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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL Prodi 1. 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.  

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur 
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 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 

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan 
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya 

7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian 
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;  

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan,mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 
mencegah plagiasi 

CP-MK 1. Mahasiswa mampu mengerjakan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat dengan menerapkan tahapan-tahapan dalam 
penelitian. 

2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan berbagai tahapan-tahapan dalam penelitian yaitu : 
kerangka konsep,jenis penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif,sampel,manajemendata,analis is data,penulisan hasil yang 
kemudian menerapkan pada berbagai penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat. 

3. Mahasiswa mampu mengerjakan proposal penelitian dan melaksanakan penelitian untuk pembuatan skripsi 
4. Mahasiswa mampu melakukan penalaran dan kritik terhadap suatu laporan penelitian 



 
Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini berisi tentang bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesiapan dan kemampuan individu, keluarga, masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan secara efektif. 
Maka diperlukan kesadaran adanya masalah dan menggali penyebab masalah serta menggali potensi yang dimiliki dan faktor pendukung,  
yang dapat digunakan oleh individu, keluarga dan masyarakat untuk mengatasi masalahnya melalui upaya pemberdayaan. Upaya 
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat untuk mau, mampu dan terampil, melalui pengorganisasian potensi/sumber 
daya keluarga dan komunitas mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 
Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Konsep masyarakat dan kesehatan msyarakat  
2. Hakekat manusia 
3. Falsafah dasar pengembangan masyarakat 
4. Pembendayaan masyarakat, PSM, mobilisasi, pertisipasi dan kaderisasi 
5. Konsep PHC dan PKMD dalam pembedayaan masyarakat 
6. Pendekatan direktif dan non direktif 
7. Model upaya PPM 
8. Difusi inovasi 
9. Pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial 
10. Peranan LSM dalam mancapai kepemimpinan kesehatan bagi semua  
11. Persiapan sosial 

Pustaka 1. Prof.Dr.Suharsim,Arikunto.Prosedur metodologi penelitian 
2. Prof.Dr.Soekidjo Notoadmojo.Metodologi Penelitian 
 

Media 
Pembelajaran 

1. Hardware : Laptop, White Board, Infokus 
2. Software   : PPT 

Team Teaching - 
 

Matakuliah 
Prasyarat 

- 
 
 

 

 

No 
 

Pertemu
an 

 

Tujuan Intruksional 
Khusus 

 

Pokok  
Bahasan 

 

Sub  
Pokok Bahasan 

 

Estimasi 
Waktu 

 
 

Metode dan 
Media 

 

Dosen 
 

Daftar Pustaka 

1 I Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
masyarakat dan 

Konsep masyarakat dan 
kesehatan msyarakat 

1.1. Definisi kesehatan 
1.2. Definisi masyarakat 
1.3. Definisi kesehatan 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 

ADP  



kesehatan masyarakat masyarakat 
1.4. Perbedaan kesehatan 

masyarakat dan kesehatan 
pribadi 

1.5. Hubungan kesehatan 
masyarakat dengan 
keehatan pribadi 

LCD 

2 II Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
manusia dan kesehatan 
masyarakat 

Hakekat manusia 2.1. Pandangan tentang 
kesehatan manusia 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  

3 II Mahasiswa dapat 
menjelaskan falsafah 
dasar pengembangan 
masyarakat 

Falsafah dasar 
pengembangan 
masyarakat 

3.1. Dasar pemikiran 
3.2. Sumber-sumber 

keterbelakangan 
3.3. Unsur-unsur program 

pengembangan masyarakat 
3.4. Bentuk-bentuk program 

pengembangan masyarakat 
 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  

4 IV Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
pemberdayaan 
masyrakat, PSM, 
nobilisasi, partisipasi 
dan kaderisasi 

