalaksanaan 

hipertensi 

5. Menjelaskan 

kegawatdaruratan 

yang bisa 

ditimbulkan oleh 

hipertensi 

6. Menjelaskan 

farmakodinamik 

dan 

farmakokinetika 

dari obat-obatan 

yang dipakai pada 

kasus hipertensi 

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

1  Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

dasar-dasar EKG 

1. Menjelaskan 

dasar EKG 

 

 

 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 

Dasar-dasar 

EKG 

 dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

1 Praktikum 

1 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 mengidentifikasi 

anatomi jantung dan 

pembuluh darah 

1. Mengidentifikasi 

anatomi jantung   

2. Mengidentifikasi 

anatomi 

pembuluh darah 

besar  

3. Mengidentifikasi 

anatomi 

  Identifi

kasi dan 

demonst

rasi 

(Praktik

um) 

 

  

 200 

mnt 

 140 

mnt 
 Melihat dan 

mengenali 

organ 

jantung dan 

bangunan 

penting di 

dalamnya 

 Melihat dan 

mengenali 

Anatomi 

Jantung dan 

Pembuluh 

Darah Besar 

dan Koroner 

  Tim 

Anatomi 
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pembuluh darah 

koroner  

organ 

pembuluh 

darah besar 

dan koroner 

1 

 Praktikum 

2 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 memahami konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik yang 

berkaitan dengan 

mekanisme fluida 

darah  

1. Mengetahui 

macam-macam 

fluida 

2. Mengetahui sifat 

masing-masing 

fluida 

3. Menjelaskan 

mekanika fluida 

yang menjadi dasar 

hemodinamika 

sistem 

kardiovaskular 

4. Menjelaskan 

pengaruh 

perbedaan jenis 

fluida dan diameter 

pembuluh terhadap 

debit aliran fluida 

  Demons

trasi 

(Praktik

um) 

 

  

 100 

meni

t 

  70 

meni

t 

 Melakukan 

percobaan 

fluida yang 

menjadi 

dasar 

hemodinam

ika sistem 

kardiovasku

lar 

 Menjelaska

n prinsip 

pengaruh 

fluida 

terhadap 

tekanan 

darah 

 Fluida   Tim Fisika 

1 

 Praktikum 

3 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Melakukan tindakan 

procedural medik 

melakukan 

pengukuran tekanan 

darah, dan denyut nadi 

 Melaksanakan praktik 

kedokteran pada 

pasien simulasi sesuai 

dengan layanan 

berbasis syariah (nilai-

nilai Islam), moral 

luhur, etika, disiplin, 

hukum, dan sosial 

budaya (P) 

 Mengutamakan 

keselamatan pasien 

dengan menerapkan 

universal precaution 

(Afektif) 

1. Melakukan 

Pengukuran 

tekanan darah 

(teknik dan 

interpretasi) 

2. Melakukan 

Pengukuran nadi 

(frekuansi, irama, 

isi, pulsus) 

3. Melakukan 

Pengukuran 

pernapasan 

(frekuensi, irama, 

kedalaman, usaha 

pernapasan, 

takipneu, 

hiperpneu/hiperve

ntilasi, cheyne-

stokes, biot, 

mendesau, napas 

lambat) 

  Demons

trasi 

(Praktik

um) 

 

  

 100 

meni

t 

  70 

meni

t 

Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

Pengukuran 

vital sign 

beserta 

interpretasiny

a 

Vital Sign   Tim 

Fisiologi 
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4. Melakukan 

engukuran suhu 

(teknik, 

interpretasi) 

 

2 

SGD 1 dan 

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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya angina 

pectoris (Pengetahuan) 

 

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. Determine the 

scientific basis 

(evidence-based 

medicine) relevant 

related to 

understanding the 

pathophysiology 

of cases of chest 

pain 

7. Explaining the risk 

factors of angina 

pectoris 

8. Explaining the 

investigations 

related to cases of 

angina pectoris 

9. Explaining the 

differential 

diagnosis of chest 

pain 

10. Explaining the 

reason for the 

diagnosis of 

angina pectoris 

  

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

 Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

   Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n ke 

II: 

100 

mnt 

 Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

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 

Angina 

Pectoris 

 15% Tim 

Tutor 
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11. Explain the 

preface 

management in 

cases of angina 

pectoris 

2 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

yang berhubungan 

dengan Fisiologi 

Jantung dan Dinamika 

Cairan 

1. Menjelaskan 

fungsi jantung 

sebagai pompa : 

fase diastolik dan 

sistolik 

2. Menjelaskan 

hubungan EKG, 

Volume, dan 

tekanan di ruang-

ruang jantung dan 

aorta 

3. Menjelaskan 

faktor yang 

berpengaruh 

terhadap cardiac 

output  

4. Menjelaskan 

hukum Starling di 

jantung dan perifer 

5. Menjelaskan 

preload dan 

afterload 

6. Menjelaskan 

faktor 2 yang 

mempengaruhi 

tekanan hidrostatik 

dan onkotik 

(osmotic) 

