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CapaianPembelajaran

CPL- Prodi

S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.

S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan etika.


S3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara  dan  kemajuan  peradaban berdasarkan Pancasila. 

S5
Menghargai keanekaragaman budaya, pamndangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atauu temuan orisinal orang lain

S7
Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

S8
Taat hukum dan disiplin dalam kehidpan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi.


S9
Menginternalisasi nilai-nilai leluhur, norma, filosofi  dan etika akademik.


S12
Menjalankan praktik kebidanan sesuai kompetensi , kewenangan dan  Kode etik profesi




KU1
Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku


KU2
Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur.


KU3
Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri.


KU 4
Mampu menyusun laporan hasi; hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serat mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.


KU 5
Mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovatif dalam pekerjaannya.


KU 8
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi


CP Mata kuliah

Mampu  menjelaskan konsep mikrobiologi dasar.
	Mampu  melakukan pemeriksaan jenis bakteri melalui pewarnaan.
	Mampu  menjelaskan  dan melakukan sterilisasi dan disinfeksi.
	Mampu  menjelaskan konsep dasar sistem imunologi.
	Mampu  menjelaskan konsep dasar mikrobiologi dan melakukan pemeriksaan mikrobiologi.
	Mampu  menjelaskan dasar virology.
	Mampu  menjelaskan konsep tentang infeksi nosokomial.
	Mampu  mendemonstrasikan cara pencegahan infeksi nosokomial.

PROGRAM STUDI DIII  KEBIDANAN 
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

I. IDENTITAS MATA KULIAH:
1.   Nama Mata Kuliah 		: Mikrobiologi
2.   Kode Mata Kuliah   		: BDB 606
3.   Penempatan             		: Semester  I
4.   Beban/Jumlah SKS 		: 2 SKS 
5.   Tim dosen pengampu	: dr. Deby Anggraini, Sp. PK


II. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang Mikro Organisme dan parasit yang mempengaruhi kesehatan dan konsep-konsep yang mempengaruhi kesehatan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian infeksi, dengan pokok bahasan : konsep dasar mikrobiologi, bakteriologi dasar, pemberian vaksin, micologi, virologi, sterilisasi dan desinfeksi.

II. CAPAIAN PEMBELAJARAN (TUJUAN UMUM)

Setelah perkuliahan mahasiswa mampu memahami mikro organisme dan parasit yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi dalam memberikan asuhan kebidanan.


III.KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

	Mampu  menjelaskan konsep mikrobiologi dasar.
	Mampu  melakukan pemeriksaan jenis bakteri melalui pewarnaan.
	Mampu  menjelaskan  dan melakukan sterilisasi dan disinfeksi.
	Mampu  menjelaskan konsep dasar sistem imunologi.
	Mampu  menjelaskan konsep dasar mikrobiologi dan melakukan pemeriksaan mikrobiologi.
	Mampu  menjelaskan dasar virology.
	Mampu  menjelaskan konsep tentang infeksi nosokomial.
	Mampu  mendemonstrasikan cara pencegahan infeksi nosokomial.



IV.BAHAN KAJIAN
Konsep Dasar Mikrobiologi
	Mikrobiologi Dasar 
	Pemeriksaan Jenis Bakteri Melalui Pewarnaan 
	Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi 
	Sterilisasi dan Desinfeksi 
	Konsep Dasar Sistem Imunologi 
	Dasar-Dasar Mikrobiologi 
	Virologi 
	Konsep Dasar Infeksi Nosokomial 


V.METODE PENGAJARAN
Adapun metoda pembelajaran  yang digunakan pada mata Mikrobiologi ini meliputi teori dan praktikum. Proses pembelajaran terdiri dari teori, diskusi, simulasi, video watching, demonstrating, dan self trying

Jumlah jam:
a.    Kegiatan di dalam kelas (1 sks x14minggu)

Kuliah dan brainstroming=1 sks x 50 menit x 14 minggu = 16 kali pertemuan x 50 menit

b.  Kegiatan laboratorium (2 sks x 120 menit x14 minggu = 4 jam (240 menit) x 14 kali pertemuan
-   Video watching   : 30 menit

-   Demonstrating     : 90 menit
-   Self practicing     : 120 menit

	                                    240 Menit (1 kali pertemuan)

VI.URAIAN BEBAN STUDI

Rincian untuk T : 2 SKS:

-   Kegiatan belajardengantatap muka50 menit/minggu/semester:

