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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah. Atas karuniaNya hingga kami dapat 

menyelesaikan penyusunan rangkaian buku penunjang modul, antara lain buku pegangan 

tutor, buku pegangan mahasiswa, dan buku panduan skill lab untuk Modul PENDENGARAN, 

PENGHIDU, DAN TENGGOROK. 

Modul Pendengaran, Penciuman, dan Tenggorok merupakan salah satu modul 

pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa memahami masalah-masalah yang akan 

mereka temui dalam bidang ilmu kesehatantelinga, hidung, tenggorok, dan bedah 

kepalaleher. Modul ini juga melatih mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan fisik yang 

sitematis dan penatalaksanaanpasien secara rasional sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan dalam SKDI. Mahasiswa yang telah lulus modul ini diharapkan dapat melakukan 

penegakan diagnosis dan penatalaksanaan kasus-kasus di bidang ilmu kesehatan telinga, 

hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher secara profesional. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku-buku penunjang 

modul ini. Kritik dan saran bagi perbaikan buku-buku tersebut di kemudian hari -- baik dari 

tutor maupun mahasiswa -- adalah hal yang kami harapkan.Semoga buku-buku penunjang 

modul ini dapat bermanfaat.  

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 
 

 

  

Hormat kami, 

Tim ModulPendengaran, Penghidu, Dan Tenggorok 
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GAMBARAN UMUM MODULPENDENGARAN, PENGHIDU, DAN TENGGOROK 

 

Modul Pendengaran, Penghidu, Dan Tenggorokdilaksanakan pada semester 6, tahun ke 

3, dengan waktu 5 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area 

kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome sebagaimana yang 

diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia serta sasaran pembelajaran yang didapat 

dari penjabaran learning outcome. 

Modul ini terdiri dari 5 Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dan masing-masing LBM terdiri 

dari judul skenario, sasaran pembelajaran, skenario, concept mapping(peta konsep), materi, 

pertanyaan minimal, dan daftar pustaka. Pada modul ini mahasiswa akan belajar mengenai 

mekanisme dasar mendengar, proses penciuman dan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pendengaran, penciuman, dan tenggorok. 

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi, 

proses penegakan diagnosis, dan pengelolaan kasus di bidang ilmu kesehatan telinga, hidung, 

tenggorok, dan bedah kepala leher. Untuk itu diperlukan pembelajaran keterampilan tentang 

anamnesis, pemeriksaan fisik, kemampuan mengusulkan pemeriksaan penunjang yang sesuai, 

dan keterampilan prosedural yang diperlukan. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap 

profesionalisme yang terkait dengan topik diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem – Based Learning, 

dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, praktikum 

laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium keterampilan.  

 

HUBUNGAN DENGAN MODUL SEBELUMNYA 

1. Telah memahami anatomi kelenjar tiroid (modul 8) 

2. Telah memahami imunologi dan proses infeksi sistem tubuh (modul 7) 

3. Telah memahami sistem pernafasan (modul 11) 

4. Telah memahami tentang vertigo sentral (modul 15) 

5. Telah berlatih dasar-dasar komunikasi (modul 2) 

6. Telah berlatih dasar  fisik diagnostik dan pemeriksaan penunjang (modul 1) 

7. Telah berlatih pemeriksaan nervus cranialis I, VII, VIII, dan X (modul 15) 

8. Telah belajar dasar-dasar terapi (modul 8) 

 

HUBUNGAN DENGAN MODUL SESUDAHNYA 

1. Penanganan Kegawatdaruratan Medis terkait gangguan jalan nafas dan makanan (akan 

dibahas pada modul 25) 
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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. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

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

Indonesia 

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

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

moral dan etika; 

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

dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

9. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

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

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

bermasyarakat; 

11. Mengutamakan keselamatan pasien; 

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

lingkungan; 

13. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

14. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara 

mandiri; 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 
Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran 
Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, 
dan masyarakat. 

2. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional 
untuk menegakkan diagnosis. 

3. Menguasai konsep teoritis  alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan farmakologi 
dan non farmakologi masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan 
patofisiologi. 

4. Menguasai konsep teori dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar,pencarian 
litaratur,penulusuran sumber belajar secara kritis, mendengar aktif,membaca 
efektif,manajemen waktu, membuat catatan kuliah, Problem based learning, Problem 
solving dan persiapan ujian 

5. Menguasai Dasar-dasar ketrampilan belajar: gaya belajar dan managemen waktu 
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6. menguasai konsep teoritis teknik ketrampilan dasar pengelolaan informasi, metode riset 
dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah, ketrampilan pemanfaatan 
evidence based medicine (EBM). 