Pembendayaan 
masyarakat, PSM, 
mobilisasi, pertisipasi dan 
kaderisasi 

4.1. Pembedayaan masyarakat 
dalam kegiatan UKMB 
(Posyandu) 

4.2. Peran serta masyarakat 
4.3. Mobilisasi 
4.4. Partisipasi 
4.5. Kaderisasi 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  

5 V Mahasiswa dapat 
menjelaskan konsep 
PHC dan PKMD 
dalam permberdayaan 
masyarakat 

Konsep PHC dan PKMD 
dalam pembedayaan 
masyarakat 

5.1. Latar belakang PHC 
5.2. Perkembangan PHC di 

Indonesia 
5.3. Pengertian PHC dan 

PKMD 
5.4. Peran serta masyarakat 

dalam PHC dan PKMD 
5.5. Peranan dan kedudukan 

kader kesehatan dalam 
PHC dan PKMD 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  



6 VI Mahsiswa dapat 
menjelaskan tentang 
pendekatan dalam 
PPM 

Pendekatan direktif dan 
non direktif 

6.1. Pengertian pendekatan 
direktif dan non direktif 

6.2. Kondisi untuk tumbuhnya 
“self dirrect action” 

6.3. Peran petugas 
6.4. Keuntungan pendekatan 

non direktif 
6.5. Keterbatasan pendekatan 

non direktif 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  

7 VII Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
model upaya PPM 

Model upaya PPM 7.1. Model A (tujuan, strategi 
dasar, peran petugas 
/praktisi dan orientasi 
terhadap struktur 
kekuasaan) 

7.2. Model B (tujuan, strategi 
dasar, peran 
petugas/praktisi dan 
orientasi terhadap struktur 
kekuasaan) 

7.3. Model C (tujuan, strategi 
dasar, peran 
petugas/praktisi struktur 
kakuasaan) 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

ADP  

8 VIII U J I A N  A K H I R  S E M E S T E R  ( U A S )  
9 IX Mahasiswa dapat 

menjelaskan tentang 
difusi inovasi 

Difusi inovasi 8.1. Pengertian difusi inovasi 
8.2. Model klasik difusi inovasi 
8.3. Karakter inovasi yang 

mempengaruhi kecepatan 
penyebaran 

8.4. Ciri-ciri adopter 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

SY  

10 X Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
peranan LSM dalam 
mencapai 
kepemimpinan 
kesehatan bagi semua 

Peranan LSM dalam 
mancapai kepemimpinan 
kesehatan bagi semua 

9.1. Pengertian LSM 
9.2. Ruang lingkup kerja LSM 
9.3. Ciri-ciri LSM 
9.4. Tujuan LSM 
9.5. Perbedaan presepsi LSM 

dengan pemerintah 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

SY  



11 XI Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
persiapan sosial 

Persiapan sosial 10.1. Pengertian persiapan 
sosial 

10.2. Pendekatan dalam 
persiapan sosial 

10.3. Tahap persiapan sosial 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

SY  

12 XII Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
pengembangan 
masyarakat sebagai 
proses perubahan 
sosial 

Pengembangan 
masyarakat sebagai proses 
perubahan sosial 

11.1. Pengertian perubahan 
sosial 

11.2. Ciri-ciri perubahan sosial 
11.3. Bentuk perubahan sosial 
11.4. Pengembangan 

masyarakat dalam 
praktek di Indonesia 

2x2x50 CTJ 
Diskusi 
OHP 
LCD 

SY  

13 XIII  Diskusi  2x2x50  SY  

14 XIV  Seminar  2x2x50  SY  
15 XV  Seminar  2x2x50  SY  

16 XVI U J I A N  A K H I R  S E M E S T E R  ( U A S )  
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FALSAFAH DASAR 

PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 

 

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses ketika suatu 

masyarakat berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau 

tujuan-tujuannya, mengatur atau menyusun, mengembangkan 

kepercayaan dan hasrat untuk memenuhinya, menentukan 
sumber-sumber (dari dalam ataupun dari luar masyarakat), 

mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, dan dalam pelaksanaan 

keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-sikap 
dan praktik-praktik kooperatif dan kolaboratif di dalam 

masyarakat 

 

DEFENISI PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 

1. Menurut “Bhattacarya” 

Pengembangan Masyarakat adalah Pengembangan manusia yang bertujuan 
untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia untuk mengontrol 
lingkungannya. 

