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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 sehingga kami dapat menyelesaikan buku 

panduan modul Masalah pada Kesehatan Jiwa ini.  

Modul Masalah pada Kesehatan Jiwa ini terdiri dari 4 lembar belajar 

mahasiswa (LBM) yang masing-masing memiliki capaian pembelajaran mata kuliah 

dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Tiap LBM 

berisi beberapa kegiatan belajar berupa kuliah, praktikum, skill lab dan diskusi dari 

pencetus yang terkait dengan skenario sistem Masalah pada Kesehatan Jiwa. 

Pada saat menggunakan buku ini, mulailah dengan membaca capaian 

pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah tiap LBM. Kami menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, saran 

baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu mahasiswa dalam 

pembelajaran modul masalah pada kesehatan jiwa. 

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Tim Penyusun Modul 
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GAMBARAN UMUM MODUL 

 

Modul masalah pada kesehatan jiwa dilaksanakan pada tahun ke-2 dengan durasi 

pembelajaran selama 4 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dalam 

capaian pembelajaran mata kuliah untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan 

program studi. 

Modul ini terdiri dari 4 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar 

Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul 

ini mahasiswa akan mempelajari tentang pengetahuan dasar masalah pada kesehatan 

jiwa, patofisiologi beserta proses penegakan diagnosis dan pengelolaannya. Untuk itu 

diperlukan pembelajaran keterampilan  tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang dan keterampilan prosedural yang diperlukan dalam masalah 

pada kesehatan jiwa. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang 

terkait dengan topik di atas. 

Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based Learning, 

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

laboratorium. 

Hubungan dengan modul sebelumnya  

1. Modul Keterampilan Belajar, berpikir Kritis dan komunikasi 

2. Modul Sel, Jaringan dan Metabolisme  

3. Modul Sistem Sistem Saraf dan Indera 

4. Modul Siklus Kehidupan 

5. Modul Metodologi Penelitian 

6. Modul Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan 

7. Modul Keterampilan Klinis 

 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Modul Masalah pada sistem organ: reproduksi dan urogenital  

2. Modul penyakit degeneratif 

3. Modul SKN 

4. Modul Kedokteran keluarga & komunitas 

5. Modul Kegawatdaruratan dan Forensik 
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CPL - PRODI 

 

S.1.1 & SD.1 Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku 

yang berke-Tuhan-an. 

S.1.3 & SD.2 Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral 

dan etika sesuai perannya sebagai mahasiswa kedokteran. 

S.1.5 & SD.4 Memiliki nasionalisme dan rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa terutama dalam pembangunan bidang kesehatan. 

P.1.6 & SD.3 Mengkaji alternatif strategi dalam peningkatan mutu 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban berdasarkan Pancasila khususnya dalam bidang 

kesehatan. 

S.1.15 & KU.2 &SD.9 Menunjukkan komitmen untuk bertanggungjawab atas 

pelaksanaan tugas secara mandiri, bermutu dan terukur 

S.1.16 Menunjukkan karakter sebagai sarjana kedokteran yang 

profesional. 

S.1.17 Bersikap dan berbudaya menolong 

S.2.1 Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan 

lingkungannya 

P.2.2 Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, 

sosial dan budaya diri sendiri. 

S.2.3 Tanggap terhadap tantangan sebagai mahasiswa kedokteran 

S.2.4 Menyadari keterbatasan kemampuan diri sebagai mahasiswa 

kedokteran 

S.2.5 Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain 

untuk pengembangan diri. 

KK.2.6 & KU.8 Mampu melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri 

untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri, secara 

terus-menerus dikaitkan dengan peran sebagai mahasiswa 

kedokteran 

S.2.7 Menyadari kinerja profesionalitas diri, mengidentifikasi 

kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan dan 

melakukan upaya pengembangan kemampuan sebagai 

sarjana kedokteran. 

S.2.8 Mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari 

pihak lain untuk pengembangan diri dan profesionalisme. 