 

KETERAMPILAN UMUM 

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

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
3. 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 

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

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

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

berbasis syariah, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya 

2. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap 

professional 

3. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis secara 

sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four 

5. Mampu melakukan pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan spesifik 
pada manikin atau pasien standar. 

6. 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. 

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

8. Mampu melakukan tindakan procedural medik yang legeartis pada manikin sesuai dengan 
kompetensi dokter umum. 

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

10. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang dihadapi 
pasien. 
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PEMETAAN PENCAPAIAN LEARNING OBJECTIVE MODUL 
 

NO Learning Objectives 
LBM 

I II III IV V 

PENDENGARAN 

1 Menjelaskan struktur anatomi pada organ telinga √     

2 Menjelaskan fisiologi pendengaran  √     

3 
Menjelaskan deferensial diagnosis dari penyakit telinga 

luar  
√     

4 Menjelaskan deferensial diagnosis kurang pendengaran  √     

5 
Menjelaskan mekanisme patogenesis dari penyakit telinga 

luar dan kurang pendengaran  
√     

6 
Mengidentifikasi berbagai pilihan cara pengelolaan 

penyakit telinga luar dan kurang pendengaran  
√     

7 
Menjelaskan berbagai macam komplikasi pada penyakit 

telinga luar  
√     

8 
Melakukan pemeriksaan telinga luar ,otoskopi, garputala 

dan manuver valsava  
√     

9 
Menjelaskan berbagai macam kelainan kogenital pada 

telinga  
√     

10 Menjelaskan berbagai macam penyakit telinga luar √     

11 Menjelaskan penatalaksanaan penyakit telinga luar  √     

12 
Menjelaskan berbagai macam penyakit telinga tengah 

akut dan kronis 
√     

13 
Menjelaskan berbagai macam penyakit telinga tengah  

kronis 
√     

14 Menjelaskan Patogenesis penyakit telinga tengah akut  √     

15 Menjelaskan Patogenesis penyakit telinga tengah kronik  √     

16 
Menjelaskan penatalaksanaan penyakit  telinga tengah 

akut  
√     

17 
Menjelaskan penatalaksanaan penyakit telinga tengah 

kronik  
√     

18 
Menjelaskan bioakustik dan prinsip-prinsip perambatan 

gelombang bunyi (Kuliah) 
√     

19 
Menjelaskan tentang macam macam hisab terhadap 

panca indra 
√     

KESEIMBANGAN 

1 Menjelaskan struktur anatomi organ keseimbangan  √    

2 Menjelaskan fisiologi organ keseimbangan  √    

3 Menjelaskan komponen pembentuk fungsi keseimbangan   √    

4 
Menjelaskan mekanisme patogenesis dan patofisiologi 

penyakit gangguan keseimbangan  
 √    
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5 

