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PETA KURIKULUM

Durasi/ Length
Blok
Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

Patomekanisme

3

Durasi/ Length
Blok

Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas
4

Durasi/ Length
Blok
Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

Masalah dan Penyakit pada sistem organ

5

Durasi/ Length
Blok
Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

6

Durasi/ Length
Blok
Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

7

Durasi/ Length
Blok
Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

4

5

6

7

8

4 minggu
Sel, Jaringan dan
Metabolisme
FK601002
4

9

REMIDIAL

3

10

11

12

13

14

15

16

17

4 minggu
Sistem integumentum dan
Muskuloskeletal

4 minggu
Sistem Saraf dan Indera

FK601003
4

FK601004
4

Total
SKS
21

Pendidikan Agama Islam I (3 sks), ICT For Academic Purposes (2 sks)
4 minggu
Sistem Respirasi,
Kardiovaskuler dan
Limfatik
FK601005
4

4 minggu
Sistem Hematologi dan
Imunologi
FK601006
4

4 minggu
Sistem digestive dan
endokrin

4 minggu
Sistem reproduksi dan
urogenitalia

FK601007
4

FK601008
4

21

Pendidikan Agama Islam 2 (3 sks); Pancasila (2 sks)
4 minggu
Siklus Kehidupan

4 minggu
4 minggu
4 minggu
Konsep Patomekanisme
Konsep Patomekanisme
Konsep Patomekanisme
1 dan Konsep Dasar
2 dan Konsep Dasar
3 dan Konsep Dasar
Penatalaksanaan Masalah
Penatalaksanaan Masalah
Penatalaksanaan Masalah
Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
FK601009
FK6010010
FK6010011
FK6010012
4
4
4
4
Ketrampilan Klinis 1 (1 sks)
Bahasa Inggris (2 sks) ; Bahasa Indonesia (2 sks); Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)

4 minggu
Metodologi Penelitian

23

4 minggu
4 minggu
4 minggu
Masalah pada sistem
Masalah pada sistem
Masalah pada Kesehatan
integumentum dan
organ saraf
Jiwa
muskuloskeletal
FK6010017
FK6010014
FK6010015
FK6010016
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)

4 minggu
Masalah pada sistem
organ kardio dan respirasi

4 minggu
Masalah pada sistem
organ: reproduksi dan
urogenital
FK601021
FK601022
FK601023
4
4
4
Ketrampilan Klinis 3 (2 sks)
Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Dakwah (3 sks) ; Islam Disiplin Ilmu 2 (1 sks)

4 minggu
masalah pada sistem
organ: endokrin,
metabolisme dan nutrisi
FK601027
4

4 minggu
Masalah pada sistem
organ Indera

4 minggu
masalah pada sistem
organ: digestive

23

4 minggu
Masalah pada sistem
hemato dan imunologi

4 minggu
Penyakit Degenerative

5 minggu
Kedokteran keluarga & komunitas
FK601032

5 minggu
Kegawatdaruratan dan Forensik
FK601033

23

1
IPE
1

22

FK601030
4

5 minggu
Elektif

1
IPE
2

24

Ketrampilan klinis 5 (1 sks)
KKN (3 sks); Skripsi (4 sks)
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1
IPE
1

FK601024
4

4 minggu
SKN

FK601028
FK601029
4
4
Ketrampilan klinis 4 (2 sks)
Islim Disiplin Ilmu 3 (1 sks) , Pendidikan Agama Islam 4 (3 sks),

REMEDIAL

2

2

4 minggu
Ketrampilan Belajar,
Berpikir Kritis dan
komunikasi
FK601001
4

REMEDIAL

Kode/ Code
SKS/ CSU
Ket Medik
Mata Kuliah
Universitas

1

REMEDIAL

Minggu ke
Durasi/ Length
Blok

REMEDIAL

Ketrampilan Belajar dan Biomedik Dasar

1

REMEDIAL

Semester

REMEDIAL

Fase

KATA PENGANTAR
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh,
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang telah
memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan buku pegangan Modul
Masalah Pada Sistem Organ Saraf ini.
Modul Masalah Pada Sistem Organ Saraf ini terdiri dari empat Lembar Belajar Mahasiswa
(LBM) yang masing-masing memiliki capaian pembelajaran mata kuliah dalam rangka mendukung
capaian pembelajaran lulusan program studi. Tiap unit belajar berisi LBM Mahasiswa dengan
beberapa kegiatan belajar mencakup materi tentang ilmu kedokteran dasar mengenai Masalah Pada
Sistem Organ Saraf. Kegiatan belajar didalamnya berupa kuliah, praktikum dan diskusi dari
pencetus yang terkait dengan skenario Masalah Pada Sistem Organ Saraf yang disajikan dalam tiap
LBM.
Pada saat menggunakan buku ini, mulailah dengan membaca capaian pembelajaran lulusan,
capaian pembelajaran mata kuliah tiap LBM. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan
dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan
kami terima dengan terbuka.
Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu mahasiswa dalam pembelajaran Modul
Masalah Pada Sistem Organ Saraf.
Jazakumullhahi khoiro jaza’
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh,
Tim Penyusun Modul
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GAMBARAN UMUM MODUL

Modul Masalah Pada Sistem Organ Saraf dilaksanakan pada tahun ke-2 dalam waktu 4
minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah untuk
mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi.
Modul ini terdiri dari 4 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa
(LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan
belajar tentang kondisi patologis pada sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sisitem saraf
perifer. Mahasiswa akan belajar berbagai kondisi patologi pada sistem saraf dan berbagai disiplin
ilmu yang berkaitan dengan patologi tersebut, baik untuk proses penegakkan diagnosis hingga
tatalaksananya. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang terkait dengan topik
di atas.
Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based Learning, dengan
metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, dan praktikum laboratorium.
Hubungan dengan modul sebelumnya
1. Modul ketrampilan belajar, berpikir kritis dan komunikasi
2. Modul Sistem Saraf dan Indera
3. Modul Siklus Kehidupan
4. Modul Konsep Patomekanisme 1 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan
5. Modul Konsep Patomekanisme 2 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan
6. Modul Konsep Patomekanisme 3 dan Konsep Dasar Penatalaksanaan Masalah Kesehatan
7. Modul Ketrampilan Klinis 1
Hubungan dengan modul sesudahnya
1. Modul Ketrampilan Klinis 2
2. Modul IPE
3. Modul Penyakit Degeneratif
4. Modul Kegawatdaruratan dan Forensik
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
KODE

URAIAN

S.1.1 & SD.1

Menunjukkan komitmen untuk bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an

S.1.3 & SD.2

S.1.15 & KU.2
&SD.9
S.1.16

Berperilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan, agama, moral dan etika sesuai perannya
sebagai mahasiswa kedokteran
Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara
Menunjukkan komitmen untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas secara mandiri,
bermutu dan terukur
Menunjukkan karakter sebagai sarjana kedokteran yang profesional

