


 

KU1 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 keahliannya; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 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, menyusun deskripsi saintifik 

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, 

dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

 

CPMK  

CPMK1  Memahami dan menerangkan aspek penting ilmu anatomi dan fisiologi yang terkait dengan bidang farmasi 

CPMK2 Memahami anatomi dan fisiologi sistem integumen 

CPMK3 Memahami anatomi dan fisiologi jaringan dan struktur tulang 

CPMK4 Memahami anatomi dan fisiologi jaringan otot 

CPMK5 Memahami anatomi dan fisiologi jaringan saraf 

CPMK6 Memahami anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom 

CPMK7 Memahami anatomi dan fisiologi sistem endokrin 

CPMK8 Memahami anatomi dan fisiologi jantung 

CPMK9 Memahami anatomi dan fisiologi pembuluh darah dan sirkulasi 

CPMK10 Memahami anatomi dan fisiologi pernafasan 

CPMK11 Memahami anatomi dan fisiologi pencernaan 

CPMK12 Memahami anatomi dan fisiologi ginjal 

 



 

DESKRIPSI SINGKAT MK Matakuliah Anatomi Fisiologi Manusia berisi pokok-pokok bahasan Anatomi dan Fisiologi tubuh manusia yaitu sistem 

Integumen, tulang, otot, jantung, pembuluh darah, syaraf, syaraf otonom, pencernaan, pernafasan dan ginjal. 

BAHAN KAJIAN/ 

MATERI PEMBELAJARAN 

1.  Sistem intergument 

2. Sistem skeleton 

3. Jaringan otot 

4. Sistem saraf 

5. Sistem endokrin 

6. Sistem Kardiovaskular 

7. Sitem Pernafasan 

8. Sistem Pencernaan 

9. Sistem Ekskresi 

PUSTAKA UTAMA 

1. Martini, Fundamentals of Anatomy and Physiology, 5th Ed. Prentice Hall, New  Jersey 

2. Tortora, G.J., and Anagnostakos, N.P., Principles of Anatomy and Physiology, 4th. Ed., Harper and Row Publ., New York 

3. Wood, M.G., 1998, Laboratory Textbook of Anatomy and Physiology ., Freeman Co., San Fransisco 

4. JR Levick, An Introduction to Cardiovascular Physiology, 4th Ed,  

5. Silbernagl S and Despopoulus, A., Taschenatlas der Physiologie, 4th Ed, Thieme Verlag 

 

PENDUKUNG 

 

DOSEN PENGAMPU Tiara Berliani, M.Si; Novi Irwan Fauzi, M.Si., Apt 

MATA KULIAH PRASYARAT  

  

MINGGU 

KE 

Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir 

tiap tahapan belajar) 

Indikator Penilaian Kriteria dan 

bentuk  penilaian 

Bentuk , metode 

pembelajaran dan 

penugasan 

(media & sumber 

belajar) 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 - Memahami 

definisi anatomi 

dan fisiologi 

- Ketepatan dalam memahami 

definisi anatomi dan fisiologi 

manusia 

- Ketepatan dalam memahami 

sistem homeostatis dan sistem 

integritas 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Pengantar 

Anatomi dan 

Fisiologi 

10 



 

- Ketepatan dalam memahami 

referensi studi anatomi 

(anatomi superfisial dan 

anatomi sectional) 

2 - Memahami sistem 

integumen 

- Ketepatan dalam memahami 

lapisan-lapisan epidermis, 

warna kulit, epidermis dan 

vitamin D3, serta faktor 

tumbuh epidermis 

- Ketepatan dalam memahami 

susunan dermis, sirkulasi dan 

persyarafan dermis 

- Ketepatan dalam memahami 

lapisan subkutan 

- Ketepatan dalam memahami 

struktur aksesoris seperti 

folikel rambut dna rambut, 

kelenjar kulit dan kuku 

- Ketepatan dalam memahami 

penuaan dan sistem integumen 

- Ketepatan dalam memahami 

integrasi dengan sistem lain 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Sistem 

integumen 

10 

3 - Memahami 

jaringan dan 

struktur tulang 

- Ketepatan dalam 

mengklasifikasikan tulang 

(ukuran tulang dan struktur 

tulang) 

