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KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang
telah memberikan karunia kepada kami hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan
modul Metodologi Penelitian ini.
Keberadaan modul ini sungguh sangat penting, karena modul ini akan
memberikan dasar-dasar teori maupun ketrampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa
dalam melakukan kegiatan riset, seperti menetapkan masalah, membuat desain
penelitian yang tepat, menetapkan populasi dan sample, menyusun instrument
penelitian, mengambil data, serta mengolah data dan menyimpulkan hasil penelitian.
Selain itu, pada modul ini mahasiswa juga akan diajarkan untuk menganalisis artikelartikel penelitian sebagai bagian dari kegiatan Evidence Based Medicine. Kejayaan dan
ketatnya riset dalam tradisi Islam juga akan dieksplorasi pada kuliah-kuliah Islam
disiplin Ilmu modul ini, yang diharapkan dapat memberikan semangat dan kebanggaan
bagi mahasiswa sebagai umat Islam, yang selanjutnya dapat memotivasi dirinya untuk
terlibat dalam mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian. Etika penelitian
yang Islami dan humanis, menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dan kehidupan juga
akan dikaji dalam modul ini.
Oleh karena itu, area kompetensi berdasarkan SKDI 2012 yang akan dicapai
melalui modul ini adalah:
1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur
2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif
4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi
5. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan
Topik-topik yang akan dibahas pada modul ini disajikan dalam 5 Latar
Belakang Masalah (LBM), yakni: (1) Filsafat Ilmu dan penyusunan research questions,
(2) penyusunan hipotesis, kerangka teori, kerangka konsep dan variabel, (3) rancangan
penelitian, populasi, instrument dan pengukuran, (4) Biostatistik dan (5) Evidence
Based Medicine dan Research Ethic.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul
ini. Oleh karena itu, saran-saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami
terima dengan terbuka.
Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang
membutuhkannya.
Jazakumullhahi khoiro jaza’
Tim Penyusun Modul
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GAMBARAN UMUM MODUL
Modul Metode Penelitian dilaksanakan pada semester 4, tahun ke 2, dengan
waktu 5 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area
kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome dan sasaran
pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam Standar Kompetensi dokter dan
Kompetensi lokal . Modul ini terdiri dari 5 unit dan masing-masing unit berisi Lembar
Belajar Mahasiswa (LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario.Pada
modul ini mahasiswa akan belajar tentang komunikasi yang efektif, mengakses, menilai
kesahihan dan mengelola informasi serta Menerapkan riset dan metoda statistik untuk
menilai kesahihan secara sistematik. Menggunakan keterampilan merangkum dan cara
menyimpan status untuk pemeliharaan dan peningkatan arsip individu secara terus
menerus.
Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi filsafat ilmu, metode ilmiah dari
perumusan masalah, perumusan hipotesis, rancangan penelitian, operasionalisasi
hipotesis, pengukuran dan analisa data. Untuk itu diperlukan pembelajaran
keterampilan perumusan masalah, pengukuran serta analisa data dengan berbagai
macam uji statistik. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang
terkait dengan topik diatas.
Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem BasedLearning, dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump, kuliah, dan belajar
keterampilan pengolahan data.

Hubungan dengan modul sebelumnya
1. Telah mempelajari berfikir kritis dan logika (pada modul 1)
2. Telah berlatihdasar-dasar penelitian (pada modul 1)
3. Telah belajar dasar-dasar critical appraisal (pada modul 1)
4. Telah belajar dasar-dasar Evidence Based Medicine (modul 1)
5. Telah berlatih dasar-dasar komunikasi (pada modul 2)