S.1.17

Bersikap dan berbudaya menolong

P.2.2

Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri

S.2.3

Tanggap terhadap tantangan sebagai mahasiswa kedokteran

S.2.4

Menyadari keterbatasan kemampuan diri sebagai mahasiswa kedokteran

S.2.5

Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri

KK.2.6 & KU.8

KK.2.13 & KU.1

Mampu melakukan refleksi diri, mawas diri dan evaluasi diri untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan diri, secara terus-menerus dikaitkan dengan peran sebagai
mahasiswa kedokteran
Menyadari kinerja profesionalitas diri, mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi
kelemahan dan melakukan upaya pengembangan kemampuan sebagai sarjana kedokteran
Mampu menerima dan menindaklanjuti umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan
diri dan profesionalisme
Mengatasi tekanan tugas sebagai mahasiswa kedokteran dan menunjukkan ketangguhan
dalam mengatasi tekanan
Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya, pengetahuan
dan keterampilan diri sendiri dalam mengembangkan profesionalisme
Menganalisis masalah dan merumuskan solusi dengan mempertimbangkan berbagai
perspektif
Menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi atau menyelesaikan suatu masalah

S.2.14

Berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik

S.1.10 & SD.7

S.2.7
S.2.8
S.2.9
P.2.10
P.2.12 & KU.3

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
Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk memperoleh informasi,
menafsirkan hasil dan menilai mutu suatu informasi
Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan efektif untuk pembelajaran sepanjang
hayat
Menerapkan etika dalam penggunaan teknologi informasi

KK.6.1
KK.6.2
S.6.3
KK.6.4
KK.6.6 & KU.9
KK.6.7 & KU.9
KK.9.8

Menerapkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan civitas
academica dan masyarakat umum
Merekam, menyimpan, mengirim data secara digital
Mencari, mengambil, membuka dan membaca informasi yang disajikan secara digital dan
memanfaatkannya untuk pengembangan kemampuan akademik
Menerapkan keterampilan sosial dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain
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PEMETAAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

I

LBM
II
III

Mahasiswa akan mampu memformulasikan sikap bertanggungjawab
atas pekerjaan di bidang kedokteran secara mandiri (Sikap)
Mahasiswa akan mampu merespon perbedaan persepsi yang
dipengaruhi oleh agama, usia,gender, etnis, disabilitas, dan sosialbudaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan
bermasyarakat sesuai dengan norma yang ada (Sikap)
Mahasiswa mampu Menjelaskan anatomi, fisiologi otak
Mahasiswa menjelaskan gangguan vaskularisasi otak pada stroke
Mahasiswa menyebutkan diferensial diagnosis penurunan kesadaran

√

√

√

√

√

√

√

√

Mahasiswa mampu menyebutkan perbedaan stroke, infeksi intracranial
dan trauma kepala
Mahasiswa mampu memahami definisi stroke

√

Mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor risiko stroke
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan patogenesis stroke
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan gejala klinis, tanda
atau defisit neurologi yang berkaitan dengan gangguan vaskularisasi
otak
Mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah menegakkan
diagnosis stroke
Mahasiswa mampu memahami dan menentukan jenis-jenis
pemeriksaan penunjang diagnostik maupun yang diperlukan dalam
penetalaksanaan stroke
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip
penatalaksanaan stroke
Mahasiswa mampu memahami dan melakukan edukasi terkait upaya
preventif primer, sekunder dan tersier pada stroke
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prognosis stroke

√
√
√

Mahasiswa memahami dan menyebutkan dengan benar definisi dan
anatomi kesadaran
Mahasiswa memahami dan menyebutkan dengan benar berbagai
gangguan kesadaran
Mahasiswa memahami dan menjelaskan patofisiologi gangguan
kesadaran
Mahasiswa memahami dan menjelaskan tahapan menegakkan
diagnosis dan diagnosis banding gangguan kesadaran
Mahasiswa memahami dan menjelaskan tatalaksana gangguan
kesadaran
Mahasiswa memahami peraturan Menkes RI no 37 tahun 2014
tentang MBO (Mati Batang Otak) dan donor organ
Mahasiswa menyebutkan definisi MBO
Mahasiswa menegakkan diagnosis MBO
Mahasiswa memahami dan menjelaskan keputusan klinis yang harus
diambil pada mati batang otak
Mahasiswa menjelaskan anatomi dan fungsi BBB (Blood Brain
Barrier)
Mahasiswa menjelaskan mekanime terganggunya BBB dan
dampaknya
Mahasiswa menjelaskan anatomi dan fungsi ventrikel di otak
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi LCS
Mahasiswa menjelaskan tekanan intracranial

√

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

IV

√
√
√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa menjelaskan mekanisme peningkatan TIK dan dampaknya
Mahasiswa menjelaskan tatalaksana peningkatan TIK
Mahasiswa memahami pemeriksaan penunjang berkaitan dengan
peningkatan TIK
Mahasiswa menjelaskan konsep teori mengenai obat-obatan pada
sistem saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan konsep teori mengenai obat-obatan yang
berhubungan dengan BBB
Mahasiswa menjelaskan mekanisme yang bertanggung jawab atas
kerusakan jaringan otak akibat trauma kepala
Mahasiswa menjelaskan dampak apa saja yang bisa terjadi pada
jaringan otak dan vascularisasinya akibat trauma kepala
Mahasiswa memahami patogenesis kenaikan TIK pada trauma kepala
Mahasiswa mampu menentukan pemeriksaan penunjang pada trauma
kepala
Mahasiswa menjelaskan tatalaksana trauma kepala
Mahasiswa menjelaskan patologi dan pemeriksaan imaging yang
sesuai untuk berbagai kelainan intracranial
Mahasiswa menjelaskan definisi nyeri kepala primer dan arteritis
temporalis
Mahassiwa menjelaskan persarafan kulit kepala
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko masing-masing nyeri kepala
primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi masing-masing nyeri kepala
primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa menjelaskan kriteria diagnosis masing-masing nyeri
kepala primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan masing-masing kasus nyeri
kepala primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa menjelaskan prognosis masing-masing kasus nyeri kepala
primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa menjelaskan edukasi masing-masing kasus nyeri kepala
primer dan arteritis temporalis
Mahasiswa memahami natural history suatu infeksi intracranial
Mahasiswa menginterpretasi kumpulan gejala klinis: demam,
penurunan kesadaran dan kejang dalam kerangka berpikir menuju
suatu diagnosis dan diagnosis bandingnya
Mahasiswa menyebutkan agent patogen penyebab infeksi intrakranial
Mahasiswa menentukan pemeriksaan penunjang diagnostik
kecurigaan infeksi intrakranial
Mahasiswa menentukan pemeriksaan penunjang dalam mencari jenis
mikroorganisme penyebab infeksi intrakranial
Mahasiwa membedakan dan menginterpretasikan kecurigaan jenis
mikroorganisme penyebab infeksi intrakranial berdasarkan hasil
pemeriksaan LCS
Mahasiswa menjelaskan lokasi sumber infeksi primer yang paling
sering sebagai port d’entre atau penyebab infeksi intrakranial
Mahasiswa menjelaskan mekanisme penyebaran mikroorganisme dari
lokasi infeksi primer ke ruang intrakranial
Mahasiswa memahami tatalaksana terapi infeksi intrakranial
Mahasiswa menjelaskan tatalaksana kejang di IGD
Mahasiswa menjelaskan peran steroid pada kasus infeksi intrakranial
Menjelaskan manfaat pemberian IVIG (pada skenario LBM 2)
Mahasiswa memahami arti meningitis, ensefalitis, meningoensefalitis,
abses otak, tuberculoma, malaria serebral

