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CAPAIAN PEMBELAJARAN CPL-Prodi  

   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. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran 

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

7. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat; 

9. Mengutamakan keselamatan pasien; 

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

11. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

12. 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.  
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2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran yang 

memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

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

pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

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

mengelola pembelajaran secara mandiri 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu 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 sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya 

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

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. 

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

7. 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. 

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

kelompok maupun skills lab. 

9. Mampu melakukan tindakan prosedural medik yang legeartis pada manikin/pasien simulasi sesuai dengan kompetensi dokter 

umum. 

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

kegiatan diskusi kelompok, skills lab maupun praktikum. 

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

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

informasi dan data. 

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

informasi dan data 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran 
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2. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan prevensi masalah kesehatan individu, 

keluarga, dan masyarakat. 

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

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

kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi.  

5. Mahasiswa akan mampu mengimplementasikan konsep Islamic world view yang berkaitan dengan ilmu kedokteran sesuai 

dengan al qur’an dan hadist 

 

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. 

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

mengelola pembelajaran secara mandiri 

11. 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 

 

KETERAMPILAN 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 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. 
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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 

 

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 Reproduksi dilaksanakan pada semester 5, tahun ke 3, dengan waktu 6 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan 

dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome sebagaimana yang diatur dalam Standar 

Kompetensi dokter serta sasaran pembelajaran yang didapat dari penjabaran learning outcome. 

Modul ini terdiri dari 6 Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dan masing-masing LBM terdiri dari judul skenario, sasaran 

pembelajaran, skenario, konsep mapping, materi, pertanyaan minimal dan daftar pustaka.Pada modul ini mahasiswa akan belajar 

tentang proses kehamilan dan gangguannya, persalinan dan gangguannya, penyakit reproduksi karena gangguan hormonal, penyakit 

reproduksi akibat infeksi, dan neoplasma pada sistem reproduksi. 

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi, 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-topik 

yang disajikan pada modul reproduksi. 

Bahan Kajian Ilmu kebidanan dan kandungan, Ilmu penyakit dalam, Anatomi-Histologi, Biokimia, Fisiologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, 

Mikrobiologi, Parasitologi, Farmakologi, Radiologi, Ilmu Gizi, Agama Islam, Andrologi, Ilmu Bedah 

Pustaka Utama   

  1. Ali Badziad, 2003, Endokrinologi Ginekologi, Media Aesculapius Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

2. Bankowski BJ, 2002, The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics 2nd edition, The Johns Hopkins University 

Department (Producer) By Lippincott Williams & Wilkins Publishers 

3. Cunningham.GF, dkk, 2005, Williams Obstetrics 23nd Ed, McGraw-Hill Professional. 

4. DeCherney, AH, Nathan L, 2004, Current, Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment, Ninth ED, 

5. Guyton AC, 2014,   Textbook of Medical Physiology, EGC Jakarta 

6. Hanifa Wikjosastro, 2011, Ilmu Kebidanan, Bina Pustaka Ilmu Kebidanan, Edisi Ketiga, Yayasan Bina Pustaka Sarwono P, 

Jakarta,  

7. Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, 2011, i. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Jakarta.  
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8. Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, 2013, Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta. 

Diakses dari: http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-

ibu.pdf?ua=1 

9. Saifuddin AB, Hanifa G, Waspodo J, Afandi B, 2014, Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, 

Jakarta 

10. Scott JR, Gibbs SR, Karlan BY, Haney AF, 2003, Danforth's Obstetrics and Gynecology, 9th Ed: Lippincott Williams & Wilkins 

Publishers, Philadelphia  

11. Seeleyl RA, 2003, Anatomy & Physiology ed.6 , McGraw-Hill Companies New York. 

12. Wiknjosastro H, dkk, 2001, Obstetri Fisiologi, bagian Obstetri dan Ginekologi-Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran 

Bandung 

 

Pendukung   

1. Alan J. Wein LRK, Andrew C. Novick, Alan W. Partin, and Craig A. Peters. 2012. k. Sexually Transmitted Infections. 

2. JF Lu dan CH Nightingale. Magnesium Sulfate in Eclampsiaand Pre-Eclampsia: Pharmacokinetic Principles. Clin 

Pharmacokinet. 2000; 38 (4): 305-314. 

3. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchell R, Robin’s Pathology Basic of diseases 8th ed. 2010., Saunders 

4. Lee Goldman. 2012. Neisseria Gonorrhoeae Infections In: Goldman's Cecil Medicine. 

5. Mansjoer R, 2009, Kapita selekta kedokteran, ed 3 jilid 1, Media Aesculapius Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia 

6. Mochtar R, 2011,  Sinopsis Obstetri,Ed 2, EGC, Jakarta 

7. Price SA, Wilson LM, 2006, Patofisiologi Konsep klinis Proses-proses Penyakit ed.4 EGC, Jakarta 

 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras :  

Video keterampilan pemeriksaan Leopold 

Video keterampilan APN 

  

  

PC/ Laptop, LCD Proyektor 

Papan tulis 

Manekin VT 

Manekin Leopold 

Manekin APN 

Manekin Ginekologi 

Manekin Payudara 

Lembar partograf 

Partus set 

Pap smear set 

BHP Skill Lab 

Team Modul Prof. Dr. dr. Taufiqurrachman Nasihun, M.Kes, Sp.And 

dr. Yani Istadi, M.Med.Ed 

dr. Stefani Harum Sari, MSi. Med 

dr. Meidona Nurul Milla, MCE 

 

http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1
http://www.searo.who.int/indonesia/documents/976-602-235-265-5-buku-saku-pelayanan-kesehatan-ibu.pdf?ua=1
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Kontributor Bagian Ilmu kebidanan dan kandungan, Ilmu penyakit dalam, Anatomi-Histologi, Biokimia, Fisiologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, 

Mikrobiologi, Parasitologi, Farmakologi, Radiologi, Ilmu Gizi, Agama Islam, Andrologi, Ilmu Bedah 

 