- Ketepatan dalam memahami 

histologi tulang termasuk 

matriks tulang, sel-sel dalam 

tulang, tulang kompak dan 

tulang berongga 

- Ketepatan dalam memahami 

perkembangan dan 

pertumbuhan tulang termasuk 

ossifikasi intramembran, 

ossifikasi endochondral, 

suplai darah dan persyarafan 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

- Diskusi 

kelompok-

kelompok kecil 

- Presentasi 

- Jaringan dan 

struktur tulang 

10 



 

- Ketepatan dalam memahami 

sifat dimanis tulang termasuk 

efek latihan pada tulang, efek 

nutrisi dan hormon pada 

tulang, skeleton sebagai 

cadangan kalsium, 

penyembuhan patah tulang, 

penuaan dan sistem tulang 

4 - Memahami 

jaringan otot 

- Ketepatan dalam memahami 

jaringan otot dan sistem otot 

- Ketepatan dalam memahami 

anatomi otot skeleton termasuk 

susunan jaringan penghubung, 

pembuluh darah dan syaraf, 

mikro anatomi jaringan otot 

skelet 

- Ketepatan dalam memahami 

kontraksi otot skelet (teori 

Filament Sliding, kontrol 

aktivitas otot skelet, dan 

relaksasi) 

- Ketepatan dalam memahami 

mekanika otot (energi untuk 

aktivitas otot dan performans 

otot) 

- Ketepatan dalam memahami 

penuaan dan sistem otot 

- Ketepatan dalam memahami 

integritas dengan sistem lain 

- Ketepatan dalam memahami 

jaringan otot jantung 

- Ketepatan dalam memahami 

jaringan otot polos 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Jaringan otot 10 

5 - Memahami 

jaringan saraf 

- Ketepatan dalam  menelaah 

menyeluruh bagian sistem 

saraf 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

- Diskusi 

kelompok-

kelompok kecil 

- presentasi 

- saraf 10 



 

- Ketepatan dalam memahami 

saraf termasuk struktur saraf 

serta klasifikasi syaraf 

- Ketepatan dalam memahami 

neuroglia termasuk neuroglia 

SSP dan neuroglia sistem saraf 

perifer 

- Ketepatan dalam memahami 

fisiologi syaraf termasuk 

potensial transmembran, 

perubahan dalam potensial 

transmembran, serta potensial 

aksi 

6 - Memahami 

jaringan saraf 

- Ketepatan dalam memahami 

aktivitas sinaptik termasuk 

sinaps listri dan sinaps kimia 

- Ketepatan dalam memahami 

proses informasi termasuk 

potensial postsinaptik, inhibisi 

presinaps dan fasilitas, serta 

kecepatan pembentukan 

potensial aksi 

- Ketepatan dalam memahami 

integrasi dengan sistem lain 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Saraf 10 

7   UTS    

8 - Memahami sistem 

saraf otonom 

- Ketepatan dalam penalaahan 

menyeluruh tentang sistem 

saraf otonom 

- Ketepatan dalam memahami 

saraf simpatis termasuk 

ganglia kolateral dan medulla 

- Ketepatan dalam memahami 

adrenal, aktivasi simpatis, 

neurotransmitter dan fungsi 

simpatis 

- Ketepatan dalam memahami 

saraf parasimpatis termasuk 

susunan dan anatomi saraf 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Saraf otonom 10 