S.2.9 Mengatasi tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan 

menunjukkan ketangguhan dalam mengatasi tekanan 

P.2.10 Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, 

sosial dan budaya, pengetahuan dan keterampilan diri sendiri 

dalam mengembangkan profesionalisme 

P.2.11 &KU.1 Mampu berinovasi dan menghasilkan ide yang relevan untuk 

menyelesaikan masalah. 

P.2.12 & KU.3 Menganalisis masalah dan merumuskan solusi dengan 

mempertimbangkan berbagai perspektif 
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KK.2.13 & KU.1 Menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi atau 

menyelesaikan suatu masalah 

S.2.14 & SD.8 Berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik. 

 

KK.3.1 Menerapkan pembelajaran kolaboratif sesuai dengan prinsip, 

nilai dan etika yang berlaku 

KK.3.2 & KU.7 Menerapkan kepemimpinan dalam pembelajaran kolaboratif 

KK.3.3  Menerapkan komunikasi efektif antar mahasiswa kedokteran, 

profesi kesehatan lain dan profesi lain 

P.5.1 Menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas 

yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik 

dan komprehensif. 

KK.6.1 Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif 

untuk memperoleh informasi, menafsirkan hasil dan menilai 

mutu suatu informasi. 

KK.6.2 Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif 

untuk pembelajaran sepanjang hayat 

S.6.3 Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi 

KK.6.4 Menerapkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan 

berkolaborasi dengan civitas academica dan masyarakat umum. 

KK.6.6 & KU.9 Merekam, menyimpan, mengirim data secara digital. 

KK.6.7 & KU.9 Mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi yang 

disajikan secara digital dan memanfaatkannya untuk 

pengembangan kemampuan akademik 

KK.9.1 Berkomunikasi efektif dan berempati dengan civitas academica 

dan masyarakat umum. 

KK.9.8 Menerapkan keterampilan sosial dalam berhubungan dan 

berkomunikasi dengan orang lain. 
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PEMETAAN PENCAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

(capaian pembelajaran yang diinginkan tim modul selama modul berjalan) 

Learning Outcome 
LBM 

I II III IV 

Mahasiswa mampu memahami Definisi dari gangguan jiwa √    

Mahasiswa mampu memahami definisi psikotik √    

Mahasiswa mampu menjelaskan gejala-gejala psikotik √    

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Skizofrenia √    

Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan 

mood afektif 
 √   

Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria diagnostik gangguan 

mood afektif 
 √   

Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi gangguan suasana 

perasaan 
 √   

Mahasiswa mampu menjelaskan gangguan-gangguan organik 

yang bisa menimbulkan gangguan perilaku 
  √  

Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi GMO (akibat hipertensi dan DM) 
  √  

Mahasiswa mampu menjelaskan kriteria diagnostik Demensia 
  √  

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip penatalaksanaan 

Demensia akibat hipertensi dan DM (demensia vaskuler) 
  √  

Mahasiswa mampu memahami gejala gejala otonom cemas    √ 

Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan 

cemas 
   √ 

Mahasiswa mampu menjelaskan diferential diagnosis 

gangguan cemas 
   √ 
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TOPIC TREE 
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Materi “masalah”:  

1. Tingkah laku aneh  

2. Sedih dan ingin bunuh diri  

3. Tidak bisa berhenti minum alcohol 

4. Keringat dingin dan merasa tegang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

Modul Masalah Kesehatan Jiwa (2021-2022) 

 

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. Overview Modul Perilaku dan Jiwa dan Diagnosis Multiaxial (100 menit) 

a.2. Patofisiologi Gangguan Jiwa (Etiologi Biologi Gangguan Jiwa) (100 menit) 

a.3. Axis hipothalamus dan hipofisis terkait dengan gangguan jiwa (100 menit) 

a.4. Gangguan Psikotik (100 menit) 

a.5. Teknik Wawancara Psikiatri (100 menit) 

a.6. Simptomatologi / Status Mental (100 menit) 

b. Minggu 2 

b.1. Macam kepribadian, Gangguan Kepribadian dan Mekanisme Pertahanan Jiwa (100 

menit) 