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa memahami etiologi dan patologi dari nfeksi intracranial
(meningitis, ensefalitis, meningoensefalitis, abses otak, tuberculoma,
malaria serebral)
Mahasiswa memahami mekanisme berkembangnya hidrosefalus pada
infeksi intrakranial
Mahasiswa memahami gambaran klinis infeksi intrakranial
Mahassiwa memahami prosedur diagnostik infeksi intrakranial
Mahasiswa memahami diagnosis banding infeksi intrakranial
Mahasiswa memahami tatalaksana infeksi intrakranial
Mahassiwa memahami prognosis infeksi intrakranial
Mahasiswa memahami arti infeksi oportunistik
Mahasiswa memahami dan menjelaskan etiologi dan patogenis infeksi
oportunistik pada otak
Mahasiswa memahami tanda dan gejala serta perkembangan gejala
pada infeksi oportunistik
Mahassiwa menjelaskan pemeriksaan penunjang dalam menegakkan
infeksi oportunistik pada otak
Mahasiswa memahami tatalaksana infeksi oportunistik pada otak
Mahasiswa memahami prognosis infeksi oportunistik
Mahasiswa memahami anatomi vertebra dan vascularisasinya
Mahasiswa memahami epidemiologi dan etiologi infeksi medulla
spinalis (spondilitis TB, poliomyelitis)
Mahasiswa memahami mekanisme penyebaran bakteri penyebab dari
focus/lesi primer ke vertebra (pola transmisi) serta patogenesis infeksi
medulla spinalis
Mahasiswa memahami tanda, gejala dan perkembangan gejala infeksi
medulla spinalis
Mahasiswa memahami tahap penegakkan diagnosis infeksi medulla
spinalis
Mahasiswa memahami tatalaksana infeksi medulla spinalis
Mahasiswa memehami cara pencegahan infeksi medulla spinalis
Mahasiswa memahami prognosis infeksi medulla spinalis
Mahasiwa menjelaskan etiologi tetanus
Mahasiswa menjelaskan patogenesis tetanus (penyebaran toksin
hingga sampai di sistem saraf)
Mahasiswa menjelaskan gejala klinis tetanus
Mahasiswa menjelaskan klasifikasi tetanus berdasarkan gejala
klinisnya
Mahasiswa menjelaskan diagnosis (grading tetanus) dan diagnosis
bandingnya
Mahasiswa menjelaskan komplikasi tetanus
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan tetanus
Mahasiswa mengenali tiga jenis sel glia dan menjelaskan fungsinya
Mahasiswa mengenali tumor otak pada orang dewasa dan anak-anak
Mahasiswa mengenali jenis-jenis tumor otak
Menjelaskan patogenesis, tanda dan gejala serta pengobatan tumor
otak
Mahasiswa memahami perbedaan sifat-sifat dari astrositoma,
glioblastoma dan meningioma
Mahasiswa memahami beberapa gangguan pergerakan/koordinasi
yang dijumpai pada tumor cerebellum
Mahasiswa memahami perbedaan tumor otak primer dan sekunder
Mahasiswa memahami patogenesis kenaikan TIK pada tumor otak
Mahasiswa memahami cara menegakkan diagnosis tumor otak
Mahasiswa memahami tatalaksana terapi pada tumor otak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa memahami prognosis tumor otak
Mahasiswa memahami klasifikasi dan jenis tumor medulla spinalis
Mahasiswa menjelaskan tanda fokal, perkembangan tanda dan gejala
berdasarkan jenis tumor medulla spinalis
Mahasiswa membandingkan tumor medulla spinalis dengan tumor
otak
Mahasiswa menggambarkan tanda-tanda dan gejala-gejala penekanan
medulla spinalis pada beberapa tingkatan lesi
Mahasiswa menjelaskan definisi siringomyelia
Mahasiswa memahami etiologi dan patologi siringomyelia
Mahasiswa memahami gambaran klinis siringomyelia
Mahasiswa memahami prosedur diagnostik dari siringomyelia
Memahami gambaran klinis siringomyelia
Mahasiswa menyebutkan diagnosis banding siringomyelia
Mahasiswa memahami penatalaksanan siringomyelia
Mahasiswa memahami prognosis siringomyelia
Mahasiswa memahami siringomyelia post-traumatik
Mahasiswa mendefinisikan epilepsi dan status epileptikus
Mahasiswa memahami klasifikasi epilepsi menurut ILAE 2017
Mahasiswa memahami faktor-faktor presipitasi serangan epilepsi
Mahasiswa menjelaskan patogenesis epilepsi
Mahasiswa memahami cara menegakkan diagnosis epilepsi
Mahasiswa memahami tatalalaksana pada penderita epilepsi dan
status epileptikus
Mahasiswa memahami modalitas medis pembedahan untuk
menangani epilepsi
Mahasiswa memahami prognosis epilepsi
Mahasiswa memahami hubungan epilepsi dan kehamilan
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu dalam
penatalaksanaan rehabilitasi medik pada kasus stroke dan bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan anatomi radix nn. spinales yang membentuk
plexus ischiadicus
Mahasiswa menjelaskan klasifikasi nyeri beserta definisinya dan
masing-masing contoh nyeri tersebut (nyeri inflamasi, nyeri
neuropatik, nyeri campuran)
Mahasiswa menjelaskan perbedaan karakteristik nyeri inflamasi dan
nyeri neuropatik
Mahasiswa menjelaskan definisi nyeri pinggang, ischialgia,
brachialgia
Menjelaskan pemeriksaan tambahan (tes khusus) pada kasus
ischialgia (entrapment radix nn.spinales)
Mahasiswa menjelaskan fisiologi dari gerak motorik volunteer dan
gerak reflex
Mahasiswa menjelaskan proses fisiologi miksi dan defekasi
Mahasiswa menjelaskan macam-macam penyakit pada tulang
belakang dan sumsum tulang beserta definisinya: trauma medulla
spinalis (complete spinal transection, acute medulla compression dan
neurogenic bladder); penyakit pada tulang belakang (scoliosis,
spondilosis, spondiolisthesis, sacroilitis, coxitis, sindrom Piriformis);
entrapment radix nn. spinales (HNP); neuropathy entrapment of upper
limbs (CTS, Tennis elbow, Golfer’s elbow, Guyon syndrome);
neuropathy entrapment of lower limbs (Tarsal tunnel syndrome,
neuropati N. Femoralis, meralgia, parestetica, drop foot), motor
neuron disease (ALS), polineuropati

