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Kata Pengantar 

 
Bismillahirrohmanirrohim 

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

telah memberikan karunia kepada kami hingga kami dapat menyelesaikan buku modul 

Tumbuh Kembang dan Degeneratif. 

 Modul Tumbuh Kembang dan Degeneratif merupakan modul yang membahas 

tentang proses tumbuh kembang dan degeneratif, serta kaitannya dengan masalah 

kesehatan. Buku ini terdiri dari 6 lembar belajar mahasiswa, mulai dari proses tumbuh 

kembang pada bayi baru lahir, masa anak-anak, dan remaja, hingga proses degeneratif 

pada geriatri. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. 

Oleh karena itu, saran-saran baik dari tutor, instruktur, maupun dari mahasiswa akan 

kami terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang 

membutuhkannya. 

 
Jazakumullahu khoiro jaza’ 

 

 Semarang, Desember 2020 

 

Tim Penyusun Modul 
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Gambaran Umum Modul 

 

Modul Tumbuh Kembang dan Degeneratif dilaksanakan pada tahun ke-3, dengan waktu 6 

minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, 

kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome, sasaran pembelajaran sebagaimana 

yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter.  

Modul ini terdiri dari 6 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa 

(LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul ini mahasiswa akan 

belajar tentang bagaimana proses tumbuh kembang dan degeneratif, serta kaitannya dengan 

masalah kesehatan. 

Yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, patofisiologi, 

proses penegakan diagnosis dan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan pembelajaran 

keterampilan tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterampilan 

prosedural yang diperlukan. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap profesionalisme yang 

terkait dengan topik diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan menggunakan strategi Problem Based Learning, dengan 

metode diskusi tutorial menggunakan seven jumps, kuliah, praktikum laboratorium, dan belajar 

keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan.  

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Telah memahami cara berpikir kritis (pada modul Ketrampilan Belajar & Berpikir Kritis) 

2. Telah memahami ketrampilan dasar komunikasi (pada modul Komunikasi Efektif & 

Empati) 

3. Telah memahami prinsip-prinsip ilmu kedokteran dasar terkait dengan terjadinya 

masalah kesehatan pada individu, masyarakat, dan lingkungan (pada modul 

Biopsikososiokultural, modul Prioritas Masalah Kesehatan di Indonesia, dan Kepedulian 

terhadap Masyarakat & Lingkungan) 

4. Telah memahami prinsip-prinsip ilmu kedokteran dasar dan pemeriksaan fisik dasar, 

serta masalah kesehatan yang terkait, sesuai dengan sistem fungsi/organ (pada modul 

Sistem Imun & Kulit, modul Hormonal & Metabolisme, modul Sistem Saraf, modul Gerak 

dan Muskuloskeletal, modul Hematopoetin, modul Sistem Kardiovaskuler, modul Sistem 

Pernapasan, modul Sistem Pencernaan, modul Enterohepatik, modul Penyakit Tropis dan 

Infeksi, modul Sistem Urogenital, dan modul Reproduksi) 
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Hubungan dengan modul sesudahnya 

1. Materi kegawatdaruratan pada modul ini akan dibahas lagi pada modul 

Kegawatdaruratan Medis. 

2. Materi perkembangan perilaku dan jiwa pada modul ini akan dibahas lagi pada modul 

Perilaku & Jiwa. 

3. Materi penyakit mata kongenital dan degeneratif pada modul ini akan dibahas lebih lanjut 

lagi pada modul Penglihatan 

4. Materi penyakit THT kongenital dan degeneratif pada modul ini akan dibahas lebih lanjut 

lagi pada modul Pendengaran 
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Capaian Pembelajaran Lulusan 

 

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.  
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KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai 

Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan 

nilai humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, 

tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang 

kesehatan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya 

dalam laman perguruan tinggi. 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

5. 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. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

7. 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. 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

9. 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 

10. 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 

11. 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; 

12. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

13. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 
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14. 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 

15. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang kedokteran, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

16. 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 melaksanakan praktik kedokteran pada pasien simulasi sesuai dengan 

layanan berbasis syariah, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya. 

2. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga 

dan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek social-budaya-ekonomi 

masyarakat yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

3. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap 

profesional 

4. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis 

secara sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four  

5. 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. 

6. Mampu mengaplikasikan prinsip dasar komunikasi oral dan tertulis dalam rangka 

menerapkan metode konsultasi terapi dengan melakukan tata laksana konsultasi 

dan rujukan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah dalam sistem rujukan 

7. Mampu melakukan pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dasar dan 

spesifik pada manikin atau pasien standar. 