b.2. Gangguan mood afektif (100 menit) 

b.3. Psikoterapi (100 menit) 

b.4. Gangguan Psikoseksual (100 menit) 
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b.5. Psikiatri Forensik (50 menit) 

c. Minggu 3 

c.1. Gangguan Mental Organik (100 menit) 

c.2. Gangguan Mental Akibat Alkohol dan Zat Psikoaktif (100 menit) 

c.3. Farmakokinetik dan farmakodinamik dalam psikiatri (100 menit) 

c.4. Gangguan Makan (50 menit) 

c.5. Sindrom Tourette dan Gangguan Tic (50 menit) 

c.6. Gangguan tidur (100 menit) 

d. Minggu 4 

d.1. Gangguan anxietas : definisi, macam (Obsesi kompulsif, panik, phobia) dan terapinya 

(100 menit)  

d.2. Gangguan Somatoform (50 menit) 

d.3. Gangguan Disosiatif (50 menit)  

d.4. Gangguan Spektrum Autism (100 menit) 

d.5. Gizi pada gangguan psikiatri (100 menit) 

d.6. Gangguan Perkembangan Anak (RM , ADHD, gangguan bicara) (100 menit) 

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: 

a. Minggu 2: 

● Pembuatan resep psikotropik. (200 menit)  

4. Latihan keterampilan medik di Skills Laboratory 

Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa dalam ketrampilan yang mendukung 

pembelajaran pada sistem psikiatri dengan menggunakan simulasi pasien dan manekin 

sebagai media ajar guna kelangsungan proses pembelajaran di klinik . Mahasiswa 

diharapkan mampu menguasai teknik secara lege artis, sistematis dan terintegrasi. 

Mahasiswa menjalani kunjungan ke RSJ Amino Gondohutomo Semarang, yang  akan 

dilakukan pada jam belajar mandiri sejak LBM 1-4. Pada LBM terakhir  mahasiswa 

melaporkan hasil kunjungan tersebut pada skills lab. Adapun keterampilan- 

keterampilan yang harus dikuasai adalah: 
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a. Minggu 1 

● Membuat laporan psikiatri (100 menit) 

b. Minggu 3 

● Evidence Based Medicine dalam Psikiatri (200 menit) 

c. Minggu 4 

● Clinical reasoning dalam Psikiatri (200 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 hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 
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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). 
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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. 

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. 

 

Kondisi yang diperbolehkan mengajukan susulan kegiatan selama masa Kegiatan Belajar 

Mengajar/KBM daring/online berbeda dengan KBM luring/tatap muka. Alasan pengajuan 

susulan yang diperbolehkan selama KBM daring, meliputi:  

 Sakit rawat inap (bukti yang diunggah adalah surat keterangan rawat inap dari rumah 

sakit yang merawat, disertai dengan stempel dan tanda tangan dokter yang merawat) 

 Delegasi mahasiswa (bukti yang diunggah adalah surat dari Unit Kemahasiswaan, 

jadwal kegiatan delegasi, serta jadwal KBM yang ditnggalkan) 

 Jadwal bertabrakan (bukti yang diunggah adalah KRS, dan jadwal yang bertabrakan) 

 Keluarga inti meninggal (bukti yang diunggah adalah kartu keluarga, dan surat 

keterangan kematian) 

 Mahasiswa yang bersangkutan menikah, dan bukan saudara kandung (bukti yang 

diunggah adalah undangan atau buku nikah dari Kantor Urusan Agama/KUA) 

 Gangguan listrik atau koneksi internet yang massal (bukti yang diunggah adalah berita 

elektronik/cetak yang menunjukkan berita terjadi gangguan di daerah tersebut) 

 Jika mahasiswa mengajukan susulan dengan alasan sakit rawat jalan, Sekprodi akan 

melakukan klarifikasi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Pengajuan susulan dapat 

ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan 

 

 

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 1 

Waktu 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

6 Juni 2022 7 Juni 2022 8 Juni 2022 9 Juni 2022 10 Juni 2022 11 Juni 2022 

07.15 – 08.05   
Kulpak: Etiologi 

Biologi 

Gangguan Jiwa – 

Dr. dr. Hadi 

Sarosa, M.Kes 

     

08.05 – 08.55   

KK2 : IPM 

Organ Saraf 

  

 
Kulpak: Teknik 

Wawancara 

Psikiatri – dr. 

