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PETA KURIKULUM 
 

 

 
 

Fase Semester Minggu ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total SKS

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 1

Blok IPE 1

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length

Blok

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 1

Blok IPE 2

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

TOTAL = 157 SKS

7 23

KKN (3 sks);  Skripsi (4 sks)

4 minggu

SKN

FK601030

Ketrampilan klinis 5 (1 sks)

5 minggu

Kegawatdaruratan dan Forensik

FK601033

5 minggu

Elektif

4 5 5

R
EM

ED
IA

L

6

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu

23

masalah pada sistem 

organ: endokrin, 

metabolisme dan nutrisi

masalah pada sistem 

organ:  digestif

4 4 4 4

Ketrampilan klinis 4 (2 sks)

Islim Disiplin Ilmu 3 (1 sks) , Pendidikan Agama Islam 4 (3 sks), 

Penyakit Degeneratif

FK601027 FK601028 FK601029

5 minggu

Kedokteran keluarga & 

komunitas

FK601032

5

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

24

Masalah pada sistem 

organ kardio dan respirasi

Masalah pada sistem 

organ Indera

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 3 (2 sks)

Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Dakwah (3 sks) ; Islam Disiplin Ilmu 2 (1 sks)

Masalah pada sistem 

organ: reproduksi dan 

urogenital

Masalah pada sistem 

hemato dan imunologi

FK601021 FK601022 FK601023 FK601024

M
as

al
ah

 d
an

 P
en

ya
ki

t 
p

ad
a 

si
st

em
 o

rg
an

4

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

23

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 2 (2 sks)

Antropologi Medis (2 sks); Etika Biomedis dan hukum Kedokteran (2 sks); Islam Disiplin Ilmu 1 (1 

sks)

Metodologi Penelitian

Masalah pada sistem 

integumentum dan 

muskuloskeletal

Masalah pada sistem 

organ saraf

Masalah pada Kesehatan 

Jiwa

FK6010017 FK6010014 FK6010015 FK6010016

4 minggu

23

Siklus Kehidupan

Konsep Patomekanisme 

1 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan

Konsep Patomekanisme 

2 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan

Konsep Patomekanisme 

3 dan Konsep Dasar 

Penatalaksanaan Masalah 

Kesehatan

FK601009 FK6010010 FK6010011

Bahasa Inggris (2 sks) ; Bahasa Indonesia (2 sks); Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)

Pa
to

m
ek

an
is

m
e

3

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

21

Sistem Respirasi, 

Kardiovaskuler dan 

Limfatik

Sistem Hematologi dan 

Imunologi

Sistem digestive dan 

endokrin

Sistem reproduksi dan 

urogenitalia

FK601005 FK601006 FK601007 FK601008

4

Ke
tr

am
pi

la
n 

B
el

aj
ar

 d
an

 B
io

m
ed

ik
 D

as
ar

FK6010012

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 1 (1 sks)

4 minggu

 

2

4 minggu 4 minggu

R
EM

ED
IA

L

4 minggu 4 minggu

1

4 4 4

Pendidikan Agama Islam 2 (3 sks); Pancasila (2 sks)

4 minggu

21

Ketrampilan Belajar, 

Berpikir Kritis dan 

komunikasi

Sel, Jaringan dan 

Metabolisme

Sistem integumentum 

dan Muskuloskeletal
Sistem Saraf dan Indera

FK601001 FK601002 FK601003 FK601004

4 minggu 4 minggu

R
EM

ID
IA

L

4 minggu

4 4 4 4

Pendidikan Agama Islam I (3 sks), ICT For Academic Purposes (2 sks)

Modul Masalah Pada Sistem Organ Digestif 
TA. 2021/2022 



5 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang telah 

memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan modul Masalah pada Sistem 

Organ Digestif Tahun Akademik 2021/2022. 

Modul ini terdiri dari empat (4) lembar belajar mahasiswa yang masing-masing memiliki 

area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran sebagaimana 

diatur di dalam STANDAR KOMPETENSI DOKTER yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran 

Indonesia (KKI). Tiap unit belajar berisi Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa 

kegiatan belajar berupa diskusi, kuliah, dan skillprek (skill knowledge), yang mencakup materi 

tentang kelainan dan infeksi/infestasi organisme atau mikroorganisme penyebab penyakit pada 

traktus hepatopankreatobilier dan traktus digestivus.  

