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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang telah 
memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan modul pencernaan ini. 

Modul pernafasan ini terdiri dari 6 lembar belajar mahasiswa yang masing-masing 
memiliki area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran  
sebagaimana yang diatur dalam STANDAR KOMPETENSI DOKTER yang ditetapkan oleh 
Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI). Tiap unit belajar berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) 
dengan beberapa kegiatan belajar mencakup materi tentang masalah kesehatan yang mengenai 
pencernaan. Kegiatan belajar didalamnya berupa diskusi, kuliah, praktikum dan laboratorium 
ketrampilan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan klinik, pemeriksaan penunjang dan 
penatalaksanaan dari  triger yang terkait dengan masalah sistem digestif. 
 Meskipun  masalah kesehatan pencernaan yang dikenalkan lewat modul ini hanya 
berkisar pada 6 lembar belajar mahasiswa di atas, namun bukan berarti bahwa cakupan masalah 
berhenti sampai di sini. Konsultasi, membaca artikel dan jurnal penelitian merupakan sumber 
informasi lain yang harus dicari oleh mahasiswa. 

Pada saat menggunakan buku ini, mulailah dengan membaca area kompetensi, 
kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran masing-masing lembar 
belajar mahasiswa, sehingga dapat dipahami cakupan minimal pengajaran lewat modul ini. Kami 
menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, 
saran-saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang membutuhkannya. 
 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Tim Penyusun Modul 
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GAMBARAN UMUM MODUL 

 

Modul Sistem Pencernaan dilaksanakan pada semester 3, tahun ke 2, dengan waktu 6 

minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, 

kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran sebagaimana yang diatur 

dalam  Standar Kompetensi Dokter yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) 

.  

Modul ini terdiri dari 6 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) 

dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan belajar 

tentang dasar-dasar anatomi, fisiologi serta patologi pencernaan yang akan mendasari 

pengetahuan mahasiswa didalam memahami dasar-dasar patogenesis penyakit infeksi, 

degeneratif pada semua organ atau sistema pencernaan serta memberi pengetahuan tentang 

dasar penegakan diagnosis dan manajemen penyakit pencernaan baik pada tingkat individu, 

keluarga dan masyarakat. 

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi, 

proses penegakkan diagnosis dan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan pembelajaran 

keterampilan  tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterampilan 

prosedural yang diperlukan. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang 

terkait dengan topik diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based-Learning, dengan 

metode diskusi tutorial menggunakan seven jump, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar 

keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan.  

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Telah memahami prinsip-prinsip komunikasi dokter-pasien dan keluarga yang diberikan 

pada modul komunikasi efektif (modul 2) 

2. Telah memahami konsep Homeostasis, Biosel pada modul Biopsikososial (modul 3) 

3. Telah memahami komponen darah dan sirkulasi pada modul Hematopoetin dan 

Kardiovaskular (modul 6 dan modul 10) 

4. Telah memahami reaksi alergi dan inflamasi pada modul sistem imun dan kulit 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

 Akan dipelajari tentang penyakit pencernaan 

 Akan dipelajari tentang kegawatdaruratan sistem pencernaan (gawat darurat), 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

SIKAP 
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran 

Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama Islam, 

moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta 

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 

atau temuan orisinal orang lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, 

difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan 

bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 

14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam 

menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.  

KETRAMPILAN UMUM 
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran 
yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora 
dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 
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3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang kesehatan 
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 
tinggi. 

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

5. 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 kedokteran. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
7. 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. 

8. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya 

9. 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 kedokteran 

10. 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; 

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

12. 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 

13. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya 

 

KETRAMPILAN KHUSUS 
1. Mampu melaksanakan praktik kedokteran pada pasien simulasi sesuai dengan layanan 

berbasis syariah, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. 
2. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat dengan mempertimbangkan aspek social-budaya-ekonomi masyarakat yang 
dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

3. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap profesional 
4. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara 

sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four  
5. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, nasehat, 

dan melatih individu dan kelompok dengan menunjukkan kepekaan terhadap aspek 
biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

6. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka 
menerapkan metode konsultasi terapi dengan melakukan tata laksana konsultasi dan 
rujukan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam sistem rujukan 
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7. Mampu melakukan pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan spesifik 
pada manikin atau pasien standar. 