Hubungan dengan modul/mata kuliah sesudahnya
1. Riset obat tradisional (akan dibahas pada modul elective 26)
2. Karya Tulis Ilmiah
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PROFIL LULUSAN FK UNISSULA
1. Profesional: Sebagai seorang dokter berkemampuan dan berkomitmen terhadap
kesehatan individu pasien maupun masyarakat dengan menerapkan standar
perilaku tertinggi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, etika kedokteran, aturan dan
undang-undang kesehatan, serta menjaga kesehatan diri sendiri.
2. Komunikator: sebagai seorang dokter dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam
membina hubungan dokter-pasien beserta keluarganya, menggali dan berbagi
informasi penting untuk layanan kesehatan berbasis syariah.
Sebagai seorang dokter yang mampu melakukan komunikasi dengan baik sesuai
standar profesi dan nilai-nilai Islam.
3. Ahli di bidang kedokteran: sebagai seorang dokter dapat menerapkan
pengetahuan di bidang kedokteran, ketrampilan klinis dan perilaku professional
dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis syariah yang berkualitas,
meningkatkan keselamatan dan perlindungan bagi pasien.
Sebagai dokter yang menguasai dan mampu menerapkan pengetahuan di bidang
kedokteran berbasis syariah.
4. Pemimpin: Sebagai seorang dokter memiliki sikap kepemimpinan Islam dalam
bekerjasama dengan profesi kesehatan yang lain atau lintas sektoral, mempunyai
visi sistem penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, bertanggung jawab
mengelola sistem untuk mencapai visinya pelayanan kesehatan berbasis syariah
yang berkualitas.
5. Scholar (Pembelajar sepanjang hayat, Peneliti, Pendidik): sebagai dokter yang
berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan berbasis syariah melalui
pembelajaran sepanjang hayat, berbagi ilmu dengan sejawat, melakukan EBM dan
tafakuh fiddin.
6. Kolaborator: sebagai seorang dokter harus dapat bekerjasama secara efektif untuk
menyediakan layanan kesehatan berbasis syariah yang berkualitas
7. Health Advocate (Advokat Kesehatan): sebagai seorang dokter ikut bertanggung
jawab untuk berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui
kerjasama dengan pasien dan masyarakat yang dilayani.
Sebagai seorang dokter yang mampu melakukan advokasi untuk meningkatkan
derajat kesehatan.
Sebagai seorang dokter yang berkomitmen selalu mengupdate perkembangan ilmu
pengetahuan kedokteran berbasis EBM untuk memberikan layanan kesehatan
terbaik berbasis syariah
8. Peneliti: Sebagai seorang dokter yang mampu melakukan penelitian di bidang
kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan berbasis syariah

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SIKAP
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter;
3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim;
4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya
maksimal;
5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam
praktik kedokteran
6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik
kedokteran Indonesia
7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat
8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama
Islam, moral dan etika;
9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
10. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
11. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender,
etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran
dan bermasyarakat;
13. Mengutamakan keselamatan pasien;
14. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam
menjalankan praktik kedokteran;
16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara
mandiri;
18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.
KETRAMPILAN UMUM
1. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
kedokteran.
3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
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keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
7. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
kedokteran
8. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
9. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
10. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
11. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
KETRAMPILAN KHUSUS
1. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap
profesional
2. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan
edukasi, nasehat, dan melatih individu dan kelompok dengan menunjukkan
kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga
sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang
dihadapi pasien.
4. mampu melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan
pada individu, keluarga dan masyarakat melalui metodologi penelitian dan
statistik dengan benar sehingga dapat mendeseminasikan hasilnya
PENGETAHUAN
 menguasai konsep teori teknik ketrampilan
informasi,metode riset dan aplikasi statistic

dasar

pengelolaan
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Pemetaan Pencapaian Learning Outcome
Learning Outcome

LBM
I

II

III

IV

V

X

X

X

X

X

Bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an dalam
praktik kedokteran
Merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan
penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan
penelitian
Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan
kode etik kedokteran Indonesia
Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang
berlaku
Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk
kepada yang lebih mampu
Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan
masalah kesehatan pada individu, keluarga dan
masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya
Mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif

X

Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan
informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi
kesehatan untuk dapat belajar sepanjang hayat
Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi untuk
diseminasi informasi dalam bidang kesehatan.
Melakukan kegiatan penapisan faktor risiko penyakit laten
untuk mencegah dan memperlambat timbulnya penyakit
Menggambarkan bagaimana pilihan kebijakan dapat
memengaruhi program kesehatan masyarakat dari aspek
fiskal, administrasi, hukum, etika, sosial, dan politik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Topik
1. filsafat ilmu (ontologi, epistimologi, axiologi dan logika) dan Research Question
2. hipotesis, kerangka teori dan kerangka konsep, variabel
3. rancangan penelitian, populasi dan sample, measurement
4. penulisan artikel penelitian
5. biostatistik
6. EBM
7. Research ethic
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Topic tree
Filsafat Ilmu dan
Research Question
Hipotesis
Kerangka teori dan
kerangka konsep
Rancangan
Penelitian
METODOLOGI
PENELITIAN