 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 mahasiswa serta siapa saja yang 

membutuhkannya. 

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Tim Penyusun Modul 
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GAMBARAN UMUM MODUL 

 

 

Modul Masalah pada Sistem Organ Digestif merupakan mpdul yang dilaksanakan pada tahun 

ke-3, dengan waktu pembelajaran 4 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan 

penetapan capaian pembelajaran mata kuliah dalam rangka 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.  

Dalam modul ini mahasiswa akan belajar tentang kasus-kasus yang merupakan masalah pada 

organ hepar, kandung empedu, pancreas, dan pencernaan dalam Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Bedah 

dan Ilmu Kesehatan Anak. Penggunaan strategi Problem Based Learning, dengan metode diskusi 

tutorial menggunakan seven jumpsteps, kuliah pakar, dan skill/praktikum yang terkait dengan 

kemampuan knowledge, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan 

berbagai sikap profesional yang mampu menunjang ketercapaian profil lulusan FK UNISSULA.  

Pada LBM 1 mahasiswa akan membahas tentang kasus dengan keluhan nyeri perut pada 

daerah kanan atas, selanjutnya pada LBM 2 mahasiswa akan membahas tentang kasus dengan 

keluhan muntah, LBM 3 akan membahas tentang kasus yang berkaitan dengan BAB berdarah, dan 

dilanjutkan LBM 4 tentang kasus dengan keluhan diare akut disertai dehidrasi berat. Mahasiswa 

juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan topik-topik tersebut. 

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Modul Sistem Digestif dan Endokrin. 

2. Modul Konsep Patomekanisme 1 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan. 

3. Modul Konsep Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan. 

4. Modul Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan. 

 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Modul Penyakit Degeneratif 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

 

S.1.1 & SD.1 Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an. 

S.1.2 Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku bahwa yang dilakukan dalam 

praktik kedokteran merupakan upaya maksimal. 

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

perannya sebagai mahasiswa kedokteran. 

S.1.4 Merumuskan alternatif keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan 

kesehatan. 

P.1.8 Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran. 

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. 

P.1.18 & SD.6 Menunjukkan komitmen untuk bekerja sama intra- dan interprofesional dalam tim 

pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien. 

P.1.19 Mengidentifikasi upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional 

dan global 

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

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. 

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

berbagai perspektif. 

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. 

Modul Masalah Pada Sistem Organ Digestif 
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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 

KK.3.4 & KU.8 Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kolaboratif pelayanan kesehatan. 

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. 

P.5.2 & KU.3 Menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran 

Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam 

melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, 

mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi medik pada individu, 

keluarga, komunitas dan masyarakat. 

P.5.3 Menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti. 

P.5.5 Menafsirkan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan 

diagnosis. 

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 

P.7.1 Menguasai konsep upaya promotif dan preventif pada masalah kesehatan untuk individu, 

keluarga, komunitas dan masyarakat. 

P.7.2 Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya 

hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, 

etnis, dan budaya. 

P.7.3 Merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif di tingkat 

individu, keluarga, dan masyarakat. 

P.7.4 Merencanakan pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga, komunitas dan 

masyarakat secara holistik, komprehensif, bersinambung dan kolaboratif. 

Modul Masalah Pada Sistem Organ Digestif 
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P.7.5 Mengidentifikasi cara meningkatkan keterlibatan pasien, keluarga, komunitas dan 

masyarakat secara berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. 

P.7.6 Menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat, 

untuk perumusan diagnosis atau masalah kesehatan dalam kondisi tersimulasi. 

P.7.7 Menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling tepat berdasarkan 

prinsip kendali mutu 

P.7.8 Menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan perubahan perilaku yang 

rasional dalam kondisi tersimulasi 

P.7.10 Menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penatalaksanaan, 

memperbaiki, dan mengubah terapi dengan tepat. 

P.7.C.1 Menguasai konsep perawatan spiritual healing dalam Islam. 

KK.8.1 & KU.5 Menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan dengan 

menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan 

penunjang, interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit dalam kondisi tersimulasi. 