Menjelaskan berbagai macam deferensial diagnosis pada 

penyakit keseimbangan berdasarkan evidence-based 

medicine 

 √    

6 

Menjelaskan alasan hasil diagnosis dengan mengacu 

evidence-based medicine pada penyakit gangguan 

keseimbangan  

 √    

7 
Mengidentifikasi berbagai pilihan cara pengelolaan yang 

sesuai penyakit pasien kasus gangguan keseimbangan  
 √    

8 
Menentukan pemeriksaan penunjang untuk tujuan 

penapisan penyakit gangguan keseimbangan 
 √    

9 
Menjelaskan histologi organ telinga, hidung dan 

tenggorokan 
 √    

10 
Melakukan keterampilan terapeutik ekstraksi serumen, 

benda asing, dan irigasi telinga  
 √    

11 

Menjelaskan farmakodinamik dan farmakokinetik obat 

yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada penyakit 

gangguan keseimbangan 

 √    

12 
Menjelaskan tentang macam macam karunia pancaindra 

pendengaran dan pembauan 
 √    

PENGHIDU 

1 Menjelaskan struktur anatomi pada organhidung   √   

2 Menjelaskan strukturhistologi organ hidung    √   

3 Menjelaskan mekanisme hidung sebagai jalan nafas    √   

4 Menjelaskan mekanisme hidung sebagai fungsi proteksi    √   

5 Menjelaskan mekanisme hidung sebagai fungsi fonasi   √   

6 Menjelaskan mekanisme dasar pembauan   √   

7 Menjelaskan mekanisme patogenesis  perdarahan hidung   √   

8 Menjelaskan mekanisme patogenesis benda asing hidung    √   

9 Menjelaskan diagnosis deferensial dari perdarahan 

hidung 
  √   

10  Menjelaskan diagnosis deferensial benda asing pada 

hidung  
  √   

11 Menjelaskan penatalaksanaan  perdarahan hidung    √   

12 Menjelaskan penatalaksanaan  benda asing pada hidung    √   

13 Menjelaskan histopatologi pada Kelainan organ THT-KL    √   

14 Menjelaskan pembacaan radiologi SPN dan mastoid    √   

15 Mampu melakukan pemeriksaan Hidung Luar, Rinoskopi 

Anterior, dan Palatal Phenomen  
  √   

16 Menjelaskan Macam-macam rinitis     √   

17 Menjelaskan patogenesis  rinitis    √   

18 Menjelaskan penatalaksanaan rinitis    √   

19 Menjelaskan definisi polip nasi dan septum defiasi    √   

20 Menjelaskan penegakan diagnosa polip nasi dan septum 

deviasi (kuliah) 
  √   
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21 Menjelaskan managemen penanganan polip nasi dan 

septum deviasi 
  √   

22 Menjelaskan macam-macam pemeriksaan radiologi yang 

di butuhkan pada penyakit THT 
  √   

23 Mampu membaca gambaran radiologi pada organ 

THT(Kuliah)  
  √   

SINUS PARANASAL 

1 Menjelaskan struktur anatomi sinus     √  

2 Menjelaskan fisiologi sinus     √  

3 Menjelaskan mekanisme patofisiologi sinusitis    √  

4 Menjelaskan diagnosis deferensial sinusitis     √  

5 Menjelaskan pemeriksaan penunjang Sinusitis     √  

6 Menjelaskan penatalaksanaan  Sinusitis    √  

7 Mampu menulis resep preparat obat THT     √  

8 Pemeriksaan Fisik THT-KL dan Tes Garputala    √  

9 Mampu melakukan Pemasangan Tampon Anterior dan 

Ekstraksi Benda Asing Hidung  
   √  

10 Menjelaskan perbedaan mikrobiologis kuman-kuman di 

THT  
   √  

11 Menjelaskan teknik pengambilan sampel pada swab 

tenggorok  
   √  

12 Menjelaskan Keganasan pada organ THT 
   √  

13 Menjelaskan terapi pada keganasan organ THT 
   √  

14 Menjelaskan macam-macam aromaterapi dan 

kegunaanya di bidang THT 
   √  

15 Menjelaskan anatomi laring dan faring    √ √ 

FARING DAN LARING 

1 Explain the anatomical structure of pharynx and larynx      √ 

2 Explain the histology of pharynx and larynx      √ 

3 Explain the physiology of pharynx and larynx      √ 

4 Explain the pathogenesis and patophysiology of 

pharyngeal disorder  
    √ 

5 Explain the cause and risk factor ofpharyngeal disorders 

and consider of its role in generating diseases   
    √ 

6 Explain the pharyngeal diseases     √ 

7 Decide pharmacological and non-pharmacological therapy 

in pharyngeal diseases  
    √ 

8 Capable to perform good physical examination inoral 

cavity, pharyngs andneck 
    √ 

9 Explain mechanism of swallowing and voice production      √ 

10 Explain supporting investigations that are needed in 

making diagnosis in pharyngeal diseases  
    √ 
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11 Explain how to establish deffinitive and differential 

diagnosis in pharyngeal and laryngeal diseases 
    √ 

12 Explain the principles of decision making in the 

management of pharyngeal and larynx  disease (Lecture) 
    √ 

13 Explain the abses from the pharyngeal (Making proper 

diagnosis of pharyngeal disease with  diagnostic 

examination(Lecture) 

    √ 
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TOPIC TREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pembauan 

Pendengaran 

Keseimbangan 

Kongenital  

Infeksi 

Trauma 

Benda asing 

Tumor 

Tonsil 

Pengecapan 

Proses menelan 

Kongenital 

Infeksi 

Trauma 

Benda asing 

Tumor 

Kongenital 

Infeksi 

Trauma 

Benda asing 

Tumor 

THT -KL 

LARING FARING TELINGA HIDUNG KEGANASAN 

ANATOMI 

FISIOLOGI 

PATOLOGI 

ANATOMI 

FISIOLOGI 

PATOLOGI 

ANATOMI 

FISIOLOGI 

PATOLOGI 

ANATOMI 

FISIOLOGI 

PATOLOGI 

Kongenital  

Infeksi 

Trauma 

Benda asing 

Tumor 

PATOFISIO

LOGI 

PATO 

GENESIS 

Faktor genetik 

Ras 

Faktor lingkungan 

Faktor endogen 

Fonasi 
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TOPIK 

1. Pendengaran 

2. Keseimbangan 

3. Hidung 

4. Sinus paranasal 

5. Faring dan laring 

 