Populasi dan sampel

Variabel

Critical appraisal

Measurement

Research Ethic

EBM (advance)

Biostatistik

Materi “masalah”
1. Dasar-dasar metodologi penelitian
2. Penyusunan kerangka teori dan kerangka konsep penelitian
3. Rancangan penelitian dan penyusunan instrumen
4. Menetapkan uji statistik yang tepat
5. Menetapkan penanganan mutakhir pada kasus pasien
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KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut:
1. Tutorial
Tutorial akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Setiap kegiatan tutorial berlangsung
selama 100 menit. Jika waktu yang disediakan tersebut belum mencukupi, kelompok
dapat melanjutkan kegiatan diskusi tanpa tutor di open space area yang disediakan.
Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump
steps.
Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk
menjelaskan istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari masalah
yang sebenarnya dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan mengaktifkan
prior knowledge yang telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari masalah yang telah
dianalisis lalu dibuat peta konsep (concept mapping) yang menggambarkan hubungan
sistematis dari masalah yang dihadapi, jika terdapat masalah yang belum terselesaikan
atau jelas dalam diskusi maka susunlah masalah tersebut menjadi tujuan pembelajaran
kelompok (learning issue) dengan arahan pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita
butuhkan?, apa yang kita sudah tahu? Apa yang kita harapkan untuk tahu?
Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi
Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada dengan
mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam menyelesaikan
masalah tersebut.
2. Kuliah
Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based learning.
Problem based learning menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan perilaku aktif
pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak secara tiba-tiba berhubungan dengan
belajar aktif ini. Namun demikian keduanya dapat memenuhi tujuan spesifik pada PBL.
Adapun tujuan kuliah pada modul ini adalah:
a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi
dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul.
b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap
pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi
lewat diskusi atau belajar mandiri.
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c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa
berdiskusi atau belajar mandiri.
d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut.
Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas
jawabannya pada saat diskusi kelompok agar lebih interaktif.
Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Minggu 1
a.1. Kontrak Belajar (15 menit) (Ketua Tim Modul MP)
a.2. Filsafat ilmu sebagai landasan penelitian ( 2 x 50 menit) (Prof. Dr.dr.Taufiq
RN, M.Kes. SpAnd.)
a.3. Overview Metodologi Penelitian (2 x 50 menit) (Dr.dr.Hadi sarosa,MKes.)
a.4.Variabel dan pengukuran variabel (2x50 menit) (Dr. Ir.Titiek Sumarawati,
M.Kes.)
a.5. Originalitas Karya tulis ilmiah (1x50 menit) (Dr. Atina Hussaana,
M.Si.Apt.)
a.6. Adab Islam dalam meneliti pada hewan coba dan manusia (1 x 50 menit)
(Dr. Atina Hussaana, M.Si.Apt.)
b. Minggu 2
b.1. Kerangka Teori dan kerangka konsep (1x 50) (dr. Minidian Fasitasari, Sp.GK)
b.2. Penyusunan kuesioner sebagai alat ukur (1x 50) (Putri Rohimah A, S.Psi.
MHPSY)
b.3. Desain penelitian observasional (2x 50menit) (Dr. Siti Thomas Z. SKM,
M.Kes)
b.4. Desain penelitian experimental(2x50 menit) (Dr. Atina Hussaana, M.Si.Apt.)
b.5. Populasi, sampel, besar sampel dan teknik sampling, inklusi dan
eksklusi(2x50 menit) (Endang Lestari, SS.MPd.MPd.Ked)
c. Minggu 3
c.1.Penelitian kualitatif (1x50 menit) (Dra. Endang Lestari, M.Pd.Ked.)
c. 2. Statistik multivariat (1x50 menit) (Dr. dr. Hadi Sarosa, M.Kes)
c. 3. Etika penelitian islami dan ethical clearance (2x50 menit) (Dr. dr. Setyo
Trisnadi, SH. SpKF)
c.4.Statistik deskriptif (1x50 menit) (Dr. Ir. Titiek Sumarawati,M.Kes)
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c.5. Probit analysis (1 x 50 menit) (Dr. Atina Hussaana, MSi.Apt)
c.6. Hipotesis (2x50 menit) (Dr.dr. Hadi Sarosa, M.Kes.)
c.7.PANEL AHLI
d. Minggu 4
d.1. Penelusuran uji pada statistik inferensial (2x50 menit) (Dr. dr. Hadi Sarosa,
M.Kes)
d.2. Perintah mengembangkan ilmu dan meneliti dalam Islam dan sumbangan
penelitian kedokteran Islam pada kedokteran modern (2 x50 menit) (Dra.
Endang Lestari, M.Pd.Ked..)
d.4. Kesalahan Kesalahan dalam Penelitian (2x50 menit) (Endang Lestari,
MPd.MPd.Ked)
d.5. Aplikasi metodologi penelitian pada kasus-kasus penelitian (2 x 50 menit)
(Dr.dr. Hadi Sarosa, M.Kes)