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 CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MODUL) 
 

 

No. Learning Outcome 
LBM 

I II III IV 

1 Mampu membaca doa sebelum dan sesudah belajar     

2 Mampu mematuhi peraturan akademik dan BUDAI di FK UNISSULA     

3 
Mampu menyusun dan mengumpulkan tugas belajar mandiri berdasarkan 

sumber belajar yang dipertanggungjawabkan dengan tepat waktu 
    

4 

Mampu memiliki sikap dokter muslim yang professional : kompeten, 

komitmen untuk belajar, Integritas, Moralitas, Altruisme, Otonom, 

Kolaboratif 
    

5 
Mampu memposisikan diri sebagai mahasiswa yang tanggap dan peka 

terhadap keadaan lingkungan sekitar 
    

6 
Mampu menempatkan diri sebagai pemimpin, sekretaris maupun anggota dari 

diskusi kelompok 
    

7 
Mampu mengelola keterbatasan yang dialami sebagai pemicu untuk dapat 

berkarya lebih baik lagi 
    

8 Mampu menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran yang berahlak mulia     

9 
Mampu memilih dan mengidentifikasi respon pihak lain serta menghargai 

pendapat orang lain guna pengembangan diri secara profesionalisme 
    

10 Mampu menerapkan etika penggunaan media sosial     

11 
Mampu menghafal doa-doa wajib dalam belajar sesuai Al-Qur’an, Sunnah 

dan Hadist 
    

12 
Mampu merangkum hasil diskusi dalam bentuk file secara mandiri maupun 

berkelompok dan bertanggungjawab atas pekerjaannya di Bidang Kedokteran 
    

13 

Mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam melakukan promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, 

mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi 

medik pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang berkaitan 

dengan masalah kelainan pada organ hepatopankreatobilier secara holistik 

dan komprehensif. 

    

14 

Mampu menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah 

kesehatan dalam kondisi tersimulasi yang berkaitan dengan masalah kelainan 

pada organ hepatopankreatobilier. 

    

15 

Mampu menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling 

tepat berdasarkan prinsip kendali mutu dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ hepatopankreatobilier.  
    

16 

Mampu menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan 

perubahan perilaku yang rasional dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ hepatopankreatobilier. 
    

17 

Mampu menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor 

perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan 

tepat dalam kasus yang berkaitan dengan masalah kelainan pada organ 

hepatopankreatobilier. 

    

18 

Mampu menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan 

dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, 

pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta 

memperkirakan prognosis penyakit dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ hepatopankreatobilier. 
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19 

Mampu merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif 

dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dalam kasus yang 

berkaitan dengan masalah kelainan pada organ hepatopankreatobilier. 
    

20 

Mampu menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran 

Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah-masalah yang berhubungan 

dengan handling spesimen terhadap mikroorganisme pada saluran pencernaan 

secara holistik dan komprehensif 

    

21 

Mampu menguasai konsep ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran 

Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran 

Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah-masalah yang berhubungan 

dengan pemeriksaan eksudat, transudat, serta cairan lambung dan duodenum 

secara holistik dan komprehensif 

    

22 

Mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam melakukan promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, 

mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi 

medik pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang berkaitan 

dengan masalah kelainan pada organ digestif bagian atas secara holistik dan 

komprehensif. 

    

23 

Mampu menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah 

kesehatan dalam kondisi tersimulasi yang berkaitan dengan masalah kelainan 

pada organ digestif bagian atas. 

    

24 

Mampu menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling 

tepat berdasarkan prinsip kendali mutu dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian atas.  

    

25 

Mampu menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan 

perubahan perilaku yang rasional dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian atas. 

    

26 

Mampu menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor 

perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan 

tepat dalam kasus yang berkaitan dengan masalah kelainan pada organ 

digestif bagian atas. 

    

27 

Mampu menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan 

dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, 

pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta 

memperkirakan prognosis penyakit dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian atas. 

    

28 

Mampu merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif 

dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dalam kasus yang 

berkaitan dengan masalah kelainan pada organ digestif bagian atas. 

    

29 

Mampu menguasai prinsip pengelolaan masalah kesehatan berbasis bukti 

dalam kasus yang berkaitan dengan masalah kelainan pada organ 

hepatopankreatobilier dan organ digestif. 