Mata Kuliah syarat  - 

Minggu 

ke- 
Pertemuan Sub-CP-MK Indikator 

Kriteria dan 

Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pem-

belajaran 

Alokasi 

Waktu 

Diskripsi Tugas 

Mahasiswa 

(Pengalaman 

Belajar) 

Materi Pem-

belajaran 

Bobot 

Penilai

an (%) 

Pemateri 

TM TT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

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 

Mahasiswa mampu : 

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. Memahami 

fisiologi siklus 

menstruasi dan 

amenorea pada 

kehamilan 

7. Menjelaskan 

perubahan 

fisiologi pada 

kehamilan, 

meliputi : Sistem 

reproduksi, 

kardiovaskuler, 

hematologi, 

gastrointestinal, 

Cek List 

Form 

Penilaian 

tutorial 

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. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Fisiologi 

kehamilan 

 

 15% Tim Tutor 
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standar/kriteria 

penyelesaian tugas 

(Ketrampilan 

umum) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan fisiologi 

kehamilan 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

urinarius dan 

endokrin 

8. Menjelaskan 

kunjungan 

antenatal pada 

kehamilan  

9. Menjelaskan 

riwayat medis ibu 

hamil 

10. Menjelaskan 

pemeriksaan fisik 

umum dan obstetri 

pada kehamilan 

11. Menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang rutin 

dan sesuai indikasi 

pada kehamilan 

12. Menjelaskan 

program 

suplementasi dan 

pencegahan 

penyakit pada ibu 

hamil  

13. Menjelaskan 

konseling 

informasi dan 

edukasi pada ibu 

hamil 

  Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam 

konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami peran 

dan fungsi organ 

reproduksi pada 

fertilisasi 

2. Mengetahui 

diferensisasi 

seluler dan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

Fase-fase 

penciptaan 

manusia 

  dr. Inu 

Mulyantoro, 

Sp.OG-

K.Fer 
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pengetahuan dan 

teknologi di bidang 

kedokteran yang 

memperhatikan 

serta menerapkan 

nilai humaniora dan 

nilai-nilai islam 

terkait dengan fase-

fase penciptaan 

manusia. 

morfogenesis pada 

tahap awal embrio 

3. Menjelaskan ayat 

Al Qur’an dan 

Hadits yang 

berhubungan 

dengan jima’ dan 

penciptaan 

manusia 

 

dosen atau 

teman  

  Kuliah Pakar 

2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah 

(patofisiologi dan 

pathogenesis) 

dalam menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan 

non farmakologi 

pada kehamilan dan 

laktasi 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

perubahan absorbsi, 

distribusi, 

metabolisme dan 

ekskresi obat pada 

kehamilan 

2. Memahami kriteria 

keamanan obat bagi 

ibu hamil dan 

menyusui 

(ABCDX) 

3. Mengetahui efek 

farmakoterapi pada 

kehamilan terhadap 

ibu hamil dan janin 

4. Mengetahui obat-

obatan yang dapat 

melewati sawar 

plasenta dan larut 

dalam ASI 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Perubahan 

Farmakokine

tik dan 

Farmakodina

mik pada 

Kehamilan 

dan Laktasi  

  dr. 

Qathrunnad

a Djam’an, 

M.Si. Med 

  Kuliah Pakar 

3  
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan fisiologi 

reproduksi wanita 

dan kehamilan 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan fungsi 

organ-organ 

reproduksi wanita 

2. Memahami 

perubahan fisiologi 

organ reproduksi 

wanita pada 

menarche 

3. Mengetahui 

perubahan fisiologi 

sistem organ pada 

kehamilan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

   Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Fisiologi 

Reproduksi 

Wanita dan 

Kehamilan 

  dr. Nura Eky 

V, M.Si. 

Med 
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  Kuliah Pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan aspek gizi 

pada ibu hamil 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

perubahan 

komposisi 

kebutuhan zat gizi 

pada kehamilan 

2. Menjelaskan fungsi 

suplementasi zat-

zat gizi yang 

diperlukan pada 

kehamilan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Aspek Gizi 

Ibu Hamil 

  dr. Minidian 

Fasitasari 

M.Sc, Sp. 

GK 

 Kuliah Pakar 

5  
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan aspek 

endokrinologi 

kehamilan  

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

biosintesis dan 

sekresi hormon 

reproduksi pada 

ovulasi, menstruasi 

dan kehamilan 

2. Memahami aksi dan 

mekanisme umpan 

balik hormon 

reproduksi pada 

ovulasi, menstruasi 

dan kehamilan 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Aspek 

Endokrinolog

i Kehamilan 

  Prof. Dr. dr. 

Taufiqurrah

man N, 

MKes, Sp. 

And 

  Praktikum 1  Mahasiswa akan 

mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dalam konteks 

implementasi ilmu 

pengetahuan terkait 

dengan anatomi 

organ reproduksi 

wanita 

Mahasiswa mampu :  

1. Mengetahui 

anatomi, inervasi, 

vaskularisasi dan 

aliran limfatik 

organ reproduksi 

wanita dewasa 

2. Mengetahui 

skeletopi, holotopi 

dan sintopi organ 

reproduksi wanita 

dewasa  

3. Mengetahui 

anatomi dan fungsi 

otot-otot penyusun 

dasar panggul 

4. Menjelaskan 

hubungan 

embriogenesis dan 

kelainan kongenital 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan Demon-

strasi 

(Praktikum) 

 

 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Meng-

identifikasi 

secara mandiri 

anatomi genital 

wanita pada 

cadaver 

Anatomi 

Organ 

Reproduksi 

Wanita 

  Bagian 

Anatomi 
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organ reproduksi 

wanita 

  Praktikum 2  Mahasiswa akan 

mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dalam konteks 

implementasi ilmu 

pengetahuan terkait 

dengan histologi 

organ reproduksi  

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

gambaran preparat 

histologi organ 

reproduksi wanita 

dewasa 

2. Menjelaskan 

struktur sel epitel 

dan jaringan 

penyusun organ 

reproduksi wanita 

dewasa  

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan Demon-

strasi 

(Praktikum) 

 