1 SKSx50 menitx16 minggu =800 menit/16 minggu=50 menit/ minggu=

2 jam/minggu

-   Kegiatan belajardenganpenugasan terstruktur 50menit/minggu/semester:

1 SKSx50 menitx16 minggu =800 menit/16 minggu=50 menit/ minggu=

2 jam/minggu

-   Kegiatan belajarmandiri60 menit/minggu/semester:

1 SKSx60 menitx16 minggu =960 menit/16 minggu=1 jam/minggu



VII. EVALUASI

sesuai dengan penjelasan yang  diberikan pada awal kuliah, terutama pada Pokok Bahasan: Pendahuluan, bahwa system penilaian atau evaluasi untuk penentuan nilai akhir mata kuliah ini, didasarkan pada tiga macam sistem evaluasi terhadap  prestasi yang telah ditempuh mahasiswa, melalui aktivitas mahasiswa dalam kelas dan rubrik penilaian presentasi kelompok oleh dosen-dosen dan teman, serta rubric nilai didalam tim kelompok. 
1.   Teori

Penilaian dilaksanak oleh pengajar dengan bobot penilaian sebagai berikut :
	Ujian Tengah Semester 	: 30 %.

Ujian Akhir Semester		: 30 %.
Pratikum			: 30 %.
Penugasan / kuis		: 10 %.

3.   Nilai Akhir

Nilai mutu
Angka Mutu
NilaiMutu
A
4
85 - 100
A-
3,50
80 - 84
B+
3,25
75 - 79
B
3,00
70 - 74
B-
2,75
65 - 69
C+
2,25
60 - 64
C
2,00
55 - 59
D
1,75
40 - 54
E
0
0 - 39





VIII.       DAFTARPUSTAKA BukuUtama
Bahan bacaan untuk mata kuliah ini, meliputi :  (Contoh)
	Fakultas Kedokteran UI, (1994). Mikrobiologi Dasar. Jakarta : EGC.

Fakultas Kedokteran UI, (1993). Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
Fakultas Kedokteran UI, (1994). Buku Pratikum Mikrobiologi. FKUI : Jakarta.
Coad & Dunstal, (2001). Anatomi and Physiology For Midwifery. Mosby London.
.

                                                                                                    RINCIAN JADWAL KEGIATAN PEMBELAJARAN
MATA KULIAH		: Mikrobiologi
KODE MATA KULIAH	: BDB 606
BEBAN STUDI		: 2 SKS 
NO
Tgl/ hari
Waktu
Capaian pembelajaran
(tik)
Materi pokok (pokok bahasan)
Sub pokok bahasan
Metode pembe
Lajaran
Yang dilakukan mahasiswa
Yang dilakukan dosen
Media/
sumber belajar
Rumusan
asesmen
Metode asesmen
Pengajar
1

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
memahami
Konsep Dasar Mikrobiologi 
Konsep Dasar Mikrobiologi 
Penjelasan Kontrak Perkuliahan

Konsep Dasar Mikrobiologi :
Pendahuluan.
	Sejarah mikrobiologi.
 Aplikasi dalam bidang kesehatan.
Kuliah teori,
Brainstroming.
Memperhati
kan
pejelasan teori   
dosen
Menjelaskan materi,
Menyediakan sumber materi
Yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan belajar
LCD,
Laptop,
papan tulis, infocus Buku Sumber
…
Mengukur
pemahaman mahasiswa mengenai Konsep Dasar Mikrobiologi

Testulis:
Essay atau
MCQ
dr. Deby Anggraini
2

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu mendiskusi
kan dan memahami Mikrobiologi Dasar
Mikrobiologi Dasar
Mikrobiologi Dasar :
Toksonomi nomenklatur.
	Morfologi & struktur flora normal.
	Hubungan kuman dengan hospes dan lingkungan.

Kuliahteori, BrainstromingTutorial
Memperhatikan pejelasan teori dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari
informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pemdapat kelompok lain
Menjelaskan materi, menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa, memfasilitasi
mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi kelompok tutorial
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Mikrobiologi Dasar
Testulis: Essayatau MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
3




