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CapaianPembelajaran

CPL- Prodi

S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan filosofi, kode etik profesi serta standar kebidanan

S3
Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa negara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila

S5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta  pendapat atau temuan orisinal orang lain

S6
Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

S11
Menjalankan praktik kebidanan sesuai kompetensi, kewenangan dan kode etik profesi

KU3
Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggungjawab atas hasilnya sendiri

KU4
Mampu menyusun laporan hasil; hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan

KU5
Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya

KU6
Pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawab

KU7
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri

KU8
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamain kesahihan dan mencegah plagiat

P1
Menguasai pengetahuan tentang kebidanan komunitas sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan komunitas ditatanan pelayanan kesehatan

CP Mata kuliah

	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi
	Mahasiswa dapat memahami dan menguraikan organisasi tubuh manusia
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem integumen
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem skeletal dan sendi
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem muskularis
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem persyarafan
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem endokrin dan sistem indra
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem kardiovaskular dan peredaran darah
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem pernafasan
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem pencernaan
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem perkemihan
	Mahasiswa dapat menguraikan sistem reproduksi


	


DESKRIPSI MATA KULIAH

Mampu menjelaskan anatomi dan fisiologi tubuh manusia, khususnya sistem reproduksi. (Mata kuliah ini membahas tentang anatomi tubuh manusia yang menguraikan konsep dasar anatomi, organisasi tubuh manusia, struktur system integument, system skeletal dan sendi, system muskularis, system syaraf dan endokrin, system indera, system kardiovaskular dan limfe, system pernafasan, system pencernaan, system perkemihan dan system reproduksi serta anatomi perkembangan)



CAPAIAN PEMBELAJARAN (TUJUAN UMUM)

 

Setelah perkuliahan selesai, menguasai pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi tubuh manusia dan, biologi reproduksi yang berkaitan dengan konsepsi, kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan ditatanan pelayanan kesehatan.

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (kompetensi dasar dari sub kompetensi)

Setelah mengikuti perkuliahan, pengetahuan tentang konsep anatomi, fisiologi tubuh manusia dan, biologi reproduksi yang berkaitan dengan konsepsi, kesehatan reproduksi dan perkembangan manusia sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan ditatanan pelayanan kesehatan, meliputi :
	Mampu menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi.
	Mampu menguraikan Organisasi tubuh manusia (komposisi dan komponen tubuh manusia)
	Mampu menguraikan Sistem integument
	Mampu menguraikan Sistem skeletal dan sendi
	Mampu menguraikan Sistem Muskularis
	Mampu menguraikan Sistem Persyarafan
	Mampu menguraikan Sistem endokrin
	Mampu menguraikan Sistem Pengindraan
	Mampu menguraikan Sistem Kardiovaskuler dan Peredaraan Darah
	Mampu menguraikan Sistem Pernafasan
	Mampu menguraikan Sistem Pencernaan
	Mampu menguraikan Sistem Perkemihan
	Mampu menguraikan Sistem Organ reproduksi Manusia



BAHAN KAJIAN (Materi-materi)

	Konsep dasar anatomi dan fisiologi
	Organisasi tubuh manusia (komposisi dan komponen tubuh manusia)
	Sistem integument
	Sistem skeletal dan sendi
	Sistem Muskularis
	Sistem Persyarafan
	Sistem endokrin
	Sistem Pengindraan
	Sistem Kardiovaskuler dan Peredaraan Darah
	Sistem Pernafasan
	Sistem Pencernaan
	Sistem Perkemihan
	Sistem Organ reproduksi Manusia


METODA PEMBELAJARAN (rangkuman seluruh metode yang digunakan meliputi Teori, praktikum dan klinik)

Kuliah, responsi, tutorial, dan praktikum lab




URAIAN BEBAN STUDI (Meliputi T, P)  
Rincian untuk T:1SKS
-   kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit / mgg / semester :

1 SKS x 50 menit x 16 mgg = 800 menit / 16 mgg =

50menit / minggu = 1 jam / minggu

-   kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit / mgg / semester :

1 SKS x 50 menit x 16 mgg = 800 menit / 16 mgg =

50 menit / minggu = 1 jam / minggu

-   kegiatan belajar mandiri 60 menit / mgg / semester :

1 SKS x 60 menit x 16 mgg = 960 menit / 16 mgg =

60 menit / minggu = 1 jam / minggu

Perhitungan untuk P : 1 SKS

	Kegiatan belajar tatap muka 100 menit / mgg / semester 1 SKS x 100 menit x 16  mgg = 1600 jam / 16 mgg = 100 / mgg = 1,5 jam / minggu
	Kegiatan belajar mandiri 60 menit / mgg / semester