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa menjelaskan faktor risiko penyakit-penyakit pada tulang
dan sumsum tulang
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi penyakit-penyakit pada tulang
dan sumsum tulang
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis penyakit-penyakit pada
tulang belakang dan sumsum tulang belakang berdasarkan topis lesi
cervical/thoracal/lumbosacral
Mahasiswa menjelaskan alur penegakkan diagnosis penyakit-penyakit
pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang (memahami
pemilihan pemeriksaan penunjang klinis yang tepat berdasarkan topis
lesi cervical/thoracal/lumbosacral
Mahasiswa menjelaskan kegawatan penyakit-penyakit pada tulang
belakang dan sumsum tulang belakang (red flags)
Mahasiswa menjelaskan prinsip penatalaksanaan (konservatif  obatobatan untuk nyeri inflamasi dan nyeri neuropatik, operatif 
indikasinya dan rehabilitative) dan evaluasi penyakit-penyakit pada
tulang belakang dan sumsum tulang belakang
Mahasiswa menjelaskan prognosis penyakit-penyakit pada tulang
belakang dan sumsum tulang belakang
Mahasiswa menjelaskan komplikasi penyakit-penyakit pada tulang
belakang dan sumsum tulang belakang
Mahasiswa menjelaskan definisi penyakit-penyakit autoimun (SGB,
myasthenia gravis, periodik paralisis)
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi penyakit-penyakit autoimun
Mahasiswa mampu menjelaskan manifestasi penyakit-penyakit
autoimun
Mahasiswa menjelaskan penegakkan diagnosis penyakit-penyakit
autoimun
Mahasiswa menjelaskan kegawatan penyakit-penyakit autoimun
Mahasiswa menjelaskan manajemen kasus SGB, myasthenia gravis,
periodik paralisis
Mahasiswa menjelaskan prognosis kasus penyakit-penyakit autoimun
Mahasiswa menjelaskan macam-macam penyakit pada sendi, tulang
dan tendo beserta definisinya: capsulitis adhesive, trigger finger, De
Quervein Tenosynovitis, fasciitis plantaris
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko penyakit-penyakit pada sendi,
tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi penyakit-penyakit pada sendi,
tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis penyakit-penyakit pada
sendi, tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan alur diagnosis penyakit-penyakit pada sendi,
tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan diagnosis banding penyakit-penyakit pada
sendi, tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan penyakit-penyakit pada
sendi, tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan prognosis penyakit-penyakit pada sendi,
tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan komplikasi penyakit-penyakit pada sendi,
tulang dan tendo
Mahasiswa menjelaskan fisiologi keseimbangan dan organ yang
berperan dalam keseimbangan
Mahasiswa menjelaskan tentang macam-macam gangguan
keseimbangan dan definisinya
Mahasiswa menjelaskan etiologi gangguan keseimbangan
Mahasiswa menjelaskan definisi dan teori – teori terkait dengan
vertigo

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa menjelaskan perbedaan gejala klinis vertigo vestibuler dan
non vestibuler
Mahasiswa menjelaskan perbedaan gejala klinis vertigo vestibuler
perifer dan vertigo vestibuler sentral
Mahasiswa menjelaskan penyakit-penyakit penyebab vertigo
vestibuler perifer
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi kasus vertigo vestibuler sentral
dan vertigo vestibuler perifer
Mahasiswa menjelaskan penyakit-penyakit penyebab vertigo
vestibuler sentral
Mahasiswa menjelaskan langkah-langkah penegakkan diagnosis
kasus gangguan keseimbangan (vertigo vestibuler sentral dan perifer)
Mahasiswa menjelaskan prinsip-prinsip penatalaksanaan kasus
gangguan keseimbangan (vertigo vestibuler sentral dan perifer)
Mahasiswa menjelaskan prognosis kasus gangguan keseimbangan
(vertigo vestibuler sentral dan perifer)
Mahasiswa menjelaskan tentang sindrom serebellar
Mahasiswa menjelaskan definisi dermatome dan area dermatome di
tubuh
Mahasiswa menjelaskan definisi neuralgia trigeminal dan neuralgia
post herpetika
Mahasiswa menjelaskan etiologi kasus neuralgia trigeminal dan
neuralgia post hereptika
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko kasus neuralgia trigeminal dan
neuralgia post herpetika
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi kasus neuralgia trigeminal dan
neuralgia post herpetika
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis kasus neuralgia trigeminal
dan neuralgia post herpetika
Mahasiswa menjelaskan alur penegakkan diagnosis kasus neuralgia
trigeminal dan neuralgia post herpetika
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan kasus neuralgia trigeminal
dan neuralgia post herpetika
Mahasiswa menjelaskan perbedaan manifestasi klinis paresis N.
Facialis sentral dan perifer
Mahasiswa menjelaskan etiologi paresis N. Facialis perifer
Mahasiswa menjelaskan definisi bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan etiologi kasus bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko kasus bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan derajat kelainan neurologis kasus bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan kasus bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan prognosis kasus bell’palsy
Mahasiswa menjelaskan komplikasi kasus bell’s palsy
Mahasiswa menjelaskan macam-macam gangguan gerak (hemifacial
spasme, tic, sindom taurette)
Mahasiswa menjelaskan topis lesi pada kasus gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan definisi masing-masing gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan etiologi masing-masing gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko masing-masing gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan faktor-faktor yang memperberat gejala
gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi masing-masing kasus gangguan
gerak
Mahasiswa menjelaskan manifesatsi klinis masing-masing kasus
gangguan gerak