7. Mejelaskan 

pathogenesis 

edema 

 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 

dosen atau 

teman 

Fisiologi 

Jantung dan 

Dinamika 

Cairan 

  dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

2 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik 

yang berhubungan 

dengan Sindroma 

koroner akut, 

arteriografi & PCI 

1. Patofisiologi 

sindroma koroner 

akut 

2. Menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang yang 

terkait dengan 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Cerama

h dan 

diskusi 

  100 

mnt  
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

Sindroma 

koroner akut, 

arteriografi & 

PCI  

  dr. H. M. 

Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV 
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kasus sindroma 

koroner akut 

3. Menjelaskan 

dasar-dasar 

arteriografi, 

khususnya 

angiografi koroner 

4. Menjelaskan 

algoritme 

diagnosis dan 

penatalaksanaan 

sindroma koroner 

akut 

5. Menjelaskan 

dasar-dasar PCI 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

2 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

Mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Keajaiban 

jantung dan pembuluh 

darah 

1. Being able to 

explore and 

implement Islamic 

values in 

searching, 

reviewing controls 

and developing 

and implementing 

medical science 

about the miracle 

of heart and blood 

vessels  

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 

Keajaiban 

jantung dan 

pembuluh 

darah 

  dr. H. M. 

Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV 

2 Kuliah 

Pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik 

yang berhubungan 

dengan Interpretasi 

Hasil Pemeriksaan 

Laboratorium Klinis 

pada Penderita 

Kelainan 

Kardiovaskular 

1. Explaining jenis-

jenis pemeriksaan 

laboratorium 

pada penderita 

kelainan 

kardiovaskular 

2. Explaining dasar 

dilakukannya 

pemeriksaan 

laboratorium 

pada penderita 

kelainan 

kardiovaskular 

3. Explaining 

interpretasi hasil 

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  

Interpretasi 

Hasil 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Klinis pada 

Penderita 

Kelainan 

Kardiovaskula

r 

  dr. Hj. 

Danis 

Pertiwi, 

Sp.PK 
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pemeriksaan 

laboratorium 

pada penderita 

kelainan 

kardiovaskular 

2 Praktikum 

1 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengidentifikasi 

Anatomi pembuluh 

koroner, arteri dan 

vena serta sistem 

limfatik 

1. Identify the 

anatomy of 

coronary arteries, 

veins, and 

lymphatics system 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifi

kasi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Melihat dan 

mengenali 

pembuluh 

darah 

coroner  

 

Anatomi 

pembuluh 

koroner, arteri 

dan vena serta 

sistem limfatik 

 

Bagian 

Anatomi 

 

 

2 Praktikum 

2 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengenali dan 

mengidentifikasi 

histologi jantung, 

arteri dan vena 

1. Identify the 

histology of the 

heart, arteries and 

veins 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifi

kasi 

50 

mnt 

35 

mnt 
 Melihat dan 

mengenali 

Histologi 

jantung, 

arteri dan 

vena 

 Mendengar

kan 

penjelasan 

 Berdiskusi 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

Histologi 

jantung, arteri 

dan vena 

 

Bagian 

Histologi 

 Praktikum 

3 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mendemonstrasikan 

pemasangan EKG 

 Menginterpretasikan 

pembacaan EKG 

fisiologi 

1. Demonstrating the 

investigations 

related to cases of 

angina pectoris 

ECG:  

 Pemasangan lead 

EKG 

 Setting dan 

kalibrasi EKG 

 Pembacaan dan 

interpretasi EKG 

Fisiologis 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demons

trasi dan 

diskusi 

50 

mnt 

35 

mnt 
 Melakukan 

pemasangan 

alat EKG  

dan 

menginterpr

etasi EKG 

fisiologis  

 Mendengar

kan 

penjelasan 

 Berdiskusi 

dan 

menjawab 

pertanyaan 

Operasional 

Alat EKG dan 

Pembacaan 

EKG 

Fisiologis 

 

Bagian 

Fisiologi 

3 SGD 1 

Dan  

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

  

 

Perte

mua

n I: 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

Disritmia  15% Tim Tutor 
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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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya disritmia 

(Pengetahuan) 