Perhitungan jam Praktik kelas =
1 SKS x 60 menit x 16 mgg = 960 jam / 16 mgg =
60 menit / mgg = 1 jam / minggu
Total jam = 5,5 jam / mgg selama 16 mgg efektifVIII.        EVALUASI (Bobot disesuaikan dengan jumlah SKS)

1. Penugasan 20%

2. UTS Teori 20%

3. UAS Teori 20%

4. Ujian praktik OSCE 40%

Dengan Kriteria Penilaian :

Nilai Mutu
Angka Mutu
Sebutan Mutu
A (85-100)
4
Sangat Cemerlang
A- (80-84)
3,5
Cemerlang
B+ (75-79)
3,25
Sangat baik
B (70-74)
3
Baik
B- (65-69)
2,75
Hampir baik
C+ (60-64)
2,25
Lebih dari cukup
C (55-59)
2
Cukup
D (40-54)
1
Hampir cukup
E (0-39)
0
Gagal 


DAFTAR PUSTAKA (Sumber Informasi) BukuUtama


	Marieb, Elain (2001). Human Anatomy and Physiology, 5 Edition Benjamin Cumming, Sanfransisko, Boston, NewYork
	Syaefudin. (2009), Anatomi Tubuh Manusia, Salemba Empat, Jakarta.
	Appelgate, (2003) Human Anatamy and Physiology, Mosby



Buku Anjuran

	Verralis, Sylvia (1997) Anatomi dan Fisiologi Terapan dalam Kebidanan, EGC, Jakarta, (BA.1)
	 Pearce Evelyn. C (1999) Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis, Gramedia, Jakarta

(BA.2)
	Landau, BR (1980) Essential Human Anatomy and Physiology, 2nd Edition Scott

Foresman and Company Glenview.(BA.3)
	Martini, F Hetal (2001) Fundamental sof Anatomy and Physiology, 5th Edition, Prentice Hall New Jersey (BA.4)
	Wijaya (1996) Anatomi dan Alat-alat Rongga Panggul, FKUI, Jakarta (BA.5)


RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN


MATA KULIAH                 : ANATOMI DAN FISIOLOGI KODE MATA KULIAH	: BDB 603
BEBAN STUDI		: 2 SKS(1T, 1P)


N O
HARI
/TGL

WAKTU
CAPAIAN PEMBELAJA RAN(TIK)
MATERI POKOK (POKOK BAHASAN)

SUBPOKOKBAHASAN

METODE PEMBELAJARAN
YANG DILAKUKAN MAHASISWA
YANG DILAKUKANDOSEN

MEDIA/
SUMBER BELAJAR
RUMUSAN ASESMEN

METODE ASESMEN

PENGAJAR
1

TatapMuka
1x50’=50’

Penugasan
1x50’=50’

Belajar
Mandiri
1x60’=60’
Mahasiswa
dapat menjela
skan
konsep dasar
anatomi
dan fisiologi
Konsepdasar anatomidan
fisiologi
1.Istilah anatomi dan Fisiologi
2.Aksisdan bidanganatomi
3.Posisianatomi
4.Arah-arah gerakan
Discovery
Learning
Seminar
Mencari dan mengumpulkan informasi
Dariberbagai
Sumberdan mediayang telah disiapkan dosen
Membuat laporan hasil
Melaporknhasil dalam seminar
Menyediakan sumbermateri yangdapat
digunakan mahasiswa
Memfasilitasi mahasiswa untuk
kegiatan belajar
Memberikan penilaianhasil kerjamahasisswa
LCD, Laptop, papantulis,flip
chart
Website......
Buku sumber....
Mengukur
pemahaman
mahasiswa mengenaiIstilah anatomidan fisiologi, Pengertian sikap anatomi, Sikap- sikap anatomi, Arah-arah gerakan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
2

TatapMuka
1x50’=50’
Mahasis wa
dapat menguraikan
Memahami organisasi tubuh manusia
Setelahmengikuti perkuliahan, mahasiswa
diharapkan dapat:
	Menguraikan struktur sel
	Menguraikan jaringan
	Menentukan
	keseimbangan cairan
	Membedakan komposisi
	cairan tubuh,letak dan fungsinya

Tutorial
	Membentuk kelompok
	StudiLiteratur(mencariinformasi)
	Kerjasama dalam kelompok
	Diskusi antara anggota kelomp