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Mahasiswa menjelaskan alur penegakkan diagnosis masing-masing
kasus gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan diagnosis banding masing-masing kasus
gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan masing-masing kasus
gangguan gerak
Mahasiswa menjelaskan macam – macam kelainan genetik pada
sistem saraf pusat dan definisinya (spina bifida, fenilketonuria)
Mahasiswa menjelaskan etiologi kelainan genetik pada sistem saraf
pusat
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko kelainan genetik pada sistem
saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi kelainan genetik pada sistem
saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis kelainan genetik pada
sistem saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan alur penegakkan diagnosis kelainan genetik
pada sistem saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan kelainan genetik pada
sistem saraf pusat
Mahasiswa menjelaskan definisi neuropathic pain dan inflammatory
pain
Mahasiswa menjelaskan macam-macam nerve injury
Mahasiswa menjelaskan derajat kerusakan neuron
Mahasiswa menjelaskan macam-macam pengukuran skala nyeri
Mahasiswa menjelaskan macam-macam penyakit dengan manifestasi
klinis neuropathic pain dan inflammatory pain
Mahasiswa menjelaskan karakteristik klinis kasus neuropathic pain
dan inflammatory pain
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi terjadinya neuropatic pain dan
inflammatory pain
Mahasiswa menjelaskan penegakkan diagnosis kasus neuropathic pain
dan inflammatory pain
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan kasus neuropathic pain
(terutama tentang analgetik adjuvans) dan inflammatory pain
Mahasiswa menjelaskan definisi fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan etiologi kasus fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan faktor risiko kasus fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan patofisiologi kasus fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan manifestasi klinis fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan penegakkan diagnosis kasus fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan penatalaksanaan kasus fibromyalgia
Mahasiswa menjelaskan tentang pengendalian faktor risiko kelainan
neurovaskuler (stroke)
Mahasiswa menjelaskan tentang terapi gizi stroke
Mahasiswa menjelaskan tentang terapi gizi epilepsi

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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TOPIC TREE
Genetik

Faktor
risiko
Faktor
presipitasi

Lifestyle

Proses Patologis :
- Vaskuler (stroke infark, TIA, stroke perdarahan)
- Infeksi (meningitis, ensefalitis, abses serebri, infeksi
oportunistik, malaria serebral, spondylitis, myelitis, tetanus,
neuritis vestibuler)
- Trauma (spinal cord injury, trauma kepala, neuropathy
entrapment upper and lower limbs, dll)
- Autoimun (myasthenia gravis, sindrom guillain barre, periodik
paralisis, dll)
- Metabolik (ensefalopati metabolik, ensefalopati hipoksia
iskemia, dll)
- Idiopatik/ iatrogenic (ALS, spina bifida, distrofia muskulorum,
siringomyelia-siringobulbi, dll)
- Neoplasma (brain tumor, tumor medulla spinalis)
- Degeneratif (parkinsonisme-parkinson disease, meniere disease,
dll)

Patogenesis

Patofisologi
Sensorik
UMN

Manifestasi klinis/defisit
neurologis sesuai lokasi lesi
Laboratorium
Neuroimaging
g

Pemeriksaan penunjang
medis

Diagnosis
(klinis, topis, etiologis)

Motorik
LMN

Otonom
Fungsi luhur

Tatalaksana
(Neurologi, Kedokteran Fisik
dan Rehabilitasi, Gizi Klinik)
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TOPIK
Topik Tiap LBM :
1.
2.
3.
4.

Gangguan Neurovaskuler
Infeksi Sistem Saraf Pusat
Penyakit Pada Tulang Belakang Dan Sumsum Tulang
Gangguan Keseimbangan

Materi Diskusi :
1.
2.
3.
4.