 Menguasai konsep 

teoritis tentang data 

klinik dan 

pemeriksaan 

penunjang yang 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Mampu 

memahami proses 

kelistrikan jantung 

7. Mahasiswa 

memahami gejala 

klinis disritmia 

8. Mahasiswa 

memahami 

pembagian 

disritmia  

9. Mahasiswa 

memahami 

penyebab disritmia 

10. Mahasiswa 

memahami 

patofisiologi 

disritmia 

11. Mahasiswa 

memahami 

penatalaksanaan 

disritmia 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 

 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n II 

100 

mnt 

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 
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rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

3 Kuliah 

Pakar 1 
 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kelainan Irama 

Jantung + Chart to 

Vaskular score + 

Hasbert score 

(Pengetahuan) 

1. Mahasiswa 

memahami proses 

kelistrikan jantung 

2. Mahasiswa 

memahami 

pembagian 

disritmia  

3. Mahasiswa 

memahami 

patofisiologi 

disritmia 

4. Mahasiswa 

memahami 

perubahan proses 

kelistrikan jantung 

yang 

menyebabkan 

disritmia 

5. Mahasiswa 

memahami gejala 

klinis disritmia 

6. Mahasiswa 

memahami 

gambaran EKG 

disritmia  

7. Mahasiswa 

memahami 

penyebab disritmia 

8. Mahasiswa 

memahami 

penatalaksanaan 

disritmia 

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  

Kelainan 

Irama Jantung 

+ Chart to 

Vaskular score 

+ Hasbert 

score 

 dr. H.M. 

Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV 

3 Kuliah 

Pakar 2 
 Menguasai konsep 

teoritis  alasan 

ilmiah dalam 

menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi untuk 

kasus kardiovaskular 

1. Mengetahui jenis-

jenis obat sistem 

kardiovaskular:  

 Antihipertensi 

 Anti iskemik 

 Anti aritmia 

 Anti platelet 

 Anti koagulan 

 Fibrinolitik 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

Farmakologi 

obat-obatan 

kardiovaskular 

 Dr. Atina 

H., 

M.Si.Apt 
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2. Menjelaskan 

farmakodinamik 

obat sistem 

kardiovaskular 

3. Mengetahui 

farmakokinetika 

obat sistem 

kardiovaskular 

4. Mengetahui 

indikasi dan 

kontraindikasi 

pemberian obat 

kardiovaskular 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

3 Kuliah 

pakar 3 
 Menguasai konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik dan 

ilmu Kedokteran 

Klinik, yang 

berhubungan dengan 

Aspek Forensik Kasus 

Sudden death 

 

1. Memahami 

definisi sudden 

death 

2. Memahami jenis-

jenis sudden death 

3. Memahami tanda-

tanda fisik pada 

kasus sudden 

death 

4. Memahami aspek 

medikolegal kasus 

sudden death  

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 

Aspek 

Forensik 

Kasus Sudden 

death 

 dr. H. 

Setyo 

Trisnadi, 

Sp.F 

3 Kuliah 

Pakar Islam 

untuk 

Disiplin 

Ilmu 

 Mengaitkan konsep 

Islamic world view 

dengan Gaya hidup 

islami untuk mencegah 

penyakit 

kardiovaskular 

1. Mengetahui 

definisi gaya hidup 

islami 

2. Mengetahui 

keunggulan gaya 

hidup islami 

3. Mengetahui 

pengaruh gaya 

hidup islami yang 

berkaitan dengan 

penyakit 

kardiovaskular 

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 

Gaya hidup 

islami untuk 

mencegah 

penyakit 

kardiovaskular 

 dr. H. 

Masyhudi 

A. M., 

M.Kes 
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3 Skill Lab 1 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Menginterpretasi 

pembacaan EKG 

patologis 

 Mengidentifikasi 

gambaran EKG 

patologis 

1. Memahami 

gambaran EKG 

iskemik dan infark 

jantung 

2. Memahami 

gambaran EKG 

hipertrofi otot 

jantung 

3. Memahami 

gambaran gangguan 

elektrolit pada EKG 

4. Memahami 

gambaran EKG 

pada gangguan 

irama jantung 

5. Memahami 

gambaran EKG 

pada gangguan 

konduksi jantung 

MCQ  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 

EKG patologis  Instruktur 

3 Skill Lab 2 Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mendemonstrasikan 

Pemeriksaan fisik 

jantung dewasa 

 Mendemonstrasikan 

pengukuran JVP 

 

1. Memahami cara 

melakukan dan 

interpretasi 

pemeriksaan 

inspeksi, palpasi, 

perkusi, dan 

auskultasi toraks 

pada PF jantung 

Dewasa 

2. Memahami cara 

melakukan dan 

interpretasi 

pengukuran JVP 

MCQ  Demons

trasi  

 200 

mnt 

 140 

mnt 
 Mendengar

kan materi 

yang 

disampaika

n oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Pemeriksaan 

fisik jantung 

dewasa dan 

pengukuran 

JVP 

 Instruktur 

4 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 

1.  