 

parasimpatis dan fungsi umum 

saraf 

- Ketepatan dalam memahami 

parasimpatis, aktivasi saraf 

parasimpatis dan pelepasan 

neurotransmitter 

- Ketepatan dalam memahami 

interaksi antara saraf simpatis 

dan saraf parasimpatis 

- Ketepatan dalam memahami 

integrasi dan pengawasan 

fungsi otonom termasuk reflek 

visceral dan pengawasan 

otonom tingkat tinggi 

9 - Memahami sistem 

endokrin 

- Ketepatan menelaah sistem 

endokrin termasuk struktur 

hormon, distribusi dan 

transportasi hormon, fungsi 

dan mekanisme kerja hormon, 

serta kontrol aktivitas endokrin 

- Ketepatan dalam memahami 

kelenjar pituitari meliputi 

pituitari anterior dan pituitari 

posterior 

- Ketepatan dalam memahami 

kelenjar tiroid meliputi folikel 

tiroid dan hormon tiroid, sel C 

kelenjar tiroid (kalsitonim) 

- Ketepatan dalam memahami 

kelenjar paratiroid meliputi 

sekresi hormon paratiroid 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Sistem endokrin 10 

10 - Memahami sistem 

endokrin 

- Ketepatan dalam memahami 

kelenjar adrenal meliputi 

korteks adrenal dan medula 

adrenal 

- Ketepatan dalam memahami 

kelenjar pineal 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

 - Sistem endokrin 10 



 

- Ketepatan dalam memahami 

jaringan endokrin sistem lain 

meliputi intestin, ginjal, 

jantung, timus, pankreas dan 

gonad 

- Ketepatan dalam memahami 

susunan interaksi hormon 

meliputi hormon dan 

pertumbuhan, hormon dan 

stres, hormon dan sifat, 

penuaan dan produksi hormon 

- Ketepatan dalam memahami 

integrasi dengan sistem lain 

11 - Memahami 

jantung 

- Ketepatan menelaah sistem 

kardiovaskuler secara umum 

- Ketepatan dalam memahami 

anatomi jantung meliputi 

perikardium, anatomi 

superfisial jantung, dinding 

jantung, susunan dan anatomi 

internal, jaringan penghubung 

dan tulang fibrous dan suplai 

darah ke jantung 

- Ketepatan dalam memahami 

denyut jantung meliputi sel-sel 

kontraktil, sistem konduksi, 

elektrokardiogram dan siklus 

jantung 

- Ketepatan dalam memahami 

dinamika jantung meliputi 

pengawasan cardiac output, 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi stroke volume,  

faktor-faktor yang 

mempengaruhi denyut jantung, 

latihan dan cardiac output 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

- Diskusi 

kelompok-

kelompok kecil 

- presentasi 

- Jantung 10 



 

12 - Memahami sistem 

pembuluh darah 

dan sirkulasi 

- Ketepatan dalam memahami 

anatomi pembuluh darah 

meliputi struktur dinsing 

pembuluh darah, perbedaan 

antara arteri dan vena, arteri, 

kapiler, vena dan distribusi 

darah 

- Ketepatan dalam memahami 

fisiologi kardiovaskuler 

meliputi tekanan, resistensi, 

penelaahan tekanan sirkulasi, 

tekanan darah arteri, 

perubahan kapiler, tekanan 

vena dan kembalinya darah ke 

jantung 

- Ketepatan dalam memahami 

pengaturan kardiovaskuler 

meliputi autoregulasi aliran 

darah dalam jaringan, 

mekanisme saraf, hormon dan 

pengaturan jantung 

- Ketepatan dalam memahami 

pola respon kardiovaskuler 

meliputi latihan dan sistem 

kardiovaskuler, respon 

kardiovaskuler terhadap 

hemorrhage 

- Ketepatan dalam memahami 

pembuluh darah meliputi 

sirkulasi pulmonal, sirkulasi 

sistemik dan sirkulasi fetus 

- Ketepatan dalam memahami 

penuaan dan sistem jantung 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Pembuluh darah 

dan sirkulasi 

10 

13 - Memahami sistem 

pernafasan 

- Ketepatan dalam memahami 

fungsi sistem pernafasan 

- Ketepatan dalam memahami 

susunan sistem pernafasan 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

Brainstorming - Pernafasan 10 



 

