
Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

 

 

 

BUKU PEGANGAN MAHASISWA 

 

MODUL KONSEP PATOMEKANISME 2  

DAN KONSEP DASAR PENATALAKSANAAN 

MASALAH KESEHATAN  
 

  

 

 

 

 

 

 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung 

Alamat: JL. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 PO Box 1054/SM 

Telepon. (024) 6583584 

Faksimile: (024) 6594366 
 

 

Edisi 2 



2 
Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL KONSEP PATOMEKANISME 2 DAN KONSEP DASAR 

PENATALAKSANAAN MASALAH KESEHATAN 

 

 

Kontributor : 

1. dr. Menik Sahariyani, M.Sc 

2. dr. Osa Endiputra, M.Sc 

3. dr. Widiana Rachim, M.Sc 

4. dr. Iwang Yusuf, M.Si 

 

Tata Letak dan Desain Sampul : Tim Modul 

 

Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 

 

Hak Cipta © 2020, pada penulis 

Hak publikasi pada Penerbit FK UNISSULA 

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam 

bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit. 

 

Cetakan Pertama Tahun 2020 

Cetakan Kedua Tahun 2021 

 

Penerbit 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM 

SULTAN AGUNG 

Jl. Raya Kaligawe km. 4 Semarang 50112 PO BOX 1054/SM, 

Telp. (024) 6583584, Fax. (024) 6594366 

 

ISBN:  
 

 



3 
Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM MODUL 

 

 

Ketua    : dr. Menik Sahariyani, M.Sc 

  

Sekretaris   : dr. Osa Endiputra, M.Sc  

 

Koordinator Evaluasi   : dr. Widiana Rachim, M.Sc 

 

Koordinator Pembelajaran : dr. Iwang Yusuf, M.Si  

 

 

 

 

 



4 
Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

 

KONTRIBUTOR 
 

 

Disiplin Ilmu Inti :  

1. Imunologi 

2. Mikrobiologi 

3. Parasitologi 

4. Patologi Anatomi 

5. Patologi Klinik 

6. Farmakologi 

7. Ilmu Kesehatan Masyarakat 

8. Ilmu Penyakit Dalam 

9. Ilmu Gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

 

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 3 mgg

Blok Elektif 1

Kode/ Code

SKS/ CSU 3

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

Durasi/ Length 1

Blok IPE 2

Kode/ Code

SKS/ CSU

Ket Medik

Mata Kuliah 

Universitas

154

FK6108032 FK6108033

7

5 minggu 5 minggu

R
E

M
ED

IA
L

5 minggu

22

Kedokteran keluarga & komunitas Kegawatdaruratan dan Forensik Elektif 2

Ketrampilan klinis 5 (1 sks)

KKN (3 sks);  Skripsi (4 sks)

6

4 minggu 4 minggu

R
E

M
ED

IA
L

4 minggu 4 minggu

24

masalah pada sistem 

organ: endokrin, 

metabolisme dan nutrisi

masalah pada sistem 

organ:  digestive

4 4 4 4

Ketrampilan klinis 4 (2 sks)

Islim Disiplin Ilmu 3 (1 sks) , Peradaban Islam (2 sks), 

Penyakit Degenerative SKN

FK6108027 FK6108028 FK6108029 FK6108030

5

4 minggu 4 minggu

R
E

M
ED

IA
L

4 minggu 4 minggu

22

Masalah pada sistem 

organ kardio dan respirasi

Masalah pada sistem 

organ Indera

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 3 (2 sks)

Kewirausahaan Syariah (2 sks) ; Islam Disiplin Ilmu 2 (1 sks)

Masalah pada sistem 

organ: reproduksi dan 

urogenital

Masalah pada sistem 

hemato dan imunologi

FK6108021 FK6108021 FK6108023 FK6108024

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
E

M
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

FK6108017 FK6108014 FK6108015 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

