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SCPL 3. Menerapkan konsep, prinsip dan prosedur dasar  biologi untuk 
merancang penyelidikan dalam bidang kesehatan sebagai usaha untuk  
memecahkan masalah tentang metabolit nutrisi, parasit dan polusi 
lingkungan terhadap disfungsi hormonal, respon imun, fisiologi dan 
malformasi serta penanggulangannya melalui regulasi ekspresi gen oleh 
nutrisi,  dengan menggunakan aplikasi teknologi sehingga dapat 
memformulasikan solusi dengan benar dan mengambil keputusan secara 
tepat 
  

CPMK 1. Menguasai konsep-konsep dasar Teratologi yang terintegrasi dengan 
struktur perkembangan hewan, fisiologi hewan, serta genetika secara 
cermat, kritis dan sistematis. 

2. Menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur dalam kajian Teratologi 
untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan teratologi melalui 
pendekatan ilmiah sehingga diperoleh data yang akurat dan akuntabel 
dengan memanfaatkan iptek  

3. Merancang dan melakukan penyelidikan secara mandiri maupun 
kelompok secara kreatif dan inovatif dengan menemukan, menganalisis, 
serta memecahkan permasalahan di bidang kesehatan dan tertologi 
secara komprehensif dan sistematik 

 
 



Sub-CPMK 1.1 Mendeskripsikan pengertian teratologi dan hubungan teratologi 
dengan cabang ilmu biologi lainnya, dan sejarah perkembangan 
teratologi 

1.2 Mendeskripsikan klasifikasi dan epidemiologi kelainan perkembangan 
1.3   Menganalisis  fase-fase kritis perkembangan embrio. 
1.4 Mendeskripsikan metode diagnosis kelainan perkembangan  fetus 

dalam uterus 
1.5 Mendeskripsikan metode diagnosis kelainan perkembangan  fetus 

dalam uterus 
 
2.1 Menganalisis  fase-fase kritis perkembangan embrio 
2.2 Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kelainan  perkembang- 

an 
2.3 Menganalisis pertimbangan embriologis dalam study teratology 
2.4 Menganalisis mekanisme kerja teratogen dalam menyebabkan kelainan 

perkembangan 
 
3.1  Mendeskripsikan metodologi penelitian teratology 
3.2 Melakukan penelitian teratology secara prosedural dan sistematis 
3.3  Merancang proposal penelitian teratology yang kreatif dan inovatif 
 
 

 
 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-

muan 

Kode 

CPM

K 

Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi PengalamanBelajar Sumber 

Belajar 

(kode) 

Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 1 1.1  

Mendeskripsikan 

pengertian 

Pendahuluan 

Pengertian-pengertian yang 

terkait dengan Teratologi; 

Diskusi dan tanya jawab 

mengenai pengertian 

teratologi, terata, 

  1, 2, 3, 4 Tes 

penguasaan 

konsep 



teratologi dan 

hubungan teratologi 

dengan cabang ilmu 

biologi lainnya, dan 

sejarah 

perkembangan 

teratologi 

hubungan Teratologi dengan 

cabang-cabang ilmu lainnya; 

sejarah dan perkembangan 

Teratologi 

teratogenik, hubungan 

teratologi dengan 

cabang ilmu biologi 

lainnya; sejarah dan 

perkembangan 

teratologi 

 

 

 

2 1 1.2 

Mendeskripsikan 

klasifikasi dan 

epidemiologi 

kelainan perkem-

bangan 

Klasifikasi dan epidemiologi 

kelainan perkembangan 

Klasifikasi kelainan 

perkembangan (congenital 

defects); klasifikasi malformasi 

berdasarkan kejadiannya selama 

organogenesis; epidemiologi 

kelainan perkembangan 

 

Diskusi dan tanya jawab 

untuk mengidentifitasi 

macam-macam 

kelainan perkembangan 

- Menjawab 
pertanyaan 
tentang 
epidemiologi 
suatu kelainan 
perkembanga
n pada 
manusia di 
suatu negera 
dengan 
memanfaat-
kan teknologi 
informasi. 

1, 3, 4 Tes 

penguasaan 

konsep 

 

 

 

3 2 2.1 

Menganalisis  fase-

fase kritis 

perkembangan 

embrio 

Fase-fase kritis perkembangan 

embrio 

Fase gemetogenesis; fase embrio 

praimplantasi; fase embrio 

pascaimplantasi; 

fase fetus 

 

-  Mendiskusikan fase-

fase perkembangan 

embrio 

-  Menganalisis fase 

kritis perkembangan 

embrio 

 - Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

  2,3 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Tes 

performance 



4 2 2.2  

Menganalisis faktor-

faktor penyebab 

terjadi- nya kelainan  

per-kembangan 

 

Faktor-faktor penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan:  

Faktor-faktor genetis; faktor-

faktor eksterna; analisis kritis 

artikel jurnal ilmiah. 