  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Meng-

identifikasi 

secara mandiri 

preparat 

histologi organ 

reproduksi 

wanita 

Histologi 

Organ 

Reproduksi 

Wanita 

  Bagian 

Histologi 

  Praktikum 3  Mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan HCG 

dan protein rutin 

sesuai dengan 

kompetensi dokter 

umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

pemeriksaan 

penunjang 

laboratorium yang 

perlu dilakukan 

pada ibu hamil  

2. Melakukan 

praktikum 

pemeriksaan getah 

servix dan HCG 

kualitatif 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan Demon-

strasi 

(Praktikum) 

 

 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Melakukan 

secara mandiri 

pemeriksaan 

getah servix dan 

HCG kualitatif 

Patologi 

Klinik Tes 

HCG dan 

Protein Urin 

  Bagian 

Patologi 

Klinik 

  Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu 

mengaplikasikan 

dasar ketrampilan 

komunikasi dalam 

prosedur anamnesis 

kehamilan secara 

sistematis sesuai 

dengan kaidah 

sacred seven dan 

fundamental four 

 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami fungsi 

informasi yang 

digali pada 

anamnesis 

kehamilan 

2. Melakukan 

simulasi 

anamnesis ibu 

hamil 

 OSCE Role play 

dan simulasi 

  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

anamnesis 

kehamilan 

secara 

bergantian 

Anamnesis 

kehamilan 

  Tim 

Instruktur 

skill 
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2 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 perdarahan 

Mahasiswa mampu : 

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. Memahami 

hubungan 

perdarahan 

pervaginam pada 

kehamilan dengan 

faktor ibu 

(kelainan 

endokrin, anatomi 

dan infeksi), 

janin(kelainan 

genetik dan 

kongenital) dan 

paternal (kelainan 

imunologi) 

7. Menjelaskan 

riwayat medis pada 

perdarahan 

pervaginam 

kehamilan 

trimester 1 

8. Menjelaskan 

pemeriksaan fisik 

umum dan obstetri 

perdarahan 

pervaginam pada 

kehamilan 

trimester 1  

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

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. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

2. Identifikasi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Perdarahan 

pervaginam 

kehamilan 

TM 1 

15% Tim 

Tutor 
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pervaginam 

kehamilan TM 1 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

perdarahan 

pervaginam 

kehamilan TM 1 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis 

perdarahan 

pervaginam 

kehamilan TM 1 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

9. Menjelaskan 

pemeriksaan 

penunjang pada 

perdarahan 

pervaginam 

kehamilan 

trimester 1  

10. Menjelaskan 

tatalaksana dan 

edukasi pada 

perdarahan 

pervaginam 

kehamilan 

trimester 1 

  Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan penyulit 

kehamilan TM 1 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

konsep kehamilan 

yang aman dan 

dengan risiko 

tinggi 

2. Mengetahui 

kelainan genetik 

janin yang dapat 

dideteksi pada 

trimester 1  

3. Menjelaskan 

patofisiologi 

anemia pada 

MCQ ujian 

Mid dan 

Akhir Modul 

Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Penyulit 

Kehamilan 

Trimester 1 

  dr. Yulice 

Soraya, 

Sp.OG 
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penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis penyulit 

kehamilan TM 1 

kehamilan dan 

komplikasinya 

4. Memahami faktor 

endokrin yang 

berhubungan 

dengan 

hiperemesis 

gravidarum 

  Kuliah Pakar 

2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan penyulit 

kehamilan TM 1 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis penyulit 

kehamilan TM 1 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

patofisiologi 

maternal yang 

mempengaruhi 

nidasi, plasentasi 

dan embriogenesis 

2. Menjelaskan 

karakteristik 

perdarahan pada 

kehamilan 

trimester 1 yang 

fisiologis dan 

patologis 

3. Mengetahui 

penyebab 

perdarahan 

trimester 1 ditinjau 

dari faktor ibu, 

janin, dan paternal 

4. Mengetahui alur 

diagnosis dan 

tatalaksana 

perdarahan 

kehamilan 

trimester 1 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Perdarahan 

Pervaginam 

Kehamilan 

Trimester 1  

  dr. 

Gunawan 

K., Sp.OG 

  Kuliah Pakar 

3 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

imunoserologi 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui agen 

penyebab dan 

reaksi imunologis 

pada infeksi 

TORCH 

2. Memahami 

pemeriksaan 

patologi klinik 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan diskusi 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Imunoserolo

gi TORCH 

pada 

Kehamilan  

  dr. Danis 

Pratiwi, 

MSi.Med, 

Sp.PK 
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TORCH pada 

kehamilan 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menentukan usulan 

pemeriksaan 

penunjang dan 

mengintepretasikan 

hasil pemeriksaan 

penunjang terkait 

infeksi TORCH 

sesuai dengan 

daftar dan level 

kompetensi 

pemeriksaan 

penunjang yang 

tercantum dalam 

buku Standar 

Kompetensi Dokter 

Indonesia. 

pada infeksi 

TORCH 

  Kuliah Pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu mengkaji 

dan menyelesaikan 

masalah kesehatan 

pada individu, 

keluarga dan 

masyarakat dengan 

mempertimbangka

n aspek sosial-

budaya-ekonomi 

masyarakat yang 

dilayani terkait 

tindakan aborsi dan 

terminasi 

kehamilan 

 Mahasiswa akan 

mampu 

mengidentifikasi 

masalah hukum dan 

etika dalam 

pelayanan 

kedokteran terkait 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui tinjauan 

sosial, hukum dan 

agama pada 

tindakan aborsi dan 

terminasi kehamilan 

2. Memahami sikap 

dan etika dokter 

pada tindakan aborsi 

dan terminasi 

kehamilan 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan diskusi 

 50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Aspek Etika, 

Sosial, 

Hukum, dan 

Agama 

Tindakan 

Aborsi dan 

Terminasi 

Kehamilan 

  dr. Sofwan 

Dahlan, 

Sp.KF 



16 

 

tindakan aborsi dan 

terminasi 

kehamilan 

 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 

aspek etika, sosial, 

hokum, dan agama 

tindakan aborsi dan 

terminasi 

kehamilan 

 Kuliah Pakar 

5 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan perdarahan 

antepartum 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

terminologi 

antepartum dan 

faktor risiko yang 

dapat menyebabkan 

perdarahan 

antepartum 

2. Mengetahui 

patofisiologi 

plasenta previae, 

solusio plasenta dan 

vasa previa 

3. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana pada 

perdarahan 

antepartum 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Perdarahan 

antepartum 

 dr. 