8. Mampu menentukan usulan pemeriksaan penunjang dan mengintepretasikan hasil 
pemeriksaan penunjang sesuai dengan daftar dan level kompetensi pemeriksaan penunjang 
yang tercantum dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

9. Mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data/ informasi yang diperoleh dari 
pemeriksaan fisik melalui pembelajaran diskusi kelompok maupun skills lab. 

10. Mampu melakukan tindakan procedural medik yang legeartis pada manikin/pasien simulasi 
sesuai dengan kompetensi dokter umum. 

11. Mampu menentukan terapi farmakologi sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi 
pasien dan menulis resep melalui kegiatan diskusi kelompok, skills lab maupun praktikum. 

12. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang dihadapi 
pasien.  

13. Mampu mengkaji dan menyusun desain rencana upaya/ program penyelesaian masalah 
kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

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

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional 

untuk menegakkan diagnosis. 

2. Menguasai konsep teoritis  alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan farmakologi 

dan non farmakologi masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. 
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Pemetaan Pencapaian Learning Outcome 

Learning Outcome 
LBM 

I II III IV V VI 

Melakukan Komunikasi dengan pasien serta keluarga 
melalui heteroanamnesa 

   X X X 

Melakukan Konsultasi mengenai advice patient about 
lifestyle 

   X X X 

Mengidentifikasi, memilih dan menentukan prosedur 
klinis dan pemeriksaan laboratorium yang sesuai 
dengan masalah dan kebutuhan pasien  

X X X X X X 

Melakukan prosedur klinis dan laboratorium sesuai 
kebutuhan pasien dan kewenangannya 

X X  X X X 

Menentukan pemeriksaan penunjang untuk tujuan 
penapisan penyakit  

   X X X 

Melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan 
masalah pasien 

  X X X X 

Memilih dan melakukan keterampilan terapetik, serta 
tindakan prevensi sesuai dengan kewenangannya 

  X X X X 

Menjelaskan prinsip-prinsip ilmu kedokteran dasar 
terkait dengan terjadinya masalah kesehatan 

X X X X X X 

Menjelaskan mekanisme fisiologis pencernaan X X X    

Menjelaskan mekanisme patogenesis, patologis dan 
patofisiologi suatu masalah pencernaan 

X X X X X X 

Menjelaskan berbagai pilihan yang mungkin dilakukan 
dalam penanganan pasien kasus pencernaan 

X X X X X X 

Menjelaskan pertimbangan pemilihan intervensi 
berdasarkan farmakologi, fisiologi, gizi, ataupun 
perubahan tingkah laku 

    X X 

 

Topik 

1. Kelainan Rongga Mulut 

2. Kelainan Saluran Cerna Bagian Atas 

3. Kelainan Saluran Cerna Bagian Bawah 

4. Diare 

5. Abdomen akut 

6. Keganasan 
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Topic Tree 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Tutorial akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Setiap kegiatan tutorial berlangsung selama 

100 menit. Jika waktu yang disediakan tersebut belum mencukupi, kelompok dapat 

melanjutkan kegiatan diskusi tanpa tutor di open space area yang disediakan. Keseluruhan 

kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump steps. Seven jump 

steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah 

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

Aturan main tutorial: 

Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan 

istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari masalah yang sebenarnya 

dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan mengaktifkan prior knowledge yang 

telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta 

konsep (concept mapping) yang menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang 

dihadapi, jika terdapat masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka 

susunlah masalah tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan 

arahan pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita butuhkan? Apa yang kita sudah tahu? Apa 

yang kita harapkan untuk tahu? 

Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi 
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Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada dengan 

mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2. Kuliah  

Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based learning. 

Problem based learning menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan perilaku aktif 

pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak secara tiba-tiba berhubungan dengan belajar 

aktif ini, Namun demikian keduanya dapat memenuhi tujuan spesifik pada PBL. Adapun 

tujuan kuliah pada modul ini adalah:  

a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi 

dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 

b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap 

pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi 

lewat diskusi atau belajar mandiri.  

c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa berdiskusi 

atau belajar mandiri. 

d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut. 

Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada saat 

diskusi kelompok agar lebih interaktif. 

Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Minggu 1 

a.1. Anatomi Saluran Cerna (2x50 menit)  

a.2. Penyakit Jaringan Lunak dalam Rongga Mulut(2x50 menit)  

a.3. Enzim dan Pencernaan Enzimatis (2x50 menit)  

a.4. Pembentukan Energi (2x50menit)  

b. Minggu 2 

b.1.Fisiologi (Proses Menelan, Absorbsi Makanan dalam Saluran Cerna) (2x50 menit) 

b.2. Penatalaksanaan Gangguan Gaster dan Duodenum(2x50 menit)  

b.3. Embriologi dan Kelainan Kongenital Saluran Cerna  (2x50 menit) 

b.4. Mikroorganisme Saluran Cerna (2x50 menit)  

c. Minggu 3 

c.1. Obat-obatan Saluran Cerna dan Cara Penulisan Resep(2x50 menit)  
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c.2.Radiologi Saluran Cerna(2x50 menit) 

c.3. Rahasia Sehat ala Rasulullah (2x50 menit) 

c.4.Gangguan Pasase Usus dan Hernia (2x50 menit) 

d. Minggu 4 

d.1. Diare Akut dan KronisDewasa (2x50 menit)  

d.2. Diare pada Anak (2x50 menit)  

d.3. Hubungan Puasa dengan Kesehatan (2x50 menit)  

d.4. Probiotik dan Prebiotik(2x50 menit)  

e. Minggu 5 

e.1. Akut abdomen (2x50 menit)  

e.2. Hukum Kedokteran dan UUPK  (2x50 menit)  

e.3. Imunologi Saluran Cerna (2x50 menit)  

e.4. Konsep Gizi dalam Islam (2x50 menit)  

f. Minggu 6 

f.1. Kelainan Anorektal (2x50 menit)  

f.2. Keracunan Makanan danIntoleransi Laktosa(2x50 menit)  

f.3. Gambaran Gambaran Patologi AnatomiRadang &Keganasan Saluran Cerna(1x50 

menit)  

f.4. Keganasan Saluran Cerna ( 1x 50 menit) 

f.5. Makanan Halal Haram dan Pengaruhnya bagi Doa dan Ibadah (2x50menit) 

3. Praktikum 

Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan 

aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan 

kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat penemuan sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

Minggu I : 

1. Praktikum Anatomi Saluran Cerna (Rongga Mulut-Esofagus) : 4x50 menit 

2. Praktikum Histologi Saluran Cerna    : 4x50 menit 

Minggu II : 

 1. Praktikum Anatomi (Gaster-Tenue)    : 4x50 menit 

 2. Praktikum Biokimia      : 4x50 menit 

Minggu IV: 
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1. Praktikum Parasitologi (Pemeriksaan Tinja/Mikroskopis Helminth  

& Protozoa Saluran Cerna/Anal Swab)    : 4x50 menit 

7. Praktikum Anatomi (Crassum-Anus, Pankreas-Lien, Vaskularisasi): 2x50 menit 

Minggu V : 

1. Praktikum PK (Pemeriksaan Tinja/Makros-Mikroskopis) : 2x50 menit 

2. Praktikum Farmakologi (Penulisan Resep Obat Saluran Cerna): 2x50 menit 

Minggu VI :  

 1. Praktikum Patologi Anatomi     : 2x50 menit 

2. Praktikum Mikrobiologi      : 2x50 menit 

4. Laboratorium ketrampilan (skills lab) 

Tujuan utama skill lab pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan 

aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan 

kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat penemuan sehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun skill lab yang akan dilaksanakan adalah: 

Minggu III: 

 1. Pemeriksaan Fisik Akut Abdomen    : 2x50 menit 

 2. Radiologi Saluran Cerna      : 2x50 menit 

 3. Pemeriksaan Rectal Toucher & Hernia    : 2x50 menit 

 4. Pemasangan NGT       : 2x50 menit 

Minggu IV: 

1. Anamnesis Penyakit Diare     : 2x50 menit 

Minggu V:  

 1.Integrated Patient Management 1    :4x50 menit 

Minggu VI:  

 1. Integrated Patient Management 2    : 4x50 menit 
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ASSESSMENT 

 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas interaksi dan 

Kesiapan materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya Jika 

kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak perlu 

mengurus susulan SGD.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari tim modul 

bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa 

harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan 

kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada Sekprodi 

PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di 

sistem) pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya tersebut melalui 

sia.fkunissula.ac.id, sesuai dengan manual guide yang berlaku. Batas waktu maksimal 

pengajuan susulan secara online adalah :  

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul : hari kedua pada minggu LBM 

berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul : hari kedua pada minggu LBM 1 

modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK)  

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai persyaratan: 

a. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak 

perlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran SGD 

yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

c. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah hari 

pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

oleh Sekprodi di awal semester 

iii. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi) 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat 
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hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa 

harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

v. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa 

PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap 

data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan 

berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait 

dengan dilampiri form penilaian (melalui email). 

vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang 

modul. 

b.   Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge) 

Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai 

pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi praktikum 

yang dilaksanakan selama praktikum.  

Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari laboratorium 

bagian bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), 

mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul dan laboratorium bagian bersangkutan. 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan 

praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan praktikum 

modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah hari 

pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul berikutnya.  

 Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

Sekprodi di awal semester 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat 

hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa 

harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa 

PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data 

mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas 

permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan 

dilampiri form penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan susulan 

praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak dapat dikeluarkan dan 

mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang modul. 
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Jika mahasiswa tidak mengikuti lebih dari 50% total kegiatan SGD dan praktikum, maka 

seluruh permohonan susulan tidak dilayani, dan mahasiswa wajib mengulang modul 

karena tidak memenuhi syarat kehadiran. 

 

c.   Nilai Ujian Tengah Modul (25% dari nilai sumatif knowledge) 

Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, praktikum dan 

Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan Ujian tengah modul setelah menyelesaikan 2 

sampai 3 LBM pertama.  

d.   Nilai Ujian Akhir Modul (50% knowledge) 

Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, praktikum 

dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah menyelesaikan 

seluruh modul (3 sampai 6 LBM).  

Ketentuan bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan pengajuan 

susulan ke Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut : 

i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan melakukan 

susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%) 

ii. Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id (secara 

online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di sistem), 

sesuai dengan manual guide yang berlaku. 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah hari 

pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul berikutnya.  

Batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Sekprodi 

PSPK di awal semester  

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Kaprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat 

hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa 

harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Kaprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa 

PSPK menerima konfirmasi dari Kaprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data 

mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas 

permohonan susulan yang ditujukan kepada Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form 

penilaian (melalui email), tim modul hanya mendapatkan rekap peserta susulan ujiannya 

saja.  

Pelaksanaan ujian susulan akhir modul akan ditetapkan oleh PSPK (sesuai jadwal dari 

Koordinator Evaluasi PSPK). 

 

II.   Ujian ketrampilan medik (skill lab) 
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Nilai ketrampilan medik (skill lab) diambil dari: 

a.   Kegiatan skill lab harian: 25% dari total nilai akhir skill 

Selama kegiatan ketrampilan medik harian, mahasiswa akan dinilai penguasaan 

tekhniknya (sistematis dan lege artis). Hasil penilaian ketrampilan medik akan dipakai 

sebagai syarat untuk mengikuti ujian OSCE yang pelaksanaannya akan dilaksanakan 

pada akhir semester.  

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan Skill Lab: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan skilllab pada modul yang diambilnya.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan skill lab, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan skill lab pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari tim modul 

bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), 

mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. Mekanisme 

pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang 

diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan 

praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan 

praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah hari 

pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

Sekprodi di awal semester. 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim 

Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak dapat 

dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus 

mengulang modul. 
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b.    OSCE : 75 % dari total nilai akhir skill 

Ujian skill dilakukan dengan menggunakan Objective and Structured Clinical 

Examination (OSCE). Pelaksanaan dilakukan pada akhir semester. Materi ujian OSCE 

merupakan materi ketrampilan klinik yang telah diberikan selama mengikuti modul 

yang ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan materi ujian OSCE seluruh modul 

pada akhir semester.  

Kelulusan OSCE didasarkan pada kelulusan tiap station. Jika mahasiswa tidak 

lulus pada station tertentu, mahasiswa diwajibkan mengulang dan nilai skill belum 

dapat dikeluarkan sebelum mahasiswa lulus skill tersebut. 

Ketentuan bagi mahasiswa untuk ujian OSCE tercantum di dalam buku Panduan 

Evaluasi. 