    

30 Mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam melakukan promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, 

mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi 

medik pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang berkaitan 

dengan masalah kelainan pada organ digestif bagian bawah secara holistik 

dan komprehensif.  
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31 

Mampu menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah 

kesehatan dalam kondisi tersimulasi yang berkaitan dengan masalah kelainan 

pada organ digestif bagian bawah. 

    

32 

Mampu menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling 

tepat berdasarkan prinsip kendali mutu dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian bawah.  

    

33 

Mampu menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan 

perubahan perilaku yang rasional dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian bawah. 

    

34 

Mampu menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor 

perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan 

tepat dalam kasus yang berkaitan dengan masalah kelainan pada organ 

digestif bagian bawah. 

    

35 

Mampu menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan 

dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, 

pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta 

memperkirakan prognosis penyakit dalam kasus yang berkaitan dengan 

masalah kelainan pada organ digestif bagian bawah. 

    

36 

Mampu merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif 

dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dalam kasus yang 

berkaitan dengan masalah kelainan pada organ digestif bagian bawah. 

    

37 

Mampu menguasai prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas dalam melakukan promosi kesehatan, 

pencegahan penyakit, mengkaji dan menentukan prioritas masalah, 

mengelola masalah kesehatan, menentukan prognosis dan upaya rehabilitasi 

medik pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang berkaitan 

dengan infeksi mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ 

hepatopankreatobilier dan organ digestif secara holistik dan komprehensif. 

    

38 

Mampu menginterpretasi data klinis dan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat, untuk perumusan diagnosis atau masalah 

kesehatan dalam kondisi tersimulasi yang berkaitan dengan infeksi 

mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ hepatopankreatobilier 

dan organ digestif. 

    

39 

Mampu menguasai prinsip dan alternatif strategi penatalaksanaan yang paling 

tepat berdasarkan prinsip kendali mutu dalam kasus yang berkaitan dengan 

infeksi mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ 

hepatopankreatobilier dan organ digestif.  

    

40 

Mampu menetapkan tatalaksana farmakologis, gizi, aktivitas fisik dan 

perubahan perilaku yang rasional dalam kasus yang berkaitan dengan infeksi 

mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ hepatopankreatobilier 

dan organ digestif. 

    

41 

Mampu menguasai prinsip keberhasilan pengobatan, memonitor 

perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan 

tepat dalam kasus yang berkaitan dengan infeksi mikroorganisme atau 

infestasi organisme pada organ hepatopankreatobilier dan organ digestif. 

    

42 Mampu menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan 

dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, 

pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta 

memperkirakan prognosis penyakit dalam kasus yang berkaitan dengan infeksi 

mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ hepatopankreatobilier 

dan organ digestif.  
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43 

Mampu merencanakan pendidikan kesehatan dalam rangka upaya promotif 

dan preventif di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat dalam kasus yang 

berkaitan dengan infeksi mikroorganisme atau infestasi organisme pada organ 

hepatopankreatobilier dan organ digestif. 
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TOPIK & RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MODUL 

 

 

TOPIK TIAP LBM :  

1. Kelainan pada Hepatopankreatobilier 

2. Kelainan pada Traktus Digestif bagian Atas 

3. Kelainan pada Traktus Digestif bagian Bawah 

4. Infeksi Mikroorganisme dan Infestasi Organisme pada Organ Digestif 

 

 

MATERI DISKUSI : 

1. Perutku kok tiba-tiba sakit?  

2. Anakku muntah dan berak berdarah 

3. Kenapa keluar darah waktu aku berak, ya? 

4. Tolong, bayiku diare sampai lemas… 

  

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) :  

Dapat dilihat pada :   

 Google Classroom Modul (sesuai dengan kode kelas modul) 

 Website PSPK FK UNISSULA atau link https://pspk.fkunissula.ac.id/content/masalah-

pada-sistem-organ-digestif-pembelajaran-genap-2021-2022  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial (Small Group Discussion) 

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 SGD: 

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?  
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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. 