MATERI “MASALAH” 

1. Gangguan pendengaran 

2. Gangguan keseimbangan 

3. Gangguan hidung 

4. Gangguan sinus paranasal 

5. Gangguan faring dan laring 
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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  metode 

diskusi seven jump steps. Metode diskusi seven jump steps itu adalah: 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Identifikasi 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 langkah ke 1sampai 5.Mahasiswa 

diminta untuk menjelaskan istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, 

kemudian mencari masalah yang sebenarnya dari skenario. Setelah itu  menganalisis 

masalah tersebut dengan mengaktifkan prior knowledge yang telah dimiliki 

mahasiswa. Kemudian dari masalah yang telah dianalisistersebutdibuat peta konsep 

(concept mapping) yang menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang 

dihadapi. Jika terdapat masalah yang belum terselesaikan atau belum 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. 

Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada 

dengan mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

 

2. Kuliah  
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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, saat kuliah mahasiswa  

disarankan 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 

1. Fisiologi pendengaran(2x50 menit) 

2. Kelainan kongenital dan infeksi telinga luar (2x 50 menit) 

3. Bioakustik Fisika (1 x50 menit) 

4. Hisab terhadap panca indra (1x50 menit) 

5. Infeksi telinga tengah dan penatalaksanaannya (2x50 menit) 

b. Minggu 2 

1. Fisiologi keseimbangan (2x50 menit) 

2. Meniere’s disease, motion sickness, dan Benign  Paroxysmal 

PositionalVertigo (BPPV)(2x50 menit) 

3. Karunia panca indra pendengaran (2x50 menit) 

4. Sediaan dan mekanisme kerja obat di bidang THT (2x50 menit) 

c. Minggu 3 

1. Fisiologi penghidu (2x50 menit) 

2. Macam- macam rinitis dan penatalaksanaannya(2x 50 menit) 

3. Kelainan kongenital, benda asing hidung, polip nasi, dan septum deviasi 

(2x50 menit) 

4. Radiologi pada THT (2x50 menit) 

d. Minggu 4 

1. Macam-macam sinusitis dan terapi (2x50 menit) 

2. Keganasan pada kepala leher dan penatalaksanaannya (2 x 50 menit) 

3. Aspek mikrobiologis kuman-kuman pada organ THT (Usap / swab 

tenggorok – teknik pengambilan sampel tenggorok) (2 x 50 menit) 

4. Aromaterapi(1 x 50 menit) 
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5. Anatomi faring dan laring (1x50 menit) 

e. Minggu 5 

1. Fisiologi menelan dan bersuara (2x50 menit) 

2. Kelainan laring dan penatalaksanaan (2x50 menit) 

3. Kelainan faring dan penatalaksanaan (2x50 menit) 

4. Abses leher dalam (2x50 menit) 

5. Kegawatdaruratan THT-KL (2 x 50 menit) 

 

3. Praktikum 

Adapun Praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 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. 

a. Minggu 1  

Praktikum Anatomi: Telinga dan Hidung (4x50 menit) 

b. Minggu 2 

1. Praktikum Histologi: Histologi pada organ THT-KL (4x50 menit) 

2. Praktikum Faal: Tes keseimbangan (2x50 menit) 

c. Minggu 3 

Praktikum PA: Histopatologi pada kelainan organ THT-KL (4x50  menit) 

e. Minggu 5 

Praktikum Anatomi: Kepala dan Leher (Faring, Laring) (2x50menit) 

 

4. Latihan keterampilan medik di skills laboratory 

Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa dalam ketrampilan yang mendukung 

pembelajaran pada sistem pendengaran, penciuman, dan tenggorok dengan 

menggunakan pasien simulasi dan manekin sebagai media ajar guna kelangsungan 

proses pembelajaran di klinik. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik 

secara lege artis, sistematis, dan terintegrasi. Adapun ketrampilan yang harus 

dikuasai adalah: 

a. Minggu 1  

Pemeriksaan telinga luar, otoskopi, tes garputala, dan valsalva test (4 x 50 

menit) 

b. Minggu 2 

Ekstraksi serumen (usap dan kait) dan benda asing telinga (2x50 menit) 

c. Minggu 3 

Pemeriksaan hidung luar dan rinoskopi anterior (4x50 menit) 

d. Minggu 4 

1. Pemeriksaan fisik THT-KL dan tes garputala (evaluasi) (4 x 50 menit) 
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2. Pemasangan tampon anterior dan ekstraksi benda asing hidung (2x 50 

menit) 

