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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 
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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). 
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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   

 

A. 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.  

 

B. 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 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 mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 

dan mencegah plagiasi. 

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 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 

9. 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 

10. 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; 

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

mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

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 

 

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

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

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

kaidah sacred seven dan fundamental four  

6. 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. 

7. 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 

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

9. 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. 

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

pembelajaran diskusi kelompok maupun skills lab. 

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

kompetensi dokter umum. 

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

melalui kegiatan diskusi kelompok, skills lab maupun praktikum. 

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

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

analisis informasi dan data. 

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

hasil analisis informasi dan data 

 

D. 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  

Modul Pernafasan dilaksanakan pada semester 3, dengan waktu 6 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan 

dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran sebagaimana yang 

diatur dalam  Standar Kompetensi DOkter yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) .  

Modul ini terdiri dari 6 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran 

pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar anatomi, fisiologi serta patologi 

pernafasan yang akan mendasari pengetahuan mahasiswa didalam memahami dasar-dasar patogenesis penyakit infeksi, 

degeneratif pada semua organ atau sistema pernafasan serta memberi pengetahuan tentang dasar penegakan diagnosis dan 

manajemen penyakit pernafasan baik pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. 

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, pathofisiologi, proses penegakkan 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. 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, dengan metode diskusi tutorial 
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menggunakan seven jump, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan.  

 

 

Bahan Kajian Core Disiplin:  

1. Internal Medicine 

2. Pediatric 

3. Public Health 

4. Physiology 

 

Suplementary disiplin:  

1. Biology 

2. Biochimestry 

3. Anatomy & Histology 

4. Pathology of Anatomy 

5. Radiology 

6. Clinical Pathology 

7. Farmacology 

8. Microbiology 

9. Surgery 

10. Bioethica 

11. Religion 

 

Pustaka  Utama   

  1. Aru W. Sudoyo, Bambang Setiyohadi, Idrus Alwi, Marcellus, Simadibrata, Siti Setiati. 2014. Buku Ajar Ilmu 

Penyakit Dalam Edisi ke 6. Balai Penerbit FKUI, Jakarta. 

2. Silverthorn. Human Physiology. Pearson. 2007 

3. Tortora. Principles of Anatomy and Physiology. Wiley. 2001 

4. Juncuiera. Basic Histology. Mc Graw Hill. 2005 

5. Harrison. Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam. 16th ed. EGC-Jakarta, 2009. 

6. Junquerra LC, Carneiro J, et al., Basic Histology, 11th ed,McGraw-Hill, 2005. 

 

Pendukung   
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1. Kierszenbaum. Histology and cell biology. 2nd ed. Philadelphia, MosbyElsevie, 2007 

2. Snell, Anatomi Klinik, Erlangga. Jakarta, 2001. 

3. Sylvia AP, Sorraine MW. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-proses Penyakit. 4th ed. EGC-Jakarta, 2000. 

4. Edward Ringel. Buku Saku Hitam Kedokteran Paru. PT Indeks. 2012. 

5. Slamet Hariadi, et.al. Dasar – dasar Diagnostik Fisik Paru. FK UNAIR, Surabaya. 2012. 

6. Barbara Bates. A Guide To Physical Examination and History Packing Ed.4. Philadelphia : Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 2007. 

7. Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Hadwen Brooks. Ganong's Review of Medical Physiology 24th 

Ed. Mc Graw Hill Education. 2012. 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :  

  

  

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

 

Team Modul dr.Lusito, Sp.PD (Ketua) 

dr.Andriana, Sp.THT, M.Si.Med (Koord.Evaluasi) 

dr. Retno Widyastuti, M.Si. (Sekretaris) 

dr.Mohamad Riza, M.Si (Koord Pembelajaran) 