- Ketepatan dalam memahami 

sistem pernafasan atas 

meliputi hidung dan rongga 

hidung serta pharings 

- Ketepatan dalam memahami 

larings meliputi kartilago dan 

ligamen larings serta otot 

laringeal 

- Ketepatan dalam memahami 

trakhea 

- Ketepatan dalam memahami 

paru-paru 

- Ketepatan dalam memahami 

rongga dan membran pleural 

- Ketepatan dalam memahami 

fisiologi pernafasan meliputi 

ventilasi pulmonal, pertukaran 

gas pada membran respiratori, 

pengambilan dan penyaluran 

gas 

- Ketepatan dalam memahami 

pengawasan pernafasan 

meliputi pengaturan lokal 

transpor gas dan fungsi 

alveolar dan pusat pernafasan 

di otak 

- Ketepatan dalam memahami 

penuaan dan sistem respirasi 

14 - Memahami sistem 

pencernaan 

- Ketepatan dalam memahami 

rongga oral, pharings, dan 

esophagus 

- Ketepatan dalam memahami 

lambung meliputi anatomi 

lambung, pengaturan aktivitas 

gastrik, pencernaan dan 

absorpsi dalam lambung 

- Ketepatan dalam memahami 

usus halus dan organ kelenjar 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

- Diskusi 

kelompok-

kelompok kecil 

- presentasi 

- Pencernaan 10 



 

meliputi usus halus, 

pergerakan usus, pankreas, 

hati, kandung empedu, 

koordinasi antara sekresi dan 

absorpsi 

- Ketepatan dalam memahami 

usus besar meliputi cecum, 

kolon, rektum, histologi usus 

besar, dan fisiologi usus besar 

- Ketepatan dalam memahami 

digesti dan absorpsi meliputi 

pemrosesan dan absorpsi 

makanan, pencernaan dan 

absorpsi karbohidrat, lemak 

dan protein 

- Ketepatan dalam memahami 

absorpsi air, ion dan vitamin 

15 - Memahami sistem 

ginjal 

- Ketepatan dalam memahami 

susunan sistem ginjal 

- Ketepatan dalam memahami 

ginjal meliputi anatomi ginjal, 

suplai darah ke ginjal, 

persyaratan ginjal dan nefron 

- Ketepatan dalam memahami 

fisiologi ginjal meliputi prinsip 

dasar pembentukan urin, 

filtrasi, reabsorpsi dan sekresi, 

fungsi vasa recta 

- Ketepatan dalam memahami 

transpor, penyimpanan dan 

eliminasi urin meliputi ureter, 

kandung kemih, uretra, refleks 

mikurisi dan urinasi 

- Ketepatan dalam memahami 

integritas dan sistem lain 

Kriteria: 

Rubrik deskriptif 
 

- Diskusi 

kelompok-

kelompok kecil 

- presentasi 

- Ginjal 10 

16   UAS    

 



 

2. Rancangan Tugas 

 

SEKOLAH TINGGI FARMASI INDONESIA 

PROGRAM STUDI S1 FARMASI 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA KULIAH ANATOMI DAN FISIOLOGI 

KODE  FA 1106                            SKS      (3-1)                            SEMESTER I 

DOSEN PENGAMPU Seno Aulia Ardiansyah, M.Si., Apt 

BENTUK TUGAS  

Presentasi dan Poster 

JUDUL TUGAS 

Penyakit Akibat Parasit pada Manusia 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATA KULIAH 

 

- Mengetahui karakteristik dan mengklasifikasikan parasite 

- Mengetahui spesies parasite yang menyebabkan penyakit pada manusia dan memahami siklus hidup, patogenesis dan pencegahan penyakit akibat parasit 

DISKRIPSI TUGAS  

1. Tugas Presentasi 

1. Membentuk group kecil terdiri dari 5 orang mahasiswa 

2. Menyusun bahan diskusi berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber, yang didukung oleh data, baik data yang berskala nasional maupun internasional (jurnal, 

textbook, blog) 

3. Sumber data yang menggunakan literatur 5 tahun terakhir menjadikan bobot penilaian tinggi. 

4. Menyusun slide presentasi kemudian masing-masing group mempresentasikannya. 

5. Keberhasilan presentasi ditentukan oleh tampilan,penguasaan materi, kerjasama, penguasaan audient.    

 