3. Pembacaan radiologi SPN& mastoid (2x50 menit) 

e. Minggu 5 

1. Pemeriksaan rongga mulut (lidah, gigi geligi, faring, tonsil), pemeriksaan 

orofaring, dan pemeriksaan kelenjar limfe leher (2x50 menit) 

2. Problem solving : integrated patient management (4 x 50 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 
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meminta klarifikasi) 

iv. 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 

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 
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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. 

 

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) 
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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) 

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. 
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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. 

 

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 

Judul : Nyeri Telinga 
 

JAM 
SENIN 

25-6-18 
SELASA 
26-6-18 

RABU 
27-6-18 

KAMIS 
28-6-18 

JUM’AT 
29-6-18 

08.25 – 09.15 SGD 1 PRAKTIK
UM 
ANATOM
I: 
TELINGA 
DAN 
HIDUNG 
(4 x 50’) 
SGD 1–12 

SKILL 
LAB: 
PEMERIK
SAAN 
TELINGA 
LUAR, 
OTOSKOP
I, TES 
GARPU 
TALA, 
DAN 
VALSALV
A TEST 
(4 x 50’) 
SGD13-
24 

PRAKTIK
UM 
ANATOM
I: 
TELINGA 
DAN 
HIDUNG 
(4 x 50’) 
SGD 13–
24 

SKILL 
LAB: 
PEMERIK
SAAN 
TELINGA 
LUAR, 
OTOSKOP
I, TES 
GARPU 
TALA, 
DAN 
VALSALV
A TEST 
(4 x 50’) 
SGD1-12 

 SGD 2 

09.15 – 10.05  

10.05 – 10.55    

10.55 – 11.45    

11.45 – 13.00 

13.00 – 13.50 KULIAH:FI
SIOLOGI 
PENDENG
ARAN 
(2 x 50’) 
dr. Hadi 
Sarosa, 
M.Kes 

KULIAH: KELAINAN 
KONGENITAL, INFEKSI 
TELINGA LUAR, DAN 
GANGGUAN 
PENDENGARAN 
(2 x 50’) 
dr. H. Agung 
Sulistyanto, Sp.THT-KL 

KULIAH: BIOAKUSTIK  
(1 x 50’) 
Drs. Purwito Sugeng, 
M.Kes 

KULIAH: 
INFEKSI 
TELINGA 
TENGAH DAN 
PENATALAKSA
NAANNYA 
(2 x 50’) 
dr. H. Agung 
Sulistyanto, 
Sp.THT-KL 

 

13.50 – 14.40 KULIAH: HISAB 
TERHADAP PANCA 
INDRA 
(1 x 50’) 
Tim IDI 

 

14.40 – 15.00 

15.00 – 15.50      

15.50 – 16.40      
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Lembar Belajar Mahasiswa 1 
 

A. Judul   : Nyeri Telinga 

B. Skenario 

Nyeri Telinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seorang anak laki-laki umur 7 tahun diantar ibunya ke Puskesmas. Ibunya 
mengatakan bahwa anaknya mengeluh nyeri pada telinga kanannya sejak semalam. Ibu 
pasien mengatakan anaknya rewel semalaman, serta tidak mau makan dan minum. 
Sehari sebelumnya anak mengkorek-korek telinganya. Pasien belum pernah sakit seperti 
ini sebelumnya. Ibu mengeluh telinga kanan anaknya kurang dapat mendengar 
danmengeluarkan cairan bening.  

Pada pemeriksaan fisik palpasi telinga luar, ditemukan nyeri tarik aurikula, 
ditemukan nyeri tekan tragus, dan tidak ditemukan nyeri ketok retroaurikula. Pada 
pemeriksaan otoskopi, canalis auditorius externus dextra hiperemis, udem (+), cairan 
serous (+) sedikit,  membran timpani sulit dinilai. Canalis auditorius externus sinistra tak 
ada kelainan, membran timpani sinistra tak ada kelainan.  



