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Deskripsi Mata Kuliah :  Mata kuliah ini akan membahahas mengenai klasifikasi penyakit, penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, arterosklerosis, 

Diabetes Mellitus, Kanker, psikosis dan neurosis, kecelakaan lalu lintas,, gastritis, rematik, osteoporosis, penyakit malnutrisi dan 

penyakit ginjal. . Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. 

 

Standart Kompetensi : Mahasiswa mampu menjelaskan sebaran masalah, etiologi, patofisiologi, gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan dan pencegahan 

penyakit  penyakit jantung koroner, hipertensi, stroke, arterosklerosis, Diabetes Mellitus, Kanker, psikosis dan neurosis, kecelakaan lalu 

lintas,, , rematik, osteoporosis, penyakit malnutrisi dan penyakit ginjal 

 

 

 



Pert

emu

an 

ke 

Komptensi Dasar Indikator Pokok 

Bahasan/ 

Materi 

Sub Pokok Bahasan Aktivitas Pembelajaran  Rujukan 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

gambaran 

perkuliahan, materi 

yang akan 

dipelajari, dan 

manfaat mata 

kuliah 

- Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

deskripsi dan 

kompetensi mata 

kuliah 

- Mahasiswa mampu 

menyebutkan 

materi dan manfaat 

mata kuliah 

Penjelasan dan 

kontrak 

Perkuliahan 

a. Deskripsi, 

Kompetensi, dan 

materi dari mata 

kuliah 

b. Mata kuliah 

epidemiologi 

penyakit tidak 

menular dari 

kurikulum kesehatan 

masyarakat 

c. Manfaat 

epidemiologi 

penyakit tidak 

menular 

d. Aturan kuliah & 

motivasi belajar 

a. Perkenalan 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang Silabi 

dan kontrak kuliah  

c. menjelaskan pengertian, lingkup, manfaat dan 

keterkaitannya dengan kompetensi kesehatan 

masyarakat 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

Silabi, 

RPKPS, 

dan 

Kontrak 

Kuliah 

2 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

lingkup klasifikasi 

penyakit 

Mahasiswa mampu: 

a. Menjelaskan 

dasar klasifikasi 

penyakit. 

b. menjelaskan 

klasifikasi 

penyakit 

Pengenalan 

berbagai 

macam 

penyakit tidak 

menular 

a. Cara Klasifikasi 

penyakit 

b. Klasifikasi penyakit 

a. menerangkan cara klasifikasi penyakit  

b. menjelaskan klasifikasi penyakit 

c. Memberitahukan materi yang akan datang 

d. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

3 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit jantung 

Mahasiswa mampu: 

Menjelaskan PJK   

a. Pengertian 

Pengenalan 

penyakit 

Penyakit jantung 

koroner akan 

membahas tentang : 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian PJK 

(Bustan MN, 

2007) 



koroner (PJK)  b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

jantung 

koroner 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

Pencegahan 

c. menerangkan sebaran masalah, etiologi, 

pathofisiologi, gejala dan tanda, pemeriksaan, 

pengobatan dan pencegahan. 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

4 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit Hipertensi 

Mahasiswa mampu : 

menjelaskan 

penyakit 

hipertensi 

meliputi  

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Pengenalan 

penyakit 

hipertensi 

Penyakit Hipertensi 

akan membahas tentang 

: 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian penyakit hipertensi. 

c. menerangkan sebaran masalah, etiologi, 

pathofisiologi, gejala dan tanda, pemeriksaan, 

pengobatan dan pencegahan 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

5 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit stroke 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit stroke 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

Pengenalan 

penyakit stroke 

Penyakit Stroke akan 

membahas tentang : 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian penyakit stroke 

c. menerangkan sebaran masalah, etiologi, 

pathofisiologi, gejala dan tanda, pemeriksaan, 

pengobatan dan pencegahan 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 



h. Pencegahan 

 

  

5 

6 

 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit 

arterosklerosis 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit 

arterosklerosis 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Pengenalan 

penyakit 

arterosklerosis 

Penyakit Stroke akan 

membahas tentang : 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian penyakit arterosklerosis 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan. 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

6 

7 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit diabetes 

mellitus 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit 

arterosklerosis 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Pengenalan 

Penyakit 

diabetes 

mellitus 

Penyakit diabetes 

mellitus akan 

membahas tentang : 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian  penyakit diabetes mellitus. 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan. 

d. Memberitahukan materi untuk persiapan 

UTS 

e. Memberi motivasi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendali

an. PTM, 

2013) 

8 
 

  

9 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

Pengenalan 

penyakit 

Penyakit Kanker akan 

membahas tentang : 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

(Bustan MN, 



9 penyakit Kanker. penyakit 

arterosklerosis 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Kanker. a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

pengertian penyakit Kanker 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

10 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit neurosis 

dan psikosis. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit 

arterosklerosis 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Pengenalan 

penyakit 

neurosis dan 

psikosis. 