Tata tertib SGD: 

● Hadir tepat waktu 

● Berpakaian rapi sesuai dengan aturan budaya akademik Islami 

● Berperilaku sopan dan santun selama pelaksanaan SGD 

● Tidak makan di dalam ruang tutorial 

● Tidak membuka buku teks dan sumber belajar lain saat diskusi tanpa seijin tutor 

● Tidak menggunakan Hp dan laptop tanpa seijin tutor 

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 telah membaca 

materi terkait dan 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 

i. Hepatitis Akut (100 menit) 

ii. Hepatitis Kronik & Fatty Liver (100 menit) 

iii. Manifestasi Klinis Hipertensi Porta (50 menit) 
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iv. Kelainan Hepatopankreatobilier (100 menit) 

v. Aspek Laboratorium pada Hepatitis (50 menit) 

vi. Tata Laksana Gizi pada Gangguan Sistem Pencernaan (100 menit) 

vii. Radiologi Hepatobilier (100 menit) 

b. Minggu 2 

i. Rongga Mulut & Permasalahannya (100 menit) 

ii. Tata Laksana Gangguan Gaster & Duodenum (100 menit) 

iii. Hernia (100 menit) 

iv. Kelainan Kongenital (100 menit) 

v. Pemeriksaan Laboratorium terkait Gangguan Gastrointestinal (100 menit) 

c. Minggu 3 

i. Akut Abdomen (100 menit) 

ii. Patologi Molekuler Keganasan Traktus Gastrointestinal & Hepatobilier (100 menit) 

iii. Keganasan Kolorektal (100 menit) 

iv. Kelainan Anorektal (100 menit) 

v. Radiologi Gastrointestinal (100 menit) 

d. Minggu 4 

i. Diare pada Anak (100 menit) 

ii. Manifestasi Klinis Kecacingan (100 menit) 

iii. Diare Akut & Kronik (100 menit) 

iv. Mikroorganisme Penyebab Infeksi Saluran Cerna (100 menit) 

v. Drugs Used in Gastrointestinal Disorders (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 1 

i. Pengambilan Spesimen Swab Rectal dan Identifikasi Mikroorganisme Saluran 

Cerna (100 menit) 

ii. Pemeriksaan Transudat, Eksudat, Cairan Lambung & Duodenum (100 menit) 

b. Minggu 2 

i. EBM (200 menit)  
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c. Minggu 3  

i. Clinical Reasoning (200 menit) 

d. Minggu 4 

i. Clinical Reasoning (200 menit) 
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ASSESSMENT 
 

 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

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 (waktu pengajuan susulan I) : hari 

kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : hari 

kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)  

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 

iii. Khusus pengajuan susulan SGD, Sekprodi PSPK akan memberikan persetujuan 

atau tidak (approval) satu hari setelah batas tanggal pengajuan susulan untuk 

kegiatan LBM setelah mid modul (pengajuan susulan II), dan 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), 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 
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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 praktikum : 

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari 

kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : hari 

kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK 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. 

 

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 (30% 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 

LBM pertama.  

d.   Nilai Ujian Akhir Modul (45% knowledge) 
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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.  

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 : 

 mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari kedua pada minggu LBM 

berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 akhir modul (waktu pengajuan susulan II) : hari kedua pada minggu LBM 1 

modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari 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/Sekprodi 

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

menerima konfirmasi dari Kaprodi/Sekprodi 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.  

vii. Mahasiswa berkoordinasi dengan Koordinator Evaluasi untuk pelaksanaan ujian 

susulan. 

 

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) 
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 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 

 

II. Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Rerata nilai tutorial x 15%)+(rerata nilai praktikum x 10%) + (nilai Mid Modul x 30%) + 

(nilai akhir modul x 45%) 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline. 
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JADWAL KEGIATAN MODUL 

 

WAKTU 
SENIN 

14 Maret 2022 

SELASA 

15 Maret 2022 

RABU 

16 Maret 2022 

KAMIS 

17 Maret 2022 

JUM’AT 

18 Maret 2022 

SABTU 

19  Maret 2022 

07.15 - 08.05   PAI 4 SGD 1 LBM 1   

08.05 - 08.55   PAI 4 SGD 1 LBM 1   

08.55 - 09.45       

09.45 - 10.35       

10.35 - 11.25       

11.45 - 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 - 13.50       

13.50 - 14.40       

14.40 - 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 - 16.05       

16.05 - 16.55       

 