Gunawan 

K., Sp.OG 
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perdarahan 

antepartum 

 Praktikum 1  Mahasiswa akan 

mampu 

menerapkan 

pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 

dalam konteks 

implementasi ilmu 

pengetahuan terkait 

dengan anatomi 

jalan lahir keras dan 

tulang cranium bayi 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan 

identifikasi anatomi 

jalan lahir keras 

wanita dewasa  

2. Melakukan 

identifikasi anatomi 

tulang penyusun 

cranium bayi 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi 

dan 

demonstrasi 

(Praktikum) 

 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Mengidentifikas

i secara mandiri 

jalan lahir keras 

dan tulang 

cranium bayi 

Anatomi 

jalan lahir 

keras dan 

tulang 

cranium bayi 

 Bagian 

Anatomi 

 Praktikum 2  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan leukorea 

dan toksoplasmosis 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis leukorea 

dan toksoplasmosis 

 Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan 

leukorea dan 

toksoplasmosis 

sesuai dengan 

kompetensi dokter 

umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui cara 

pengambilan sampel 

mikrobiologi pada 

leukorea 

2. Melakukan 

identifikasi 

mikroskopis 

mikroorganisme 

penyebab leukorea 

3. Melakukan 

identifikasi 

biokimiawi 

mikroorganisme 

penyebab leukorea 

4. Mengetahui siklus 

hidup, reservoir dan 

transmisi 

toxoplasma gondii 

5. Melakukan 

identifikasi 

mikroskopis 

toxoplasma gondii 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi, 

demonstrasi 

(Praktikum) 

50 

mnt 

35 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Meng-

identifikasi 

mikroorganisme 

penyebab 

leukorea 

 Melakukan 

secara mandiri 

pemeriksaan 

leukorea 

Leukorea  Bagian 

Mikrobiolog

i 
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 Praktikum 3  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

toksoplasmosis 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

toksoplasmosis 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui siklus 

hidup, reservoir dan 

transmisi 

toxoplasma gondii 

2. Melakukan 

identifikasi 

mikroskopis 

toxoplasma gondii 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Identifikasi, 

demonstrasi 

(Praktikum) 

50 

mnt 

35 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Meng-

identifikasi 

mikroorganisme 

penyebab 

toksoplasmosis 

Toksoplasmo

sis 

 Bagian 

Parasitologi 

 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

pemeriksaan fisik 

dasar dan spesifik 

pada manekin 

leopold terkait 

kondisi kehamilan 

aterm 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran skills 

lab 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami ciri-ciri 

fisik ibu hamil 

aterm 

2. Melakukan 

keterampilan 

pemeriksaan fisik, 

leopold, his, dan 

denyut jantung janin 

kehamilan aterm 

pada manekin 

OSCE Demontrasi, 

simulasi 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi PF 

kehamilan 

aterm pada 

manekin secara 

bergantian 

Pemeriksaan 

Fisik 

Kehamilan 

Aterm  

 Tim 

instruktur 

skill 

3 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

Mahasiswa mampu : 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

Pert

emu

an 

I: 

100 

mnt 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

1. Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

Pre Eklamsi  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 Pre Eklamsi 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

untuk berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Memahami 

pengaruh fisiologi 

kehamilan dan 

tekanan darah 

7. Menjelaskan 

patofisiologi dan 

komplikasi 

kelainan tekanan 

darah pada 

kehamilan 

8. Menjelaskan tanda-

tanda kegawatan 

kelainan tekanan 

darah pada 

kehamilan 

9. Menjelaskan faktor 

risiko ibu dan janin 

terhadap 

peningkatan 

tekanan darah pada 

kehamilan 

10. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana 

kelainan tekanan 

darah pada 

kehamilan 

11. Menjelaskan efek 

farmakokinetik dan 

farmakodinamik 

MgSO4 

12. Memahami 

tatalaksana 

(SGD/ 

Tutorial) 

 

Pert

emu

an 

ke 

II: 

100 

mnt 

2. Identifikasi 

masalah 

dalam 

scenario 

3. Brainstorming 

4. Menyusun 

konsep 

mapping 

5. Menetapkan 

learning issue 

6. Belajar 

Mandiri 

7. Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 
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(patofisiologi dan 

pathogenesis) 

dalam menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan 

non farmakologi 

pada Pre Eklamsi 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis Pre 

Eklamsi 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

monitoring dan 

pemberian 

antidotum MgSO4. 

 

 

Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan proses 

persalinan normal 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

persalinan normal 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami konsep 

power, passage dan 

passanger pada 

persalinan 

2. Menjelaskan 

mekanisme 

persalinan normal 

3. Memahami tanda 

kemajuan dan 

manajemen 

persalinan normal 

4. Menjelaskan fungsi 

partograf pada 

manajemen 

persalinan 

MCQ Mid 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Proses 

Persalinan 

Normal 

 

 dr. Sutrisno, 

Sp.OG 

 Kuliah Pakar 

2 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan tanda-

tanda kehamilan 

ganda, 

polihidramnion dan 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

Kehamilan 

dan 

Persalinan 

dengan 

 dr. Yulice 

Soraya, 

Sp.OG 
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Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan kehamilan 

dan persalinan 

dengan penyulit 

faktor janin 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

kehamilan dan 

persalinan dengan 

penyulit faktor 

janin 

janin tumbuh lambat 

serta komplikasinya 

2. Memahami tanda-

tanda kegagalan 

kemajuan persalinan 

3. Menjelaskan tanda-

tanda malposisi, 

malpresentasi, 

cephalopelvic 

disproportion dan 

distosia 

4. Mengetahui prinsip 

dasar pengelolaan 

pada kegagalan 

kemajuan persalinan 

karena faktor janin 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Penyulit 

Faktor Janin 

 Kuliah Pakar 

3 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

farmakokinetik 

Dan 

farmakodinamik 

obat-obatan 

persalinan dan 

kegawatan obstetri 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan 

non farmakologi 

untuk kasus 

persalinan dan 

kegawatan obstetri 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

farmakokinetik obat 

persalinan dan 

kegawatan obstetric 

2. Menjelaskan 

absorbsi, distribusi, 

metabolisme dan 

ekskresi obat yang 

digunakan pada 

persalinan dan 

kegawatan obstetri 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman  

Farmako-

kinetik Dan 

Farmako-

dinamik 

Obat-Obatan 

Persalinan 

dan 

Kegawatan 

Obstetri 

 dr. 

