SATUAN ACARA PENGAJARAN
JUDUL MATA KULIAH
NOMOR KODE/ SKS
WAKTU PERTEMUAN
PERTEMUAN

: PERIODONSIA II
: PE.252/2 SKA
: 2 x 50 MENIT
: II

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 dapat
menjelaskan prognosa penyakit periodontal.
B. POKOK BAHASAN
: Prognosa Penyakit Periodontal
C. SUB POKOK BAHASAN
: a. Prognosa Gingivitis
:
perubahan patologis satu-satunya
b. Prognosa Periodontitis :

Inflamasi merupakan
- Prognosa umum
- Prognosa gigi

D. Kegiatan Belajar Mengajar, Media dan Alat Pengajaran
TAHAP

KEGIATAN PENGAJAR

Pendahuluan 1.Menjelaskan cakupan materi dalam
pertemuan ke II
2. Menjelaskan manfaat prognosa
penyakit periodontal
3. Menjelaskan kompetensi dalam TIU
dan TIK untuk pertemuan II
Penyajian
1. Menjelaskan pengertian prognosa
penyakit periodontal
a. Menanyakan kepada mahasiswa
mengenai pengertian penyakit
periodontal
b. Menanyakan kepada mahasiswa
mengenai pembagian penyakit
periodontal
c. Menyimpulkan mengenai
pengertian umum dan pengertian
khusus serta pembagian prognosa
penyakit periodontal
2.Menjelaskan prognosa gingivitis
a. Menanyakan kepada mahasiswa
apa saja yang dinilai jika
inflamasi merupakan perubahaan
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patologis satu-satunya
b. Menjelaskan dan menyimpulkan
mengenai faktor apa saja yang
dinilai jika inflamasi merupakan
faktor satu-satunya terjadinya
penyakit periodontal
3. Menjelaskan perubahan inflamasi
dikomplikasikan oleh factor sistemik
a. Menanyakan kepada mahasiswa
faktor-faktor yang dinilai pada
perubahan inflamasi yang
dikomplikasikan oleh faktor
sistemik
b. Menyimpulkan dan memberi
contoh faktor-faktor yang dinilai
pada perubahan inflamasi yang
dikomplikasikan oleh faktor
sistemik
4. Menjelaskan prognosa periodontitis
dan pembagiannya
a. Menanyakan kepada mahasiswa
mengenai prognosa penyakit
periodontitis dan faktor-faktor apa
saja yang dinilai menurut
pembagiannya
b. Menyimpulkan dan memberi
contoh mengenai faktor-faktor
yang dinilai pada prognosa
periodontitis menurut
pembagiannya masing-masing
5. Menutup pertemuan
a. Memberikan tes tertulis selama 10
menit mengenai prognosa
penyakit periodontal
b. Memberikan umpan balik
c. Memberikan gambaran umum
tentang materi perkuliahan yang
akan datang

A. EVALUASI
B. REFERENSI
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: TES ESSAI Mid Tes I dan Ujian Akhir Semester
: a. TERAPI PERIODONTAL hal. 34-47
b.Glickman’s Clinical of Periodontology hal. 541-552