2. Menurut “T.R. Betten” 

Pengembangan Masyarakat bertujuan mempengaruhi perikehidupan rakyat 
jelata dimana keberhasilannya tergantung sekali pada kemauan masyarakat 
untuk aktif bekerjasama. 

3. Menurut “Yayasan Indonesia Sejahtera” 

Pengembangan Masyarakat adalah Usaha – usaha yang menyadarkan dan 
menanamkan pengertian kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan 
lebih baik semua kemampuan yang dimiliki, baik alam maupun tenaga, serta 
menggali inisiatif setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan investasi 
dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik.  

 

DEFENISI PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 

TUJUAN PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT  

Menumbuhkan 

rasa percaya pada 

diri sendiri. 

Menimbulkan 

rasa bangga, 

semangat dan 

gairah kerja 

Meningkatkan 

dinamika 

masyarakat untuk 

membangun 

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

PRINSIP – PRINSIP 

PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

1. Program ditentukan oleh atau bersama masyarakat. 

2. Program harus disesuaikan dengan kemampuan 

masyarakat setempat, 

3. Dalam melaksanakan kegiatan harus selalu diberikan 

bimbingan, pengarahan dan dorongan agar dari satu 

kegiatan dapat dihasilkan kegiatan lainnya, 

4. selama proses ini petugas harus bersedia mendampingi 

masyarakat dengan mengambil fungsi sebagai 

katalisator untuk mempercepat proses. 

 

 

 

 

 
 

1. Ciptakan kondisi agar potensi ( kemampuan ) 

setempat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. 

2. Tingkatkan mutu potensi yang ada. 

3. Usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. 
4. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan 

LANGKAH – LANGKAH 

PENGEMBANGAN MASYARKAT 
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1. Program terencana dan terfokus pada kebutuhan – 
kebutuhan menyeluruh ( Total Needs ) dari masyarakat 
yang bersangkutan 

2. Mendorong Swadaya Masyarakat ( ini adalah Unsur 
Utama ) 

3. Adanya bantuan teknis dari pemerintah maupun badan 
– badan swasta atau organisasi – organisasi sukarela 

4. Mempersatukan berbagai spesialisasi 

UNSUR – UNSUR PENTING 

PENGEMBANGAN MASYARKAT 
 

 

 
SASARAN 

PENGEMBANG

AN 
MASYARAKAT  

 

 
 

Individu 

berpengaruh 

Keluarga dan 

perpuluhan 

keluarga 

Kelompok 

masyarakat  

Organisasi 
masyarakat 

Masyarakat 
umum 

PROGRAM DALAM USAHA 

PENGEMBANGAN MASYARAKAT 

Program 

Proyek 

Program 

Adaptif 

Program 

integratif 
1. Memfasilitasi masyarakat 

terhadap kegiatan-kegiatan 
atau program-program 
pengembangan 

2. Memotivasi masyarakat 
untuk bekerja sama atau 
bergotong royong dalam 
melaksanakan kegiatan 

 

 

 

PERAN PETUGAS DALAM 

PENGEMBANGAN MASYARAKAT 
 

1 

2 

 

 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT 
 

 
Perumusan 

masalah 
 

 
Penetapan 
program 

 

 
Perumusan 

tujuan 
 

Penentuan 

kelompok 

sasaran 

Identifikasi 

sumber dan 

tenaga 

pelaksana 

Penentuan 

strategi dan 

jadwal 

kegiatan 

Monitoring 

dan evaluasi 