Qathrunnad

a Djam’an, 

M.Si. Med 
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 Kuliah pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan kehamilan 

dan persalinan 

dengan penyulit 

faktor ibu 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

kehamilan dan 

persalinan dengan 

penyulit faktor ibu 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami konsep 

perubahan fisiologis 

sistem organ 

menjadi kondisi 

patologis pada ibu 

hamil 

2. Mengetahui 

patogenesis 

hipertensi 

kehamilan, pre 

eklamsia dan 

eklamsia 

3. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana ibu 

hamil dengan 

diabetes mellitus dan 

diabetes gestational. 

4. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana ibu 

hamil dengan 

penyakit sistemik: 

jantung, asma dan 

tiroid 

MCQ ujian 

mid modul 

dan akhir 

modul 

Ceramah 

dan Diskusi 

 

 

100

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Kehamilan 

dan 

Persalinan 

dengan 

Penyulit 

Faktor Ibu  

 dr. Rini 

Aryani, 

Sp.OG 

 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan 

non farmakologi 

terkait asuhan 

persalinan normal 

 Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

asuhan persalinan 

normal pada 

manekin sesuai 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

tanda-tanda pasti 

dan semu 

persalinan normal 

2. Melakukan 

ketrampilan 

manajemen 

persalinan normal 

kala 2 dan 3 pada 

manekin 

OSCE Demontrasi, 

simulasi  

 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi APN 

kala 2 dan 3 

pada manekin 

secara 

bergantian 

Asuhan 

Persalinan 

Normal Kala 

2 dan 3 

 Tim 

instruktur 

skill 
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dengan kompetensi 

dokter umum 

 Skill Lab 2  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan VT 

obstetri pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

indikasi dan 

kontraindikasi 

pemeriksaan 

vaginal toucher 

pada kasus obstetri 

2. Melakukan 

ketrampilan 

pemeriksaan 

vaginal toucher 

pada manekin 

OSCE Demontrasi, 

simulasi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

pemeriksaan 

VT obstetri 

pada manekin 

secara 

bergantian 

 

Pemeriksaan 

Vaginal 

Toucher pada 

Kasus 

Obstetri 

 Tim 

instruktur 

skill 

 Skill Lab 3  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

tindakan 

episiotomy dan 

repair pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

indikasi episiotomi 

dan derajat 

robekan jalan lahir 

2. Melakukan 

ketrampilan 

episiotomi dan 

repair pada 

manikin 

OSCE Demontrasi, 

simulasi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

tindakan 

episiotomy dan 

repair pada 

manekin secara 

bergantian 

Episiotomi 

dan Repair 

 Tim 

instruktur 

skill 

4 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

sikap 

bertanggungjawab 

atas pekerjaan di 

bidang kedokteran 

secara mandiri 

(Sikap); 

Mahasiswa mampu : 

1. Hadir tepat waktu 

2. Aktif 

menyampaikan 

pendapat. 

3. Memberikan 

kesempatan 

kepada teman 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

Pert

emu

an 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

 Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

 Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

Ketuban 

Pecah Dini 

15% Tim Tutor 



24 

 

 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 Ketuban 

Pecah Dini 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah 

(patofisiologi dan 

pathogenesis) 

untuk 

berpendapat. 

4. Menghargai 

pendapat orang 

lain.  

5. Menyusun dan 

mengumpulkan 

laporan hasil 

belajar mandiri 

6. Menjelaskan 

penegakan 

diagnosis dan 

etiologi terjadinya 

KPD 

7. Menjelaskan 

tanda-tanda 

inpartu 

8. Menjelaskan 

faktor risiko ibu 

dan janin yang 

berpengaruh 

terhadap KPD 

9. Menjelaskan 

tanda-tanda 

kesejahteraan 

janin pada kasus 

KPD 

10. Menjelaskan 

pemeriksaan 

laboratorium 

dasar dan 

penunjang terkait 

KPD 

11. Menjelaskan 

prinsip talaksana 

dan pengambilan 

keputusan pada 

terminasi 

kehamilan dengan 

KPD 

12. Menjelaskan skor 

Bishop dan 

komplikasi KPD 

an 

ke 

II: 

100 

mnt 

 Brainstorming 

 Menyusun 

konsep 

mapping 

 Menetapkan 

learning issue 

 Belajar Mandiri 

 Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 
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dalam menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan 

non farmakologi 

pada Ketuban 

Pecah Dini 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis KPD 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

 Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu 

mengidentifikasi 

masalah hukum dan 

etika terkait kasus 

kejahatan tindakan 

fisik dan seksual 

dalam pelayanan 

kedokteran 

 Mahasiswa akan 

mampu mengkaji 

dan menyusun 

desain rencana 

upaya/program 

penyelesaian kasus 

kejahatan tindakan 

fisik dan seksual 

berdasarkan hasil 

analisis informasi 

dan data. 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui aspek 

yuridis pada 

kejahatan 

tindakan fisik dan 

seksual 

2. Menjelaskan 

peran dokter pada 

penanganan kasus 

kejahatan 

tindakan fisik dan 

seksual 

3. Mengetahui 

pemeriksaan 

visum dan autopsi 

pada penanganan 

kasus kejahatan 

tindakan fisik dan 

seksual 

4. Mengetahui 

pemeriksaan 

laboratorium 

forensik pada 

penanganan kasus 

kejahatan 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Aspek 

Yuridis dan 

Peran Dokter 

pada 

Penanganan 

Kasus 

Kejahatan 

Tindakan 

Fisik dan 

Seksual  

 Dr. dr. 