Kontributor Bagian 1. Internal Medicine 

2. Pediatric 

3. Public Health 

4. Physiology 

5. Biology 

6. Biochimestry 

7. Anatomy & Histology 

8. Pathology of Anatomy 

9. Radiology 

10. Clinical Pathology 

11. Farmacology 

12. Microbiology 

13. Surgery 

14. Bioethica 

15. Religion 
Mata Kuliah syarat  - 
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Minggu 

ke- 

Pertemuan Sub-CP-MK Indikator Kriteria 

dan 

Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajar

an  

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) 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 menjelaskan 

mekanisme 

fisiologi 

pernafasan   

 menjelaskan 

mekanisme 

pernafasan 

normal  

 menjelaskan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pernafasan  

 menjelaskan 

mekanisme sesak 

nafas  

 menjelaskan 

macam-macam 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

 

MCQ mid 

dan akhir 

Modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

 

 Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

an 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 

asma 

bronchiale 

 15%  Tim Tutor 
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 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Sesak 

nafas disertai mengi 

(Pengetahuan) 

 

sesak nafas  

 menjelaskan 

patogenesis 

kelainan-

kelainan sesak 

nafas  

 menjelaskan 

faktor-faktor 

pencetus asma 

bronkial  

 menjelaskan 

gejala dan tanda 

kelainan-

kelainan asma 

bronchiale  

 menjelaskan 

pemeriksaan  

untuk kelainan-

kelainan sesak 

nafas  

 menjelaskan 

diferensial 

diagnosis 

penyakit sesak 

nafas  

 menjelaskan 

mekanisme obat 

asma bronchiale 

 1 Kuliah 

Pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Pengaruh hukum 

GAS LAW pada 

mekanisme transport 

O2 dan CO2 pada 

jaringan dan paru 

 

 menjelaskan 

mekanisme 

transport O2 dan 

CO2 pada 

jaringan dan paru  

MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Pengaruh 

hukum GAS 

LAW pada 

mekanisme 

transport O2 

dan CO2 pada 

jaringan dan 

paru 

 Drs.Purwit

o, M.Kes  
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 1 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Ventilasi, difusi dan 

regulasi pernafasan 

 

 menjelaskan 

ventilasi, difusi 

dan regulasi 

pernafasan 

normal  

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100

mnt

  

  Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Ventilasi, 

difusi dan 

regulasi 

pernafasan 

 Dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes 

 1 Kuliah 

Pakar 3  
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Imunologi Sistem 

Respirasi : 

Mekanime alergi 

pada sistim respirasi 

 

 

 menjelaskan 

Imunologi 

Sistem Respirasi 

: Mekanime 

alergi pada 

sistim respirasi  

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

    Menden

garkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

Imunologi 

Sistem 

Respirasi : 

Mekanime 

alergi pada 

sistim respirasi 

 

 Dr.Iwang 

Yusuf, 

M.Si  

 1 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Asthma pada anak 

 

 menjelaskan 

asma bronchial 

pada anak 

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

 Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

Asthma pada 

anak 

 Dr. Pujiati 

Abas, 

Sp.A  
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b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 1 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan 

mampu memahami Uji 

fungsi paru/Spirometri 

sesuai kompetensi 

dokter umum 

 

 menjelaskan 

kapasitas/volume 

paru  

 Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan 

demonstrasi 

(Praktikum) 

 

  

100 

mnt 

70 

mnt 

Melakukan 

Uji fungsi 

paru/Spirome

tri 

Uji fungsi 

paru/Spirometr

i  

   

Dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes dan 

Tim Faal 

 1 Praktikum 

2  
 Mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

Gross Anatomi 

saluran nafas dan 

paru-paru sesuai 

kompetensi dokter 

umum 

 menjelaskan 

anatomi saluran 

nafas 

 Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan 

demonstrasi 

Praktikum 

 

100 

mnt 

 70 

mnt 

Mengidentifi

kasi anatomi 

saluran nafas 

Gross Anatomi 

saluran nafas 

dan paru-paru 

  DR. Dr. 