8. Mampu menentukan usulan pemeriksaan penunjang dan mengintepretasikan hasil 

pemeriksaan penunjang sesuai dengan daftar dan level kompetensi pemeriksaan 

penunjang yang tercantum dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

9. Mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data/ informasi yang diperoleh dari 

pemeriksaan fisik melalui pembelajaran diskusi kelompok maupun skills lab. 

10. Mampu melakukan tindakan procedural medik yang legeartis pada manikin/pasien 

simulasi sesuai dengan kompetensi dokter umum. 

11. Mampu menentukan terapi farmakologi sesuai dengan masalah kesehatan yang 

dihadapi pasien dan menulis resep melalui kegiatan diskusi kelompok, skills lab 

maupun praktikum. 

12. Mampu memberikan edukasi kepada pasien standar sesuai dengan masalah yang 

dihadapi pasien.  
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13. Mampu mengkaji dan menyusun desain rencana upaya/ program penyelesaian 

masalah kesehatan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

14. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang 

rasional untuk menegakkan diagnosis. 

2. Menguasai konsep teoritis alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan 

farmakologi dan non farmakologi masalah kesehatan berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan patofisiologi.  

 
 
 

Topik 

1. Fisiologis bayi baru lahir 

2. Infeksi pada neonatus 

3. Developmental delay 

4. Gizi buruk 

5. Geriatri 

6. Gangguan neurodegeneratif pada usia lanjut 
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Topic Tree 

 
 

 Modul Tumbuh Kembang 
& Degeneratif 

Tumbuh Kembang 
 

Degeneratif 

Geriatri Patologis 
(Parkinson disease) 

 

Geriatri fisiologi 
Konsep dasar 
Ilmu Tumbuh 
kembang 

Tumbuh kembang normal  
- Masa neonatus (resusitasi, bayi sehat) 
- Masa Balita  (Nutrisi, Milestone 

perkembangan, kebutuhan anak akan 
Asah, Asih, Asuh, Imunisasi) 

- Masa prasekolah (Nutrisi ,Imunisasi) 
- Masa sekolah (Nutrisi ,Imunisasi) 
- Masa adolesen (nutrisi, perkembangan 

remaja) 

Masalah-masalah pertumbuhan 
masa anak remaja: 
- Gizi Buruk 
- Gangguan metabolic 
- Defisiensi makro nutrien & 

mikronutrien 
- Infeksi   
- Imunisasi  
 

Masalah-masalah Perkembangan 
Anak remaja: 
- Developmental delay 
- Gangguan Bahasa & bicara 
- Retardasi Mental 
- Pubertas Prekok 
- Pubertas terlambat 
- Sindrom genetik 

Deteksi dini & 
Penanganan 

penyimpangan Tumbuh 
Kembang 

Masalah –
masalah masa 
neonatal: 
- Asfiksia 
- Ikterik 
- Infeksi neonatal 
- Kejang 

neonatus 
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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.  

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:  

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. 
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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. Hipotermia (50 menit) 

a.2. Perawatan Neonatus Esensial Dasar (PONED) (50 menit) 

a.3. Kejang pada Neonatus (50 menit) 

a.4. Tatalaksana Brachial Plexus Injury (50 menit) 

a.5. Kejang demam pada Anak (50 menit) 

a.6. Hipoglikemi dan Child of Diabetic Mother (50 menit) 

a.7. Hukum, etik kesehatan, & HAM dalam Islam (100 menit) 

b. Minggu 2 

b.1. Tatalaksana sepsis pada neonatus (100 menit) 

b.2. Sindroma gawat napas (100 menit) 

b.3. Vaksinologi (100 menit) 

b.4. Kewajiban orang tua terhadap anak (100 menit) 

c. Minggu 3 

c.1. Perkembangan pada anak (100 menit) 

c.2. Autism, ADHD, RM (100 menit) 

c.3. Gangguan bicara dan bahasa pada anak (100 menit) 

c.4. Pendidikan anak dalam Islam (100 menit) 

d. Minggu 4 

d.1. Penilaian kurva pertumbuhan (50 menit) 

d.2. Vitamin K deficiency (50 menit) 

d.3. Peran vitamin & mineral pada proses tumbuh kembang & degeneratif (100 menit) 

d.4. Penatalaksanaan gizi buruk (100 menit) 

d.5. Menyusui dalam pandangan Islam (100 menit) 

e. Minggu 5 

e.1. Aspek biomolekuler pada aging process (100 menit) 

e.2. Kewajiban anak terhadap orang tua (100 menit) 

e.3. Giant geriatri I (100 menit) 

e.4. Giant geriatri II (100 menit) 
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f. Minggu 6 

f.1. Parkinsonisme dan penyakit Parkinson (100 menit) 

f.2. Tremor, Chorea dan HNT, serta gangguan gerak yang lain (100 menit) 

f.3. Hari akhir, surga dan neraka, hari penghisaban (100 menit) 

f.4. Gangguan miksi dan defekasi pada lansia (50 menit) 

f.5. Gizi pada lansia (50 menit) 

