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KATA PENGANTAR 

 

Manual prosedur Pelaksanaan  PBM adalah pedoman 
dalam mengimplementasikan buku blok bagi koordinator blok 
bersama dengan pengampu mata kuliah dan seluruh pihak 
terkait.  

Tujuan ditetapkan manual prosedur Pelaksanaan  PBM ini 
adalah agar terdapat kepastian dan jaminan terselenggaranya 
pembelajaran dalam blok yang sesuai dengan perencanan 
dan terdokumentasi.  

Manual Prosedur Pelaksanaan PBM akan selalu diperbarui 
sesuai dengan perkembangan ilmu dan ketentuan yang 
berlaku. 

 

 

Malang, 02 Agustus 2010 

Ketua Program Studi,  

 

Ttd. 

 

dr. M. Nooryanto, SpOG 

i 
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PELAKSANAAN  PBM 

 
Tujuan: 

Menjamin terselenggaranya pembelajaran blok yang sesuai 
dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran sehingga 
dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  

 
Ruang lingkup : 

1. Kurikulum Berbasis Kompetensi dirancang dengan 
pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertical 
serta berorienstasi pada masalah kesehatan ibu dan 
bayi, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan 
kesehatan primer. 

2. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan belajar 

3. Pembelajaran terintegrasi  berarti mengintegrasikan 
keterampilan berfikir/kognitif, keterampilan 
bertindak/psikomotor, dan keterampilan bersikap serta 
berperilaku/ afektif. 

4. Pembelajaran harus kontekstual dengan kebutuhan 
stakeholders. Pembelajaran kontekstual akan 
memberikan kemampuan tinggi dalam pelayanan 
kebidanan. 
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Definisi: 
1. Blok adalah satuan pembelajaran Mata Kuliah 

Kompetensi (MKK) yang dipimpin oleh Penanggung 
Jawab mata Kuliah (PJMK) yang bertanggung jawab 
pada Program Studi. 

2. Buku blok adalah rencana kegiatan proses belajar 
mengajar dalam 1 blok yang memuat unsur-unsur mata 
kuliah, kode mata kuliah/topic,  bahan ajar (course 
content) serta beban studi masing/masing topic. 

3. Pembelajaran MKK dilakukan secara en bloc dengan 
pengertian 1 modul MKK dibelajarkan total sampai 
selesai baru dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya 

4. MKK disusun oleh lebih dari 1 Mata Kuliah Dasar Ilmu 
(MKDI) yang berintegrasi untuk membentuk 1 
kompetensi 

5. Minimal satu minggu di akhir blok ditetapkan pengenalan 
cara belajar sistematis (teaching how to learn) kepada 
mahasiswa, melalui pendekatan PROBLEM-BASED 
LEARNING 

6. Tutor adalah Dosen yang ditugaskan melaksanakan 
tutorial dalam diskusi kelompok Modul MKK mapupun 
PBL 

7. Fasilitator : Dosen yang ditugaskan menjadi tutor dan 
sekaligus contributor penyusunan modul 

8. Trainer adalah Dosen yang ditugaskan menjadi 
instruktur dalam pelatihan keterampilan di skill lab. 
 

Pihak terkait: 

1. Dekan 
2. Pembantu Dekan I 
3. Ka.TU 
4. Ka.Subag Akademik 
5. Ketua Program Studi 



3 
 

6. Sekertaris Program Studi 
7. Kepala Laboratorium 
8. Dosen 
9. Mahasiswa 
 
Rujukan : 

1. Panduan Akademik UB 
2. Panduan Akademik FKUB  
3. Naskah Akademik SISTEM Pendidikan Kebidanan 
4. Panduan Akademik PS. Kebidanan FKUB  

 
Prosedur : 

1. Setiap awal blok, Sekretaris Program Studi (SPS) 
berkoordinasi dengan PJMK dan dosen pengampu terkait 
untuk pelaksanaan blok yang perencanaannya sudah 
tertulis dalam buku blok.  

a. PJMK menjelaskan isi buku blok, dan hal-hal penting 
yang ditekankan dalam pelaksanaan pembelajaran 

b. Menerima masukan dan saran  terkait buku blok yang 
telah disusun, baik hal dalam kerangka maupun 
content untuk kemudian dilakukan penyesuaian bila 
perlu. 

c. Dokumentasi perubahan-perubahan yang diusulkan 

d. Penentuan nama-nama pengampu pada masing-
masing topic, tutor, fasilitator,dan kuliah pakar 

e. Permintaan kesediaan narasumber tersebut secara 
tertulis, sebagai dasar untuk pengajuan Surat Tugas 
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f. Menyesuaikan jadwal yang telah disusun dengan 
jadwal dan kesiapan narasumber untuk 
melaksanakanproses pembelajaran. 

g. Memeriksa kesiapan sarana dan prasarana, seperti 
ruang, laboratorium dan segala pendukungnya yang 
akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

h. Penetapan indicator keberhasilan Pelaksanaan  PBM. 

2. Pengajuan Surat Tugas bagi komponen yang terlibat dalam 
Pelaksanaan  PBM.  

3. Pelaksanaan pembelajaran 

a. Di awal blok, PJMK menyampaikan overview atau 
kuliah pengantar. 

b. Dalam kuliah pengantar, PJMK menjelaskan deskripsi, 
tujuan, sistematika dan evaluasi dari pembelajaran 
yang akan dilaksanakan 

c. PJMK memberikan motivasi pada mahasiswa untuk 
bisa menguasai dan mencapai kompetensi yang 
diajarkan terintegrasi, sehingga pembelajaran secara 
aktif dapat terlaksana. 

d. PJMK menyampaikan jalur dan mekanisme untuk 
mengawal proses pembelajaran berjalan lancar.  

4. PJMK berkoordinasi dengan bagian administrasi akademik 
Prodi untuk mempersiapkan sarana-prasarana dan 
dokumentasi dalam penyelenggaraan pembelajaran.  

5. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian 
pembelajaran dengan buku blok /jadwal yang telah 
disusun, pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, maupun 
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staf administrasi akademik, berhak menghubungi PJMK 
untuk mengkoreksi, merubah jadwal, ataupun tindakan 
lain yang diperlukan, sehingga tujuan pembelajaran tetap 
tercapai. 

6. Pengumpulan data dan indikator yang diperlukan untuk 
evaluasi, baik dalam hal proses maupun hasil 
pembelajaran.  

7. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran di akhir blok 

8. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Program Studi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Alur Prosedur Pelaksanaan  PBM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pengajuan danPenerbitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat persiapan 
Blok 

Koordinasi PJMK dengan   
dosen pengampu 

Identifikasi dan 
inventarisasi kesiapan 

pelaksanaan 

Nara sumber 
Sarana prasarana 

Jadwal 
 

Sebelum blok dimulai 
: 

Di awal Blok 

SURAT TUGAS 

PJMK menyampaikan 
overview/kuliah pengantar bagi 

mahasiswa 

Dokumentasi   

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN : 
1. KULIAH 
2. DISKUSI 
3. PRAKTIKUM 
4. SKILL TRAINING 

Bag adm akademik 

Evaluasi   UJM 
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