FK6108009 FK6108010 FK6108011

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

P
at

o
m

ek
an

is
m

e

3

4 minggu 4 minggu

R
E

M
ED

IA
L

20

Sistem Respirasi, 

Kardiovaskuler dan 

Limfatik

Sistem Hematologi dan 

Imunologi

Sistem digestive dan 

endokrin

Sistem reproduksi dan 

urogenitalia

FK6108005 FK6108006 FK6108007 FK6108008

4

K
et

ra
m

p
ila

n
 B

el
aj

ar
 d

an
 B

io
m

ed
ik

 D
as

ar

FK6108012

4 4 4 4

Ketrampilan Klinis 1 (1 sks)

4 minggu

 

2

4 minggu 4 minggu

R
E

M
ED

IA
L

4 minggu 4 minggu

1

4 4 4

Pancasila (2 sks) ; Fiqih Ibadah (2)

4 minggu

20

Ketrampilan Belajar, 

Berpikir Kritis dan 

komunikasi

Sel, Jaringan dan 

Metabolisme

Sistem integumentum 

dan Muskuloskeletal
Sistem Saraf dan Indera

FK6108001 FK6108002 FK6108003 FK6108004

4 minggu 4 minggu

R
E

M
ID

IA
L

4 minggu

4 4 4 4

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

Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan 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 praktikum, yang mencakup materi tentang respon imun 

dan patomekanisme timbulnya masalah kesehatan dari reaksi hipersentivititas, serta infeksi oleh 

karena agen virus, bakteri, jamur dan parasit.  

 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 Konsep Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan 

merupakan modul yang dilaksanakan pada tahun ke-2, 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 dasar-dasar ilmu biomedik mencakup 

patologi klinik, farmakologi, patologi anatomi, parasit, mikrobiologi dan IKM epidemiologi 

tentang konsep patomekanisme reaksi hipersensitivitas, riwayat alamiah penyakit dan mekanisme 

infeksi. Penggunaan strategi Problem Based Learning, dengan metode diskusi tutorial 

menggunakan seven jumpsteps, kuliah, dan praktikum laboratorium 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 reaksi hipersensitivitas, selanjutnya pada 

LBM 2 mahasiswa akan membahas tentang respon imun terhadap infeksi virus, LBM 3 akan 

membahas tentang respon imun terhadap infeksi bakteri dan dilanjutkan LBM 4 tentang respon 

imun terhadap infeksi parasit. 

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Modul Siklus Kehidupan 

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

 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Modul Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

 

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.P.1.7 Menganalisis konsep pelayanan kedokteran 

dan kesehatan yang sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku dan mampu 

mengidentifikasi, menindaklanjuti masalah  

P.1.9 Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat. 

S.1.10 & SD.7 Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

P.1.11 Mengenal variasi pandangan berdasarkan latar belakang sosial dan budaya dari individu, 

keluarga, komunitas dan masyarakat serta implikasi pandangan tersebut terhadap perilaku 

hidup sehat, pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan dalam melakukan pelayanan 

kedokteran dan kesehatan. 

P.1.12 & SD.5 Mengenal perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, 

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

bermasyarakat 

P.1.13 Mengenal dan menghargai kelompok rentan 

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.1.20 & SD.10 Memiliki semangat kemandirian, daya juang, dan nilai kewirausahaan dalam 

bidang kesehatan. 

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. 

S.2.9 Mengatasi tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan menunjukkan ketangguhan 

dalam mengatasi tekanan 

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 

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 

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

P.3.5 Mengidentifikasi praktik kolaboratif dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga, 

komunitas dan masyarakat. 

P.4.4 Mengidentifikasi berbagai faktor resiko yang mempengaruhi keselamatan pasien. 
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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.5.4 Mengevaluasi data, argumen dan bukti secara ilmiah, serta menarik kesimpulan ilmiah. 

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.6.6 & 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.7.6 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. 

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

menerapkan keterampilan klinis yang sesuai termasuk anamnesis, pemeriksaan fisis, 

pemeriksaan. 

P.8.2 Menguasai prinsip penulisan rekam medis yang baik dan benar. 