1. Hadir tepat 

waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

MCQ Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 Perte

mua

n I: 

100 

mnt 

 

Perte

mua

n ke 

2: 

100 

mnt 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifikas

i istilah 

baru/ kata-

kata sulit 

2. Identifikas

i masalah 

Gagal Jantung 

Kongestif  

15% Tutor 
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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) 

 Menyusun konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya penyakit 

gagal jantung kongestif 

(Pengetahuan) 

 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menentukan 

dasar ilmiah 

(evidence-based 

medicine) yang 

relevan yang 

berhubungan 

dengan 

pengertian 

patofisiologi dari 

kasus sesak saat 

melakukan 

aktivitas 

7. Menjelaskan 

perbedaan sesak 

nafas karena 

kelainan jantung 

dan di luar 

jantung 

8. Menjelaskan 

etiologi yang 

menjadi dasar 

dari kasus gagal 

jantung kongestif 

9. Menjelaskan 

mekanisme 

neurohormonal 

pada gagal 

jantung kongestif 

10. Menjelaskan 

tanda dan gejala 

gagal jantung 

kongestif 

11. Menjelaskan 

mekanisme 

hemodinamik 

pada gagal 

jantung kongestif  

dalam 

scenario 

3. Brainstor

ming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapk

an 

learning 

issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 
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12. Menjelaskan 

farmakologi 

obat-obatan yang 

dipakai dalam 

tatalaksana gagal 

jantung 

4 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menemukan 

konsep teoritis prinsip-

prinsip ilmu Biomedik, 

yang berhubungan 

dengan aspek klinis 

dan penatalaksanaan 

gagal jantung kongestif 

 

 

1. Menjelaskan 

perbedaan sesak 

nafas karena 

kelainan jantung 

dan di luar jantung  

2. Menjelaskan 

etiologi yang 

menjadi dasar dari 

kasus gagal 

jantung kongestif 

3. Menjelaskan tanda 

dan gejala gagal 

jantung kongestif 

4. Menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang pada 

gagal jantung 

kongestif 

5. Menjelaskan 

penanganan 

pendahuluan dan 

kegawatdaruratan 

pada gagal jantung 

kongestif 

6. Menjelaskan 

penatalaksanaan 

gagal jantung 

kongestif 

7. Menjelaskan 

penanganan 

rumatan pada 

penderita gagal 

jantung kongestif 

yang telah stabil 

kondisinya 

MCQ Cerama

h dan 

diskusi 

interakti

f 

 100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Gagal Jantung 

Kongestif  

(Aspek Klinis 

dan 

Penatalaksana

an) 

 dr. dr. 

Lusito, 

Sp.PD 

4 Kuliah 

Pakar 2 
 Menguasai konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

1. Memahami 

kelainan-kelainan 

katup jantung 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

Penyakit 

Jantung 

Valvular 

 dr. H. M. 

Saugi 

Abduh 
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Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Penyakit 

Jantung Valvular 

(kelainan katup) 

2. Memahami 

gangguan dan 

tanda penyakit 

katup jantung 

3. Memahami 

pemeriksaan fisik 

dan penunjang 

penyakit katup 

jantung 

4. Memahami alur 

penegakan 

diagnosis penyakit 

katup jantung 

interakti

f 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

(kelainan 

katup) 

Sp.PD,KK

V. 

4 Kuliah 

Pakar 3 
 Menguasai konsep 

teoritis tentang 

pemeriksaan penunjang 

Echocardiografi yang 

rasional untuk 

menegakkan diagnosis 

1. Mengenal dasar-

dasar 

echokardiografi 

MCQ 

Akhir 

Modul 

Cerama

h dan 

diskusi 

interakti

f 

 100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Echokardiogra

fi 

 dr. H. M. 

Saugi 

Abduh 

Sp.PD,KK

V. 

4 Islam untuk 

Disiplin 

Ilmu 

 Mengaitkan konsep 

Islamic value dengan 

tindakan pencegahan 

penyakit melalui 

makanan yang halal 

dan thoyib menurut 

Islam  

1. Mengetahui 

definisi halal 

haram dalam islam 

2. Mengetahui 

definisi makanan 

yang thoyib dalam 

islam 

3. Mengetahui 

pengaruh makanan 

yang halal dan 

thoyib terhadap 

kesehatan 

4. Mengetahui dasar 

al quran dan hadist 

tentang makanan 

yang halal dan 

thoyib 

MCQ 

Akhir 

modul 

Cerama

h dan 

diskusi 

 100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Makanan yang 

Halal dan 

Thoyib 

Menurut Islam 

 dr. H. M. 