Setyo 

Trisnadi, 

SH, Sp.KF 
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rasional terkait 

kasus kejahatan 

tindakan fisik dan 

seksual 

 

tindakan fisik dan 

seksual 

 Kuliah Pakar 

2 
 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 

pandangan Islam 

tentang kedudukan 

wanita dalam tugas 

reproduksi 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami 

pandangan Islam 

dalam menjaga 

dan memuliakan 

wanita 

2. Menjelaskan peran 

wanita 

meneruskan garis 

keturunan dan 

menjaga 

kehormatan 

keluarga 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Pandangan 

Islam tentang 

Kedudukan 

Wanita 

dalam Tugas 

Reproduksi  

 Hj. Endang 

Lestari, SS, 

M.Pd, 

M.Ked 

 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 

pandangan Islam 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui aspek 

fiqih dan medis 

mengenai darah 

yang keluar dari 

organ reproduksi 

wanita 

2. Menjelaskan 

tuntunan thaharah 

setelah haid, 

istihadloh dan 

nifas 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi 

50 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Tuntunan 

Islam 

mengenai 

Darah 

Wanita 

 dr. Rini 

Aryani, 

Sp.OG 
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tentang kedudukan 

wanita dalam tugas 

reproduksi 

 

 Kuliah Pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu 

menguasai 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip 

ilmu Biomedik, 

yang 

berhubungan 

dengan terjadinya 

Perdarahan Pasca 

Persalinan 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menguasai 

konsep teoritis 

tentang data 

klinik dan 

pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis 

Perdarahan Pasca 

Persalinan 

 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui faktor 

risiko ibu, plasenta 

dan janin yang 

menyebabkan 

perdarahan post-

partum patologis 

2. Memahami tanda-

tanda patologis 

dan kegawatan 

pada kala 3 

persalinan 

3. Menjelaskan 

konsep 4 T pada 

perdarahan post 

partum 

4. Menjelaskan 

diagnosis dan 

tatalaksana 

perdarahan post 

partum primer dan 

sekunder 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi 

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Manajemen 

Perdarahan 

Pasca 

Persalinan  

 dr. Muslich 

Ashari, 

SpOG 

 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 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

tuntunan Islam 

mengenai 

hubungan suami 

istri 

2. Mengetahui 

tuntunan Islam 

mempersiapkan 

kehamilan dan 

persalinan 

3. Menjelaskan aspek 

medis dan Islam 

mengenai fertilitas 

dan infertilitas 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Tuntunan 

Islam Bagi 

Pasangan 

Suami Istri 

dalam 

Menghadapi 

Kehamilan 

dan 

Persalinan  

 Prof. Dr. dr. 

Taufiqurrah

man N., 

MKes, 

SpAnd 



28 

 

nilai-nilai islam 

terkait dengan 

Tuntunan Islam 

Bagi Pasangan 

Suami Istri dalam 

Menghadapi 

Kehamilan dan 

Persalinan 

pasangan suami 

istri 

 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

pengisian partograf 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami simbol-

simbol yang 

digunakan pada 

penyusunan 

partograf 

2. Melakukan 

keterampilan 

menyusun partograf 

pada persalinan 

normal dan 

abnormal 

MCQ ujian 

akhir modul 

Demontrasi, 

simulasi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

pengisian 

partograf sesuai 

skenario 

 

Partograf  Tim 

instruktur 

skill 

 Skill Lab 2  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

pemeriksaan fisik 

dasar dan spesifik 

pada manekin 

leopold terkait 

kondisi kehamilan 

aterm 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran skills 

lab 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan ulangan 

keterampilan 

pemeriksaan fisik, 

leopold, his, dan 

denyut jantung janin 

kehamilan aterm 

pada manekin 

OSCE Simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakukan 

simulasi PF 

kehamilan 

aterm pada 

manekin secara 

bergantian 

Ulangan 

Pemeriksaan 

Fisik 

Kehamilan 

Aterm 

 Tim 

instruktur 

skill 
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 Skill Lab 3  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

asuhan persalinan 

normal pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan ulangan 

ketrampilan 

manajemen 

persalinan normal 

kala 2 dan 3 pada 

manekin 

OSCE Simulasi  

 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakukan 

simulasi APN 

kala 2 dan 3 

pada manekin 

secara 

bergantian 

Ulangan 

Asuhan 

Persalinan 

Normal Kala 

2 dan 3 

 Tim 

instruktur 

skill 

 Skills lab 4  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan VT 

obstetri pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan ulangan 

ketrampilan 

pemeriksaan vaginal 

toucher pada 

manekin 

OSCE Simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakukan 

simulasi 

pemeriksaan 

VT obstetri 

pada manekin 

secara 

bergantian 

Ulangan 

Pemeriksaan 

Vaginal 

Toucher pada 

Kasus 

Obstetri 

 Tim 

instruktur 

skill 

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) 

Mahasiswa mampu : 

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. Menerapkan 

konsep 4T etiologi 

perdarahan post 

partum 

7. Memahami gejala 

dan tanda 

kegawatan 

Cek List 

Form 

Penilaian 

Tutorial 

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: 

 Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

 Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

 Brainstorming 

 Menyusun 

konsep 

mapping 

 Menetapkan 

learning issue 

 Belajar Mandiri 

 Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 

Perdarahan 

post partum 

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 perdarahan 

post partum 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah 

(patofisiologi dan 

pathogenesis) 

dalam menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan 

non farmakologi 

pada perdarahan 

post partum 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis 

perdarahan post 

partum berdasarkan 

data/ informasi 

yang diperoleh dari 

perdarahan post 

partum 

8. Menjelaskan 

hubungan faktor 

risiko obstetri ibu 

dan janin dengan 

perdarahan post 

partum 

9. Menjelaskan 

manajemen aktif 

kala tiga pada 

pencegahan 

perdarahan post 

partum 

10. Menjelaskan alur 

penegakan 

diagnosis dan 

tatalaksana atonia 

uteri  

11. Menjelaskan 

manajemen 

rujukan pada 

pasien atonia uteri 
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pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

 Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional terkait ilmu 

phantom 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan 

non farmakologi 

terkait ilmu 

phantom 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami konsep 

SOAP pada 

tatalaksana kasus 

obstetri 

2. Menjelaskan dasar-

dasar pengambilan 

keputusan dokter 

pada kasus obstetric 

3. Mengetahui contoh-

contoh pengelolaan 

kasus obstetri dari 

anamnesis hingga 

plan/tindakan 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Ilmu 

Phantom 

 

 dr. Inu 

Mulyantoro, 

SpOG-KFer 

 Kuliah Pakar 

2 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan fisiologi 

dan manajemen 

nifas 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis infeksi 

nifas 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami aspek 

fisiologis dan 

patologis pada masa 

nifas 

2. Menjelaskan 

pemeriksaan dan 

perawatan ibu paska 

persalinan 

3. Menjelaskan 

diagnosis dan 

tatalaksana infeksi 

nifas 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Fisiologi dan 

Manajemen 

Nifas 

 

 dr. 

Gunawan 

K., SpOG 

 Kuliah Pakar 

3 
 Mahasiswa akan 

mampu mengaitkan 

konsep teoritis 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

biosintesis dan 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

Biosintesis 

dan 

Mekanisme 

 Prof. Dr. dr. 

Taufiq R 

Nasihun, 
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prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan biosintesis 

dan mekanisme 

kerja hormon 

oksitosin dan 

prolaktin  

sekresi hormon pada 

persalinan dan paska 

persalinan 

2. Memahami aksi dan 

regulasi hormon 

oksitosin dan 

prolaktin 

3. Menjelaskan aspek 

fisik dan psikologis 

yang berhubungan 

dengan sekresi 

hormon oksitosin 

dan prolaktin 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Kerja 

Hormon 

Oksitosin dan 

Prolaktin 

MKes, 

SpAnd 

 Kuliah Pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu 

Mengaitkan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan infeksi dan 

tumor payudara 

 Mahasiswa akan 

mampu Menguasai 

konsep teoritis  

alasan ilmiah dalam 

menentukan 

penatalaksanaan 

farmakologi dan 

non farmakologi 

masalah infeksi dan 

tumor payudara 

 

Mahasiswa mampu : 

1. Menjelaskan 

anatomi dan fungsi 

organ payudara pada 

wanita dan pria 

2. Memahami 

mekanisme 

patologis infeksi dan 

tumor payudara 

3. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana 

pembedahan pada 

infeksi dan tumor 

payudara 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Infeksi dan 

Tumor 

Payudara 

 

 dr. R. Vito 

Mahendra, 

MSi.Med, 

SpB 

 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

pemeriksaan 

ginekologi dan pap 

smear 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami indikasi 

pemeriksaan vaginal 

toucher, inspekulo 

dan sondase pada 

kasus ginekologi 

2. Melakukan 

keterampilan 

pemeriksaan vaginal 

toucher, inspekulo 

dan sondase kasus 

OSCE Demontrasi, 

simulasi 

200 

mnt 

140 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

Pemeriksaan 

Ginekologi & 

Pap Smear 

 Tim 

instruktur 

skill 
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 Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan 

ginekologi dan pap 

smear pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

ginekologi pada 

manekin 

3. Memahami indikasi 

pemeriksaan pap 

smear 

4. Mengetahui 

prosedur 

pemeriksaan pap 

smear 

pemeriksaan 

ginekologi & 

pap Smear pada 

manekin 

 Skill Lab 2  Mahasiswa akan 

mampu 

mengaplikasikan 

dasar ketrampilan 

komunikasi dalam 

prosedur anamnesis 

keganasan 

payudara secara 

sistematis sesuai 

dengan kaidah 

sacred seven dan 

fundamental four 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami fungsi 

informasi yang 

digali pada 

anamnesis 

keganasan payudara 

2. Melakukan simulasi 

anamnesis 

keganasan payudara 

OSCE Role play 

dan simulasi 

  

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

anamnesis 

keganasan 

payudara secara 

bergantian 

Anamnesis 

Keganasan 

Payudara 

 Tim 

instruktur 

skill 

 Skill Lab 3  Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan fisik 

keganasan 

payudara pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan 

keterampilan 

pemeriksaan fisik 

keganasan payudara 

pada manekin 

 Demontrasi, 

simulasi 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

pemeriksaan 

fisik keganasan 

payudara pada 

manekin 

Pemeriksaan 

Fisik 

Keganasan 

Payudara 

 Tim 

instruktur 

skill 

6 SGD 1 

dan 

SGD 2 

 Mahasiswa akan 

mampu 

memformulasikan 

Mahasiswa mampu : 

1. Hadir tepat waktu 

Cek List 

Form 

Diskusi 

kelompok 

kecil 

Pert

emu

an 

 Berdiskusi dengan 

menerapkan seven 

jump steps: 

Skenario : 

Vaginal 

Discharge 

15% Tim Tutor 



34 

 

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 vaginal 

discharge 

(Pengetahuan) 

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. Menjelaskan 

etiologi dan faktor 

risiko sindroma 

duh vagina 

7. Memahami 

patofisiologi dan 

manifestasi klinik 

infeksi pada 

saluran reproduksi 

wanita 

8. Menjelaskan 

pemeriksaan fisik 

dan penunjang 

pada pasien 

dengan discharge 

vagina patologis 

9. Menganalisis 

diagnosis 

diferensial 

sindroma duh 

vagina 

10. Menjelaskan 

prinsip tatalaksana 

pada sindroma 

duh vagina 

Penilaian 

Tutorial 

berbasis 

masalah 

(SGD/ 

Tutorial) 

I: 

100 

mnt 

 

Pert

emu

an 

ke 

II: 