e. Minggu 5
e.1.Critical appraisal penelitian terapi dan diagnosis (2 x 50 menit) (Endang Lestari,
M.Pd.Ked.)
e.2. EBM (2x50 menit) (Dr.dr. Hadi Sarosa, M.Kes.)
e.3. Kaplan meier (1x50 menit) (Endang Lestari, M.Pd.Ked.)
e.4. Identifikasi jenis artikel dan publikasi ilmiah (1x 50 menit) (Endang Lestari,
M.Pd.Ked.)
e.5. Pandanga Islam mengenai pentingnya evidence dalam penanganan pasien
sesuai dengan At Tibun Nabi (2x50 menit) (Prof. Dr.dr. H. Taufiq R Nasihun,
M.Kes, Sp.And.)
e.6. PANEL AHLI

3. Ketrampilan
Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan berbagai ketrampilan yang
dibutuhkan pada kegiatan penelitian dan harus dikuasai oleh seorang peneliti. Adapun
ketrampilan yang harus dikuasai adalah:
a. Minggu 1
a.1. Analisis proposal penelitian BAB I dan penyusunan BAB I (latar belakang dan
perumusan masalah) (200 menit)
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a.2. Presentasi Bab I (200 menit)
b. Minggu 2
b.1. Parafrase dan plagiarism check BAB 2menggunakan Turnitin (100 menit)
b.2. Presentasi BAB II (100 menit)
b.3. Menyusun kuesioner, uji validitas dan reliabilitas (200 menit)
c. Minggu 3
c.1. Latihan desain penelitian (kuis), presentasi BAB II dan III (desain penelitian)
(200 menit)
c.2. Menghitung OR, RP, dan RR, interval kepercayaan dan Chi square,
normalitas data dan T-test (paired sample dan independent T-Test (200
menit)
d. Minggu 4
d.1. Praktikum anova satu jalan, Kruskal Walis dan Korelasi (200 menit)
d.2. Regresi linier, regresiberganda dan regresi logistik (200 menit)
e. Minggu 5
e.1. EBM (200 menit)
e.2. Presentasi hasil EBM (journal reading) (100 menit)
e.3. Menulis artikel penelitian untuk jurnal ilmiah (100 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
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mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan
mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim
Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui email).
vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan
susulan SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus
mengulang modul.
b. Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge)
Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai
pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi
praktikum yang dilaksanakan selama praktikum.
Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa
harus mengganti kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari
laboratorium bagian bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut
(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul dan laboratorium bagian
bersangkutan.
Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum:
i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang
diambilnya.
ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan
praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan
praktikum modul
iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD :
 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.
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Jika mahasiswa tidak mengikuti lebih dari 50% total kegiatan SGD dan praktikum,
maka seluruh permohonan susulan tidak dilayani, dan mahasiswa wajib mengulang
modul karena tidak memenuhi syarat kehadiran.
c. Nilai Ujian Tengah Modul (25% dari nilai sumatif knowledge)
Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar,
praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan Ujian tengah modul setelah
menyelesaikan 2 sampai 3 LBM pertama.
d. Nilai Ujian Akhir Modul (50% knowledge)
Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar,
praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah
menyelesaikan seluruh modul (3 sampai 6 LBM).
Ketentuan bagi mahasiswa
Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan
pengajuan susulan ke Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut :
i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan
melakukan susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%)
ii. Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id
(secara online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran
diunggah di sistem), sesuai dengan manual guide yang berlaku.
iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian :
 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. Ujian ketrampilan medik (skill lab)
Nilai ketrampilan medik (skill lab) diambil dari:
a. Kegiatan skill lab harian: 25% dari total nilai akhir skill
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Selama kegiatan ketrampilan medik harian, mahasiswa akan dinilai
penguasaan tekhniknya (sistematis dan lege artis). Hasil penilaian ketrampilan
medik akan dipakai sebagai syarat untuk mengikuti ujian OSCE yang
pelaksanaannya akan dilaksanakan pada akhir semester.
Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan Skill Lab:
1. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan skilllab pada modul yang
diambilnya.
2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan skill lab, maka mahasiswa
harus mengganti kegiatan skill lab pada hari lain dengan tugas atau kegiatan
dari tim modul bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut
(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan.
Mekanisme pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai berikut:
i.
Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang
diambilnya.
ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran
kegiatan praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah
kegiatan praktikum modul
iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD :
 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah
hari pelaksanaan ujian mid
 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul
berikutnya.
Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
oleh Sekprodi di awal semester.
iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi
PSPK akan memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan
Sekprodi meminta klarifikasi)
v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa
dapat melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id
(secara online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh
Sekprodi
vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum
mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh
atau mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti
susulan dan mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang
ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form
penilaian (melalui email).
vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan
kegiatan susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak
dapat dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga
harus mengulang modul.
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b.