 

WAKTU 
SENIN 

21 Maret 2022 

SELASA 

22 Maret 2022 

RABU 

23 Maret 2022 

KAMIS 

24 Maret 2022 

JUM’AT 

25 Maret 2022 

SABTU 

26  Maret 2022 

07.15 - 08.05   PAI 4 SGD 2 LBM 1 SGD 1 LBM 2  

08.05 - 08.55   PAI 4 SGD 2 LBM 1 SGD 1 LBM 2  

08.55 - 09.45       

09.45 - 10.35  
Praktikum 

Patologi Klinik 
    

10.35 - 11.25 IDI 3 
Praktikum 

Patologi Klinik 
    

11.45 - 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 - 13.50 
Praktikum 

Mikrobiologi 
     

13.50 - 14.40 
Praktikum 

Mikrobiologi 
     

14.40 - 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 - 16.05       

16.05 - 16.55       
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WAKTU 
SENIN 

28 Maret 2022 

SELASA 

29 Maret 2022 

RABU 

30 Maret 2022 

KAMIS 

31 Maret 2022 

JUM’AT 

1 April 2022 

SABTU 

2 April 2022 

07.15 - 08.05   PAI 4 SGD 2 LBM 2   

08.05 - 08.55  Praktikum EBM PAI 4 SGD 2 LBM 2   

08.55 - 09.45  Praktikum EBM     

09.45 - 10.35  Praktikum EBM     

10.35 - 11.25 IDI 3 Praktikum EBM     

11.45 - 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 - 13.50     UJIAN MID 

MODUL 

 

13.50 - 14.40      

14.40 - 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 - 16.05       

16.05 - 16.55       

 

 

WAKTU 
SENIN 

4 April 2022 

SELASA 

5 April 2022 

RABU 

6 April 2022 

KAMIS 

7 April 2022 

JUM’AT 

8 April 2022 

SABTU 

9 April 2022 

07.15 - 08.05 SGD 1 LBM 3  PAI 4  SGD 2 LBM 3 
SGD 1 LBM 4 

(mulai jam 06.45) 

08.05 - 08.55 SGD 1 LBM 3  PAI 4  SGD 2 LBM 3 SGD 1 LBM 4 

08.55 - 09.45       

09.45 - 10.35       

10.35 - 11.25 IDI 3      

11.45 - 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 - 13.50   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

13.50 - 14.40   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

14.40 - 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 - 16.05   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

16.05 - 16.55   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
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WAKTU 
SENIN 

11 April 2022 

SELASA 

12 April 2022 

RABU 

13 April 2022 

KAMIS 

14 April 2022 

JUM’AT 

15 April 2022 

SABTU 

16 April 2022 

07.15 - 08.05   PAI 4 
SGD 2 LBM 4 

(mulai jam 06.45) 
  

08.05 - 08.55   PAI 4 SGD 2 LBM 4   

08.55 - 09.45      
UJIAN AKHIR 

MODUL 
09.45 - 10.35      

10.35 - 11.25      

11.45 - 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 - 13.50 
UJIAN MID  

IDI 3 

 
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

13.50 - 14.40  
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

14.40 - 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 - 16.05   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
   

16.05 - 16.55   
Praktikum 

Clinical Reasoning 
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JADWAL DAN PENGAMPU KULIAH PAKAR 

 
 

LBM Judul Materi Kuliah Pengampu Durasi Waktu Pelaksanaan 

1 

Hepatitis akut 
dr. Retno Widyastuti 

M.Si.Med. 
100 menit 

Kamis, 17 Maret 2022 

15:15 - 16:55 

Hepatitis Kronik dan Fatty Liver 
dr. Erwin Budi Cahyono 

Sp.PD. 
100 menit 

Jum’at, 18 Maret 2022  

15:15 - 16:55 

Kelainan Hepatopankreatobilier 
dr. R. Vito Mahendra 

Ekasaputra Sp.B.M.Si.Med. 
100 menit 

Sabtu, 19 Maret 2022 

07:00 - 08:40 

Tata Laksana Gizi pada 

Gangguan Sistem Pencernaan 

Dr. dr. Minidian Fasitasari 

M.Sc.Sp.GK 
100 menit 

Senin, 21 Maret 2022 

07:00 - 08:40 

Radiologi Hepatobillier dr. Bekti Safarini Sp.Rad(K) 100 menit 
Senin, 21 Maret 2022 

