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LESSON PLAN 
Identitas Mata Kuliah : 

Nama Mata Kuliah  : Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Kode Mata Kuliah : 4514-2-3972 

SKS   : 3 

Syarat Mata Kuliah  : Telah menyelesaikan MK Mikrobiologi Medis 

Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini adalah mata kuliah  pada prodi Peternakan. Mata kuliah 

        ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan 

      atau bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung dan 

      tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Profesi Kesehatan 

       Masyarakat dianggap mampu melakukan pencegahan, pemeriksaan, 

      penanganan, dan pembinaan melalui berbagai kegiatan pokok yang 

      berhubungan dengan keamanan pangan khususnya yang berasal dari 

      hewan. 

 

Kompetensi dasar : Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan 

tentang berbagai pengawasan, identifikasi, dan pemeriksaan terhadap 

bahan pangan daging, telur, dan susu yang dianggap dapat menimbulkan 

permasalahan kesehatan masyarakat. 

 

Rencana pembelajaran : 
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PERTEMUAN POKOK BAHASAN METODE MEDIA SUMBER 

6-7 Tindakan Pencegahan Penyakit 

Pada Hewan 

Cooperative learning, 

discovey learning dan 

Colaboration learning, 

Roun Robin 

Brainstorming 

Laptop, 

LCD,  

-   Widyani, R, 2008, Kesehatan Hewan, 

Cirebon, Swagati Press 

- FAO/WHO. 1997. Food Hygiene Basic Texts. 

FAO and WHO, Rome. 

ICD/SEAMEO TROPMED RCCN. 1999. Isu 

Mengenai Keamanan Pangan: Pedoman untuk 

Meningkatkan Program Keamanan Pangan 

Nasional. SEAMEO Tropmed RCCN UI, 

Jakarta. 

- Luning, PA, Marcelis, WJ, Jongen WMF. 

2003. Food Management Quality – a Techno-

Managerial Approach Wageningen Pers, 
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Strategi Pembelajaran: 

Stratergi pembelajaran yang di terapkan pada materi ini  adalah: 

1) Pada pertemuan pertama pada topik ini. diberikan teori dasar mengenai konsep tindakan 

pencegahan penyakit pada hewan dan Jenis Tindakan Pencegahan penyakit pada hewan. 

2) Pada akhir perkuliahan pada pertemuan awal selanjutnya mahasiswa diberikana tugas 

mandiri untuk merumuskan Jenis tindakan pencegahan penyakit pada hewan yang sudah 

ada sekarang ini. Selanjutnya dari hasil rumusan tersebut mahasiswa di mintai 1 ide 

pengembangan jenis tindakan pencegahan penyakit pada hewan yang disesuaikan dengan 

kondisi lingkungannya. 

3) Pada pertemuan kedua untuk materi ini. Tugas mandiri yang diberikan kepada mahasiswa  

selanjutnya didiskusikan permasalahan dan hal-hal penting lain yang ditemukan oleh 

mahasiswa yang berkaitan dengan tugas mandiri (perkelompok).  

4) Pada pertemuan terakhir untuk materi tersebut, mahasiswa secara berkelompok diminta 

mempresentasikan hasil pengembangan jenis  tindakan pencegahan penyakit pada hewan 

yang telah mereka lakukan.  

5) Selanjutnya produk terbaik dari hasil pemaparan yang disampaikan selanjutnya dijadikan 

materi untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Dengan materi” Jenis Tindakan 

Pencegahan Penyakit Pada Hewan” 

6) Pada kegiatan praktikum mahasiswa diberikan panduan dalam bentuk lembar kegiatan 

mahasiswa. Pada panduan tersebut berisi tentang: 

Latar belakang, tujuan, dasar teori, prosedur kerja, metode analisis. Serta format 

pelaporan yang harus dibuat.  Format pelaporan berisi tentang. Latar belakang, tujuan, 

tinajuan pustaka, metode praktek, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. 

Pustaka harus minimal 6 sumber acuan diutamakan dari jurnal-jurnal hasil penelitian 

terkait. 

Evaluasi: yang dilakukan antara lain:: 

1)  Penilaian interaktif dari mahasiswa pada saat diskusi. 

2)  Menilai hasil dari Tugas kelompok yang diberikan. 

3) Menilai hasil jawaban mahasiswa terhadap materi yang diajarkan melalui ujian (mid tes 

atau UAS). Penilaiannya dilihat dari kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang telah disampaikan.  

4) Penilaian lainnya melalui kegiatan praktikum termasuk hasil laporan praktikum yang 

telah dibuat. 
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