“Nyeri kepala dan kesemutan separuh badan mendadak”
“Kejang berulang”
“Pinggangku nyeri menjalar sampai ke kaki”
“Kenapa duniaku terasa berputar?”
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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. Seven jump
steps itu adalah:
1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui
2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan
3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh
penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan.
4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah
yang diberikan kepada anda.
5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut
menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives)
6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna menjawab
learning issues yang telah anda tetapkan.
7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok,
sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang
komprehensif untuk Menjelaskan dan menyelesaikan masalah.
Aturan main tutorial:
Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk Menjelaskan
istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari masalah yang sebenarnya
dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan mengaktifkan prior knowledge yang
telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta konsep
(concept mapping) yang menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang dihadapi,
jika terdapat masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka susunlah
masalah tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan arahan
pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita butuhkan? Apa yang kita sudah tahu? Apa yang kita
harapkan untuk tahu?
Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi
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:
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a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi dari
berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul.
b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya terhadap
pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk mengerti materi lewat
diskusi atau belajar mandiri.
c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa berdiskusi
atau belajar mandiri.
d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut.
Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan
pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada saat
diskusi kelompok agar lebih interaktif.
Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Minggu 1
1. Kesadaran, penurunan kesadaran (apatis, somnolen, sopor, coma), Ensefalopati, Mati
Batang Otak (100 menit)
2. Gangguan neurovaskuler pada otak (TIA, infark serebral, hematom intraserebral, PSA)
(100 menit)
3. BBB (Blood Brain Barrier), ventrikel, LCS, Hydrocephalus, peningkatan TIK dan
penatalaksanaannya (100 menit)
4. Introduction to pharmacology of CNS (Central Nervus System) Drugs dan Obat-obatan
yang dapat melewati BBB (50 menit)
5. Trauma kepala: primer dan sekunder (100 menit)
6. Brain Imaging: non traumatic (terutama SAH/Subarachnoid Hemorhagic), traumatic
(Contusio cerebri, SDH/Subdural Hematoma, EDH/Epidural Hematoma), tanda-tanda
peningkatan TIK (50 menit)
7. Nyeri kepala primer (Migraine, TTH, Cluster), arteritis temporalis (100 menit)
b. Minggu 2
1. Infeksi intrakranial: ensefalitis, meningitis, abses otak, infeksi oprtunistik
(toxoplasmosis serebri, tuberkuloma, HIV AIDS); malaria serebral; mikroorganisme
penyebab infeksi pada sistem saraf (infeksi intrakranial, SGB) (100 menit)
2. Infeksi medulla spinalis (myelitis); spondilitis TB; poliomyelitis; tetanus (100 menit)
3. Brain tumor: primer dan sekunder (100 menit)
4. Tumor medulla spinalis: tumor primer, tumor sekunder; siringomyelia (100 menit)
5. Epilepsi dan status epileptikus ; kejang demam (100 menit)
6. Rehabilitasi medik pada stroke dan bell's palsy (50 menit)
c. Minggu 3
1. Trauma medula spinalis, complete spinal transection, acute medulla compression,
neurogenic bladder (100 menit)
2. SGB; myasthenia gravis; paralisis periodik (100 menit)
3. ALS, LBP (HNP), scoliosis, spondilosis, spondilolisthesis, sacroilitis, coxitis, sindrom
piriformis (100 menit)
4. Neuroimaging medulla spinalis dan vertebra: HNP, Spondilosis, spondilolistesis,
scoliosis, sacroilitis, coxitis, piriformis (50 menit)
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5. Rehabilitasi medik pada trauma medulla spinalis dan neuropathy entrapment (50
menit)
6. Neuropati entrapment of upper limbs (CTS, De Quarvain syndrome, tennis elbow, golf
elbow, Guyond syndrome), capsulitis adhesiva/frozen shoulder, trigger finger (100
menit)
7. Neuropati entrapment of lower limbs (Tarsal Tunnel syndrome, neuropati N.
Femoralis), meralgia parestetica (100 menit)
d. Minggu 4
1. Vertigo: sentral dan perifer (BPPV, neuritis vestibular, meniere disease) (100 menit)
2. Neuralgia trigeminal, neuralgia post herpetic (100 menit)
3. Bell's palsy, hemifasialis spasme, sindroma Taurette (100 menit)
4. Kelainan genetik (spina bifida, fenilketonuria, duchene muscular distrophy) (100
menit)
5. Neuropatic pain, inflamasi pain dan fibromyalgia (100 menit)
6. Gizi pada penyakit saraf (epilepsi dan pengendalian faktor risiko kelainan
neurovaskuler/stroke) (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:
Tidak ada jadwal praktikum.
b. Minggu 2:
1. Praktikum Clinical Reasoning (Bagian Neurologi dan Patologi Klinik) (200 menit)
c. Minggu 3
Tidak ada jadwal praktikum.
d. Minggu 4
1. EBM practice (200 menit)
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ASSESSMENT
Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut:
a. Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge)
Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas interaksi dan
Kesiapan materi dalam diskusi.
Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD:
1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya. Jika
kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak perlu
mengurus susulan SGD.
2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa harus
mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari tim modul
bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa
harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan
kegiatan SGD adalah sebagai berikut:
i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada Sekprodi
PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di sistem)
pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya tersebut melalui sia.fkunissula.ac.id,
sesuai dengan manual guide yang berlaku. Batas waktu maksimal pengajuan susulan
secara online adalah :
 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari
kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid
 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : hari
kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya
(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)
ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai persyaratan:
1. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak
perlu mengurus susulan SGD.
2. 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 akhir 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.
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d. Nilai Ujian Akhir Modul (45% 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.
Ketentuan bagi mahasiswa
Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan pengajuan
susulan ke Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut :
i.
Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan melakukan
susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%).
ii.
Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id (secara
online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran diunggah di sistem),
sesuai dengan manual guide yang berlaku.
iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian :
 mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari kedua pada minggu LBM
berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid
 akhir modul (waktu pengajuan susulan II) : hari kedua pada minggu LBM 1
modul berikutnya
(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)
iv.
Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Kaprodi PSPK akan
memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi)
v.
Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat melihat hasil
proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), mahasiswa harus
memberikan klarifikasi bila diminta oleh Kaprodi/Sekprodi
vi.
Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum mahasiswa PSPK
menerima konfirmasi dari Kaprodi/Sekprodi untuk mengunduh atau mencetak rekap data
mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan mengirimkan surat dan berkas
permohonan susulan yang ditujukan kepada Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form
penilaian (melalui email), tim modul hanya mendapatkan rekap peserta susulan ujiannya
saja.
vii.
Mahasiswa berkoordinasi dengan Koordinator Evaluasi untuk pelaksanaan ujian
susulan.
Kondisi yang diperbolehkan mengajukan susulan kegiatan selama masa Kegiatan Belajar
Mengajar/KBM daring/online berbeda dengan KBM luring/tatap muka. Alasan pengajuan susulan
yang diperbolehkan selama KBM daring, meliputi:
 Sakit rawat inap (bukti yang diunggah adalah surat keterangan rawat inap dari rumah sakit
yang merawat, disertai dengan stempel dan tanda tangan dokter yang merawat)
 Delegasi mahasiswa (bukti yang diunggah adalah surat dari Unit Kemahasiswaan, jadwal
kegiatan delegasi, serta jadwal KBM yang ditnggalkan)
 Jadwal bertabrakan (bukti yang diunggah adalah KRS, dan jadwal yang bertabrakan)
 Keluarga inti meninggal (bukti yang diunggah adalah kartu keluarga, dan surat keterangan
kematian)
 Mahasiswa yang bersangkutan menikah, dan bukan saudara kandung (bukti yang diunggah
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adalah undangan atau buku nikah dari Kantor Urusan Agama/KUA)
Gangguan listrik atau koneksi internet yang massal (bukti yang diunggah adalah berita
elektronik/cetak yang menunjukkan berita terjadi gangguan di daerah tersebut)
Jika mahasiswa mengajukan susulan dengan alasan sakit rawat jalan, Sekprodi akan
melakukan klarifikasi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Pengajuan susulan dapat
ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan

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

WAKTU
07.15-08.05
08.05-08.55
08.55-09.45
09.45-10.35
10.35-11.25
11.25-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.15
15.15-16.05

SENIN

SELASA

LBM 1
RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

10 MEI 2022

11 MEI 2022

12 MEI 2022

13 MEI 202

14 MEI 2022

IDI 1
SKILL PF
MOTORIK
SGD 1
LBM 1

SGD 2
LBM 1

SKILL PX
FUNGSI
LUHUR

SKILL PX
FUNGSI
LUHUR

16.05-16.55
a. Judul
b. Skenario

SKILL PF
MOTORIK

: “Nyeri kepala dan kesemutan separuh badan mendadak”

Seorang penderita laki-laki, umur 63 tahun dibawa oleh keluarganya ke Instalasi Gawat
Darurat RSI Sultan Agung dengan keluhan utama kesemutan pada wajah dan separuh badan.
Riwayat penyakit sekarang: saat pulang bekerja tadi sore jam 17.00 WIB penderita mendadak
mengeluh kesemutan pada wajah kanan dan separuh badan sisi kanan serta sakit kepala kepada
istrinya. Pasien masih dapat berjalan ke kamar mandi sambil memegangi kepalanya. Di depan
kamar mandi penderita terkulai. Oleh anak laki-lakinya yang kebetulan berada di dekatnya segera
menyangganya dan dipapah ke mobil serta dibawa ke rumah sakit. Jam 19.30 wib pasien sampai
di IGD.
Hasil pemeriksaan dokter jaga IGD didapatkan TTV: TD 170/100 mmHg, N 102 x/mnt,
RR 24 x/menit, suhu 36,7 C, Saturasi O2 97%. Pasien membuka mata dengan rangsang suara,
tidak dapat menjawab pertanyaan dokter, kadang mengangguk atau menggeleng, pasien tampak
bingung, namun pasien masih dapat mengikuti instruksi dokter. Pupil isokor, diameter 3 mm
dengan reflex cahaya intak. Pada pemeriksaan wajah, tampak sudut mulut tertarik ke kiri, dapat
menutup kedua mata dan kerutan dahi simetris, tidak ada deviasi lidah saat pasien diminta
menjulurkan lidah. Tidak didapatkan tahanan ketika dokter memfleksikan leher.
Ketika diminta mengangkat kedua lengan dan tungkai, pasien hanya mampu mengangkat
lengan dan tungkai kiri. Sedangkan lengan kanan sama sekali tidak ada pergerakan, tungkai kanan
hanya dapat menggeser. Saat dokter menggores telapak kaki didapatkan reflex dorsofleksi ibu
jari kaki kanan.
Keluhan tersebut tidak didahului atau disertai dengan demam, mual, muntah maupun
kejang. Riwayat trauma kepala disangkal. Penderita mempunyai riwayat hipertensi sejak lebih
dari 10 tahun yang lalu dan jarang berobat. Penderita adalah perokok berat sejak muda. Kadar
Gula Darah Sewaktu di IGD 295 g/dl. Perkiraan BB 80 kg, TB 162 cm.
Setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan neurologi, dokter jaga
Kata
IGD kunci:
secepatnya memintakan pemeriksaan penunjang untuk memastikan kecurigaan diagnosis,
karena dokter berpikir pasien masih dalam therapeutic window dan tatalaksana yang tepat dan
cepat akan dapat menyelamatkan area penumbra.
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Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step.
1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas,
cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan.
3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang
beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang
telah anda miliki.
4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan.
5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi
tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives).
6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab
Learning issue yang telah anda tetapkan.
7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan
diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk
menjelaskan dan menyelesaikan masalah.
Sumber Belajar

1.