	Pengelolaan specimen

Pertumbuhan, pembiakan dan metabolisme






dr. Deby Anggraini
4

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
Memahami Pemeriksaan Jenis Bakteri Melalui Pewarnaan
Pemeriksaan Jenis Bakteri Melalui Pewarnaan
Pemeriksaan Jenis Bakteri Melalui Pewarnaan :
Alat-alat yang diperlukan.
Cara pewarnaan.
	Cara penilaian.
	Menentukan jenis bakteri dan hasil pemeriksaan.
Video
watching, Demonstrasi,
Self practicing atau simulasi.
Memperhatikan pejelasan teori dosen, membentuk kelompok, studi literature (mencari
informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara anggota kelompok, mendengarkan pemdapat kelompok lain
Menjelaskan materi, menyediakan sumber materi
yang dapat digunakan mahasiswa, memfasilitasi
mahasiswa untuk kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi kelompok tutorial
Ruang tutorial, LCD, Laptop, papan tulis, Buku Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Pemeriksaan Jenis Bakteri Melalui Pewarnaan
Testulis: Essayatau MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
5

Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu memahami dan
melaksanakan
Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi
Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi
Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi :
Pengertian tentang sterilisasi, desinfeksi, antiseptik, pengendalian mi-kroorganisme sacara fisik.

Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
6




	Macam-macam penanganan limbah.

Peranan tenaga kesehatan / bidan dalam sterilisasi dan desinfeksi.







dr. Deby Anggraini
7

Tatap muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’


Sterilisasi dan Desinfeksi (praktikum) :
1. Cara pemanasan.
	Cara kimiawi.

3.  Penggunaan  
     saringan

Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar Sterilisasi dan Desinfeksi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
8
UTS
9

Praktik
Tatap muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu memahami Konsep Dasar Sistem Imunologi
Konsep Dasar Sistem Imunologi
Konsep Dasar Sistem Imunologi :
 Dasar-dasar imunologi.
Penyakit infeksi karena imunologi pada ibu dan anak.
Prinsip-prinsip vaksin dan hypersensitive.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar Sistem Imunologi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
10

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x 60’
Mampu memahami Konsep Dasar-Dasar Mikrobiologi
Dasar-Dasar Mikrobiologi
Dasar-Dasar Mikrobiologi :
Dasar-dasar mikrobiologi.
	Jamur yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan menyusui.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar-Dasar Mikrobiologi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
11

Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’


Pratikum Mikrobiologi :
Alat-alat yang dibutuhkan.
Cara menggunakan alat-alat / bahan.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar-Dasar Mikrobiologi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
12

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’


	Macam-macam uji mikrobiologi (uji biokimia N,   Gonorrhoae, tes yudometri, pewarnaan, GIEMSA, Tes RPR.
Kuliah teori, Brainstroming.

Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar-Dasar Mikrobiologi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
13

Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu memahami Virologi
Virologi
Virologi :
Virologi dasar.
Kalsifikasi dan morfologi, reproduksi, hubungan virus dengan sel.
3.  Virus yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan menyusui.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Virologi
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
14

Tatap
muka
1x50’

Penugasan
1x50’

Belajar
Mandiri
1x60’
Mampu
memahami
Konsep Dasar Infeksi Nosokomial
Konsep Dasar Infeksi Nosokomial
Konsep Dasar Infeksi Nosokomial :
Definisi infeksi nosokomial.
Patogenesis infeksi nosokomial kuman oporturis.
	Cara pencegahan.
Peran bidan dalam penanggulangan infeksi nosokomial.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Konsep Dasar Infeksi Nosokomial
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
15

Praktik
Tatap
muka
2x100’

Praktik
Mandiri
2x60’
Mampu
Memahami Penatalaksanaan cara pencegahan infeksi nosokomial

Penatalaksanaan cara pencegahan infeksi nosokomial
Penatalaksanaan cara pencegahan infeksi nosokomial melalui :
Alat.
	Manusia.
Udara /  lingkungan.
Bahan / spesimen.
Kuliah teori, Brainstroming.
Tutorial
Memperhatikan
pejelasan teori 
dosen, membentuk kelompok,
studi
literature (mencari informasi), kerjasama dalam kelompok, diskusi antara 
anggota kelompok, mendengarkan pendapat kelompok lain
Menjelaskan materi,
menyediakan sumber materi
yang dapat 
digunakan mahasiswa
,memfasilitasi
mahasiswa untuk
kegiatan belajar, membuat kasus, memfasilitasi diskusi
kelompok tutorial
Ruang tutorial,
LCD, Laptop, papan tulis,
Buku
Sumber
…
Mengukur pemahaman mahasiswa tentang Penatalaksanaan cara pencegahan infeksi nosokomial
Testulis: Essay atau
MCQ,soal studikasus
dr. Deby Anggraini
16
UAS
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