 

3. Laboratorium ketrampilan (skill lab) 

Tujuan utama skill lab 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 skill lab yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 1 

a.1. Pemeriksaan fisik neonatus (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

a.2. Manajemen laktasi (Bagian Ilmu Gizi) 

a.3. Resusitasi bayi baru lahir (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

b. Minggu 2 

b.1. Pemeriksaan fisik bayi dan anak (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

b.2. Imunisasi (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

b.3. Pediatrics history-taking skills (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

c. Minggu 3 

c.1. Skrining Sederhana Tumbang: KPSP (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

c.2. Manajemen Terpadu Balita Sakit/MTBS (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

d. Minggu 4 

d.1. Gizi Buruk (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

d.2. MP-ASI (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

e. Minggu 5 

e.1. Assessment geriatri (Bagian Ilmu Penyakit Dalam) 

e.2. Lifestyle education for elderly people (Bagian Ilmu Penyakit Dalam) 

e.3. Problem Solving MTBS (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

f. Minggu 6 

f.1. Pemeriksaan fisik neonatus (evaluasi) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

f.2. Resusitasi bayi baru lahir (evaluasi) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

f.3. Imunisasi (evaluasi) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 

f.4. Pediatrics history-taking skills (evaluasi) (Bagian Ilmu Kesehatan Anak) 
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ASSESSMENT 

 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas interaksi dan 

Kesiapan materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya Jika 

kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa tidak perlu 

mengurus susulan SGD.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari tim modul 

bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa 

harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan 

kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada 

Sekprodi PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran 

diunggah di sistem) pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya tersebut 

melalui sia.fkunissula.ac.id, sesuai dengan manual guide yang berlaku. Batas waktu 

maksimal pengajuan susulan secara online adalah :  

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

hari kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian 

mid 

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

hari kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

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

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai persyaratan: 

a. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa 

tidak perlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran SGD 

yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

iii. Khusus pengajuan susulan SGD, Sekprodi PSPK akan memberikan 

persetujuan atau tidak (approval) satu hari setelah batas tanggal pengajuan 

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

apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi. 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi. 

v. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim 

Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui email). 
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vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang 

modul. 

b.   Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge) 

Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai 

pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi praktikum 

yang dilaksanakan selama praktikum.  

Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa harus 

mengganti kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari laboratorium 

bagian bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut (susulan), 

mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul dan laboratorium bagian bersangkutan. 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan 

praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan praktikum 

modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan 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. 

 

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) 
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Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, 

praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah 

menyelesaikan seluruh modul (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 

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: 
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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. 

 

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 

WAKTU 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT  

14 Des 20 15 Des 20 16 Des 20 17 Des 20 18 Des 20 

07.15-08.05 

Belum ada 
kegiatan 

modul  

    
Skill 

Manajemen 
Laktasi  

  
08.05 – 08.55 

      
08.55 – 09.45         
09.45 – 10.35 SGD 1 LBM 

1 
    

SGD 2 LBM 1 
10.35 – 11.25     
11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 
13.00 – 13.50 Belum ada 

kegiatan 
modul    

Skill 
Resusitasi 
Neonatus 

Skill PF 
Neonatus 

  
13.50 – 14.40 

    
14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 
15.15 – 16.05 Belum ada 

kegiatan 
modul  

  Skill 
Resusitasi 
Neonatus 

Skill PF 
Neonatus 

  
16.05 – 16.55 

    

 
SKENARIO 1 

Bayiku lahir besar 

Seorang bayi perempuan baru dilahirkan sekitar 15 menit yang lalu oleh ibu G2P1A0 
pada usia kehamilan 35 minggu. Bayi tersebut dilahirkan spontan di VK Rumah Sakit dan 
ditolong oleh dokter kandungan, dengan ketuban pecah dini. Ketika lahir, bayi tidak langsung 
menangis, BBL 2000 gram dan plasenta lahir spontan, kotiledon lengkap, tidak ada tanda 
infark maupun hematom. Dokter anak melakukan tindakan resusitasi karena adaptasi intra 
uterine ke ekstra uterine bayi tersebut dinilai kurang baik. Setelah dilakukan resusitasi 
neonatus, didapatkan APGAR Score 6-7-8. Bayi tersebut mendapatkan perawatan di bangsal 
perawatan bayi risiko tinggi dengan diberi oksigen dan infus. Bayi masih mendapatkan 
asupan ASI melalui nasogastric tube. Pada saat masuk perawatan bayi belum dilakukan 
penilaian skor Ballard dan Dubowitz, serta belum dilakukan evaluasi dengan kurva 
Lubschenko dan Nelhause. Pada hari pertama perawatan dilakukan foto thoraks dan 
didapatkan hasil hyaline membrane disease grade 1. 