- Merumuskan masalah 

-  Menyusun makalah 

tentang faktor-faktor 

genetis penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan 

-  Menyusun makalah 

tentang faktor-faktor 

genetis penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan 

-  Mempresentasikan 

makalah 

-  Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menganalisis 

kritis artikel 

jurnal ilmiah 

terkait dengan 

faktor-faktor 

penyebab 

terjadinya 

kelainan 

perkembanga

n 

1, 3, 4 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Portofolio 

- Tes 

performance 

5 2 2.3  

Menganalisis 

pertimbangan 

embriologis dalam 

study teratology 

 

Pertimbangan embriologis dalam 

studi  teratology  

Pertimbangan spesies/ hewan 

coba; pertimbangan waktu 

perlakuan; pertimbangan dosis; 

pertimbangan cara perlakuan 

teratogen. 

Melakukan brain 

storming mengenai hal-

hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam 

studi teratologi 

  3,5,6,7 Tes 

penguasaan 

konsep 

 

6 3 3.1  

Mendeskripsikan 

metodologi 

penelitian teratology 

 

Metodologi penelitian teratology 

Penentuan hewan coba; 

penentuan waktu perlakuan 

teratogen; penentuan besarnya 

dosis perlakuan; teknis perlakuan 

zat pada hewan coba. 

 

Melakukan brain 

storming mengenai tata 

cara penelitian dalam 

studi teratologi 

  3,5,6,7 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Tes 

Performance 



7 3 3.2  

Melakukan 

penelitian teratology 

secara prodedural 

dan sistematis 

 

Pengembangbiakan hewan coba 

(mencit) 

Syarat-syarat pengawinan hewan; 

penentuan tahapan siklus estrus;  

persiapan kandang; - pengawinan 

hewan;  deteksi keberhasilan 

kawin hewan 

- Mengidentifikasi 

tahapan siklus estrus 

mencit dengan teknik 

lavage vagina. 

- Mempersiapkan 

kandang mencit 

- Mengawinkan mencit 

- Menentukan 

keberhasikan kawin 

mencit (= h0 

kebuntingan) 

  3,5,6,7 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Portofolio 

- Tes 

Performance 

8-9 3 3.2  

Melakukan 

penelitian teratology 

secara prodedural 

dan sistematis 

Penelitian teratologi: 

Pengaruh bahan alam terhadap 

perkembangan embrio mencit 

 

 

- Merancang penelitian 

teratologi 

-  Melakukan penelitian 

pengaruh bahan alam 

terhadap 

perkembangan embrio 

mencit 

- Mendidkusikan  

 

  3,5,6,7 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Portofolio 

- Tes 

Performance 

10 3 3.2  

Melakukan 

penelitian teratology 

secara prodedural 

dan sistematis 

 

Pemrosesan fetus dari hewan 

yang diperlakukan 

 - pewarnaan rangka 

 - razor blade sectioning 

-  Melakukan 

pembedahan mencit 

yang telah 

diperlakukan 

-  Memroses fetus hasil  

penelitian untuk 

teknik perwarnaan 

rangka dan teknik 

razor blade sectioning 

  3,5,6,7 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Tes 

Performance 



11 (2) 2.4  

Menganalisis 

mekanisme kerja 

teratogen dalam 

menyebabkan 

kelainan 

perkembangan 

 

Mekanisme kerja teratoen: 

- dalam tubuh maternal 

- dalam plasenta 

- dalam tubuh embrio 

- Merumuskan masalah 

- Menyusun makalah 

mengenai mekanisme 

kerja teratogen 

- Mempresentasikan 

makalah 

- Diskusi dan tanya 

jawab 

 Menjawab 

pertanyaan 

tentang 

mekanisme 

kerja suatu 

teratogen 

yang 

menyebabkan 

kelainan 

perkembanga

n, dengan 

memanfaatka

n teknologi 

informasi 

2, 3, 4 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Portofolio 

- Tes    

Performance 

12 (1)(2) 1.5 Mendeskripsikan 

metode diagnosis 

kelainan 

perkembangan  

fetus dalam uterus 

 

Metode diagnosis kelainan 

perkembangan fetus dalam 

uterus 

- teknik amniocentesis 

- teknik sampling villi korion 

- teknik pemeriksaan pola 

kromatin seks  

- teknik kultur sel 

- teknik ultrasonografi (USG) 