Mendengarkan pendapat kelompok lain
	Membuat kasus
	Memfasilitasi diskusikelompoktutorial

Ruangtutorial, LCD, Laptop,papantulis,
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang organisasitubuhManusia
Soal
studi
kasus
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
3

TatapMuka
1x50’=50’



Penugasan
1x50’=50’

Belajar
Mandiri
1x60’=60’
Mahasis wa
dapat mengur
aikan
sistem integum en
Sistem integumen
Setelahmengikuti perkuliahan, mahasiswa
diharapkan dapat:
1.  Menyebutkan systemstruktur integumen
2.  Menguraikan lapisan kulit
3.  Menyebutkan jaringan penunjang
4.  Menyebutkan
Fungsikulit
Discovery
Learning
Seminar
	Mencaridan mengumpul kaninformasidariberbagai sumberdan mediayang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporka Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakanmahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan penilaianhasilkerjamahasisswa

LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang systeminstegumen
OSCE
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
4

TatapMuka
1x50’=50’


Penugasan
1x50’=50’

Belajar
Mandiri
1x60’=60’
Mahasiswadapat menguraikan  sistem
skeletal dan sendi
Sistem
Skeletaldan sendi
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa diharapkan dapat:
	Menyebutkan  struktur tulang
	MembedakanJenis-jenis tulang
	Menyebutkansusunan kerangka
	Menyebutkan fungsikerangka
	Membedakan klasifikasisendi
	MenyebutkanFungsisendi

Discovery
Learning
Seminar
	Mencaridan mengumpulkan informasi dari  berbagaisumberdanmediayang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	MelaporkanHasildalam seminar

	Menyediakan SumbermateriYangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasimahasiswa untukkegiatan belajar
	MemberikanPenilaianhasil kerjamahasisswa

LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang systemskeleta
sendi
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
5


Mahasiswadapatmenguraikan sistem muskula ris
Sistem muskularis
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa
diharapkan dapat:
1.  Membedakan klasifikasiotot
berdasarkan struktur
2.  Membedakan
Klasifikasiotot berdasarkan lokasi
3.  Menyebutkan fungsiotot
4.  Mengidentifik
asi mekanisme gerak
Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
	Mencaridan mengumpul kaninformasidari berbagaisumber dan media yang telahdisiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakanmahasiswa
	Memfasilitasimahasiswa untukkegiatan belajar
	MemberikanPenilaianhasil kerja mahasisswa

Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran
LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang systemmuskularis
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
6

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswa dapatmenguraikan sistem
Persyarafan
Sistem
persyarafan
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa
diharapkan dapat:
1.		Membedakan susunan saraf pusat
2.		Membedakan sarafotonom
3.		Membedakan susunansaraf
tepi
4.		Menyebutkan fungsisaraf
Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
	Mencaridan mengumpul kaninformasidari berbagaisumber dan media yang telahdisiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasimahasiswa untukkegiatan belajar
	MemberikanPenilaianhasil kerja mahasisswa

Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran
LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang Sistem
persyarafan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
7

Tatap
Muka
2x50
Menit

Mahasiswa
dapat menguraikan
sistem endokrin dan Sistem
Pengindraan
Sistem
Endokrin dan Sistem
Pengindraan
Setelahmengikuti perkuliahan,mahasiswa
diharapkan dapat:
1.  Menyebutkan klasifikasi kelenjar
2.  Menjelaskan fungsikelenjar
endokrin
	Membedakan kelenjar endokrin di dalam tubuh, dan fungsinya masing- masing


Setelahmengikuti
perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
	Menjelaskan pengertian system pengindraan
	Menjelaskan indra penglihatan, bagian-bagian matadan fungsinya
	Menjelaskan indra pendengaran, bagian-bagian telingadan fungsinya


Tutorial
	Mencaridan mengumpul kaninformasidari berbagaisumber dan media yang telahdisiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasimahasiswa untukkegiatan belajar
	MemberikanPenilaianhasil kerja mahasisswa

Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran
LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang sistem endokrinologi
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
8
UTS
9

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasis
wa
dapat mengur aikan sistem pengind raan
Sistem
Pengindraan
	Menjelaskan indra penciuman, bagian-bagian dan fungsiny
	Menjelaskan proses Pencium
	Menjelaskan indra pengecap, bagian-bagian darilidahdan fungsinya

Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
	Mencaridan mengumpul kan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen

Membuat laporan hasil
Melaporkan Hasildalam seminar
	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan Penilaianhasil kerja mahasisswa
	Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran

LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang sistem
pengindraan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
10

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapatmenguraikan sistem kardiovaskuler dan peredaran daran
Sistem Kardiovaskul erdan Peredaran
darah
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa
diharapkan dapat:
1.  Menguraikan struktur sistem
peredaran darah
2.  Menguraikan
bagian-bagian jantungdan fungsinya
Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
	Mencaridan mengumpul kan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan Penilaianhasil kerja mahasisswa
	Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran

LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang Sistem Kardiovaskul erdan Peredaran
darah
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
11

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapatmenguraikan sistem kardiovaskuler dan peredaran daran
Sistem Kardiovaskul erdan Peredaran
darah
3.Menyebutkan 
komponen
darah dan fungsinya
4.  Mengurutkan sirkulasidarah
5.  Menyebutkan
pembuluh darah 
utama, lokasi, dan 
fungsinya
Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
	Mencaridan mengumpul kan informasi dari berbagai sumber dan media yang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan Hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan Penilaianhasil kerja mahasisswa
	Mempersiapka ngambar- gambarsesuai dengantujuan pembelajaran

LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang Sistem Kardiovaskul erdan Peredaran
darah
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
12

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswa
dapat menguraikan
sistem pernafasan
Sistem
Pernafasan
Setelahmengikuti perkuliahan, mahasiswa
diharapkan dapat:
1.		Menyebutkan susunanjalan pernafasan
2. Menjelaskan fungsi pernafasan
3. Menjelaskan organ-organ
pernafasan dan
fungsinya
4. Menjelaskan proses
terjadinya
pernafasan
5. Menjelaskan macam- macamcara pernafasan
6. Menjelaskanfisiologi 
pernafasan
Discovery
Learning
Seminar
Exampel non exampel
1.  Mencaridan mengumpul kan informasi dari
berbagai sumberdan
mediayang
telah disiapkan dosen
2.  Membuat laporan hasil
3.  Melaporkan hasildalam
seminar
	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasimahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan penilaianhasil kerjamahasisswa



LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang systemPernafasan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
13

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswa dapat
menguraikan sistem
pencernaan
Sistem
Pencernaan
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa
diharapkan dapat:
	Menjelaskanpengertian sistem pencernaan
	Menjelaskan struktur pencernaandan fungsinya
	Menjelaskan alat-alatpenghasilgetah cerna

Discovery
Learning
Seminar
	Mencaridan mengumpul kaninformasi dariberbagai sumberdanmediayangtelah disiapkan dosen
	Membuatlaporan hasil
	Melaporkan hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan penilaianhasil kerja mahasisswa



LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang systempencernaan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
14

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswa dapat
menguraikan Sistem
perkemihan
Sistem
perkemihan
Setelahmengikuti perkuliahan,
mahasiswa diharapkan dapat:
	Menyebutkan pengertian
	Menguraikansusunan sistem perkemihan dan fungsinya
	Menjelaskan komposisi, sifat,ciri, dan mikturisi dariurin

Discovery
Learning
Seminar
	Mencaridan mengumpul kaninformasi dariberbagai sumberdanmediayangtelah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan penilaianhasil kerja mahasisswa



LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang Sistem
perkemihan
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
15

Tatap
Muka
2 x 50
Menit
Mahasiswadapat menjelaskan
Sistem
Reproduksi
Sistem
Reproduksi
Setelahmengikuti
perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menyebutkan pengertian
2. Menguraikan organ reproduksi
Wanita
3.Menguraikan organ reproduksilaki-laki


Discovery
Learning
Seminar
	Mencaridan mengumpul kan informasi dari berbagai sumberdan mediayang telah disiapkan dosen
	Membuat laporan hasil
	Melaporkan hasildalam seminar

	Menyediakan sumbermateri yangdapat digunakan mahasiswa
	Memfasilitasi mahasiswa untukkegiatan belajar
	Memberikan penilaianhasil kerja mahasisswa



LCD,
Laptop,Spidol,
whiteboard,
Poster
Mengukur
pemahaman
mahasiswatentang Sistem
Reproduksi
Tes tulis:

Essay / pilihan ganda,

Laporan makalah
dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed
16
UAS


Ketua
Prodi DIII Kebidanan



Hendri Devita, Amd.Keb, SKM, M.Biomed
Padang, ………………….. 2019
PJ Mata Anatomidan Fisiologi



dr.  Nadya Purnama Dewi, M. Biomed