Saugi 

Abduh 

Sp.PD, 

KKV 
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4 Praktikum 

1 

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengidentifikasi 

patologi kelainan 

kardiovaskular dan 

limfatik 

 

1. Mengetahui dasar-

dasar pemeriksaan 

histopatologi 

2. Mengetahui 

gambaran 

histopatologi 

kelainan jantung 

3. Mengetahui 

gambaran 

histopatologi 

kelainan pembuluh 

darah 

4. Mengetahui 

gambaran 

histopatologi 

kelainan kelenjar 

limfe 

MCQ akhir 

modul 

Demons

trasi 

(Praktik

um) 

200 

meni

t 

140 

meni

t 

 Mengenal 

patologi 

kelainan 

kardiovask

ular 

 Mengenal 

patologi 

kelainan 

limfatik 

Patologi 

kelainan 

kardiovaskular 

dan limfatik 

 Bagian 

Patologi 

Anatomi  

4 Skills lab 1 Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengidentifikasi  

suara jantung 

Fisiologis dan 

Patologis 

1. Memahami suara 

jantung fisiologis 

2. Memahami suara 

jantung patologis 

dan interpretasinya 

OSCE Demons

trasi 

 100 

mnt 
 Menginter

pretasi 

suara 

jantung 

Fisiologis 

dan 

Patologis 

suara jantung 

Fisiologis dan 

Patologis 

 Instruktur  

4 Skills lab 1 

2  

Setelah mengikuti 

praktikum, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Melakukan Edukasi 

lifestyles bagi 

penderita kelainan 

sistem 

kardiovaskular 

 

1. Memahami pola 

hidup yang baik 

bagi penderita 

kelainan sistem 

kardiovaskular 

2. Mampu 

memberikan 

edukasi kepada 

pasien mengenai 

pola hidup yang 

baik bagi penderita 

kelainan sistem 

kardiovaskular  

MCQ 

Akhir 

Modul 

Demont

rasi 

 100 

mnt 
 Melakuka

n Edukasi 

diet untuk 

kasus 

system 

kardiovask

ular 

 Melakuka

n edukasi 

lifestyles 

untuk 

kasus 

system 

kardiovask

ular   

Edukasi 

lifestyles bagi 

penderita 

kelainan 

sistem 

kardiovaskular 

 Instruktur  

5 SGD 1 

& 

SGD 2 

 Mampu mengkaji dan 

menyusun desain 

rencana upaya/ 

program penyelesaian 

masalah kesehatan 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

MCQ Diskusi 

kelomp

ok 

kecil/ 

SGD 

 Perte

mua

n I: 

100 

mnt 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

Penyakit 

Jantung 

Bawaan 

15% Tutor 
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berdasarkan hasil 

analisis informasi dan 

data 

 Mampu mengkaji dan 

mengkritisi hasil 

penelitian  kesehatan 

untuk meningkatkan 

mutu pelayanan 

kesehatan sesuai 

prinsip-prinsip critical 

appraisal 

 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) 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Mampu 

Memahami 

sirkulasi fetus dan 

bagaimana 

penyakit jantung 

bawaan terjadi 

7. Membedakan 

sianosis sentral dan 

perifer secara 

patofisiologi dan 

secara 

pemeriksaan fisik. 

8. Memahami deteksi 

awal gejala dan 

tanda penyakit 

jantung bawaan 

9. Dapat 

memutuskan 

pemeriksaan 

laboratorium dan 

radiologi untuk 

penyakit jantung 

bawaan. 

10. Mampu 

memahami 

patofisiologi 

penyakit jantung 

bawaan 

 

 

Perte

mua

n II: 

100 

mnt 

1. Identifik

asi istilah 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

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 
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 Merangkum konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

penyakit jantung 

bawaan  

11. Mampu 

membedakan 

gejala dan tanda 

antara penyakit 

jantung bawaan 

sianosis dengan 

asianosis. 

12. Memahami 

penanganan awal 

penyakit jantung 

bawaan sianosis 

dan asianosis. 

5 Kuliah 

Pakar 1 
 Mengaitkan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Penyakit Jantung 

Bawaan 

 

1. Mampu 

memahami 

embriogenesis 

sistem 

kardiovaskular, 

sirkulasi janin, dan 

terjadinya PJB.  

2. Mampu 

memahami deteksi 

dini gejala dan 

tanda PJB  

3. Mampu 

memahami cara 

menegakkan 

diagnosis PJB 

Asianotik/sianotik 

pada bayi dan anak 

secara sederhana 

sesuai kompetensi 

dokter umum 

(anmnesis, pem 

fisik). 