 

III. Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Nilai total knowledge x sks knowledge)+(nilai total skill  x sks Skill lab) 

                                 SKS Modul 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 1 

WAKTU 
SENIN 

18-12-17 
SELASA 

19-12-17 
RABU 

20-12-17 
KAMIS 

21-12-17 
JUMAT 

22-12-17 
SABTU 

23-12-17 
06.45-07.35 SGD 1   SGD 2 SGD 1  
07.35-08.25 SGD 1   SGD 2 SGD 1  

08.25-09.15 

 

Anatomi 
saluran cerna 
(Dr. dr. 
Chodidjah, 
M.Kes) 

Enzim dan 
Pencernaan 
Enzimatis (dr. 
Dian 
Apriliana R, 
M.Med.Ed) 

   

09.15-10.05  

  

10.05-10.55 

Kewarga 

negaraan 

Penyakit 
jaringan 
lunak dalam 
rongga mulut 
(drg. Yayun R, 
SpBM) 

Pembentukan 
energi (Prof. 
Dr. dr. Taufiq 
RN, MKes, 
SpAnd) 

   

10.55-11.45 

 

 

 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT 

13.00-13.50  
Kewirausa 
haan 

Prakt.Anatom
i (200 menit) 
SGD 1-10 

Prakt. 
Anatomi 
(200 menit) 
SGD 11-20 

  

13.50-15.40 
   

15.40-15.00 SHOLAT 

15.00-15.50 
  Prakt. 

Histologi (200 
menit) 
SGD 11-20 

Prakt. 
Histologi 
(200 menit) 
SGD 1-10 

  

15.50-17.40 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 1 

 
 

a. Judul  : Bengkak di Pipi 

b. Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas mahasiswa :  

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps. Seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan 

dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang komprehensif untuk 

menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

 

  

Seorang anak laki-laki, berusia 6 tahun, datang dibawa ibunya ke poli umum dengan 

keluhan bengkak dan nyeri di pipi kanan sejak 3 hari yang lalu. Keluhan tersebut disertai 

demam tinggi, nyeri telinga, sering meludah, dan tidak mau makan. Nyeri dan demam reda 

bila penderita minum obat penurun panas, tetapi beberapa saat kemudian demam dan 

nyeri muncul kembali. Teman sepermainannya ada yang menderita keluhan yang sama. 

Penderita baru pertama kali sakit seperti ini. Pada pemeriksaan fisik didapatkan wajah 

asimetris, bengkak pada pipi kanan, pada perabaan hangat, dan ada nyeri tekan. Pada 

pemeriksaan rongga mulut didapatkan trismus, halitosis, dan karies pada gigi 54, 55, 84, 

85.  
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 2 

WAKTU 
SENIN 

25-12-17 
SELASA 

26-12-17 
RABU 

27-12-17 
KAMIS 

28-12-17 
JUMAT 

29-12-17 
SABTU 

30-12-17 
06.45-07.35 

LIBUR LIBUR 

  SGD 2  
07.35-08.25   SGD 2  
08.25-09.15 

Prakt. 
Anatomi  
(200 
menit) 
SGD 1-10 

Prakt. 
Anatomi 
(200 menit) 
SGD 11-20 

Mikroorga
nisme 
Saluran 
Cerna (dr. 
Masfiyah, 
MSi.Med) 

 

09.15-10.05 

 

10.05-10.55 

Prakt. 
Biokimia 
(200 
menit) 
SGD 11-20 

Prakt. 
Biokimia 
(200 menit) 
SGD 1-10 

Fisiologi 
(Proses 
Menelan, 
Absorbsi 
Makanan 
dalam 
Saluran 
Cerna) (dr. 
Nura Eky, 
MSi.Med) 

 

10.55-11.45 

 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT 
13.00-13.50 

LIBUR LIBUR 

Embriologi 
& Kelainan 
Kongenital 
Saluran 
Cerna (dr. 
Meidona 
Milla, 
MCE) 

Penatalaksa
naan 
Gangguan 
Gaster dan 
Duodenum 
(dr. Erwin 
BC, SpPD) 

 

 

13.50-14.40 

 

15.40-15.00 SHOLAT 

15.00-15.50 
LIBUR LIBUR 

 
  

 

15.50-17.40   

 
  



26 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2 

 
a. Judul  : Rasa terbakar di dada 

b. Skenario 

Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke Praktek Dokter Umum dengan keluhan dada seperti 

terbakar. Keluhan disertai dengan dada berat jika bernapas. Dari anamnesis diketahui penderita 

memiliki kebiasaan tidur setelah pukul 01.00 dini hari dan bangun pukul 04.00 pagi. Pasien juga 

sering terbangun saat tidur karena merasakan rasa terbakar di dada. Pasien minum kopi sebanyak 2 

gelas setiap hari. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TB : 150cm, BB : 70 kg, KU cukup, tekanan 

darah 120/70 mmHg, denyut nadi 88 kali/menit, isi dan tegangan cukup, frekuensi pernafasan 18 

kali/menit, pada palpasi nyeri tekan epigastrium (+).Dokter kemudian mengirim penderita untuk 

dilakukan pemeriksaan penunjang 

 