Chodidjah

, M. Kes 

dan Tim 

Anatomi 

 1 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teori PF paru 

lengkap 

 Mampu 

melakukan 

pemeriksaan 

fisik paru 

lengkap 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

200 

mnt 

140 

mnt 

Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

Melakukan 

pemeriksaan 

fisik paru 

lengkap 

PF paru 

lengkap 

  Tim 

Bagian 

Ilmu 

Penyakit 

Dalam dan 

Instruktur  

 

 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 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

 

MCQ 

ujian mid 

dan akhir 

Modul 

 Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

an 

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

Bronchiektasis 

 

  

15% 

  

Tim 

Tutor 
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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) 

 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Batuk 

berdahak 

(Pengetahuan) 

 

 

belajar mandiri 

 menjelaskan 

mekanisme 

pertahanan 

saluran 

pernafasan  

 menjelaskan 

mekanisme 

batuk  

 menjelaskan 

patogenesis 

kasus penyakit 

saluran 

pernafasan 

bawah  

 mendiagnosis 

berbagai kasus 

penyakit saluran 

nafas bawah. 

 menentukan 

pemeriksaan 

penunjang yang 

dibutuhkan 

dalam 

mendiagnosis 

berbagai kasus 

penyakit saluran 

nafas bawah.  

 menjelaskan 

penatalaksanaan 

penyakit saluran 

nafas bawah. 

 menjelaskan 

tentang 

bronchitis dan 

bronkhiektasis 

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 

Bronchitis dan 

 menjelaskan 

tentang 

bronchitis dan 

bronkhiektasis  

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

Bronchitis dan 

bronchiectasis 

  Dr.Lusito,

Sp.PD  
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bronchiectasis  Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 2 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kuliah pengantar PF 

Paru 

 menjelaskan 

dasar-dasar 

pemeriksaan 

paru  

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

50

mnt

  

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

 

Kuliah 

pengantar PF 

Paru 

  Dr.Lusito,

Sp.PD 

 2 Kuliah 

Pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Pertusis pada anak 

 menjelaskan 

tentang pertusis 

pada anak 

 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

50

mnt

  

  Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Pertusis pada 

anak 

  Dr.Pujiati 

Abbas, 

Sp.A 

 2 Kuliah 

Pakar 4  
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

 menjelaskan 

Farmakologi 

obat saluran 

pernafasan 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

   Mendenga

rkan 

materi 

yang 

disampaik

Farmakologi 

obat saluran 

pernafasan 

  Dr. 

Mohamad 

Riza, M.Si  
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berhubungan dengan 

Farmakologi obat 

saluran pernafasan 

an oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

2 Kuliah 

Pakar 5 
 Mahasiswa akan 

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 terkait 

dengan Udara dan 

kehidupan 

 menjelaskan 

konsep Islam 

udara dan 

kehidupan 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Udara dan 

kehidupan 

  Dr.Moh 

Soffan, 

MH 

2 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan 

Mikroskopis Saluran 

Nafas Atas sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

 

 menjelaskan 

mikroskopis 

saluran nafas 

atas 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengident

ifikasi 

gambaran

mikroskop

is saluran 

nafas atas 

mikroskopis 

saluran nafas 

atas 

 Dr.Ratna 

Fitri 

2 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan Anatomi 

otot-otot pernafasan 

dengan kompetensi 

dokter umum 

 

 menjelaskan 

anatomi saluran 

nafas bawahdan  

otot pernafasan 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengide

ntifikasi 

menjelas

kan 

anatomi 

saluran 

nafas 

bawahda

n  otot 

pernafasa

Anatomi otot-

otot 

pernafasan 

  dr.Meidon

a N.Milla, 

M.CE dan 

Tim 

Anatomi  
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n 

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 

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) 

 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 menjelaskan 

sifat-sifat virus 

influenza 

 menjelaskan cara 

penularan avian 

influenza ke 

manusia 

 menjelaskan 

patogenesis 

avian influenza 

 menjelaskan 

manifestasi 

klinis avian 

influenza 

  menentukan  

pemeriksaan 

fisik dan 

penunjang 

diagnosis avian 

influenza  

 menjelaskan 

kriteria diagnosis 

avian influenza  

 menjelaskan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial  

 

MCQ 

akhir 

modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

 

  Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

an 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 

Batuk 

berdahak dan 

sesak nafas 

disertai panas 

badan 

15% Tim Tutor 
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terjadinya Batuk 

berdahak dan sesak 

nafas disertai panas 

badan 

 

diagnosis 

banding avian 

influenza  

 menjelaskan  

penatalaksanaan 

avian influenza 

3 Kuliah 

pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Epidemi respirasi 

disease (AI & 

SARS, MERS) 

 menjelaskan 

Epidemi 

respirasi disease 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Epidemi 

respirasi 

disease (AI & 

SARS, MERS) 

  Dr. Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV  

3 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Pneumonia, 

bronkopneumoni 

dan pneumonia 

aspirasi 

 menjelaskan 

Pneumonia, 

bronkopneumoni 

dan pneumonia 

aspirasi 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Pneumonia, 

bronkopneumo

ni dan 

pneumonia 

aspirasi 

  DR.Dr.Dj

oko 

Trihadi, 

Sp.PD  

3 Kuliah 

pakar 3 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

 Mengetahui 

dasar-dasar 

pemeriksaan foto 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

Pengantar 

Radiologi Foto 

Thorax 

  Dr.Titik 

Yuliastuti, 

Sp.Rad  



 

17 

 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Pengantar Radiologi 

Foto Thorax 

Rontgen dada Modul yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

3 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Prima Facie (Etika 

kedokteran) 

 menjelaskan 

Prima Facie pada 

kasus sistem 

pernafasan  

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Prima Facie 

(Etika 

kedokteran) 

  DR.dr.H. 

Setyo 

Tresnadi, 

Sp.KF,SH 

3 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan 

Mikroskopis Saluran 

Nafas Bawah sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

 

 menjelaskan 

mikroskopis 

saluran nafas 

bawah 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengident

ifikasi 

gambaran

mikroskop

is saluran 

nafas 

bawah 

mikroskopis 

saluran nafas 

bawah 

 Dr.Ratna 

Fitri 

3 Skill Lab 1  Mampu menentukan 

usulan pemeriksaan 

penunjang dan 

mengintepretasikan 

hasil pemeriksaan 

 melakukan 

interpretasi foto 

roentgen thorax 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

Melakukan 

Melakukan 

interpretasi 

foto roentgen 

thorax  

  Tim 

Bagian 

Radiologi  
 



 

18 

 

penunjang rontgen 

gambaran foto 

thorax sesuai 

dengan daftar dan 

level kompetensi 

pemeriksaan 

penunjang yang 

tercantum dalam 

buku Standar 

Kompetensi Dokter 

Indonesia 

interpretasi 

foto roentgen 

thorax 

3 Skill Lab 2  Mengidentifikasi 

masalah hukum dan 

etika dalam 

pelayanan 

kedokteran 

berdasarkan 

problem solving 

bioetik pada kasus 

pernafasan dan 

memberikan saran 

cara pemecahannya 

 

 Melakukan 

problem solving 

bioetik pada 

kasus sistem 

pernafasan 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

problem 

solving 

bioetik pada 

kasus sistem 

pernafasan 

problem 

solving bioetik  

  Tim 

Bagian 

Bioetik  

 

 Skill Lab 3  Mampu 

menegakkan 

diagnosis 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

problem solving 

penyakit paru dan 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

maupun skills lab  

 

 melakukan 

problem solving 

penyakit paru 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

problem 

solving 

penyakit paru 

melakukan 

problem 

solving 

penyakit paru  

  Tim 

Bagian 

Penyakit 

Dalam 

dan 

Instruktur  
 

4  SGD 1  

dan SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial  

 

MCQ 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

  Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

lemah separuh 

anggota gerak 

sisi kiri 

15% Tim Tutor 
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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) 

 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Batuk lama disertai 

penurunan berat 

badan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 Mengetahui ciri 

kuman M. 

Tuberculosis dan 

memahami cara 

penularannya 

 Menjelaskan 

patogenesis 

tuberkulosis 

 Memahami 

perjalanan 

alamiah penyakit 

TBC yang tidak 

diobati  

 Mengetahui 

gejala-gejala 

Tuberculosis dan 

dapat 

mendiagnosis 

TBC serta 

diferensial 

diagnosisnya.  