Elly N., Sp.KJ 08.55 – 09.45      

09.45 – 10.35   
SGD 1 LBM 1 

 
 Kulpak: 

Simptomatologi 

– dr. Elly N., 

Sp.KJ 
10.35 – 11.25    

11.45 – 13.00 

13.00 - 13.50   

Kulpak: 

Overview Modul 

Perilaku dan 

Jiwa + Diagnosa 

Multiaxial – dr. 

Elly, SpKJ 

Kulpak: 

Gangguan 

Psikotik – dr. 

Yulia RS, SpKJ 

Etika dan 

Hukum 

Kedokteran 

SKILL : 

Pembuatan 

Laporan Psikiatri 

13.50 - 14.40   

14.40 - 15.15 

15.15 – 16.05     

Kulpak: Axis 

Hipotalamus dan 

Hipofisis terkait 

dengan 

gangguan jiwa – 

Dr. dr. Hadi 

Sarosa, M.Kes 

  
  

Tutorial Bahasa 

Inggris 

SKILL : 

Pembuatan 

Laporan Psikiatri 

  
16.05 – 16.55     
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a. Judul: Tingkah laku aneh 

b. SKENARIO 

 
Seorang laki-laki 25 tahun dibawa ke UGD RS Islam Sultan Agung karena tingkah laku 

aneh. Aloanamnesis dengan keluarga didapatkan informasi bahwa sejak 2 bulan ini pasien 

sering melakukan gerakan mematung dan bila diajak bicara tidak mau menjawab. Selain itu 

pasien sering melamun dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Pasien tahan duduk 

berjam-jam tanpa bergerak. Dari pemeriksaan fisik dan laboratorium dalam batas normal, 

tidak ada riwayat kondisi medis umum, tidak ada riwayat penggunaan NAPZA. Pada saat 

pemeriksaan status mental ditemukan fleksibilitas cerea, negativistik, dan stupor. 

Dokter mendiagnosis pasien tersebut mengalami gangguan psikotik dengan stressor masalah 

pekerjaan dan ditemukan penurunan Global Functional Assessment (GAF).  
 

 
Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

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

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives). 

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

menjawab Learning issue yang telah anda tetapkan. 

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

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 
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Lembar Belajar Mahasiswa 2 

Waktu 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

13 Juni 2022 14 Juni 2022 15 Juni 2022 16 Juni 2022 17 Juni 2022 18 Juni 2022 

07.15 – 08.05         

08.05 – 08.55   
Kulpak: 

Psikoterapi – 

Putri Ayu, S.Psi, 

MHSPY 

Kulpak: Psikiatri 

Forensik – Dr. 

dr. Setyo T, 

Sp.F, M.H 
KK2 : Skill 

Pemeriksaan 

Kasus Depresi 

dan Anxietas 

 

08.55 – 09.45      

09.45 – 10.35 

SGD 2 LBM 1 SGD 1 LBM 2 

Kulpak: 

Gangguan 

Psikoseksual – 

dr. Elly N., 

Sp.KJ 

   

10.35 – 11.25   

11.45 – 13.00 

13.00 - 13.50 
Antropologi 

Medis 

Kulpak: Macam-

Gangguan 

Kepribadian dan 

MPJ – dr. Elly 

N., SpKJ 

KK2 : Anamnesa 

Psikiatri 

KK2 : 

Pemeriksaan 

Psikiatri 

Etika dan 

Hukum 

Kedokteran 

Praktikum 

Farmakologi 
13.50 - 14.40 

14.40 - 15.15 

15.15 – 16.05   
 Kulpak: 

Gangguan Mood 

Afektif – dr. 