OSCE : 75 % dari total nilai akhir skill
Ujian skill dilakukan dengan menggunakan Objective and Structured
Clinical Examination (OSCE). Pelaksanaan dilakukan pada akhir semester.
Materi ujian OSCE merupakan materi ketrampilan klinik yang telah diberikan
selama mengikuti modul yang ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan materi
ujian OSCE seluruh modul pada akhir semester.
Kelulusan OSCE didasarkan pada kelulusan tiap station. Jika mahasiswa
tidak lulus pada station tertentu, mahasiswa diwajibkan mengulang dan nilai skill
belum dapat dikeluarkan sebelum mahasiswa lulus skill tersebut.
Ketentuan bagi mahasiswa untuk ujian OSCE tercantum di dalam buku
Panduan Evaluasi.

III. Penetapan Nilai Akhir Modul:
Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut:
(Nilai total knowledge x sks knowledge) + (nilai total skill x sks Skill lab)
SKS Modul
Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline.
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Lembar Belajar Mahasiswa 1

A. Judul: Tetap semangat menulis Skripsi!!!
B. Skenario:

Tetap semangat untuk menulis skripsi!!!
“Ada apa sih, Ton? kelihatannya kok ndak seceria biasanya, lagi
mikirin apa sih?” kata Mira, sahabatnya bertanya.
“Biasa, Mir, ini lho skripsiku kata Bu Eva bab satuku belum tajam,
masalahnya belum jelas” jawabnya. “Beliau mengatakan jika
penelitian selalu dimulai dari masalah, dibuka lagi ya teorinya apa itu
masalah dan bagaimana dapat menemukannya. Beliau juga
menghendaki supaya aku berfikir sistematis, memiliki sikap-sikap
yang seharusnya dimiliki peneliti, pendekatan berfikir ilmiah yang
aku gunakan masih nggak jelas dan belum bisa membawaku pada
rumusan masalah. Haduuuhh pusing… Bagaimana dengan Skripsimu
Mir? tanya Toni kepada Mira
“Aku sedang menyelesaikan BAB I, pak Akad pembimbingku kan
terkenal teliti juga Ton. Beliau malah bertanya lebih dalam mengenai
aplikasi landasan ilmu dalam penelitianku ini, seperti …..em…apa
itu..., oh ya aku catat semua masukannya, sebentar aku lihat, ini,
ontologis, epistimologis, axiologis. What are they? Aku sudah lupa
nih. Pak Akad juga memberikan masukan, katanya, untuk
penelitianku ini, aku harus menerapkan prinsip berfikir induktif atau
deduktif? Beliau juga menyatakan seperti bu Eva supaya aku
mempelajari kembali persyaratan membuat latar belakang penelitian,
rumusan masalah, rumusan tujuan dan manfaat penelitian yang baik.”
“Tetap semangat, ya Ton.” jawab Eva.