27 
 

LEMBAR BELAJAR MAHASISWA (LBM) 2 
Judul : Pusing Berputar 
 

JAM 
SENIN 
2-7-18 

SELASA 
3-7-18 

RABU 
4-7-18 

KAMIS 
5-7-18 

JUM’AT 
6-7-18 

08.25 – 09.15 SGD 1 PRAKTIKUM 
HISTOLOGI: 
HISTOLOGI 
PADA 
ORGAN THT-
KL 
(4 X 50’) 
SGD 1-12 

SKILL LAB: 
EKSTRAKSI 
SERUMEN 
(USAP DAN 
KAIT) 
DANBENDA 
ASING 
TELINGA 
(2X 50’) 
SGD 13 -18 

PRAKTIKUM 
HISTOLOGI: 
HISTOLOGI 
PADA 
ORGAN 
THT-KL 
(4 X 50’) 
SGD 13-24 

SKILL LAB: 
EKSTRAKSI 
SERUMEN 
(USAP DAN 
KAIT) 
DANBENDA 
ASING 
TELINGA 
(2 X 50’) 
SGD 1-6 

 SGD 2 

09.15 – 10.05  

10.05 – 10.55  PRAKTIKU
M FAAL: 
TES 
KESEIMBA
NGAN 
(2X 50’) 
SGD 19–24 

PRAKTIKU
M FAAL: 
TES 
KESEIMBA
NGAN 
(2 X 50’) 
SGD7-12 

  

10.55 – 11.45    

11.45 – 13.00 

13.00 – 13.50 KULIAH: 
FISIOLOGI 
KESEIMBA
NGAN 
(2 x 50’) 
dr. Hadi 
Sarosa, 
M.Kes 

KULIAH: MENIERE’S 
DISEASE, MOTION 
SICKNESS,DAN BENIGN  
PAROXYSMAL 
POSITIONALVERTIGO 
(BPPV) 
(2 x 50’) 
dr. H. Agung 
Sulistyanto,Sp.THT-KL 

KULIAH: KARUNIA PANCA 
INDRA PENDENGARAN 
(2 x 50’) 
dr. Hj. Utari, PA 

KULIAH: 
SEDIAAN 
DAN 
MEKANISME 
KERJA OBAT 
DI BIDANG 
THT  
(BAGIAN 
FARMAKOL
OGI) 
(2 X 50’) 
dr. Bagas 
Widiyanto 

 

13.50 – 14.40  

14.40 – 15.00 

15.00 – 15.50      

15.50 – 16.40      
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Lembar Belajar Mahasiswa 2 
 

A. Judul  : Pusing Berputar 

B. Skenario 

Pusing Berputar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seorang perempuan umur 50 tahun datang ke klinik BPJS dengan keluhan kepala terasa 

berputar setelah bangun tidur, disertai mual tapi tidak muntah. Rasa berputar bertambah hebat 

saat perubahan posisi, dan berlangsung hanya beberapa menit. Keluhan tersebut  tidak disertai 

kurang pendengaran dan suara berdenging. Pasien pernah mengalami keluhan seperti ini 2 minggu 

yang lalu. 

Pada pemeriksaan telinga luar dan otoskopi tidak didapatkan kelainan. Dokter melakukan 

perasat Dix-Hallpike dan menyarankan pasien untuk melakukan latihan lanjutan dengan perasat 

Brandt Daroff, serta diberi obat-obat simptomatis. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3 
Judul :Mimisan 
 

JAM 
SENIN 
9-7-18 

SELASA 
10-7-18 

RABU 
11-7-18 

KAMIS 
12-7-18 

JUM’AT 
13-7-18 

SABTU 
14-7-18 

08.25 – 09.15 SGD 1 PRAKTIK
UM PA: 
Histopat
ologi 
pada 
Kelainan 
organ 
THT-KL 
(4 x 50’) 
SGD1–12 

SKILL 
LAB : 
Pemeriks
aan 
Hidung 
Luar dan 
Rinoskop
i Anterior 
(4 x 50’) 
SGD13–
24 

PRAKTIKU
M PA: 
Histopatol
ogi pada 
Kelainan 
organ 
THT-KL 
(4 x 50’) 
SGD  
13-24 
 

SKILL LAB 
: 
Pemeriks
aan 
Hidung 
Luar dan 
Rinoskopi 
Anterior 
(4 x 50’) 
SGD  1- 
12 

 SGD 2 UJIAN 
MID 

MODUL 
09.15 – 10.05  

10.05 – 10.55    

10.55 – 11.45    

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50 KULIAH: 
FISIOLOGI 
PENGHIDU 
(2 x 50’) 
dr. Hadi 
Sarosa, 
M.Kes 

KULIAH: MACAM 
MACAM RINITIS DAN 
PENATALAKSANAAN
NYA 
(2 x 50’) 
dr. Hj. Andriana 
TWWS, Sp.THT-KL, 
MSi.Med 