15:15 - 16:55 

Manifestasi Klinis Hipertensi 

porta 

dr. Erwin Budi Cahyono 

Sp.PD. 
50 Menit 

Kamis, 24 Maret 2022 

16:05 - 16:55 

Aspek Laboratorium pada 

Hepatitis 

Dr. dr. Danis Pertiwi 

M.Si.Med.,Sp.PK 
50 Menit 

Kamis, 24 Maret 2022 

15:15 - 16:05 

2 

Rongga Mulut & 

Permasalahannya 
Dr. drg. Yayun SR, Sp.BM 100 menit 

Jum’at, 25 Maret 2022  

13:00 - 14:40 

Tata Laksana Gangguan 

Gaster & Duodenum 

dr. Retno Widyastuti 

M.Si.Med. 
100 menit 

Senin, 28 Maret 2022 

07:00 - 08:40 

Hernia dr. Eko Setiawan Sp.B 100 menit 
Senin, 28 Maret 2022 

15:15 - 16:55 

Kelainan Kongenital dr. Bambang Sugeng Sp.B 100 menit 
Selasa, 29 Maret 2022 

15:15 - 16:55 

Pemeriksaan Laboratorium 

terkait Gangguan 

Gastrointestinal 

Dr. dr. Danis Pertiwi 

M.Si.Med.,Sp.PK 
100 menit 

Rabu, 30 Maret 2022  

15:15 - 16:55 

3 

Akut Abdomen dr. Bambang Sugeng Sp.B 100 menit 
Senin, 04 April 2022 

15:15 - 16:55 

Patologi Molekuler Keganasan 

Traktus Gastrointestinal & 

Hepatobilier 

Assoc. Prof. Dr. dr. Agung 

Putra M.Si.Med 
100 menit 

Selasa, 05 April 2022 

07:00 - 08:40 

Keganasan Kolorektal 
dr. R. Vito Mahendra 

Ekasaputra Sp.B.M.Si.Med. 
100 menit 

Selasa, 05 April 2022 

16:00 - 17:40 

Kelainan Anorektal dr. Eko Setiawan Sp.B 100 menit 
Rabu, 06 April 2022  

09:45 - 11:25 

Radiologi Gastrointestinal 
dr. Titik Yuliastuti 

Sp.Rad(K) 
100 menit 

Jumat, 08 April 2022  

15:00 - 16:40 

4 

Diare pada Anak 
dr. Azizah Retno Kustiyah 

Sp.A. 
100 menit 

Senin, 11 April 2022 

07:00 - 08:40 

Manifestasi Klinis Kecacingan 
dr. Azizah Retno Kustiyah 

Sp.A. 
100 menit 

Rabu, 13 April 2022  

13:00 - 14:40 

Drugs Used in Gastrointestinal 

Disorders 

dr. Bagas Widiyanto 

M.Biomed 
100 menit 

Kamis, 14 April 2022  

13:00 - 14:40 

Diare Akut dan Kronik 
dr. Retno Widyastuti 

M.Si.Med. 
100 menit 

Kamis, 14 April 2022  

15:00 - 16:40 

Mikroorganisme Penyebab 

Infeksi Saluran Cerna 

dr. Masfiyah M.Si. 

Med.SpMK 
100 menit 

Sabtu, 16 April 2022  

15:00 - 16:40 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 1 

 

 

a. Judul  : Perutku Kok Tiba-Tiba Sakit? 

b. Skenario 

Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke IGD RS Sultan Agung dengan keluhan 

nyeri perut kanan atas yang dirasakan tiba-tiba. Nyeri dirasakan di bawah tulang rusuk 

kanan dan tembus ke punggung. Keluhan seperti ini sudah dirasakan 3 kali dalam 1 bulan 

ini dan biasanya dipicu makanan berlemak. BB : 90 kg dan  TB 155 cm. Pemeriksaan 

tanda vital didapatkan  TD : 120/80 mmHg, nadi 120 x/menit dan suhu : 38,5 ‘C. 

Pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan pada subcostal kanan saat inspirasi dalam. 

Pemeriksaan tes fungsi hepar dan bilirubin didapatkan normal. Pemeriksaan darah 

didapatkan leukositosis. Pasien disarankan untuk menjalani ultrasonografi abdomen. 

 

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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c. Sumber Belajar 

Bailey & Love’s short practice of surgery. Ann R Coll Surg Engl. 2013 Sep;95(6):455. 

Epub 2013 Sep. PMCID: PMC4188320. 

Brunicardi, F et al. Schwartz's principles of surgery. Tenth edition. New York : McGraw-

Hill Education. 2014 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2 

 

 

a. Judul  : Anakku Muntah dan Berak Berdarah 

b. Skenario 

Seorang bayi laki-laki usia 11 bulan, dibawa ke UGD RSISA dengan keluhan muntah 

sejak 2 hari yang lalu disertai BAB darah dan demam. Bayi menjadi rewel dan 

menangis tiba-tiba. Riwayat dipijat satu minggu yang lalu. Bayi diberi ASI sampai usia 

5 bulan, kemudian dilanjutkan dengan susu formula dan MPASI. Sejak 1 minggu yang 

lalu mulai diberikan nasi. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda dehidrasi, suhu 

38,2°C, abdomen distensi, pemeriksaan colok dubur : ampula recti kolaps dan lendir 

darah pada sarung tangan. Dokter menyarankan untuk pemeriksaan radiologi abdomen, 

rehidrasi, dan pemasangan NGT.   

 

 

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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c. Sumber Belajar  

Arnold G. Coran. Pediatric Surgery. 7 th edition.2012 

Bailey & Love’s short practice of surgery. Ann R Coll Surg Engl. 2013 Sep;95(6):455. 

Epub 2013 Sep. PMCID: PMC4188320. 

Brunicardi, F et al. Schwartz's principles of surgery. Tenth edition. New York : McGraw-

Hill Education. 2014
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 LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3 

 

 

a. Judul  : Kenapa Keluar Darah Waktu Aku Berak, Ya? 

b. Skenario  

Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan BAB 

berdarah sejak 3 hari yang lalu, berwarna merah terang, tidak terasa nyeri. Saat ini 

merasa lemas. Tanda-tanda vital didapatkan TD : 110/80 mmHg,  nadi 110x/menit, 

suhu 37,5 ‘C. Pemeriksaan fisik anorektal colok dubur tidak didapatkan tumor dan 

pada sarung tangan didapatkan lendir darah. Pemeriksaan laboratorium didapatkan 

Hb : 7 g/dl. Pasien disarankan untuk menjalani prosedur kolonoskopi dan transfusi 

darah. 

 

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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c. Sumber Belajar  

Brunicardi, F et al. Schwartz's principles of surgery. Tenth edition. New York : McGraw-

Hill Education. 2014 

Amin SK, Antunes C. Lower Gastrointestinal Bleeding. [Updated 2021 Jul 19]. In: 

StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-

2019. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448126/ 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4 

 

 

a. Judul : Tolong, Bayiku Diare Sampai Lemas….  

b. Skenario 

Seorang bayi perempuan usia 9 bulan dibawa ke IGD dengan keluhan diare sejak 2 hari yang 

lalu. BAB cair >10x per hari, @ 1/4 cangkir, warna kuning, lendir darah (-). Anak sudah 

berobat ke dokter diberi oralit dan anti diare, tetapi tidak ada perubahan. Anak menjadi 

lemas, kencing berkurang warna kuning pekat, dan menjadi malas minum. Riwayat minum 

ASI hanya sampai usia 3 bulan selanjutnya susu formula. Anak saat ini sedang diberi makan 

nasi tim. Pemeriksaan fisik : anak tampak letargi, mata sangat cekung, nadi 100 kali per 

menit, isi dan tegangan cukup, suhu 37,8 0C. Pemeriksaan abdomen didapatkan turgor kulit 

kembali sangat lambat. BB lahir 3,5 kg, BB sekarang 8 kg. 

 

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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c. Sumber Belajar  

Buku Ajar Gastroenterologi-Hepatologi, IDAI, 2015 

Lintas Tatalaksana Diare pada Anak; Depkes-WHO, 2019 
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