KK.8.3 Melakukan prosedur klinis dalam bidang kedokteran sesuai masalah, kebutuhan pasien 

dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala 

klinik termasuk kedaruratan klinis dalam kondisi tersimulasi. 

KK.8.4 Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan 

orang lain dalam kondisi tersimulasi. 

KK.9.2 Menyampaikan informasi yang terkait kesehatan (termasuk berita buruk, informed 

consent) dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar dalam kondisi 

tersimulasi. 

P.9.3 Menguasai konsep biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga. 
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PEMETAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MODUL) 

Learning Outcome 
LBM 

I II III IV 

Mampu merangkum hasil diskusi dalam bentuk file secara mandiri maupun 

berkelompok dan bertanggungjawab atas pekerjaannya di bidang kedokteran  
    

Mampu memilih dan mengidentifikasi respon pihak lain guna pengembangan diri 

secara profesionalisme 
    

Mampu menjelaskan masalah dan menghasilkan solusi pada konsep ilmu 

biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan 

Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini terkait 

mekanisme penyakit-penyakit infeksi secara holistik dan komprehensif 

    

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 reaksi hipersensitivitas secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan peran flora normal dalam 

tubuh secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan farmakologi 

imunostimulan dan antihistamin secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinik 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

pemeriksaan penunjang pada infeksi bateri, virus, jamur, dan parasit secara 

holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan patomekanisme 

imunodefisiensi secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan proses autoimun secara holistik 

dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan imunologi pada imunisasi 

secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan penyakit alergi secara holistik dan 

komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 
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guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan imunologi dasar penyakit 

infeksi secara holistik dan komprehensif 

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait konsep 

dasar pewarnaan dan pengecatan mikroorganisme dengan pembelajaran 

kolaboratif yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait 

histopatologi reaksi hipersensitivitas pada berbagai organ dengan pembelajaran 

kolaboratif yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

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 respon imun terhadap infeksi virus secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan pengaruh mikronutrien 

terhadap sistem imun secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kesehatan 

masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk 

dapat berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang 

berhubungan dengan epidemiologi penyakit menular secara holistik dan 

komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan farmakologi antifungal dan 

antiparasit secara holistik dan komprehensif  

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan struktur klasifikasi dan replikasi virus secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan mikologi secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait virologi 

pada berbagai organ dengan pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan prinsip, 

nilai, dan etika 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait AST dan 

kultur mikroorganisme pada berbagai organ dengan pembelajaran kolaboratif 

yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

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 respon imun terhadap infeksi bakteri secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan farmakologi antibiotik 

secara holistik dan komprehensif 
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Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kesehatan 

masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk 

dapat berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang 

berhubungan dengan riwayat alamiah penyakit dan 5 level of prevention secara 

holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan overview agent & faktor virulensi mikroorganisme secara holistik dan 

komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan pengendalian pertumbuhan mikroba (sterilisasi & desinfeksi) secara 

holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan infeksi nosokomial dan infeksi oportunistik secara holistik dan 

komprehensif 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait 

pemeriksaan darah dan identifikasi parasit darah pada berbagai organ dengan 

pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait bakteri 

dan handling speciments pada berbagai organ dengan pembelajaran kolaboratif 

yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

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 respon imun terhadap infeksi parasit secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan parasitologi dasar secara 

holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan pengendalian vektor secara 

holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan klasifikasi dan 

karakteristik arthropoda secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan myasis dan peran 

arthropoda dalam kedokteran secara holistik dan komprehensif 
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Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dan ilmu kedokteran klinis 

dengan kemampuan berpikir kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat 

berinovasi dan mendapatkan solusi guna menganalisis masalah yang berhubungan 

dengan karakteristik tanda gejala penyakit infeksi & non infeksi secara holistik 

dan komprehensif 

    