 Menjelaskan alur 

penegakan 

diagnosis TBC  

 menjelaskan 

klasifikasi 

penyakit dan tipe 

penderitan TBC 

akhir 

modul 

Tutorial) 

 

 

Pert

emu

an II 

100 

mnt 

 

asi 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 

4 Kuliah 

pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

 Memahami 

pengelolaan TB 

pada keadaan 

khusus 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

TB pada 

keadaan 

Khusus(Gravi

d, DM dan 

  DR.Dr.Dj

oko 

Trihardi, 

Sp.PD 
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berhubungan dengan TB 

pada keadaan 

Khusus(Gravid, DM dan 

HIV) 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

HIV) 

4 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Deteksi dan 

Penatalaksanaan TB 

berdasarkan ISTC dan 

DOTS 

 Memahami 

Deteksi dan 

Penatalaksanaan 

TB berdasarkan 

ISTC dan DOTS 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Deteksi dan 

Penatalaksana

an TB 

berdasarkan 

ISTC dan 

DOTS 

  Dr.Lusito, 

Sp.PD 

4 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Deteksi dan 

Penatalaksanaan TB 

pada Anak 

 Memahami TB 

pada anak 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

Deteksi dan 

Penatalaksana

an TB pada 

Anak 

 

Dr.Pujiati 

Abbas, 

Sp.A  
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an dosen 

atau 

teman 

 

4 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Farmakologi Anti 

Micobacterial 

 menjelaskan 

farmakologi obat 

Anti 

Tuberkulosis 

(OAT) 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

50

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Farmakolo

gi Anti 

Micobacter

ial  

 Dr.Bagas 

Widianto 

4 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan mampu 

menjelaskan 

Pemeriksaan umum dan 

BTA sputum 

 

 melakukan cara 

pengumpulan 

dan 

penyimpanan 

sediaan sputum 

 melakukan 

pemeriksaan 

BTA dahak dan 

membaca 

membaca 

sediaan hapus 

dahak serta 

memcatat hasil 

pembacaan 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 200 

mnt 

140 

mnt 
 melakuk

an cara 

pengump

ulan dan 

penyimp

anan 

sediaan 

sputum 

 melakuk

an 

pemeriks

aan BTA 

dahak 

dan 

membaca 

membaca 

sediaan 

hapus 

dahak 

serta 

memcata

t hasil 

Pemeriksaan 

umum dan 

BTA sputum 

 

 Tim 

Mikrobiol

ogi 
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pembaca

an 

 

 

4 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

Analisis spirometri 

normal  

 melakukan 

analisis 

spirometri 

normal 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 

Melakuk

an 

analisis 

spirometr

i normal 

Analisis 

spirometri 

normal  

 Dr. Hadi 

Sarosa, 

M.Kes dan 

Faal 

4 Skill Lab 1 Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

Strategi DOTS dan 

menghitung indikator 

keberhasilan P2TBC    

 

 

 

 menghitung 

indikator 

keberhasilan  

P2TBC 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

70 

mnt 

Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

menghitung 

indikator 

keberhasilan  

P2TBC 

Strategi DOTS 

dan 

menghitung 

indikator 

keberhasilan 

P2TBC    

  Dr. Tjatur 

Sembodo, 

MS(PH) 

dan 

Instruktur  

 

5 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) 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 menjelaskan 

patogenesis 

kelainan restiktif 

dan obstruktif 

jaringan paru  

 Menjelaskan 

faktor risiko 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial  

 

MCQ 

akhir 

modul 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

 

  Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

an II 

100 

mnt 

 

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

1. Identifik

asi 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 

Penyakit paru 

obstruktif 

15% Tim Tutor 
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 Mahasiswa akan 

mampu 

mengimplementasi 

kinerja mandiri, 

bermutu, dan 

terukur dalam 

penyelesaian tugas  

sesuai dengan 

standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

terjadinya Sesak 

disertai bentuk dada 

tong 

 