Tugas mahasiswa :  

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps. Seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

  



27 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

STUDENTS' LEARNING UNIT3 / LBM 3 

WAKTU 
SENIN 

01-01-18 
SELASA 

02-01-18 
RABU 

03-01-18 
KAMIS 

04-01-18 
JUMAT 

05-01-18 
SABTU 

06-01-18 
06.45-07.35 

LIBUR 

SGD 1   SGD 2 

UJIAN MID 
MODUL 
(sesuai 
jadwal 
PPSK) 

07.35-08.25 SGD 1   SGD 2 

08.25-09.15 

PF Akut 
Abdomen  
(100 
menit) 
SGD 1-5 

Obat-obatan 
Saluran 
Cerna & 
Cara 
Penulisan 
Resep (dr. 
Bagas 
Widiyanto) 

Rahasia 
Sehat ala 
Rasulullah 
(dr. Ahmadi, 
SpKJ) 

 

09.15-10.05 

Radiologi 
Saluran 
Cerna 
(100 
menit) 
SGD 6-10 

 

10.05-10.55 

Pemeriks. 
RT & 
Hernia 
(100 
menit) 
SGD 11-15 

Radiologi 
Saluran 
Cerna (dr. 
Bekti S, 
SpRad) 

Gangguan 
Pasase Usus 
& Hernia (dr. 
Bambang 
Sugeng, SpB) 

 

10.55-11.45 

Pemasang
an NGT 
(100 
menit) 
SGD 16-20 

 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT 

13.00-13.50 

LIBUR 
Kewirausa 
haan 

 

PF Akut 
Abdomen 
(100 menit) 
SGD 11-15 

 

13.50-15.40  

Radiologi 
Saluran 
Cerna 
(100 menit) 
SGD 16-20 

 

15.40-15.00 SHOLAT 

15.00-15.50 

LIBUR 

  Pemeriks. 
RT & Hernia 
(100 menit) 
SGD 1-5 

 

15.50-17.40   

Pemasangan 
NGT 
(100 menit) 
SGD 6-10 

 

 

  



28 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

STUDENTS' LEARNING UNIT 3 
 

 

a. Title   :Bloating  

b. Scenario 

A four-years old boy is admitted to the emergency room of Sultan Agung Islamic Hospital, brought 

by his parent with chief complaint ofbloating. From alloanamnesis shows another symptoms including 

intermittent abdominal pain, fever and decreasing urin output. He has not passed stool and fart since 

two days ago with only red currant jelly stool. The patient has been experiencing vomiting containing 

food. For the last one day the vomit has a yellow greenish color. Ten days before he had frequently 

diarrhea about 5 times per day.  The physical examination findings include abdominal distention, 

bowel movement increasedbowel sound, a metallic sound and hipertympany to percussion. A sausage 

shape mass is palpable in the upper right of abdominal region with the sense of emptiness in the lower 

rightabdominal region. From rectal toucher findings pseudo portio and blood on the glove. 

 

Students Assignments 

Based on the scenario, conduct the steps below: 

1. Explain the terminologies that is still unfamiliar to you. 

2. Explain the problem that you havet o solve 

3. Analyze the problem by brainstorming so the group can get different explanations 

about the discussed phenomenon 

4. Try to gather explanation systematically about the phenomenon or problems 

presented to you (concept mapping) 

5. Sort all the unsolved questions/ problems in the discussion so they become the 

groups’ learning issues/ learning objectives. 

6. Conduct independent learning to search for information you need to answer 

learning issues that you have sorted. 

7. Describe all your informations findings gathered by the group members, synthesise 

then discuss those findings so they become comprehensive explanation to explain 

and solve problems. 