Mampu merangkum konsep teoritis ilmu biomedik dengan kemampuan berpikir 

kritis, refleksi, dan evaluasi diri untuk dapat berinovasi dan mendapatkan solusi 

guna menganalisis masalah yang berhubungan dengan karakteristik parasit 

Plasmodium Sp secara holistik dan komprehensif 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait 

pemeriksaan feses dan identifikasi parasit usus pada berbagai organ dengan 

pembelajaran kolaboratif yang sesuai dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep ilmu biomedik terkait dasar 

penulisan resep pada berbagai organ dengan pembelajaran kolaboratif yang sesuai 

dengan prinsip, nilai, dan etika 

    

  



Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

TOPIC TREE  
 



Modul Konsep Patomekanisme 2 & Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan (2021/2022) 

TOPIK 
 

 

Topik Tiap LBM :  

 

1. Kelainan regulasi sistem imun 

2. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh agen virus/jamur 

3. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh agen bakteri 

4. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh agen parasit 

 

 

 

 

Materi Diskusi : 

 

1. Makan Udang, Kok Jadi Gatal?  

2. Kok Anakku Demam Tinggi Semua? 

3. Aku Demam dan Sakit Menelan  

4. Rambut Anakku Seperti Rambut Jagung 
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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. Flora Normal & Perannya (50 menit) 

ii. Farmakologi Imunostimulan dan Antihistamin (100 menit) 
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iii. Metode Diagnostik Penyakit Infeksi (TCM dan Rapid Test) (100 menit) 

iv. Autoimun (50 menit) 

v. Adverse Drug Reaction (100 menit) 

vi. Imunologi pada Imunisasi (50 menit) 

vii. Imunologi Dasar Penyakit Infeksi (100 menit) 

b. Minggu 2 

i. Pengaruh Mikronutrien terhadap Sistem Imun (50 menit) 

ii. Farmakologi Antivirus dan Antiparasit (100 menit) 

iii. Epidemiologi Penyakit Menular (100 menit) 

iv. Struktur Klasifikasi dan Replikasi Virus (50 menit) 

v. Mikologi (100 menit) 

c. Minggu 3 

i. Farmakologi Antibiotik 1 (100 menit) 

ii. Farmakologi Antibiotik 2 (50 menit) 

iii. Riwayat Alamiah Penyakit & 5 Level of Prevention (100 menit) 

iv. Overview Agent & Faktor Virulensi Mikroorganisme (100 menit) 

v. Pengendalian Pertumbuhan Mikroba (Sterilisasi dan Desinfeksi) (100 menit) 

vi. INOS dan Infeksi Oportunistik (100 menit) 

d. Minggu 4 

i. Parasitologi Dasar (50 menit) 

ii. Protozoa Usus (100 menit) 

iii. Pengendalian Vektor (100 menit) 

iv. Myasis & Peran Arthropoda dalam Kedokteran (50 menit) 

v. Karakteristik Tanda Gejala Penyakit Infeksi & Non Infeksi (100 menit) 

vi. Cestoda (50 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: 
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i. Konsep Dasar Pewarnaan/Pengecatan Mikroorganisme  Lab. Mikrobiologi (200 

menit) 

ii. Histopatologi Reaksi Hipersensitivitas pada Berbagai Organ  Lab. Patologi 

Anatomi (200 menit) 

b. Minggu 2: 

i. Arthropoda (200 menit)  Lab. Parasit 

ii. AST & Kultur Mikroorganisme (200 menit)  Lab. Mikrobiologi 

c. Minggu 3 : 

i. Pemeriksaan Darah & Identifikasi Parasit Darah  Lab. Parasitologi (200 menit) 

ii. Bakteri dan Handling Spesiments  Lab. Mikrobiologi (200 menit) 

d. Minggu 4 

i. Pemeriksaan Feses & Identifikasi Parasit Usus  Lab. Parasitologi (200 menit) 

ii. Dasar Penulisan Resep Lab. Farmakologi (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 (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). 
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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 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 

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

menerima konfirmasi dari Kaprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data mahasiswa 

yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas permohonan 

susulan yang ditujukan kepada Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form penilaian 

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

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

Koordinator Evaluasi PSPK). 