2.

3.
4.

Tiara Anindita, Winnugroho Wiratman. Buku Ajar Neurologi, Buku 1. Departemen
Neurologi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Penerbit Kedokteran
Indonesia. Jakarta, 2017
Tiara Anindita, Winnugroho Wiratman. Buku Ajar Neurologi, Buku 2. Departemen
Neurologi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Penerbit Kedokteran
Indonesia. Jakarta, 2017
Pokdi Stroke, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Guideline
Stroke. 2011
AHA/ASA Guideline. 2018 AHA/ASA Stroke Early Management Guidelines. 2018
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 2

WAKTU

SENIN

SELASA

LBM 2
RABU

16 MEI
20220

17 MEI 2022

18 MEI 2022

KAMIS

JUMAT

19 MEI 2022

20 MEI 2022

07.15-08.05
08.05-08.55
08.55-09.45
09.45-10.35
10.35-11.25
11.25-13.00
13.00-13.50

ANTROPOLOGI
MEDIK

13.50-14.40
14.40-15.15
15.15-16.05

SKILL PX
SENSORIK

SKILL PX
RANGSANG
MENINGEAL
DAN PX SARAF
LAIN

ETIKA DAN
HUKUM
KEDOKTERAN

SKILL PX
SENSORIK

SKILL PX
RANGSANG
MENINGEAL
DAN PX SARAF
LAIN

TUTORIAL BHS
INGGRIS

16.05-16.55

a. Judul
b. Skenario

21 MEI 2022

PRAKTIKUM
CLINICAL
REASONING
PRAKTIKUM
CLINICAL
REASONING

SGD 1
LBM 2

LIBUR
NASIONAL

SABTU

SGD 2
LBM 2

: “Kejang berulang”

Seorang wanita 32 tahun dibawa ke IGD oleh keluarganya karena kejang. Kronologi: tujuh
hari sebelum masuk rumah sakit pasein mengeluh nyeri kepala dan panas tinggi. Tiga hari sebelum
masuk rumah sakit pasien muntah tanpa didahului mual, penglihatan kabur. Sudah berobat ke
puskesmas tapi belum ada perbaikan. Sejak pagi ini penderita tampak mengantuk terus dan sorenya
penderita tidak dapat dibangunkan saat akan disuapi makan oleh ibunya. Pasien tiba-tiba kejang
seluruh tubuh selama kurang lebih 5 menit, selang kira-kira 15 menit pasien kejang lagi 10 menit,
di antara serangan kejang pasien tetap tidak sadar. Oleh keluarganya penderita segera dibawa ke
rumah sakit. Di IGD penderita mengalami kejang kembali, kejang berhenti setelah mendapat
suntikan dari dokter.
Dari alloanamnesis didapatkan 2 minggu sebelumnya penderita mengeluh sakit telinga kanan
dan keluar cairan. Hasil pemeriksaan dokter di IGD: Vital Sign, tekanan darah: 100/70 mmHg, N:
92 x/menit, RR 30 x/menit; suhu 39,5º C, kesadaran: dengan rangsang nyeri tidak membuka mata,
pasien mengerang dan memfleksikan kedua lengan. Pemeriksaan kaku kuduk dan kerniq positif.
Pemeriksaan mata: pupil anisokor, diameter kanan 4mm/ kiri 2 mm, respon terhadap cahaya positif.
Didapatkan hiperrefleksi keempat ekstremitas dan dorsoflexi ibu jari kaki bilateral saat digores pada
dorsum pedis lateral. Dokter menginstruksikan pemeriksaan laboratorium darah, CT Scan kepala
dengan kontras. Jika tidak ada kontra indikasi akan dilakukan pungsi lumbal oleh dokter spesialis
neurologi.
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Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step.
1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas,
cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan.
3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang
beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang
telah anda miliki.
4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan.
5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi
tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives).
6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab
Learning issue yang telah anda tetapkan.
7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan
diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk
menjelaskan dan menyelesaikan masalah.

Sumber Belajar

1. AA Raka Sudewi, Paulus Sugianto, Kiking Ritarwan. Infeksi pada Sistem Saraf. Kelompok
Studi Neuro Infeksi. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. Surabaya. 2011
2. Kolegium Neurologi Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia
(PERDOSSI). Modul Neuro-Infeksi (Modul Induk). 2008
3. Tiara Anindita, Winnugroho Wiratman. Buku Ajar Neurologi, Buku 1. Departemen
Neurologi Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Penerbit Kedokteran
Indonesia. Jakarta, 2017
4. Kolegium Neurologi Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia
(PERDOSSI). Modul Epilepsi (Modul Induk). 2008
5. Kurnia Kusumastuti, Suryani Gunadharma, Endang Kustiowati. Pedoman Tata Laksana
Epilepsi, Edisi 6. Kelompok Studi Epilepsi, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia
(PERDOSSI). Airlangga University Press. 2019
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 3

WAKTU
07.15-08.05
08.05-08.55
08.55-09.45
09.45-10.35
10.35-11.25
11.25-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.15
15.15-16.05
16.05-16.55
a. Judul
b. Skenario

SENIN

SELASA

LBM 3
RABU

23 MEI 2022

24 MEI 2022

25 MEI 2022

KAMIS

JUMAT

SABTU

26 MEI 2022

27 MEI 2022

28 MEI 2022
IDI 1

SKILL PX
KORRDINASI

UJIAN MID
MODUL

SGD 1
LBM 3

SKILL PX
KORRDINASI
LIBUR
NASIONAL

ANTROPOLOGI
MEDIS

SKILL PX
NERVI
CRANIALES

ETIKA DAN
HUKUM
KEDOKTERAN

SKILL PX
NERVI
CRANIALES

Tutorial
Bahasa Inggris

: “Pinggangku nyeri menjalar sampai ke kaki”