Penyakit neurosis dan 

psikosis akan 

membahas tentang : 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian penyakit psikosis dan neurosis. 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

1

1 

11 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit akibat 

kecelakaan lalu 

lintas. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit 

arterosklerosis 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

Pengenalan 

Penyakit akibat 

kecelakaan lalu 

lintas. 

Penyakit akibat 

kecelakaan lalu lintas 

akan membahas tentang 

: 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

pengertian penyakit kecelakaan lalu lintas. 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan 

d. menjelaskan cara analisis hasil susceptibility 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 



d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

test 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 

f. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

2013) 

12 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit Rematik 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

penyakit rematik 

meliputi : 

a. Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

Pengenalan 

penyakit 

rematik 

Penyakit  rematik akan 

membahas tentang : 

a..Pengertian 

b. Sebaran masalah 

c. Etiologi 

d. Pathofisiologi 

e. Gejala dan tanda 

f. Pemeriksaan 

g. Pengobatan 

h. Pencegahan 

 

 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

penyakit rematik 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

sebaran masalah, etiologi, pathofisiologi, 

gejala dan tanda, pemeriksaan, pengobatan 

dan pencegahan 

d. Memberitahukan materi yang akan datang 

e. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

13 Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

penyakit  

Mahasiswa mampu 

menjelaskan : 

a. Konsep spraying 

b. bahan dan alat 

c. prosedur 

pelaksanaan 

d. analisis hasil  

 

Spraying a. Konsep spraying 

b. bahan dan alat 

c. prosedur pelaksanaan 

d. analisis hasil 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

konsep spraying 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

bahan dan alat spraying 

d. menjelaskan cara analisis hasil spraying 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 

f. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

1

2 

14 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

konsep uji efikasi 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan : 

a. Konsep uji efikasi 

pada rayap 

Uji Efikasi 

pada Rayap 

a. Konsep uji efikasi 

pada rayap 

b. bahan dan alat 

c. prosedur pelaksanaan 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

konsep uji efikasi pada rayap 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 



pada rayap b. bahan dan alat 

c. prosedur 

pelaksanaan 

d. analisis hasil  

 

d. analisis hasil bahan dan alat uji efikasi pada rayap 

d. menjelaskan cara analisis hasil uji efikasi 

pada rayap 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 

f. Memberi tugas membaca referensi 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Direktorat 

Pengendalia

n. PTM, 

2013) 

1

3 

15 

Mahasiswa akan 

dapat menjelaskan 

konsep uji predasi 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan : 

a. Konsep uji 

predasi 

b. bahan dan alat 

c. prosedur 

pelaksanaan 

d. analisis hasil  

 

Uji Predasi a. Konsep uji predasi 

b. bahan dan alat 

c. prosedur 

pelaksanaan 

d. analisis hasil 

a. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya 

b. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

konsep uji predasi 

c. menjelaskan kepada mahasiswa tentang 

bahan dan alat uji predasi 

d. menjelaskan cara analisis hasil uji predasi 

e. Memberitahukan materi yang akan datang 

f. Memberitahukan materi untuk persiapan 

UAS 

g. Memberi motivasi 

 

 

Alat bantu: Slide, laptop, & LCD 

Teknik : Ceramah, Diskusi, Tanya jawab 

(Bustan MN, 

2007) 

(Anis, 2006) 

(Direktorat 

Pengendali

an. PTM, 

2013) 

16 UAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level Taksonomi  :  

Pengetahuan 50% 

Pemahaman 50% 

Penerapan 0 

Analisis 0 

Sintesis 0 

Evaluasi 0 

 

 

Komposisi Penilaian   :   

 

 

Aspek Penilaian 

 

Prosentase 

(%) 

Ujian Akhir Semester  40 

Ujian Tengah Semester 40 

Tugas 20 

Total  100 
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