
SATUAN ACARA PENGAJARAN 

 

JUDUL MATA KULIAH : PERIODONSIA II 
NOMOR KODE SKS : PE.252/2 SKS 
WAKT PERTEMUAN  : 2 x 50 MENIT 
PERTEMUAN : XII 
 
A. TUJUAN INSTRUKSIONAL 

1. Umum : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan 
dapat menjelaskan prosedur pencegahan,  

   perawatan dan pemeliharaan periodontal 
2. Khusus : Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa akan dapat 

menjelaskan perawatan bedah periodontal 
 
B. POKOK BAHASAN : Perawatan Bedah Periodontal 
 
C. SUB POKOK BAHASAN  :  a. Tujuan fase bedah periodontal 
     b. Penyingkiran saku atau pemeliharaan saku 
     c. Reevaluasi paska terapi fase I 
     d. Indikasi untuk bedah periodontal 
     e. Metode penyingkiran saku 
     f. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bedah 
periodontal 
 
D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR, MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PENGAJAR KEGIATAN 
MAHASISWA

Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan XII 
2. Menjelaskan manfaat perawatan bedah periodontal 
3. Menjelaskan kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan XII 
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Penyajian 2. Menjelaskan pengertian fase bedah periodontal 
a. Menanyakan kepada mahasiswa tujuan fase bedah 

periodontal 
b. Menyimpulkan pengertian mahasiswa tentang tujuan fase 

bedah periodontal 
c. Menanyakan kepada mahasiswa tentang cakupan-cakupan 

fase bedah pada terapi periodontal 
d. Menyimpulkan dan memberi contoh cakupan fase bedah 

pada terapi periodontal 
e. Menanyakan kepada mahasiswa tentang terapi saku secara 

bedah 
f. Menyimpulkan dan menjelaskan tentang hasil terapi saku 

3. Menjelaskan pengertian penyingkiran saku atau pemeliharaan saku 
a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai pengertian 
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penyingkiran saku atau pemeliharaan saku dengan kata-kata 
sendiri 

b. Menyimpulkan pengertian mahasiswa dan memberi contoh 
mengenai pengertian penyingkiran saku atau pemeliharaan 
saku 

4. Menjelaskan pengertian reevaluasi pasca terapi fase I 
a. Menanyakan kepada mahasiswa kapan saatnya reevaluasi 

pasca terapi fase I dilakukan 
b. Menanyakan kepada mahasiswa daerah-daerah yang harus 

diperhatikan sebelum bedah saku 
c. Menyimpulkan dan memberi contoh daerah-daerah yang 

harus diperhatikan sebelum bedah saku 
5. Menjelaskan indikasi untuk bedah periodontal 

a. Menanyakan kepada mahasiswa mengenai indikasi bedak 
saku 

b. Menyimpulkan dan memberi contoh pengertian mahasiswa 
mengenai indikasi bedah saku 

6. Menjelaskan metode penyingkiran saku 
a. Menanyakan kepada mahasiswa klasifikasi metode 

penyingkiran saku 
b. Menyimpulkan dan memberi contoh klasifikasi metode 

penyingkiran saku 
7. Menjelaskan kriteria memilih metode penyingkiran saku 

a. Menanyakan kepada mahasiswa perawatan saku gusi 
b. Menanyakan kepada mahasiswa perawatan periodontitis 

taraf ringan 
c. Menanyakan kepada mahasiswa perawatan periodontitis 

taraf sedang sampai parah di regio anterior 
d. Menanyakan kepada mahasiswa perawatan periodontitis 

taraf sedang sampai parah di regio posterior 
e. Menyimpulkan dan memberi contoh perawatan yang 

dilakukan pada masing-masing penyakit periodontal 
8. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

bedah periodontal 
a. Menanyakan kepada mahasiswa tentang persiapan pasien 

untuk prosedur bedah periodontal 
b. Menyimpulkan pengertian mahasiswa tentang penyiapan 

pasien untuk prosedur bedah periodontal 
c. Menanyakan kepada mahasiswa tentang pengelolaan 

jaringan 
d. Menyimpulkan pengertian mahasiswa tentang pengelolaan 

jaringan 
e. Menanyakan kepada mahasiswa instruksi dan pemeliharaan 

pasca bedah 
f. Menyimpulkan dan memberi contoh mengenai instruksi dan 

pemeliharaan pasca bedah 
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g. Menanyakan kepada mahasiswa apa saja komplikasi yang 
bisa timbul pada pasca bedah 

h. Menyimpulkan dan memberi contoh komplikasi yang bisa 
timbul pada pasca bedah 
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Penutup 9. Menutup pertemuan 
a. Memberikan tes tertulis selama 10 menit tentang perawatan 

bedah periodontal 
b. Memberikan umpan balik 
c. Menugaskan mahasiswa untuk membaca referensi lain 
d. Memberikan gambaran umum tentang materi perkuliahan 

yang akan datang 
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E. EVALUASI :  TES ESSAI Mid Tes II dan Ujian Akhir Semester 
 
F. REFERENSI :   a. TERAPI PERIODONTAL hal: 191-202 
        b. Glickman’s Clinical of Periodontology hal: 750-754 
 