2. Tugas Poster 

1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

2. Kalimatnya singkat, padat, jelas dan berisi 

3. Dikombinasikan juga dalam bentuk gambar 

4. Menarik minat untuk dilihat 

5. Bahan yang digunakan bagus, tidak mudak rusak, sobek. 

6. Ukuran Poster A3 (Ukuran 30 x 42 cm) 

 



 

METODE PENGERJAAN TUGAS  

A. Tugas Presentasi 

1. Penulusuran dan pengumpulan data 

2. Mendiskusikan dalam kelompok, item-item yang akan ditampilkan 

3. Mendiskusikan point-point penting yang akan di presentasikan 

4. Merancang dan menyusun slide presentasi. 

5. Uji coba presentasi dalam kelompoknya sendiri 

6. Persiapan presentasi di kelas. 

B. Tugas Poster 

1. Penulusuran dan pengumpulan data 

2. Mendiskusikan dalam kelompok, item-item yang akan ditampilkan 

3. Mendiskusikan point-point dan gambar penting yang akan di tampilkan dalam poster 

4. Merancang dan menyusun konten poster 

5. Mendesain poster 

 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN  

1. Slide Presentasi PowerPoint 

- Terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video clips. Minimun 10 slide. 

- Dikumpulkan softcopy format (*.ppt) 

- Tuliskan nama & NPM masing-masing anggota group, sertakan juga peran dan tugas masing-masing anggota group 

- Tugas dikumpulkan dalam folder dengan nama group, berisi : makalah (*.rtf), slide (*.ppt),daftar anggota group beserta masingmasing tugasnya, dan 

softcopy referensi yang digunakan 

2. Poster 

- Terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar 

- Dikumpulkan dalm bentuk hardcopy dan softcopy fortam (*jpeg) 

- Kalimatnya singkat, padat, jelas dan berisi 

- Bahan yang digunakan bagus, tidak mudak rusak, sobek. 

- Ukuran Poster A3 (Ukuran 30 x 42 cm) 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN  

Rubrik Deskriptif  

JADWAL PELAKSANAAN  

a. Pembentukan group : 28 April 2018 

b. Pengumpulan Poster : 7 Mei 2011 

c. Pelaksanaan Perentasi : 7 Mei 2011 & 14 Mei 2011  

d. Pengumuman hasil evaluasi : 21 Mei 201 

LAIN-LAIN  



 

 

DAFTAR RUJUKAN  

1. Entjang I, 2001, Mikrobiologi dan Parasitologi, Citra Aditya Bakti, Bandung 

2. Soedarto, 1995, Helmintologi kedokteran, EGC 

3. Gandahusada, dkk, 2002, Parasitologi Kedokteran, FKUI, Jakarta 

4. Depkes RI, 1989, Parasitologi Medik (Protozoolog), Depkes RI. 

 

3. Assesment (Rubric) 

1. Tugas Presentasi  
 

Dimensi Sangat baik Baik Batas Kurang memuaskan Di Bawah Harapan Poin 

Organisasi Presentasi terorganisasi 

dengan menyajikan fakta yang 

didukung oleh contoh yang 

telah dianalisis sesuai konsep 

(9-10) 

Presentasi terorganisasi 

dengan baik dan 

menyajikan fakta yang 

meyakinkan untuk 

mendukung kesimpulan-

kesimpulan. 

(6-8) 

Presentasi mempunyai fokus 

dan menyajikan beberapa bukti 

yang mendukung kesimpulan-

kesimpulan. 

(4-5) 

Cukup fokus, namun 

bukti kurang mencukupi 

untuk digunakan dalam 

menarik kesimpulan 

(3-2) 

Tidak ada organisasi 

yang jelas. Fakta tidak 

digunakan untuk 

mendukung pernyataan. 

