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Sherwood Fisiologi Manusia Edisi 7
Buku Modul Workshop Biologi Abdimas ini disusun sebagai
Dokumentasi Tertulis Pengabdian Kepada Masyarakat
Stimulus, yang didanai oleh Kemenristekdikti pada tahun
2019, pada mitra MGMP Guru Biologi di Kabupaten Sidoarjo.
Penyusun modul ini adalah para dosen dan asisten dosen di
Universitas Ciputra Surabaya dan Universitas Nahdlatul
Ulama Surabaya. Buku ini mengupas tentang biologi seluler,
membran sel, histoteknik, sistem gerak, perencanaan
pembelajaran, dan pembelajaran PBL (Problem Based
Learning) dalam bentuk skenario. Dengan rancangan
pembelajaran student center learning yang dikemas apik dan
seru, diharapkan pembelajaran biologi yang berkonsep
abstrak mudah dipahami oleh siswa dan guru tidak dominan
di dalam kelas. Buku modul ini setidaknya menjadi catatan
kecil kepedulian para dosen, khususnya Fakultas Kedokteran
dan Learning Center terhadap dunia pendidikan, khususnya
peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian
kompetensi siswa terhadap mata pelajaran biologi tubuh
manusia.
??????????
Pendidikan metode Problem Based Learning(PBL)
dilaksanakan dengan pendekatan utama berpusat pada
aktivitas belajar secara mandiri oleh mahasiswa, terstruktur
dengan baik, berdasarkan masalah nyata, terintegrasi,
berbasis masyarakat dan pendekatan klinis yang terintegrasi
sejak awal. Pelaksanaan metode PBL diharapkan dapat
menghasilkan dokter layanan primer/keluarga yang
profesional, serta mampu mengembangkan, menerapkan
serta mengikuti perkembangan ilmu kedokteran mutakhir.
Penerapan KBK menggunakan metode PBL untuk
pendidikan kedokteran dasar di Fakultas Kedokteran
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Universitas Syiah Kuala telah dilaksanakan sejak tahun
akademik 2006/2007. Metode ini diharapkan akan
menghasilkan kemampuan komunikasi dan keterampilan
belajar yang optimal, sejak pendidikan hingga dalam profesi
memberi pelayanan sebagai dokter dikemudian hari. Hal
tersebut dapat dicapai dengan adanya pembuatan pemetaan
kurikulum yang berkesinambungan.

????????:David G. Gardner?
Buku teks ini berisi tentang pengalaman penulis
dalam melakukan pengajaran dan penelitian bidang
kesehatan dengan topik “EPIDEMIOLOGI
HIPERTENSI (Sebuah Tinjauan Berbasis Riset)”
pada subilmu epidemiologi keperawatan. Buku teks
ini adalah wujud tanggung jawab penulis dalam
menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hadirnya
buku ini dimaksudkan untuk membagi pengalaman
peneliti dengan sesama peneliti maupun mahasiswa
sehingga ke depan dapat lebih banyak lagi penulis
atau dosen yang membukukan karya tulisnya dalam
bentuk buku teks. Akhirnya, tak ada gading yang tak
retak. Buku teks ini masih membutuhkan input ide
konstruktif untuk penyempurnaan ke depan
sehingga segala bentuk kritik dan saran masih
sangat dibutuhkan. Semoga bermanfaat dan
selamat memiliki.
???????????
????????????,?????????????????????????????????
???????????????????????.
????
Buku yang merupakan pengembangan lebih jauh
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dari disertasi Penulis ini menjawab tantangan dan
kebutuhan tersebut. Ilmu pendidikan Islam
dihibridisasikan dengan neurosains untuk
menemukan varietas ilmu baru yang disebutnya
dengan istilah “Neurosains Pendidikan Islam.”
Pendekatan hibridisasi menjadi alternatif baru yang
lebih akurat di tengah pusaran dan perdebatan
Islamisasi ilmu, pengilmuan Islam dan integrasi
keilmuan. Neurosains Pendidikan Islam mempunyai
masa depan yang menantang sebagaimana cabangcabang keilmuan yang selama ini telah berkembang,
seperti filsafat pendidikan Islam, antropologi
pendidikan Islam, psikologi pendidikan Islam,
termasuk neurosains pendidikan Islam. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
?????????(NIH)??????????
Gagal jantung merupakan salah satu penyakit
kardiovaskular yang sering ditemukan dalam praktik
klinis. Kejadian gagal jantung berkaitan dengan berbagai
faktor resiko seperti merokok, obesitas, diabetes, serta
hipertensi. Pemahaman menyeluruh terhadap penyakit
gagal jantung sangat penting bagi para tenaga medis
agar dapat memberikan terapi yang tepat dan optimal.
Berbagai modalitas terapi telah ditemukan dan
manajemen gagal jantung memerlukan kerja tim yang
baik agar meningkatkan kualitas hidup para pasien.
Modul workshop biologi abdimasCV Jejak (Jejak
Publisher)
Bahan ajar ini disusun dengan tujuan menyediakan
materi pembelajaran Anatomi dan Fisiologi Manusia.
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Materi dan tugas pembelajaran dikembangkan dengan
prinsip-prinsip pendekatan saintifik yang secara
terintegrasi mengembangkan kompetensi peserta didik.
Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian
dalam (internal) dan luar (eksternal) dari struktur tubuh
dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang
lainnya. Anemia merupakan penyakit kekurangan darah
yang dapat terjadi karena infeksi kuman misalnya
apabila terkena cacing tambang, atau dapat juga karena
berkurangnya kadar Hb dalam darah.
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