Dini, Sp.KJ 

KK2 : Anamnesa 

Psikiatri 

 KK2 : 

Pemeriksaan 

Psikiatri 

  

 Tutorial Bahasa 

Inggris 

 Praktikum 

Farmakologi 

  16.05 – 16.55  
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a. Judul: Sedih dan ingin bunuh diri 

b. SKENARIO 

Seorang karyawati Bank, usia 27 tahun, datang ke poliklinik dengan keluhan 1 bulan 

ini sulit tidur, cepat merasa lelah, dan kurang semangat (sindroma depresi). Pasien 

bercerita bahwa 2 bulan yang lalu di PHK. Pasien sering merasa sedih dan tidak 

berguna bahkan ada ide untuk mengakhiri hidup. Menurut keluarga, akhir – akhir ini 

pasien menjadi pendiam, dan jarang keluar rumah. Pada saat pemeriksaan tidak 

ditemukan penyakit medis umum dan riwayat pemakaian NAPZA. Kurang lebih 6 

bulan yang lalu pasien pernah konsultasi ke psikiater tetapi dengan keluhan yang 

berbeda dengan saat ini. Pasien banyak bicara, lebih aktif, suka memakai pakaian 

berwarna mencolok, dan memakai make up yang lebih tebal daripada biasanya 

(sindroma mania). Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama dan pasien dapat 

kembali bekerja seperti biasanya.  

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan 

yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior 

knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi 

tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

Learning issue yang telah anda tetapkan. 

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

dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) 

untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 
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Modul Masalah Kesehatan Jiwa (2021-2022) 

 

Lembar Belajar Mahasiswa 3 

Waktu 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

20 Juni 2022 21 Juni 2022 22 Juni 2022 23 Juni 2022 24 Juni 2022 25 Juni 2022 

07.15 – 08.05         

08.05 – 08.55    

Skill Evidence 

Based Medicine 

  

KK2 : Skill IPM 

Psikiatri 1 

 

08.55 – 09.45   UJIAN MID 

MODUL 

MASALAH 

JIWA 

 UJIAN AKHIR 

NON MODUL – 

IDI 1 

  

09.45 – 10.35 
SGD 2 LBM 2 SGD 1 LBM 3 

10.35 – 11.25 

11.45 – 13.00 

13.00 - 13.50 
Antropologi 

Medis 

 

 

Kulpak: 

Ganggua Makan 

– dr. Yulia, 

Sp.KJ 

Etika dan 

Hukum 

Kedokteran 

 
13.50 - 14.40  

14.40 - 15.15 

15.15 – 16.05     
Kulpak: 

Gangguan 

Mental Organik 

– dr. Mufli, 

Sp.KJ 

Kulpak: 

Gangguan 

Mental Akibat 

Alkohol dan Zat 

Psikoaktif – dr. 

Siti Badriyah, 

Sp.KJ 

Tutorial Bahassa 

Inggris 

  

 

  

16.05 – 16.55    
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Modul Masalah Kesehatan Jiwa (2021-2022) 

 

 

a. Judul: Tidak bisa berhenti minum alcohol 

b. SKENARIO 

 

Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mual, anoreksia, 

keringat berlebihan, cemas, dan insomnia. Gejala-gejala tersebut biasanya mereda dengan 

minum alkohol. Pasien tersebut memiliki keinginan kuat untuk selalu mengkonsumsi 

alkohol dan kesulitan dalam menghentikan minum alkohol. Saat ini pasien minum alkohol 

lebih banyak daripada biasanya. Pada saat SMA pasien mulai konsumsi alkohol, sering 

membolos dan sering terlibat tawuran. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Selain 

memberikan farmakoterapi, dokter juga melakukan psikoterapi untuk pasien tersebut. 
 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan 

yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior 

knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

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

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

Learning issue yang telah anda tetapkan. 