 

  



29 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 4 

WAKTU 
SENIN 

08-01-18 
SELASA 

09-01-18 
RABU 

10-01-18 
KAMIS 

11-01-18 
JUMAT 

12-01-18 
SABTU 

13-01-18 
06.45-07.35 SGD 1    SGD 2  
07.35-08.25 SGD 1    SGD 2  
08.25-09.15  

Diare Akut 
& Kronis 
Dewasa 
(dr. Erwin 
BC, SpPD) 

Hubungan 
Puasa 
dengan 
Kesehatan 
(dr. 
Masyhudi, 
MKes) 

   

09.15-10.05   

  

10.05-10.55 

Kewarga 
negaraan 

Diare pada 
Anak (dr. 
Azizah, 
SpA) 

Probiotik & 
Prebiotik 
(dr. 
Minidian, 
MSc, SpGK) 

   

10.55-11.45   

 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT 
13.00-13.50  

Kewirausa 
haan 

Praktikum 
Parasitologi  
(200 menit) 
SGD 1-10 

Praktikum 
Parasitologi  
(200 menit) 
SGD 11-20 

  
13.50-15.40 

 

15.40-15.00 SHOLAT 

15.00-15.50 

  Anamnesis 
Penyakit 
Diare 
(100 menit) 
SGD 11-15 

Anamnesis 
Penyakit 
Diare 
(100 menit) 
SGD 1-5 

 

 

15.50-17.40 

  Praktikum 
Anatomi 
(100 menit) 
SGD 16-20 

Praktikum 
Anatomi 
(100 menit) 
SGD 6-10 

  

 

  



30 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4 
 
 

a. Judul   :  Berak Cair  

b. Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas mahasiswa :  

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps. Seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

  

Seorang anak perempuan berusia 10 bulan dibawa oleh ibunya ke IGD RSISA karena mencret. 
Sudah sejakdua hari yang lalu anak mencret ≥ 8 kali/hari. Banyaknya  setiap mencret ± @ ¼ 
cangkir, berwarna kuning, cair dengan ampas sedikit, berbau asam dan nyemprot saat keluar. 
Keluhan disertai mual dan muntah, panas tinggi, nafsu makan turun. Menurut ibunya, anak 
kencing 6 jam yang lalu, jumalah sedikit dan sampai sekarang belum kencing. Riwayat 
perubahan pola makan dan minum disangkal. Terdapat riwayat batuk pilek sebelumnya. 
Pada pemeriksaan fisik didapatkan : anak letargi, mata tampak sangat cekung, air mata tidak 
keluar; denyut nadi meningkat 160x/menit, isi dan tegangan kurang, frekuensi pernapasan 
40/menit, kusmaul (+), suhu tubuh 39oC (rektal); abdomen tampak cembung, peristaltik usus 
meningkat, perkusi perut hipertimpani, turgor kulit kembali sangat lambat, terdapat akral 
dingin, capillary refill > 2’’. Pada pemeriksaan anus didapatkan iritasi. Kemudian dilakukan 
pemeriksaan penunjang darah rutin dan feses rutin untuk menentukan penyebab diare. 
Dokter juga meminta pasien untuk rawat inap oleh karena sudah terjadi dehidrasi menurut 
kriteria Derajat Dehidrasi Depkes-WHO, serta memberikan preparat Zinc per oral. 



31 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 5 

WAKTU 
SENIN 

15-01-18 
SELASA 

16-01-18 
RABU 

17-01-18 
KAMIS 

18-01-18 
JUMAT 

19-01-18 
SABTU 

20-01-18 
06.45-07.35 SGD 1    SGD 2  
07.35-08.25 SGD 1   Ujian Akhir 

Kewirausaha 
an 

SGD 2  

08.25-09.15  
Akut 
Abdomen 
(dr. 
Bambang 
Sugeng, 
SpB) 

Imunologi 
Saluran 
Cerna (dr. 
Iwang 
Yusuf, 
MKes) 

  

09.15-10.05  

   

10.05-10.55  Hukum 
Kedokteran
& UUPK 
(Dr. dr. 
Setyo T, 
SpF) 

Konsep Gizi 
dalam Islam 
(Prof. Dr. dr. 
Taufiq RN, 
MKes, 
SpAnd) 

   

10.55-11.45  

 

 

 

11.45-13.00  
13.00-13.50 Ujian 

Akhir 
Kewarga 
negaraan 

 
IPM 1 
(200 menit) 
SGD 1-10 

IPM 1 
(200 menit) 
SGD 11-20 

  

13.50-15.40 
  

15.40-15.00  

15.00-15.50 

 

 

Praktikum 
PK 
(100 menit) 
SGD 11-15 

Praktikum 
PK 
(100 menit) 
SGD 1-5 

  

15.50-17.40 

 

 

Praktikum 
Farmakologi 
(100 menit) 
SGD 16-20 

Praktikum 
Farmakologi 
(100 menit) 
SGD 6-10 

  