(0-1) 

 

Isi Isi mampu menggugah 

pendengar untuk 

mengambangkan pikiran 

(14-15) 

Isi akurat dan lengkap. 

Para pendengar 

menambah wawasan baru 

tentang topik tersebut.  

(10-13) 

Isi secara umum akurat, tetapi 

tidak lengkap. Para pendengar 

bisa mempelajari beberapa 

fakta yang tersirat, tetapi 

mereka tidak menambah 

wawasan baru tentang topik 

tersebut. 

(6-9) 

Isinya kurang akurat, 

karena tidak ada data 

faktual, tidak 

menambah pemahaman 

pendengar 

(3-5) 

Isinya tidak akurat atau 

terlalu umum. 

Pendengar tidak belajar 

apapun atau kadang 

menyesatkan. 

(0-3) 

 

Poin Total 
 

 

*PoinTotal Maksimal = 25 x 4 = 100  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Tugas Poster 
 

Aspek / 

Kategori / 

Kriteria 

Sangat baik 
 

Baik 
 

Batas 
 

Kurang memuaskan 
 

Poin 

Isi / teks 

Isi teks singkat, padat akan 

informasi, jelas keterbacaannya (9-

10) 

Dua dari kriteria isi / teks yang 

baik dipenuhi, sementara salah 

satu kriteria tidak dipenuhi (6-8) 

Hanya salah satu dari 

kriteria isi / teks yang baik 

dipenuhi, sementara dua 

kriteria tidak dipenuhi (4-5) 

Isi teks terlalu panjang, miskin 

informasi, tidak jelas 

keterbacaannya (seluruh kriteria 

tidak terpenuhi) (3-2) 

 

Desain 

Warna menarik, ukuran elemen 

penyusun proporsional, pesan yang 

ingin disampaikan menjadi pusat 

perhatian (ketiga kriteria terpenuhi) 

keterbacaannya (9-10) 

Dua dari kriteria desain yang baik 

dipenuhi, sementara salah satu 

kriteria tidak dipenuhi (6-8) 

Hanya salah satu dari 

kriteria desain yang baik 

dipenuhi, sementara dua 

kriteria tidak dipenuhi (4-5) 

Warna, ukuran elemen penyusun, 

pusat perhatian tidak menunjukkan 

desain yang baik (seluruh kriteria 

tidak terpenuhi) (3-2) 

 

Gambar 

Gambar menarik, bermakna sebagai 

penyampai pesan, dan orisinil 

(ketiga kriteria terpenuhi) (9-10) 

Dua dari kriteria gambar yang 

baik dipenuhi, sementara salah 

satu kriteria tidak dipenuhi (6-8) 

Hanya salah satu dari 

kriteria gambar yang baik 

dipenuhi, sementara dua 

kriteria tidak dipenuhi (4-5) 

Gambar tidak menarik, tidak 

bermakna sebagai penyampai 

pesan, dan tidak orisinil (seluruh 

kriteria desain yang baik tidak 

terpenuhi) (3-2) 

 

Ketersampaian 

Pesan 

Pesan sangat mudah ditangkap 

pembaca (9-10) 

Pesan cukup mudah ditangkap 

pembaca (6-8) 

Pesan sulit ditangkap 

pembaca (4-5) 

Pesan tidak dapat ditangkap 

pembaca (3-2) 

 

Nilai Total  

 

Poin Total : 40 x 2.5 = 100 Poin 

 

Bobot nilai akhir : 

 

Nilai  =  poster (50%) + presentasi (50%) 

 

 

 

 

 

 



 

4. Contoh Soal  

 

1. Pada Plasmodium sp. bentuk yang menginfeksi hepatosit (stadium ekso-eritrositik ; belum masuk ke dalam sel darah merah) adalah….. 

a. Schizogoni 

b. Sporogoni 

c. Sporozoit 

d. Merozoit 

e. Gametosit  

 

2. Parasite yang mengeluarkan enzim hialuronidase dan  merusak selaput lendir dan invasi usus yaitu…. 

a. Trypanosoma evansi 

b. Balantidium coli 

c. Entamoeba histolytica 

d. Trichomonas vaginalis 

e. Toxoplasma gondii 

 