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

dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 
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Modul Masalah Kesehatan Jiwa (2021-2022) 

 

Lembar Belajar Mahasiswa 4 

Waktu 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

27 Juni 2022 28 Juni 2022 29 Juni 2022 30 Juni 2022 1 Juli 2022 2 Juli 2022 

07.15 – 08.05         

08.05 – 08.55     

Kulpak: Gizi 

pada Gangguan 

Psikiatri = Dr. 

dr. Joo WW., 

M.Kes 

Kuliah Panel 

08.55 – 09.45 

Kulpak: 

Sindroma 

Tourette dan 

Gangguan Tic – 

dr. Elly N., 

Sp.KJ 
UJIAN AKHIR 

NON MODUL – 

ANTROPOLOG

I MEDIS 

 

Kulpak: 

Gangguan 

Disosiatif – dr. 

Yuloa RS, Sp.KJ 

  

 

09.45 – 10.35 

Kulpak: 

Farmakokinetik 

dan 

Farmakodinamik 

dalam Psikiatri – 

dr. M. Riza, 

M.Si 

SGD 1 LBM 4 

Kulpak: 

Gangguan 

Perkembangan 

Anak – dr. Yulia 

RS, Sp.KJ 

Kulpak: 

Gangguan 

Spektrum Autis 

– dr. Elly N., 

Sp.KL 

 SGD 2 LBM 4 

10.35 – 11.25 

11.45 – 13.00 

13.00 - 13.50 

SGD 2 LBM 3 

 
 

Skill Clinical 

Reasoning 

UJIAN AKHIR 

NON MODUL – 

ETIKA DAN 

HUKUM 

KEDOKTERAN 

 

13.50 - 14.40  

14.40 - 15.15 

15.15 – 16.05 
Kulpak: 

Gangguan Tidur 

– dr. Sri 

Woroasih, Sp.KJ 

Kulpak: 

Gangguan 

Somatoform – 

dr. 

Muflihatunnaima

h, Sp.KJ 

Kulpak: 

Gangguan 

Anxietas – dr. 

Sri Woroasih, 

Sp.KJ 

Skill Clinical 

Reasoning 

  

Tutorial Bahasa 

Inggris 

 

  

16.05 – 16.55   

 

Waktu 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu 

4 Juli 2022 5 Juli 2022 6 Juli 2022 7 Juli 2022 8 Juli 2022 9 Juli 2022 

07.15 – 08.05       

  

IDUL ADHA 

08.05 – 08.55 
UJIAN AKHIR 

MODUL 

MASALAH 

JIWA 

KK2 : Skill IPM 

Psikiatri 2 

   

08.55 – 09.45     

09.45 – 10.35    

10.35 – 11.25    

11.45 – 13.00 

13.00 - 13.50      
IDUL ADHA 

13.50 - 14.40      

14.40 - 15.15 

15.15 – 16.05          

IDUL ADHA 
16.05 – 16.55        
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Modul Masalah Kesehatan Jiwa (2021-2022) 

 

a. Judul: Keringat dingin dan merasa tegang 

b. SKENARIO 

 

Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke IGD rumah sakit karena berdebar-debar, 

sesak nafas dan disertai keringat dingin (hiperaktivitas otonomik), yang dirasakan sejak 

2 minggu yang lalu dan semakin lama gejala dirasakan semakin berat sampai aktifitas 

sehari-hari terganggu. Keluhan ini dirasakan hampir setiap hari. Selain itu Ia sering 

merasa khawatir, ketakutan dan sulit konsentrasi (gejala psikis) disertai kencang di 

daerah tengkuk, gemetar dan tidak dapat santai (ketegangan motorik). Keluhan ini 

muncul sejak suami pindah kerja di luar kota. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan 

Tekanan Darah 110/70 mmHg, laju pernafasan 28x/menit, Nadi 100 x/menit, dan suhu 

36,8 0C, pemeriksaan fisik cor dan pulmo dalam batas normal. 

 

 

Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step. 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas, 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok. 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan. 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan 

yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior 

knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan. 

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

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives). 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab 

Learning issue yang telah anda tetapkan. 

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

dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

 