Emfisema  

 menjelaskan 

manifestasi 

klinik Emfisema 

 menentukan 

pemeriksaan 

penunjang untuk 

menegakkan 

diagnosis 

Emfisema  

 menjelaskan 

diagnosis dan 

diagnosis 

diferensial 

Emfisema  

 menentukan 

penatalaksanaan 

emfisema  

 menjelaskan 

komplikasi 

emfisema (SGD) 

Mandiri 

7. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

5 Kuliah 

pakar 1 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Atelektasis, Emboli 

Paru dan Oedem 

Paru 

 menjelaskan 

tentang 

atelektasis, 

emboli paru dan 

oedem paru  

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Atelektasis, 

Emboli Paru 

dan Oedem 

Paru 

  DR.Dr.Dj

oko 

Trihadi, 

SpPD  

5 Kuliah 

Pakar 2 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

 menjelaskan 

tentang 

Emphysema, 

CPC danCOPD 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

Emphysema, 

COPD dan 

CPC 

  Dr. Saugi 

Abduh, 

Sp.PD,KK

V 
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Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Emphysema, COPD 

dan CPC 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

5 Kuliah 

pakar 3 
 Mahasiswa akan 

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 terkait 

dengan Merokok 

dalam perspektif 

Islam 

 menjelaskan 

manfaat dan 

kerugian 

merokok dalam 

perspektif Islam  

 MCQ 

ujian mid 

modul dan 

akhir 

modul 

 Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 Merokok 

dalam 

perspektif 

Islam  

  Dr. Saugi 

Abduh, 

Sp.PD,KK

V  

5 Kuliah 

Pakar 4 
 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Keseimbangan 

Asam Basa respirasi 

 menjelaskan 

tentang 

keseimbangan 

asam basa 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

Keseimbangan 

Asam Basa 

respirasi 

  Prof. 

DR.Dr.H.

Taufiq 

RN,  

M.Kes, 

Sp.And 
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pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

5 Skill Lab 1 Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

Edukasi berhenti 

merokok   

 

 

 

 melakukan 

problem solving 

penyakit paru 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

problem 

solving 

penyakit paru 

Edukasi 

berhenti 

merokok   

  Tim 

Bagian 

Ilmu 

Penyakit 

Dalam 

dan 

Instruktur  
 

5 Skill Lab 2 Mampu menentukan 

usulan pemeriksaan 

penunjang dan 

mengintepretasikan hasil 

pemeriksaan penunjang 

rontgen foto thorax 

sesuai dengan daftar dan 

level kompetensi 

pemeriksaan penunjang 

yang tercantum dalam 

buku Standar 

Kompetensi Dokter 

Indonesia 

 

 interpretasi foto 

rontgen thorax 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

interpretasi 

foto rontgen 

thorax 

foto rontgen 

thorax  

  Tim 

Bagian 

Radiologi  
 

5 Skill Lab 3 Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

Integrated patient thorax   

 

 

 

 melakukan 

pengelolaan 

integrated patient 

thorax 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

100 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

pengelolaan 

integrated 

patient thorax 

Integrated 

patient thorax   

  Tim 

Bagian 

Ilmu 

Penyakit 

Dalam 

dan 

Instruktur  
 

6 SGD 1  

dan SGD 2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

 Hadir tepat 

waktu 

 Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

 Memberikan 

kesempatan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial  

 

MCQ 

akhir 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

  Pert

emu

an I: 

100 

mnt 

 

Pert

Berdiskusi 

dengan 

menerapkan 

seven jump 

steps: 

8. Identifik

asi istilah 

Keganasan 

paru 

15% Tim Tutor 
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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) 

 Mahasiswa akan 

mampu Menemukan 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Batuk darah disertai 

dengan turunnya 

berat badan yang 

cepat 

kepada teman 

untuk 

berpendapat. 

 Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

 Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

 memahami 

gejala-gejala 

keganasan paru 

 menjelaskan 

patogenesis 

keganasan paru 

 Menentukan 

pemeriksaan 

penunjang untuk 

tujuan penapisan 

pada keganasan 

paru  

 Menentukan 

keterampilan 

terapeutik 

berkaitan dengan 

kelainan 

keganasan paru 

 menjelaskan 

komplikasi 

keganasan paru 

modul  

 

emu

an II 

100 

mnt 

 

baru/ 

kata-kata 

sulit 

9. Identifikas

i masalah 

dalam 

scenario 

10. Brainstor

ming 

11. Menyusun 

konsep 

mapping 

12. Menetapk

an 

learning 

issue 

13. Belajar 

Mandiri 

14. Melaporka

n hasil 

belajar 

mandiri 

6 Kuliah 

pakar 1 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

 Memahami 

diagnosis dan 

tatalaksana vena 

cava syndrome 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

Vena Cava 

Syndrome dan 

Abses paru 

  Dr.Saugi 

Abduh, 

Sp.PD, 

KKV 
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berhubungan dengan 

Vena Cava Syndrome 

dan Abses paru 

dan Abses paru 

 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

6 Kuliah 

Pakar 2 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Keganasan pada Paru 

 Memahami  

diagnosis 

keganasan paru 

secara patologi 

anatomi 

 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Keganasan 

pada Paru 

  DR.Dr. 

Agung 

Putra, 

M.Si.Med 

6 Kuliah 

Pakar 3 

Mahasiswa akan mampu 

Menemukan konsep 

teoritis prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, yang 

berhubungan dengan 

Kelainan Pleura ( efusi 

pleura, pleuritis, 

misethelioma) 

 Memahami TB 

pada anak 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

Kelainan 

Pleura ( efusi 

pleura, 

pleuritis, 

misethelioma) 

 

DR.Dr.Dj

oko 

Trihadi, 

Sp.PD 
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an dosen 

atau 

teman 

 

6 Kuliah 

Pakar 4 

Mahasiswa akan 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 terkait dengan 

Etika menghadapi 

kondisi TERMINAL 

STAGE dalam perspektif 

Islam 

 Memahami 

konsep Islam 

dalam 

menghadapi 

keadaan terminal 

stage  

 

 MCQ 

ujian Mid 

dan Akhir 

Modul 

 Ceramah 

dan diskusi 

100

mnt

  

   Mendeng

arkan 

materi 

yang 

disampai

kan oleh 

dosen 

 Bertanya 

kepada 

dosen 

 Menjawa

b 

pertanya

an dosen 

atau 

teman 

 

Etika 

menghadap

i kondisi 

TERMINA

L STAGE 

dalam 

perspektif 

Islam 

 Dr.Sampu

rna, 

M.Kes 

6 Praktikum 

1 

Mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

Pemeriksaan Cairan 

Pleura  

 Memahami 

prosedur klinis 

dan pemeriksaan 

laboratorium 

kelainan 

keganasan paru 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Memaha

mi 

prosedur 

klinis 

dan 

pemeriks

aan 

laborator

ium 

kelainan 

keganasa

n paru 

pembaca

an 

 

Pemeriksaan 

Cairan Pleura  

 Tim 

Patologi 

Klinik  

6 Praktikum 

2 

Mahasiswa akan 

mampu menjelaskan 

Histopatologi 

Respirasi 

 Memahami 

patologi anatomi 

respirasi 

 

Form 

penilaian 

praktikum 

 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Demontrasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Memaha

mi 

patologi 

anatomi 

respirasi 

 

Histopatologi 

Respirasi 

 Tim 

Patologi 

Anatomi 
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6 Skill Lab 1 Mahasiswa akan mampu 

menguasai konsep 

Punksi Pleura dan 

Dekompresi  

 

 

 melakukan 

punksi pleura 

dan dekompresi 

 

 Demonstrasi 

Praktik 

  

200 

mnt 

 Mahasiswa 

akan 

mendapatkan 

pengalaman: 

melakukan 

punksi pleura 

dan 

dekompresi 

E Punksi 

Pleura dan 

Dekompresi 

dukasi 

berhenti 

merokok   

  Tim 

Bagian 

Bedah 

dan 

Instruktur  
 

 