4. Mampu 

menentukan jenis 

pemeriksaan 

laboratorium dan 

penunjang pada 

penyakit jantung 

Bawaan.  

5. Mampu 

memahami dasar-

MCQ 

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 

Penyakit 

Jantung 

Bawaan 

 dr. Sri 

Priyantini, 

SpA 
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dasar ilmu PJB 

Sianotik. 

6. Mampu 

memahami alur 

rujukan diagnosis. 

5 Kuliah 

Pakar 2 
 Mengaitkan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Penyakit jantung 

reumatik 

 

1. Memahami 

demam rematik 

2. Memahami 

penyakit jantung 

rematik 

3. Memahami tanda 

dan gejala 

penyakit jantung 

rematik 

4. Memahami 

pemeriksaan 

penunjang untuk 

mendiagnosis 

penyakit jantung 

rematik 

5. Memahami 

penatalaksanaan 

penyakit jantung 

rematik 

6. Memahami 

pencegahan 

penyakit jantung 

rematik 

MCQ 

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 

Penyakit 

jantung 

reumatik 

 dr. Sri 

Priyantini, 

SpA 

5 Kuliah 

pakar 3 
 Menguasai konsep 

teoritis  alasan ilmiah 

dalam menentukan 

Tatalaksana Gizi 

Penderita Kelainan 

Sistem Kardiovaskular 

1. Mengetahui 

komponen-

komponen nutrisi 

dalam diet 

2. Penanganan 

dietetik untuk 

kasus kelainan 

sistem 

kardiovaskular 

MCQ 

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 

Tatalaksana 

Gizi Penderita 

Kelainan 

Sistem 

Kardiovaskula

r 

 dr. 

Minidian 

Fasitasari, 

M.Sc., 

Sp.GK 
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5 Islam untuk 

Disiplin 

Ilmu 

 Mengaitkan konsep 

Islamic value dengan 

Sholat subuh 

mencegah penyakit 

jantung 

1. Mengetahui dasar 

disyariatkannya 

sholat subuh 

2. Mengetahui waktu 

pelaksanaan sholat 

subuh 

3. Mengetahui 

fadhilah sholat 

subuh 

4. Mengetahui 

manfaat sholat 

subuh bagi 

kesehatan jantung 

manusia 

MCQ 

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 

Sholat subuh 

mencegah 

penyakit 

jantung 

 dr. Hj. 

Utari 

5 Praktikum 

1 

Mampu menentukan 

terapi farmakologi sesuai 

dengan masalah 

kesehatan pada sistem 

kardiovaskular yang 

berkaitan dengan system 

otonom 

1. Mengetahui jenis-

jenis obat yang 

bekerja pada 

sistem saraf 

otonom pada 

sistem 

kardiovaskular 

2. Mengetahui 

farmakokinetika 

obat yang bekerja 

pada sistem saraf 

otonom 

3. Mengetahui 

farmakodinamika 

obat-obatan sistem 

saraf otonom 

4. Mengetahui 

indikasi dan kontra 

indikasi obat-

obatan sistem saraf 

otonom 

MCQ akhir 

modul 

Demons

trasi 

(Praktik

um) 

100 

meni

t 

70 

meni

t 

 Mengenal 

obat-obatan 

yang 

bekerja 

pada sistem 

saraf 

otonom 

pada sistem 

kardiovasku

lar 

 Menjelaska

n 

farmakodin

amik obat-

obatan yang 

bekerja 

pada sistem 

saraf 

otonom 

pada sistem 

kardiovasku

lar 

Obat-obatan 

yang bekerja 

pada sistem 

saraf otonom 

pada sistem 

kardiovaskular 

 Bagian 

Farmakolo

gi  

5 Praktikum 

2 

Mampu menentukan 

terapi farmakologi sesuai 

dengan masalah 

kesehatan yang berkaitan 

dengan Obat-obatan 

diuretik 

1. Mengetahui jenis-

jenis obat diuretik 

2. Mengetahui 

farmakokinetika 

obat diuretik 

MCQ akhir 

modul 

Demons

trasi 

(Praktik

um) 

100 

meni

t 

70 

meni

t 

 Mengenal 

obat-obatan 

yang 

bekerja 

sebagai 

diuretik 

Obat-obatan 

diuretik 

 Bagian 

Farmakolo

gi  



28 

 

3. Mengetahui 

farmakodinamika 

obat diuretik 

4. Mengetahui jenis 

sediaan obat 

5. Mengetahui cara 

penulisan resep 

 Menjelaska

n 

farmakodin

amik yang 

bekerja 

sebagai 

diuretik 

 