 

- Merumuskan masalah 

- Menyusun makalah 

tentang metode 

diagnosis keainan 

perkembangan fetus 

dalam uterus 

- Mempresentasikan 

makalah 

- Diskusi dan tanya 

jawab 

   Mendeskripsi 

kan kelainan 

perkembang-

an  yang dapat 

dideteksi 

melalui teknik 

amnio-

centesis, 

sampling villi 

korion, 

pemeriksaan 

pola kromatin 

seks, dan ul-

trasonografi 

(USG) dengan 

1, 3, 4 - Tes 

penguasaan 

konsep 

- Portofolio 

- Tes    

Performance 



memanfaatkan 

teknologi 

informasi  

13-16  3.3  

 Merancang 

proposal penelitian 

teratology yang 

kreatif dan inovatif 

 

Proposal  Penelitian Teratologi - Menemukan masalah 

penelitian yang 

berpotensi untuk 

diteliti, melalui 

pengkajian artikel-

artikel dalam jurnal 

ilmiah 

- Menyusun proposal 

dengan acuan artikel 

jurnal yang sesuai 

-  Mempresentasikan 

draf proposal 

penelitian, 

- Saling menilai dan 

saling memberi 

masukan terhadap 

usulan penelitian 

- Merevisi proposal 

penelitian 

  3,5,6,7 - Portofolio 

- Tes 

performance 

 

Sumber Belajar: 

1. Moore, K.L. 1989. Before We are Born. Philadelphia: W.B. Saunders. 

2. O’Rahilly, R. Dan Muller, F. 2001. Human Embryology & Teratology. New York: John Wiley & Sons. 

3. Persaud, T.V.N., Chudley, A.E. dan Skalko, R.G. 1985. Basic Concepts in Teratology. New York: Alan R. Liss. 

4. Saddler, T.W., 1997. Embriologi Kedokteran Langman. (Alih Bahasa: Suyono). Jakarta:  EGC. 

5. Schardein, J. 1985. Chemically Induced Birth Deffect. New York: Marcell Deccer 



6. Taylor, P. 1986. Practical Teratology. London: Academic Press. 

7. Wilson, J. dan Warkany, J. 1965. Teratology. Chicago: The University of Chicago Press. 

 

 

 Penilaian dan Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan sepanjang semester. Aspek-aspek yang dinilai berupa aspek kognitif, afektif, maupun kinerja 

dalam bentuk proposal penelitian dan produk lain yang dikumpulkan dalam portofolio. Bobot masing-masing penilaian adalah: 

a. Tes penguasaan konsep  (S1)                                                       : 40% 

b. Portofolio (laporan praktikum, makalah, proposal penelitian) (S2)  : 25% 

c. Penilaian performance  (presentasi, kinerja praktikum) (S3)             : 20% 

d. Aktivitas (kehadiran, diskusi) (S4)                                            : 15% 

 

 

 
 
 

  



PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

AktivitasBelajar Penilaian 

Offline/ TatapMuka Online-Sinkron Online-Asinkron 
1 1 

1.1 
Diskusi dan tanya jawab 

mengenai pengertian teratologi, 

terata, teratogenik, hubungan 

teratologi dengan cabang ilmu 

biologi lainnya; sejarah dan 

perkembangan teratology 

 

  Tes penguasaan konsep 

 

 

 

2 1 
1.2 

Diskusi dan tanya jawab untuk 

mengklasifikasikan kelainan 

perkembangan fetus 

 Menjawab pertanyaan tentang 
epidemiologi suatu kelainan 
perkembangan pada manusia di 
suatu negera dengan 
memanfaatkan teknologi 
informasi. 

Tes penguasaan konsep 

 

3 2 
2.1 

-  Mendiskusikan fase-fase 

perkembangan embrio 

-  Menganalisis fase kritis 

perkembangan embrio 

 - Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

  - Tes penguasaan konsep 

- Tes performance 

4 2 
2.2 

- Merumuskan masalah 

-  Menyusun makalah tentang 

faktor-faktor genetis penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan 

-  Menyusun makalah tentang 

 Menganalisis kritis artikel jurnal 

ilmiah online   terkait dengan 

faktor-faktor penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan 

- Tes penguasaan konsep 

- Portofolio 

- Tes performance 



faktor-faktor genetis penyebab 

terjadinya kelainan 

perkembangan 

-  Mempresentasikan makalah 

-  Diskusi dan tanya jawab 

5  2 
2.3 

Melakukan brain storming 

mengenai hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam studi 

teratologi 

  Tes penguasaan konsep 

 

 

 

6  3 
3.1 

Melakukan brain storming 

mengenai tata cara penelitian 

dalam studi teratologi 

  - Tes penguasaan konsep 

- Tes Performance 

7 3 
3.2  

- Mengidentifikasi tahapan siklus 

estrus mencit dengan teknik 

lavage vagina. 