KULIAH: KELAINAN 
KONGENITAL, BENDA 
ASING HIDUNG, POLIP 
NASI, DAN SEPTUM 
DEVIASI 
(2 x 50’) 
Dr. Renny Swasti, 
Sp.THT-KL 

KULIAH: 
RADIOLOG
I PADA 
THT 
(2 x 50’) 
dr. Bekti 
Safarini, 
Sp.Rad (K) 
 

  

13.50 – 14.40   

14.40 – 15.00 ISTIRAHAT 

15.00 – 15.50       

15.50 – 16.40       
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Lembar Belajar Mahasiswa 3 
 

A. Judul  :Mimisan 
B. Skenario 

Mimisan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan keluar darah dari 

hidung dan mulut sejak tadi pagi. Oleh dokter puskesmas sudah dilakukan pemasangan tampon, 

tetapi darah masih tetap keluar. Kemudian penderita diinjeksi obat anti perdarahan dan 

diposisikan setengah duduk serta dirujuk ke RS bagian THT. Penderita memiliki riwayat 

hipertensi dan sedang menderita flu. Penderita tidak mengkorek-korek hidung sebelumnya. 

Keluhan disertai hidung tersumbat, telinga terasa penuh, dan sakit kepala. 

Pada pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan bleeding (+/+), bleeding point sulit 

dinilai, massa (-/-), konka hipertrofi (+/+), septum deviasi (-).  
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4 
Judul : “Pilek tapi kok ingus sulit keluar ya...” 

 

JAM 
SENIN 

16-7-18 
SELASA 
17-7-18 

RABU 
18-7-18 

KAMIS 
19-7-18 

JUM’AT 
20-7-18 

08.25 – 09.15 SGD 1 SKILL LAB: 
PEMERIKS
AAN FISIK 
THT-KL 
DAN TES 
GARPUTAL
A 
(EVALUASI
) 
(4 X 50’) 
SGD 1-12 

SKILL LAB: 
PEMASAN
GAN 
TAMPON 
ANTERIOR 
DAN 
EKSTRAKSI 
BENDA 
ASING 
HIDUNG 
(2 X 50’) 
SGD 13-18 

SKILL LAB: 
PEMERIKS
AAN FISIK 
THT-KL 
DAN TES 
GARPUTAL
A 
(EVALUASI
) 
(4 X 50’) 
SGD 13-24 

SKILL LAB: 
PEMASAN
GAN 
TAMPON 
ANTERIOR 
DAN 
EKSTRAKSI 
BENDA 
ASING 
HIDUNG 
(2 X 50’) 
SGD 1-6 

 SGD 2 

09.15 – 10.05  

10.05 – 10.55  SKILL LAB: 
PEMBACA
AN 
RADIOLOG
I SPN & 
MASTOID 
(2 X 50’) 
SGD 19–24 

SKILL LAB: 
PEMBACA
AN 
RADIOLOG
I SPN & 
MASTOID 
(2 X 50’) 
SGD 7-12 

  

10.55 – 11.45    

11.45 – 13.00 

13.00 – 13.50 KULIAH: 
MACAM-
MACAM 
SINUSITIS 
DAN 
TATALAKS
ANANYA 
(2 x 50’) 
dr.Hj. 
Andriana 
TWWS,Sp.
THT-KL, 
MSi.Med 

KULIAH: KEGANASAN 
PADA KEPALA LEHER 
DAN 
PENATALAKSANAANNYA 
(2 x 50’) 
dr. Renny Swasti, 
Sp.THT-KL 

KULIAH: ASPEK 
MIKROBIOLOGISKUMAN
- KUMAN PADA ORGAN 
THT (USAP / SWAB 
TENGGOROK - TEKNIK 
PENGAMBILAN SAMPEL  
TENGGOROK) 
(2 x 50’) 
dr. Ridha Wahyutomo, 
Sp.MK 

KULIAH: 
AROMATE
RAPI 
(1x50’) 
Dr. Dra. Hj. 
Atina 
Hussana,M
Si.Apt 

 

13.50 – 14.40 
 
 
 
 
 

ANATOMI 
FARING 
DAN 
LARING 
(1 x 50’) 
dr. Yani 
Istadi, M. 
Med. Ed 

 

14.40 – 15.00 

15.00 – 15.50      

15.50 – 16.40      
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Lembar Belajar Mahasiswa 4 
 

A. Judul  : “Pilek tapi kok ingus sulit keluar ya...” 

B. Skenario 

“Pilek tapi kok ingus sulit keluar ya...” 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seorang laki- laki usia 40 tahun, datang ke dokter praktek swasta dengan keluhan 

pilek dan bersin-bersin sejak 2 minggu disertai hidung tersumbat, ingus kental yang sulit 

keluar, dan disertai batuk-batukterutama siang hari.Pasien juga mengeluhkan nyeri di 

sekitar mata. Pasien sudah minum obat yang dibeli di apotek tapi belum ada perbaikan.  