5 Skills Lab 

1 
 Mampu menegakkan 

diagnosis berdasarkan 

data/ informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui pembelajaran 

diskusi kelompok 

maupun skills lab 

 Mampu melakukan 

tindakan procedural 

medik yang legeartis 

pada manikin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

1. Mampu 

melakukan 

anamnesis pada 

kasus kelainan 

jantung bawaan 

MCQ Demons

trasi 

70 

mnt 

100 

mnt 

Melihat 

tehnik 

ekstraksi 

kuku  

 

Melakukan 

tehnik 

ekstraksi 

kuku pada 

manekin 

 

Mendapatkan 

umpan balik 

dari 

instruktur 

Anamnesis 

kasus kelainan 

jantung 

bawaan 

 Tim 

Instruktur 

5 Skills Lab 

2 
 Mampu menegakkan 

diagnosis berdasarkan 

data/ informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui pembelajaran 

diskusi kelompok 

maupun skills lab 

 

1. Memahami cara 

melakukan dan 

interpretasi 

pemeriksaan 

inspeksi, palpasi, 

perkusi, dan 

auskultasi toraks 

pada PF jantung 

anak 

2. Mampu mengenali 

tanda dan gejala 

sianosis 

3. Mampu 

membedakan 

sianosis sentral 

dan perifer 

OSCE dan 

MCQ 

Demons

trasi 

 100 

mnt 

Menjawab 

pertanyaan 

kasus yang 

disajikan 

Pemeriksaan 

fisik jantung 

anak 

 Tim 

Instruktur 

6 SGD 1 

& 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab atas 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

Diskusi 

kelomp

ok kecil 

berbasis 

masalah 

 Perte

mua

n I: 

100 

mnt 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

Penyakit 

pembuluh 

darah perifer 

 

 15%  Tim Tutor 
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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) 

 Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

penyakit arteri dan 

vena perifer 

(Pengetahuan) 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Mampu memahami 

letak kelainan 

anatomi arteri dan 

vena (superfisial 

dan profunda) 

extremitas inferior 

7. Memahami 

fisiologi arteri dan 

vena (superfisial 

dan profunda) 

extremitas inferior 

8. Memahami 

patofisiologi 

kelainan vena 

berupa varises, 

ulcus/ulserasi 

varises vena 

9. Menerangkan 

kelainan vena 

berupa varises 

vena, 

ulkus/ulserasi 

varises vena 

10. Memahami 

patofisiologi 

kelainan arteri 

berupa 

claudicatio 

intermiten 

(SGD/ 

Tutorial

) 

 

Perte

mua

n II 

100 

mnt 

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 

6 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu menggunakan 

konsep teoritis dan 

alasan ilmiah dalam 

1. 1Memahami 

fisiologi saluran 

limfe dan kelenjar 

limfe 

MCQ ujian 

akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

   100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

Manajemen 

Penatalaksana

an 

Limfadenitis, 

  dr. H. 

Bambang 

Sugeng, 

Sp.B 
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Manajemen 

penatalaksanaan 

limfadenitis, 

limfedema, 

thrombophlebitis 

2. Menjelaskan 

kelainan kongenital 

sistem limfatik 

3. Patofisiologi 

kelainan 

limfadenitis, 

limfedema dan 

thrombophlebitis 

4. Menjelaskan 

kelainan limfangitis  

5. Menjelaskan 

pemeriksaan fisik 

limfangitis 

6. Menjelaskan 

pengelolaan 

limfangitis  

7. Menjelaskan 

penyebab primer 

dan sekunder 

limfedema 

8. Menjelaskan gejala 

klinis limfedema, 

limfedenitis, 

thrombophlebitis 

9. Menjelaskan 

penanganan 

limfedema, 

limfadenitis, 

thrombophlebitis 

 disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Limfedemadan 

thrombophlebi

tis 

6 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu menggunakan 

konsep teoritis dan 

alasan ilmiah dalam 

Peripheral Arterial 

Disease and Critical 

Limb Ischaemic 

1. Memahami 

gangguan dan tanda 

penyakit karena 

kelainan arteri 

ekstremitas bawah 

2. Memahami faktor 

risiko kelainan 

arteri 

3. Memahami 

penyakit karena 

kelainan arteri 

ekstremitas bawah 

4. Memahami 

pemeriksaan fisik 

dan penunjang 

MCQ ujian 

akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

PAD , Critical 

Limb 

Ischaemic 

(include 

Burger 

disease, 

Renault 

syndrome) 

  dr. H. M. 