- Mempersiapkan kandang 

mencit 

- Mengawinkan mencit 

- Menentukan keberhasikan 

kawin mencit (= h0 

kebuntingan) 

  - Tes penguasaan konsep 

- Portofolio 

- Tes Performance 

8 3 
3.2 

-  Berlatih menghitung dosis 
perlakuan 

-  Mengkonversi dosis dari hewan 
yang satu ke hewan yang lain 

- Berlatih memberi perlakuan    
pada hewan coba (mencit) 
dengan cara gavage dan 
parenteral (suntikan). 
Selanjutnya pemberian 

   



perlakukan pada mencit 
dilakukan selama organogenesis 
(di luar jam kuliah) 

9 3 
3.2 

- Mendiskusikan teknik 
pengamatan kelainan 
perkembangan fetus dan cara 
memproses fetus hasil 
penelitian 

  Tes penguasaan konsep 

 

 

 

10 3 
3.2 

-  Melakukan pembedahan 

mencit yang telah diperlakukan 

-  Memproses fetus hasil  

penelitian untuk teknik 

perwarnaan rangka dan teknik 

razor blade sectioning 

 

   

11 2 
2.4 

- Merumuskan masalah 

- Menyusun makalah mengenai 

mekanisme kerja teratogen 

- Mempresentasikan makalah 

- Diskusi dan tanya jawab 

 Menjawab pertanyaan tentang 

mekanisme kerja suatu 

teratogen yang menyebabkan 

kelainan perkembangan, dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi 

- Tes penguasaan konsep 

- Portofolio 

- Tes Performance 

12 1 
1.5 

- Merumuskan masalah 

- Menyusun makalah tentang 

metode diagnosis keainan 

perkembangan fetus dalam 

uterus 

- Mempresentasikan makalah 

- Diskusi dan tanya jawab 

   Mendeskripsikan kelainan 

perkembangan  yang dapat 

dideteksi melalui teknik amnio-

centesis, sampling villi korion, 

pemeriksaan pola kromatin seks, 

dan ultrasonografi (USG) dengan 

memanfaatkan teknologi 

informasi  

 

- Tes penguasaan konsep 

- Portofolio 

- Tes Performance 



13 3 
3.3 

- Menemukan masalah penelitian 

yang berpotensi untuk diteliti, 

melalui pengkajian artikel-

artikel dalam jurnal ilmiah 

- Menyusun proposal dengan 

acuan artikel jurnal yang sesuai 

- Mempresentasikan draf 

proposal penelitian, 

- Saling menilai dan saling 

memberi masukan terhadap 

usulan penelitian 

- Merevisi proposal penelitian 

  - Portofolio 

- Tes performance 

14 3 
3.3 

- Menemukan masalah penelitian 

yang berpotensi untuk diteliti, 

melalui pengkajian artikel-

artikel dalam jurnal ilmiah 

- Menyusun proposal dengan 

acuan artikel jurnal yang sesuai 

- Mempresentasikan draf 

proposal penelitian, 

- Saling menilai dan saling 

memberi masukan terhadap 

usulan penelitian 

- Merevisi proposal penelitian 

  - Portofolio 

- Tes performance 

15 3 
3.3 

- Menemukan masalah penelitian 

yang berpotensi untuk diteliti, 

melalui pengkajian artikel-

artikel dalam jurnal ilmiah 

- Menyusun proposal dengan 

  - Portofolio 

- Tes performance 



acuan artikel jurnal yang sesuai 

- Mempresentasikan draf 

proposal penelitian, 

- Saling menilai dan saling 

memberi masukan terhadap 

usulan penelitian 

- Merevisi proposal penelitian 

16 3 
3.3 

- Menemukan masalah penelitian 

yang berpotensi untuk diteliti, 

melalui pengkajian artikel-

artikel dalam jurnal ilmiah 

- Menyusun proposal dengan 

acuan artikel jurnal yang sesuai 

- Mempresentasikan draf 

proposal penelitian, 

- Saling menilai dan saling 

memberi masukan terhadap 

usulan penelitian 

- Merevisi proposal penelitian 

  - Portofolio 

- Tes performance 

 