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
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7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok,
sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh
(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah.
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Lembar Belajar Mahasiswa 2
A. Judul: Kerangka teori, hipotesis penelitian
B. Skenario:

Kerangka teori, hipotesis penelitian????
Toni kembali menghadap Bu Eva hari ini, dengan membawa BAB 2 yang
sudah disusunnya. “Bismillah, mudah-mudahan kali ini tidak ada lagi
ceramah Bu Eva, “ucap Toni dalam hati sambil memasuki ruang dosen.
Setelah membaca Bab 2 proposal Toni, Bu Eva tersenyum.
“Ton, Ibu menghargai upaya yang telah kamu lakukan. Menurut Ibu, ada
beberapa hal yang harus kamu perbaiki dari Bab 2 ini”. Jelas Bu Eva
“Apa saja, Bu? Tanya Toni gelisah tidak sabar.
“Iya, sebentar Ibu jelaskan. Begini, Ton. Ibu melihat belum ada konsistensi
antara tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep yang kamu susun
dengan BAB I yang telah kamu susun sebelumnya. Kamu pelajari lagi apa
yang harus kamu tulis pada bagian pertama, kedua dan ketiga dari tinjauan
pustaka. Cara mengacu pustaka juga masih belum sesuai petunjuk KTI.
Ingat, Toni, dalam menyusun tinjauan pustaka, kamu sudah harus
memperhatikan varabel-variabel dalam penelitianmu juga. Variable inilah
yang nanti di BAB 3 harus kamu jabarkan definisi operasionalnya beserta
skala pengukuran variabelnya. Paham? Kamu juga harus
mempertimbangkan apakah di akhir BAB 2 KTI mu ini apakah perlu/harus
mencantumkan hipotesis atau tidak. Kamu paham, kan yang dimaksud
dengan hipotesis penelitian?” papar Bu Eva panjang lebar. “Perbaiki, ya,
dan tetap semangat ya Ton.” tambahnya.

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.
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Lembar Belajar Mahasiswa 3
A. Judul: “Rencanakan penelitian dengan desain yang logis!”
B. Skenario:

“Rencanakan penelitian dengan desain yang logis”
Masalah penelitian yang ingin dijawab oleh Toni melalui kegiatan
penelitiannya adalah apakah perilaku higien siswa pondokpesantren Islam al
Hikmah berpengaruh terhadap kejadian scabies.
“Karena ini penelitian observasional, maka kamu harus memilih desain
penelitian yang sesuai, selain itu, sampel penelitianmu juga masih terlalu
kecil untuk jenis penelitian observasional. Kamu tahu kan beda antara
penelitian observasional dan eksperimental? Jangan lupa, gunakan cara
pengambilan sampel yang tepat, ya, soalnya populasi penelitianmu cukup
besar dan finit,” jelas Bu Eva.
Baik, Bu.” Jawab Toni.
“Dari kajian teori, seharusnya kamu bisa menentukan variable luar yang
harus kamu kendalikan. Variabel variable luar tersebut kemudian kamu
jadikan pijakan untuk menetapkan criteria inklusi dan ekslusi sampelmu,
Ton.” lanjut beliau.
“Karena penelitianmu ini membutuhkan alat ukur atau instrument berupa
kuesioner untuk menggali data, maka jangan lupa pastikan bahwa instrument
penelitianmu valid dan reliable. Jelaskan cara menetapkan validitas dan
reliabilitasnya dalam proposalmu, ya. Selain itu, pastikan cara penggalian
datanya, apakah akan menggunakan wawancara dan menjadikan kuesioner
ini sebagai arahan dalam wawancara, atau bagaimana? Nah sekarang perbaiki
dulu, ya. Minggu depan ibu lihat lagi. Pelajari aja, semua ada kok di petunjuk
praktikummu dulu,” tambah Bu Eva
“Baik Bu. Akan saya usahakan yang terbaik,” jawab Toni bersemangat.
“InsyaAlloh minggu depan beres, Bu, Terimakasih atas bimbingannya, Bu”
jawab Toni sambil membereskan kertas proposalnya.