Seorang laki-laki usia 46 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sejak 3 bulan
yang lalu mengeluh nyeri pinggang menjalar ke kedua tungkai dan kaki, disertai rasa baal
dan bila memakai sandal sering terlepas, bila berjalan jauh harus dipapah. Kurang lebih 6
bulan yang lalu pasien sudah mulai merasakan nyeri pinggang namun tidak menjalar ke
tungkai. Keluhan nyeri biasanya memberat saat batuk/bersin dan mengejan. Untuk
mengurangi nyeri, awalnya pasien membeli obat di warung, namun saat ini obat tersebut
sudah tidak bisa mengurangi nyerinya lagi. Buang air besar dan buang air kecil masih dalam
batas normal. Pasien dahulu bekerja sebagai kuli panggul selama lebih dari 20 tahun,
mengangkat beban lebih dari 50 kg per hari.
Hasil pemeriksaan fisik didapatkan: keadaan umum baik, tanda vital dalam batas normal,
skor VAS: 5. Pemeriksaan inspeksi dan palpasi vertebrae dan paravertebra: gibbus (-), tanda
inflamasi (-), spasme otot paravertebra lumbal (+). Pemeriksaan motorik ekstremitas bawah
didapatkan: kedua tungkai dan kaki masih dapat melawan gravitasi dan tahanan ringan
pemeriksa, hipotonus (+), hiporefleks (+), otot tungkai bawah dan kaki tampak atrofi, refleks
patologis (-), klonus (-). Pemeriksaan sensorik ekstremitas bawah didapatkan hipestesi
sesuai dermatome L4-5, L5-S1. Hasil pemeriksaan neurologis khusus untuk memunculkan
gejala ischialgia (+) pada kedua tungkai.
Dokter menduga adanya entrapment pada radix nn.spinales yang biasanya sering
terjadi pada pinggang, sehingga menimbulkan keluhan berupa ischialgia. Dokter
merencanakan pemeriksaan radiologi dan memberikan edukasi pada pasien agar mengurangi
keluhannya serta menghindari timbulnya red flag nyeri pinggang.
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Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step.
1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas,
cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan.
3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang
beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang
telah anda miliki.
4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan.
5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi
tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives).
6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab
Learning issue yang telah anda tetapkan.
7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan
diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk
menjelaskan dan menyelesaikan masalah.

Sumber Belajar

1. Kolegium Neurologi Indonesia Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Modul Nyeri
(Modul Induk). Jakarta. 2008
2. Tiara Anindita, Winnugroho Wiratman. Buku Ajar Neurologi, Buku 2. Departemen Neurologi
Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Penerbit Kedokteran Indonesia. Jakarta, 2017
3. Yusak M.T. Siahaan. Nyeri (Patofisiologi, Assesment, Tatalaksana). Departemen Neurologi
Universitas Pelita Harapan, FK Press. Jakarta, 2018
4. Richard S. Snell. Neuroanatomi Klinik, Edisi 7. Penerbit Buku Kedokteran, EGC. Jakarta, 2013
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 4

WAKTU

SENIN

SELASA

LBM 4
RABU

30 MEI 2022

31 MEI 2022

1 JUNI 2022

08.55-09.45
09.45-10.35
SGD 2
LBM 3

13.50-14.40
14.40-15.15
15.15-16.05
16.05-16.55
WAKTU
07.15-08.05
08.05-08.55
08.55-09.45
09.45-10.35
10.35-11.25
11.25-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.15
15.15-16.05
16.05-16.55

JUMAT

SABTU

2 JUNI 2022

3 JUNI 2022

4 JUNI 2022
IDI 1

07.15-08.05
08.05-08.55

10.35-11.25
11.25-13.00
13.00-13.50

KAMIS

SGD 1
LBM 4

LIBUR
NASIONAL

EVALUASI
SKILL PX
MOTORIK DAN
PX
KOORDINASI
EVALUASI
SKILL PX
MOTORIK DAN
PX
KOORDINASI

PRAKTIKUM
EBM

PRAKTIKUM
EBM

SGD 2
LBM 4

ETIKA DAN
HUKUM
KEDOKTERAN

ANTROPOLOGI
MEDIS

TUTORIAL
BHS INGGRIS

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

6 JUNI 2022

7 JUNI 2022

8 JUNI 2022

9 JUNI 2022

10 JUNI 2022

11 JUNI 2022

SKILL IPM
ORGAN SARAF

UJIAN
AKHIR
MODUL

ANTROPOLOGI
MEDIS

SKILL IPM
ORGAN SARAF

SKILL
ANAMNESIS
KASUS
NEUROLOGI
SKILL
ANAMNESIS
KASUS
NEUROLOGI

31
Modul Masalah Pada Sistem Organ Saraf (2021-2022)

a. Judul
b. Skenario

: “Kenapa duniaku terasa berputar?”

Seorang wanita usia 48 tahun datang ke IGD RS karena mengeluh pusing berputar (vertigo) sejak
2 hari yang lalu dan dirasakan semakin memberat. Pasien merasakan seolah-olah lingkungannya berputar.
Awalnya keluhan tidak disertai mual, muntah dan keringat dingin, namun sejak 4 jam yang lalu keluhan
tersebut muncul terus menerus sehingga pasien merasakan lemas. Pusing dirasakan sangat berat terutama
jika pasien berubah posisi kepala atau saat pasien menggerakkan kepalanya secara cepat. Keluhan akan
membaik saat pasien menutup mata dan beristirahat tiduran. Tidak didapatkan gejala seperti demam,
batuk/pilek, telinga berdenging atau kurang pendengaran. Riwayat sakit stroke, darah tinggi, diabetes
melitus, trauma kepala sebelumnya disangkal.
Hasil pemeriksaan fisik didapatkan: keadaan umum pasien tampak lemas dan menutup matanya.
Kesadaran compos mentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan mata: pupil isokor,
diameter 2,5 mm/2,5 mm, refleks cahaya +/+, nistagmus +/+ (horizontal). Pemeriksaan neurologis dalam
batas normal.
Dokter menduga keluhan pasien berupa gangguan keseimbangan akibat kelainan pada sistem
vestibuler, dokter berencana melakukan pemeriksaan neurologis khusus untuk memperkirakan topis lesi.
Untuk penatalaksanaan pada fase akut dokter meresepkan terapi simptomatik dengan obat golongan
histaminik dan anti histamin. Kemudian pasien direncanakan untuk dilakukan beberapa pemeriksaan
penunjang dan terapi rehabilitatif.
Diskusikan skenario diatas menggunakan seven jump step.
1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas,
cantumkan sebagai tujuan pembelajaran kelompok.
2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan.
3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh penjelasan yang
beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan menggunakan prior knowledge yang
telah anda miliki.
4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda diskusikan.
5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut menjadi
tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives).
6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab
Learning issue yang telah anda tetapkan.
7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan dan
diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh (komprehensif) untuk
menjelaskan dan menyelesaikan masalah.
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