Saugi 

Abduh 

Sp.PD, 

KKV 
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untuk mendiagnosis 

kelainan arteri 

ekstremitas bawah 

6 Kuliah 

Pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu menggunakan 

konsep teoritis  alasan 

ilmiah dalam Gejala, 

Diagnostik, dan Terapi 

VARISES, DVT, dan 

CVI (Chronic Venous 

insufficiency) 

1. Memahami 

gangguan dan tanda 

penyakit karena 

kelainan vena 

ekstremitas bawah 

2. Memahami faktor 

risiko kelainan vena 

3. Memahami 

penyakit karena 

kelainan vena 

ekstremitas bawah 

4. Memahami 

pemeriksaan fisik 

dan penunjang 

untuk mendiagnosis 

kelainan vena 

ekstremitas bawah 

MCQ ujian 

akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Gejala, 

Diagnostik, 

dan Terapi 

Varises, DVT, 

CVI 

  dr. H. M. 

Saugi 

Abduh 

Sp.PD, 

KKV 

6 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu 

mengintegrasikan 

konsep teoritis terkait 

data pemeriksaan 

radiologi pada system 

kardiovaskular  

 

1. Memahami dasar-

dasar pemeriksaan 

radiologi x-foto 

toraks sistem 

kardiovaskular, 

angiografi, CT-

angiografi, dan 

USG duplex. 

2. Memahami cara 

interpretasi foto 

toraks sistem 

kardiovaskular 

OSCE dan 

MCQ ujian 

akhir 

modul 

Cerama

h dan 

Diskusi 

 

 

   100 

mnt 
 Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Radiologi 

Sistem 

Kardiovaskula

r 

  dr. Bekti 

Safarini, 

Sp.Rad 

6 Skills Lab 

1 
 Mampu menegakkan 

diagnosis berdasarkan 

data/ informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui pembelajaran 

diskusi kelompok 

maupun skills lab 

mengenai insufisiensi 

arteri 

1. Melakukan 

pemeriksaan fisik 

untuk menegakkan 

diagnosis Penyakit 

Arteri Perifer/ 

Perifer Aretrial 

Disease  

(PAP/PAD) 

MCQ Demons

trasi 

 100 

mnt 

Menjawab 

pertanyaan 

kasus yang 

disajikan 

Pemeriksaan 

Insufisiensi 

arteri (tes ABI 

dan TBI) 

 Bagian 

Ilmu 

Penyakit 

Dalam  
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 2. Melakukan 

pemeriksaan  test 

ABI 

3. Memahami 

bagaimana 

pemeriksaan test 

TBI 

6 Skills Lab 

2 
 Mampu menegakkan 

diagnosis berdasarkan 

data/ informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui pembelajaran 

diskusi kelompok 

maupun skills lab 

mengenai pemeriksaan 

varises 

 

1. Mampu 

menganalisis faktor 

resiko DVT 

2. Mampu 

menganalisis gejala 

DVT.  

3. Mampu 

menganalisis 

pemeriksaan fisik 

DVT 

4. Mampu 

melakkukan 

diagnosis DVT 

berdasarkan skor 

5. Mampu melakukan 

pemeriksaan 

HOMANS’ Sign 

MCQ Demons

trasi 

 100 

mnt 

Menjawab 

pertanyaan 

kasus yang 

disajikan 

Pemeriksaan 

varises 

(Tes 

Trendelenburg

) 

Pemeriksaan 

DVT 

(Homan’s 

sign) 

 Tim 

Instruktur 

6 Skills Lab 

3 

Setelah mengikuti skill 

lab, diharapkan 

mahasiswa akan mampu: 

 Mengidentifikasi  

suara jantung 

Fisiologis dan 

Patologis 

 Menginterpretasi 

pembacaan EKG 

patologis 

 Mengidentifikasi 

gambaran EKG 

patologis 

1. Mampu 

menginterpretasi 

suara jantung 

patologis (ulangan) 

2. Mampu 

menginterpretasi 

macam-macam 

gambaran EKG 

patologis (ulangan) 

OSCE dan 

MCQ 

Demons

trasi 

 100 

mnt 

Menjawab 

pertanyaan 

kasus yang 

disajikan 

Suara jantung 

patologis dan 

EKG patologis 

II (ulangan) 

 Tim 

Instruktur 

6 Skills Lab 

4 
 Mampu menegakkan 

diagnosis berdasarkan 

data/ informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui pembelajaran 

1. Memahami dasar-

dasar pemeriksaan 

radiologi x-foto 

toraks sistem 

kardiovaskular, 

angiografi, CT-

OSCE dan 

MCQ 

Demons

trasi 

 100 

mnt 

Menjawab 

pertanyaan 

kasus yang 

disajikan 

Radiologi  Bagian 

Radiologi 
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diskusi kelompok 

maupun skills lab 

 

angiografi, dan 

USG duplex. 

2. Memahami cara 

interpretasi foto 

toraks sistem 

kardiovaskular 

 

 