3. Cara infeksi parasite berikut yaitu melalui makanan yang tertelan, dan biasanya ditularkan melalui kaki lalat atau kecoa, yaitu…. 

a. Trypanosoma evansi 

b. Balantidium coli 

c. Entamoeba histolytica 

d. Trichomonas vaginalis 

e. Toxoplasma gondii 

 

4. Seorang pasien mengalami gejala bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada penis, rasa gatal sepanjang alat kelamin serta rasa sakit 

saat kencing, bengkak, panas dan nyeri pada pangkal paha, pasien tersebut mengalami infeksi yang disebabkan oleh parasite….. 

a. Trypanosoma evansi 

b. Balantidium coli 

c. Entamoeba histolytica 

d. Trichomonas vaginalis 

e. Toxoplasma gondii 

 

 



 

5. Pada Toxoplasma gondii, ookista dikeluarkan melalui feces dan bila tertelan oleh manusia atau hewan lain, berkembang menjadi bentuk 

yang dapat memperbanyak diri dengan cepat, yaitu….. 

a. Sporozoit 

b. Trofozoit  

c. Bradizoit 

d. Sporokista 

e. Schizogony   

 

 

II. PERAN SEBAGAI FASILITATOR/TOUR GUIDE 

 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Mikrobiologi dan Parasitologi berisi pokok bahasan mengenai sejarah mikrobiologi dan parasitologi yang ada hubungannya 

dengan bidang farmasi, karakteristik biologis mikroorganisme (bakteri, jamur, virus dan protozoa), pertumbuhan dan kontrol pertumbuhan 

mikroorganisme termasuk di dalamnya konsep antibiosis dan antiseptIsis, mekanisme kerja, pengujian daya dan resistesi zat-zat 

antimikroorganisme, prinsip dasar penyakit infeksi dan mekanisme patogenesis mikroorganisme, prinsip dasar tentang parasit yang 

berhubungan dengan helminthologi (Nematoda usus, jaringan, Trematoda dan Cestoda), Entomologi (Vektor dan Hospes perantara; 

insektisida dan Resistensi; gangguan dan penyakit yang disebabkan oleh serangga), Protozoology (Protozoa usus, atrial, jaringan dan 

protozoa darah). 

 

2. Tujuan 

Mahasiswa dapat memahami dan menerangkan aspek penting ilmu mikrobiologi dan parasitologi yang terkait dengan bidang farmasi; 

membedakan karakteristik, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi mikroorganisme; mengetahui spesies parasit yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan memahami siklus hidup, patogenesis dan pencegahan penyakit akibat parasit; mendeskripsikan faktor-faktor 



 

pertumbuhan dan memilih metode pengendalian mikroorganisme; serta menerangkan, melakukan dan memilih metode indentifikasi dan 

klasifikasi analisis mikroba untuk produk farmasi. 

3. Kompetensi 

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui spesies parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia dan memahami siklus hidup, 

patogenesis dan pencegahan penyakit akibat parasit. 

4. Kasus dalam pembelajaran 

BPOM menemukan  27 Merek Ikan Makarel Kalengan Mengandung Cacing. 

Pertanyaan : 

1. Dari manakah cacing tersebut berasal? Mengapa bisa demikian? Apa yang terjadi? 

2. Cacing apa yang ada dalam kemasan ikan makarel? 

3. Bagaimana ciri-ciri cacing yang terdapat pada ikan makarel? 

4. Termasuk golongan cacing parasit apakah cacing tersebut? 

5. Benarkah aman jika dikonsumsi oleh manusia seperti yang dikemukaan oleh Menteri Kesehatan RI? 

 

5. Target Kompetensi 

- Mengetahui karakteristik dan mengklasifikasikan parasit 

- Mengetahui spesies parasite yang menyebabkan penyakit pada manusia dan memahami siklus hidup, patogenesis dan pencegahan 

penyakit akibat parasit 

 

 

 

 