Pada pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan sekret seromukous (+/+), konka 

hipertrofi (+/+), konka hiperemis (+/+), massa (-/-), septum deviasi (-). Dokter kemudian 

memberikan terapi awal dan merujuk ke spesialis THT-KL bila tidak ada perbaikan untuk 

pemeriksaan penunjang dan penatalaksanaan lebih lanjut. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 5 
Judul : Nyeri Tenggorok 
 

JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU 

08.25 – 09.15 SGD 1 PRAKTIKUM 
ANATOMI: 
Kepala dan 
Leher 
(Faring, 
Laring) 
(2 x 50’) 
SGD7-12 

SKILL LAB: 
Problem 
solving : 
Integrated 
Patient 
Managemen
t 
(4 x 50’) 
SGD 13 – 24 

PRAKTIKUM 
ANATOMI: 
Kepala dan 
Leher 
(Faring, 
Laring) 
(2 x 50’) 
SGD19-24 

SKILL LAB: 
Problem 
solving : 
Integrated 
Patient 
Manageme
nt 
(4 x 50’) 
SGD 1-12 

 SGD 2 UJIAN 
AKHIR 

MODUL 
09.15 – 10.05  

10.05 – 10.55  SKILL LAB: 
Pemeriksaan 
Rongga 
Mulut (Lidah, 
Gigi geligi, 
Faring, 
Tonsil), 
Pemeriksaan 
Orofaring, 
dan 
Pemeriksaan 
Kelenjar 
Limfe Leher 
(2 x 50’) 
SGD 1-6 
 

SKILL LAB: 
Pemeriksaa
n Rongga 
Mulut 
(Lidah, Gigi 
geligi, 
Faring, 
Tonsil), 
Pemeriksaa 
Orofaring, 
dan 
Pemeriksaa
n 
KelenjarLimf
e Leher 
(2 x 50’) 
SGD 13-18 

  

10.55 – 11.45    

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50 FISIOLOGI 
MENELAN 
DAN 
BERSUAR
A 
(2 x 50’) 
dr. Nura 
Eky V, 
MSi.Med 

KELAINAN LARING DAN 
PENATALAKSANAAN 
(2 x 50’) 
dr. H. R. Soemadi, Sp.THT-
KL/dr.Renny Swasti, Sp.THT-
KL 

KELAINAN FARING DAN 
PENATALAKSANAANNYA 
(2 x 50’) 
dr. Shelly Tjahyadewi, 
Sp.THT-KL, M.Kes 
 

ABSES 
LEHER 
DALAM 
(2 x 
50’) 
dr. 
Shelly 
Tjahyad
ewi, 
Sp.THT-
KL, 
M.Kes 
 

  

13.50 – 14.40   

14.40 – 15.00 ISTIRAHAT 

15.00 – 15.50 KEGAWAT
DARURAT
AN THT-KL 
(2 x 50’) 
dr. Hj. 
Andriana 
TWWS, 
Sp.THT-
KL, 
MSi.Med 

     

15.50 – 16.40      
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Lembar Belajar Mahasiswa 5 
 

A. Judul  : Nyeri Tenggorok 

B. Skenario 

Nyeri Tenggorok 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Seorang laki-laki usia 23 tahun datang dengan keluhan nyeri tenggorok sejak 3 hari 

yang lalu. Keluhan disertai dengan nyeri saat menelan di sisi sebelah kanan, dan nyeri 

terasa menjalar sampai ke telinga, sehingga penderita sulit makan dan minum. Penderita 

mengeluh sakit kepala dan badan lemas. 1 hari yang lalu penderita mengeluh sulit 

membuka mulut, keluar air ludah terus menerus, dan disertai bau mulut. Tidak ada 

keluhan batuk maupun pilek. 

Pada pemeriksaan didapatkan trismus 2 jari, drooling, dan halithosis. Pada 

pemeriksaan tenggorok didapatkan T4-T2, hiperemis +/-, palatum udem +/-, uvula 

terdorong ke sisi kiri. Dokter kemudian melakukan tindakan aspirasi di daerah peritonsiler.  

 

 