 

II. 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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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 1 

 

a. Judul  : Makan Udang, Kok Jadi Gatal? 

b. Skenario 

Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke praktek dokter umum dengan keluhan ruam 

kemerahan hampir di seluruh tubuh sejak satu hari yang lalu. Keluhan muncul setelah makan 

udang.  Keluhan disertai dengan rasa gatal.  Pasien belum pernah mengalami keluhan seperti 

ini ketika makan udang. Ibu dari pasien memiliki riwayat alergi. Berdasarkan rangkaian 

anamnesis di atas, dokter menjelaskan bahwa pasien ini mengalami proses hipersensitivitas.  

Kemudian, dokter menyarankan pasien untuk melakukan tes alergi. 

 

 Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step 

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

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

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 memperoleh 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. 

 

c. Sumber Belajar 

Jawetz, Melnick & Adelberg, 2013. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology, 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2 

 

a. Judul  : Adik Tertular Penyakit dari Kakak 

b. Skenario 

Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun datang ke praktek dokter bersama orangtuanya dengan 

keluhan batuk dan pilek encer disertai demam tinggi sejak 2 hari yang lalu.  Pasien juga 

mengeluh  sakit kepala dan badan terasa pegal. Dari riwayat keluarga diketahui bahwa kakak 

dari pasien yang berusia 8 tahun juga mengalami keluhan yang sama 5 hari yang lalu.  Hasil 

pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum komposmentis, suhu 39.0oC, takikardia dan 

takipneu.  Berdasar usulan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium darah berupa 

leukopenia.  Dokter yang memeriksa memberi penjelasan kepada orang tua bahwa penyakit yang 

dialami oleh anaknya kemungkinan disebabkan oleh virus Influenza dan termasuk Self Limitting 

Disease. Pasien disarankan untuk istirahat, konsumsi vitamin dan makanan bergizi.   

 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step 

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

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

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 memperoleh 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. 

 

c. Sumber Belajar  
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3 

 

a. Judul  : Anakku Terinfeksi Bakteri 

b. Skenario  

Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam sejak 

4 hari yang lalu. Anak tersebut juga mengeluh adanya disfagia. Riwayat imunisasi 

tidak lengkap. Pada pemeriksaan fisik tenggorok di dapatkan pseudomembran di 

kedua tonsil dan palatum. Diagnosa sementara adalah infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri, namun untuk menyingkirkan diagnosa infeksi jamur atau virus maka dokter 

menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan darah rutin, gambaran darah tepi serta 

pemeriksaan mikrobiologi (Pewarnaan Gram, Neisser dan Kultur) untuk menegakkan 

etiologi penyakit serta melakukan tata laksana terapi awal pada pasien tersebut 

 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step 

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

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

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 memperoleh 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. 

 

c. Sumber Belajar  

Darnetty. 2006. Pengantar Mikologi. Padang: Andalas Universitas Press.  
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4 

 

a. Judul : Rambut Anakku Seperti Rambut Jagung  

b. Skenario 

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa ibunya ke poliklinik RS dengan keluhan 

mudah lelah dan penurunan prestasi belajar sejak 4 bulan terakhir. Terdapat riwayat 

kemerahan dan gatal di kaki, serta batuk-batuk yang sembuh sendiri tanpa diobati.  Pasien 

sering bermain di kebun bersama temannya tanpa menggunakan alas kaki. Hasil 

pemeriksaan fisik didapatkan rambut kemerahan seperti rambut jagung dan mudah dicabut, 

konjungtiva anemis (+/+), atrofi papil lidah. Hasil pemeriksaan laboratorium darah 

didapatkan anemia hipokrom mikrositer, eosinofilia, peningkatan titer IgE dan IgG, serta 

pada pemeriksaan feses didapatkan gambaran telur cacing. 

 

Diskusikan Skenario diatas dengan menggunaan seven jump step 

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

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

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 memperoleh 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. 

 

c. Sumber Belajar  
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