 

  



32 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 5 
 

 

a. Judul   : Nyeri Perut 

b. Skenario 

Seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri di seluruh 

lapangan perut Sejak 6 jam yang lalu. Keluhan lain berupa mual, muntah, dan nafsu makan 

berkurang. Penderita mulai demam, dirasakan demamnya semakin meninggi, dan seluruh 

perut menjadi sakit, apalagi bila disentuh perutnya terasa sangat sakit. Menurut penderita, 

sejak 2 hari yang lalu dia merasakan nyeri perut di sekitar pusar, nyeri lalu berpindah ke 

perut kanan bawah, nyeridirasakan tajam. Bila berjalan penderita membungkuk ke kanan, 

dan bila tidur tungkainya yang kanan ditekuk. Penderita sudah berobat ke klinik 24 jam 

dan mendapatkan obat, tetapi belum membaik. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan 

darah 110/70 mmHg, denyut nadi 92x/menit, frekuensi pernafasan 20x/menit, suhu 39,2 
0C. KU  kesakitan, turgor dahi agak berkurang, konjungtiva palpebral tidak anemis, thorak 

dalam batas normal, abdomen datar, agak tegang, bising usus agak menurun, nyeri tekan 

seluruh lapangan, dan defans muskular seluruh lapangan. 

 

Tugas mahasiswa :  

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps. Seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 

 

  



33 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 6 

WAKTU 
SENIN 

22-01-18 
SELASA 

23-01-18 
RABU 

24-01-18 
KAMIS 

25-01-18 
JUMAT 

26-01-18 
SABTU 

27-01-18 
06.45-07.35 SGD 1    SGD 2 

UJIAN 
AKHIR 
MODUL 
(sesuai 
jadwal 
PPSK) 

07.35-08.25 SGD 1    SGD 2 

08.25-09.15  
Kelainan 
Anorektal 
(dr. Vito M, 
SpB) 

Gambaran PA 
Radang 
&Keganasan 
Sal. Cerna (Dr. 
dr. Agung 
Putra, 
MSi.Med) 

  

09.15-10.05  
Keganasan 
Sal. Cerna(dr. 
Vito M, SpB) 

  

10.05-10.55  
Keracunan 
Makanan& 
Intoleransi 
Laktosa (dr. 
Azizah RK, 
SpA) 

Makanan 
Halal Haram 
& 
Pengaruhnya 
bagi Doa & 
Ibadah (dr. M. 
Soffan) 

  

10.55-11.45  

 

 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT 
13.00-13.50   IPM 2 

(200 menit) 
SGD 1-10 

IPM 2 
(200 menit) 
SGD 11-20 

  

13.50-15.40 
 

 
 

15.40-15.00 SHOLAT 

15.00-15.50 

  Praktikum 
Mikrobiologi  
(100 menit) 
SGD 11-15 

Praktikum 
Mikrobiologi 
(100 menit) 
SGD 1-5 

  

15.50-17.40 
  Praktikum PA 

(100 menit) 
SGD 16-20 

Praktikum PA 
(100 menit) 
SGD 6-10 

 

 

  



34 
Modul Pencernaan (2017-2018) 
 

LEMBAR KERJA MAHASISWA 6 
 

 

a. Judul  : Keluar Darah Saat Berak  

b. Skenario 

Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke poli umum RSI Sultan Agung dengan 

keluhan buang air besar berdarah. Keluhan ini sudah sering dirasakan sejak 5 tahun yang 

lalu namun keluhan ini sering hilang sendiri. Selain itu penderita juga mengalami diare 

dan konstipasi secara bergantian. Penderita merasakan nafsu makan berkurang dan 

badan semakin kurus dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Penderita tidak suka makan 

sayur. Riwayat keluarga didapatkan ayah penderita meninggal karena menderita kanker 

usus. Dari pemeriksaan fisik didapatkan KU kompos mentis, tanda-tanda anemia (+), 

rectal toucher didapatkan mukosa anoperineal berbenjol-benjol, rapuh, mobilisasi fixed 

dari dinding usus, serta pada sarung tangan didapatkan darah, lendir dan jaringan 

nekrotik. Oleh dokter yang memeriksa disarankan untuk melakukan pemeriksaan 

penunjang lanjutan dan dirujuk ke spesialis bedah digestif. 

 

Tugas mahasiswa :  

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps. Seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 
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