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)
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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.
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Lembar Belajar Mahasiswa 4
A. Judul: “Pilih uji statistic yang sesuai..”
B. Skenario

“Pilih uji statistic yang sesuai..”
“Sejauh ini proposal yang kamu tulis sudah bagus, Ton.” kata Bu Eva. “Iya,
Bu. Tapi saya masih belum faham dengan pilihan uji statistic yang harus saya
pergunakan, Bu.” Jawab Toni.
“Lho, bukannya kamu sudah menyebutkan di proposalmu kalau kamu akan
menggunakan uji chisquare?” Tanya bu Eva.
“Iya, Bu, tapi saya belum faham maksudnya. Terus terang saya hanya
mencontoh punya kakak kelas,” Jawab Toni. Bu. Bu Eva tersenyum, kemudian
menjelaskan, “Penelitian adalah suatu cara, proses atau alat manusia dalam
upaya mencari kebenaran dengan jalan memecahkan masalah yang dihadapi
dengan menggunakan metode khusus yang disebut metode ilmiah. Seorang
peneliti bidang kedokteran harus mempunyai kompetensi dalam bidang
biostatistik untuk membantu memecahkan masalah. Untuk merencanakan
statistik apa yang akan dipakai, kita mengenal 2 jenis statistik yaitu statistik
deskriptif dan dan statistik inferensial. Untuk menetapkan jenis-jenis uji
statistik inferensial baik parametrik maupun non parametrik yang sesuai, ada
beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah besuk pelajari kembali
biostatistik yang telah kamu pelajari di modul MP, saya akan menanyakan
berbagai konsep penting seputar biostatistik ketika kamu menghadap saya
kembali minggu depan. OK?”
“Baik Bu,” Jawab Toni sambil membereskan kertas-kertas proposalnya dari
meja Bu Eva.
“Memang, aku masih harus banyak belajar masalah penelitian ini… untung bu
Eva sabar membimbing,” bisikya dalam hati sambil tersenyum tipis.

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
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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.

29

Lembar Belajar Mahasiswa 5

A. Judul: Terapi pasien berdasarkan bukti riset terkini!
B. Skenario

Terapi pasien berdasarkan bukti riset terkini!
Ketika menjalani kegiatan kepaniteraan klinik di bagian Ilmu Penyakit Saraf,
Annisa dan kelompoknya menemukan masalah pasien dengan kasus nyeri boyok.
Sekalipun kasus tersebut adalah penyakit umum, namun dosen pembimbing
meminta agar kelompok Annisa dapat menentukan terapi mutakhir untuk
masalah pasien nyeri boyok tersebut.
Untuk menyelesaikan tugasnya, dosen pembimbing menyarankan agar tidak
salah dalam memberikan terapi pada pasien, kelompok Annisa sebaiknya
melalukan kegiatan EBM, dengan cara mencari sebanyak mungkin artikel
penelitian terkini mengenai penatalaksanaan kasus nyeri boyok, kemudian
artikel-artikel yang tersebut dianalisis melalui kegiatan critical appraisal, dan
seterusnya sesuai dengan langkah-langkah EBM. “Ingat, kalian memiliki
berbagai jenis artikel publikasi yang membutuhkan langkah critical appraisal
yang berbeda-beda. Jadi semua harus kalian pelajari.” Kata dr. Ika mengingatkan
mahasiswa co-as.
Menurut beliau, EBM penting dilakukan oleh dokter dalam menjalankan
prakteknya, antara lain karena penelitian kedokteran berkembang sangat pesat,
sehingga penelitian yang layak rujuk harus dimanfaatkan dalam menangani kasus
pasien.

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.
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