100 

mnt 

 Identifikasi 

istilah baru/ 

kata-kata sulit 

 Identifikasi 

masalah dalam 

scenario 

 Brainstorming 

 Menyusun 

konsep 

mapping 

 Menetapkan 

learning issue 

 Belajar Mandiri 

 Melaporkan 

hasil belajar 

mandiri 
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 Mahasiswa akan 

mampu 

menggunakan 

konsep teoritis  

alasan ilmiah 

(patofisiologi dan 

pathogenesis) 

dalam menentukan 

tatalaksana 

farmakologi dan 

non farmakologi 

pada vaginal 

discharge 

(Pengetahuan) 

 Mahasiswa akan 

mampu 

menegakkan 

diagnosis vaginal 

discharge 

berdasarkan data/ 

informasi yang 

diperoleh dari 

pemeriksaan fisik 

melalui 

pembelajaran 

diskusi kelompok 

 Kuliah Pakar 

1 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan sindroma 

duh tubuh 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis sindroma 

duh tubuh 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami fisiologi 

dan patofisiologi 

discharge vagina dan 

uretra 

2. Menjelaskan faktor 

risiko discharge 

vagina dan uretra 

patologis 

3. Menjelaskan 

klasifikasi infeksi 

traktus reproduksi 

wanita 

4. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana 

discharge vagina dan 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Sindroma 

Duh Tubuh  

 dr. Hesti 

W.K., 

SpKK 
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uretra serta penyakit 

menular seksual 

 Kuliah Pakar 

2 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan tumor jinak 

organ reproduksi 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis tumor 

jinak organ 

reproduksi 

Mahasiswa mampu : 

1. Menyebutkan 

jenis-jenis tumor 

jinak saluran 

reproduksi wanita  

2. Mengetahui tanda 

dan gejala tumor 

jinak vagina, 

serviks, uterus dan 

ovarium 

3. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana tumor 

jinak saluran 

reproduksi wanita 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Tumor Jinak 

Organ 

Reproduksi  

 dr. Sutrisno, 

SpOG 

 Kuliah Pakar 

3 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan radiologi 

dan radioterapi 

tumor organ 

reproduksi wanita 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui 

gambaran dan 

modalitas radiologi 

pada penegakan 

diagnosis keganasan 

saluran reproduksi 

wanita 

2. Menjelaskan fungsi 

pemeriksaan 

radiologi pada 

penentuan derajat 

malignancy pada 

tumor ganas saluran 

reproduksi wanita 

3. Menyebutkan 

modalitas 

radioterapi pada 

keganasan saluran 

reproduksi wanita 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Radiologi 

dan 

Radioterapi 

Tumor Organ 

Reproduksi 

Wanita 

 dr. 

Bambang 

Satoto, 

SpRad 

 Kuliah Pakar 

4 
 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

Mahasiswa mampu : 

1. Mengetahui tanda 

dan gejala awal 

MCQ ujian 

akhir modul 

Ceramah, 

diskusi  

100 

mnt 

  Mendengarkan 

materi yang 

Deteksi Dini 

dan 

Penanganan 

 dr. H. 

Muslich 
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prinsip-prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan deteksi dini 

dan penanganan 

keganasan 

reproduksi 

 Mahasiswa akan 

mampu menguasai 

konsep teoritis 

tentang data klinik 

dan pemeriksaan 

penunjang yang 

rasional untuk 

menegakkan 

diagnosis deteksi 

dini dan 

penanganan 

keganasan 

reproduksi 

keganasan ovarium 

dan serviks 

2. Menjelaskan fungsi 

pemeriksaan IVA 

dan pap smear pada 

diagnosis keganasan 

reproduksi wanita 

3. Menjelaskan alur 

diagnosis dan 

tatalaksana 

keganasan pada 

saluran reproduksi 

wanita 

disampaikan 

oleh dosen 

 Bertanya 

kepada dosen 

 Menjawab 

pertanyaan 

dosen atau 

teman 

Keganasan 

Reproduksi  

Ashari, Sp 

OG 

 Praktikum 1  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

histopatologi tumor 

payudara dan 

reproduksi wanita 

Mahasiswa mampu : 

1. Memahami konsep 

dysplasia dan 

neoplasia pada 

keganasan 

payudara dan 

saluran reproduksi 

wanita 

2. Melakukan 

identifikasi 

gambaran 

histopatologi 

payudara dan 

saluran reproduksi 

wanita 

MCQ ujian 

akhir modul 

Identifikasi, 

demonstrasi 

(Praktikum) 

100 

mnt 

70 

mnt 
 Mengikuti 

pretest dan 

postest 

 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Meng-

identifikasi 

preparat 

histopatologi 

tumor payudara 

dan reproduksi 

wanita  

Patologi 

Anatomi 

Tumor 

Payudara dan 

Reproduksi 

Wanita 

 Bagian 

Patologi 

Anatomi 

 Skill Lab 1  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan 

pemeriksaan 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan ulangan 

ketrampilan 

pemeriksaan 

ginekologi dan pap 

smear pada manekin 

OSCE Simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Melakukan 

simulasi 

pemeriksaan 

ginekologi & 

pap smear pada 

manekin 

Ulangan 

Pemeriksaan 

Ginekologi & 

Pap Smear 

 Tim 

instruktur 

skill 
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ginekologi dan pap 

smear 

 Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

pemeriksaan 

ginekologi dan pap 

smear pada 

manekin sesuai 

dengan kompetensi 

dokter umum 

 Skill Lab 2  Mahasiswa akan 

mampu 

menemukan konsep 

teoritis prinsip-

prinsip ilmu 

Biomedik, yang 

berhubungan 

dengan ilmu 

phantom 

 Mahasiswa akan 

mampu melakukan 

tindakan prosedural 

medik yang 

legeartis terkait 

ilmu phantom 

sesuai dengan 

kompetensi dokter 

umum 

Mahasiswa mampu : 

1. Melakukan simulasi 

keterampilan ilmu 

phantom pada kasus-

kasus obstetri 

MCQ ujian 

akhir modul 

Simulasi 100 

mnt 

70 

mnt 
 Mendengarkan 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen 

 Memperhatikan 

demonstrasi 

yang dilakukan 

oleh instruktur 

skill 

 Melakukan 

simulasi 

tindakan terkait 

ilmu phantom 

Ilmu 

Phantom 

 Bagian 

Obstetri 

Ginekologi 

 