 
 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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). 
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6. Lakukan belajar mandiri untuk mencapai informasi yang anda butuhkan guna menjawab 
Learning issue yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, sintesakan 
dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang menyeluruh 
(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah 
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Lembar Belajar Mahasiswa 2 

WAKTU 
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT  SENIN 

21 Des 20 22 Des 20 23 Des 20 24 Des 20 25 Des 20 28 Des 
20 

07.15-08.05       Skill 
Imunisasi Libur 

Nasional 
Hari Natal  

  

08.05 – 08.55         

08.55 – 09.45           

09.45 – 10.35   SGD 1 
LBM 2 

    SGD 2 
LBM 2 10.35 – 11.25       

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50     
Skill PF 
Bayi & 
Anak 

Skill 
Pediatric 
History 
Taking 

Libur 
Nasional 

Hari Natal  

  
13.50 – 14.40   

    
14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 – 16.05   

  
Skill PF 
Bayi & 
Anak 

  Libur 
Nasional 

Hari Natal  

  
16.05 – 16.55   

  
  

  

 

SKENARIO 2 

Bayiku Malas Minum 

 
Seorang bayi laki-laki lahir dari ibu G2P1A0 yang berusia 28 tahun pada usia 

kehamilan aterm. Bayi lahir spontan di RS dengan BBL 3100 gram. Pada saat lahir, bayi 
langsung menangis, APGAR Score 8-9-10, dan Plasenta lahir manual, kotiledon lengkap, dan 
tidak terdapat infark maupun hematom. Bayi tersebut kemudian dirawat gabung dengan 
ibunya dan mendapatkan imunisasi hepatitis B.  

Pada hari kedua perawatan, bayi nampak kuning dari wajah sampai dada, demam dan 
malas minum. Pada pemeriksaan fisik didapatkan lethargi, suhu 38,50C, serta refleks hisap 
inadekuat. Pemeriksaan metode Kramer bayi didapatkan Kramer I-II. Hasil pemeriksaan 
laboratorium didapatkan Hb 11,2 g/dl, Hct 33%, lekosit 37.000/mmk, Na2+ 137 mmol/L, K+ 
3,7 mmol/L, GDS 62 mg/dl, bilirubin total 17,1 g/dl, bilirubin indirek 16,9 g/dl, bilirubin direk 
0,2 g/dl. Bayi tersebut dipindah ke Ruang Perawatan Bayi Risiko Tinggi untuk perawatan 
selanjutnya dan bayi tersebut rencana diberikan fototerapi. 

Pada riwayat kehamilan dan persalinan ibu bayi tersebut didapatkan informasi ibu 
rutin melakukan ANC selama kehamilan, tidak ada riwayat trauma selama kehamilan maupun 
ante natal bleeding. Ibu mengalami demam selama 1 minggu sebelum bayi tersebut 
dilahirkan. Pada riwayat persalinan diketahui bahwa pada saat akan melahirkan, kulit 
ketuban belum pecah dan setelah dipecahkan didapatkan jumlah cairan ketuban cukup, keruh 
dan berbau khas.   

 
Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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. 
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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 

 
 
Kepustakaan 

Hanifa W, Abdul HS, Trijatmo R. Gangguan pada Masa Bayi, Kanak-kanak, Pubertas, 
Klimakterium, dan Senium, dalam Ilmu Kandungan, edisi kedua, cetakan kedua. Yayasan 
Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 1997, hlm 235-237. 

Hanifa W, Abdul HS, Trijatmo R. Pengawasan Wanita Hamil, dalam Ilmu Kebidanan, edisi kedua, 
cetakan kedua. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 1997, hlm 154-
161. 

Merenstein GB, Kaplan DW, Rosenberg AA. Perkembangan & Pertumbuhan, dalam Buku 
Pegangan Pediatri, edisi 17, alih bahasa Hunardja S, editor Bahasa Indonesia Lyana S, 
Bertha S. Cetakan I, 2002, hlm 19-30. 

Nelson WE, Behrman RE, Kliegman R, Arvin AM, Needlman RD. Pertumbuhan dan 
Perkembangan, dalam Nelson: Ilmu Kesehatan Anak terjemah dari Nelson Textbook of 
Pediatrics, edisi 15, vol. 1, editor edisi Bahasa Indonesia Samik Wahab. Penerbit Buku 
Kedokteran EGC, cetakan I tahun 2000, hlm.37-90. 

Pincus C, Ian R. Pertumbuhan dan Perkembangan, dalam Kapita Selekta Pediatri (A Shortbook of 
Pediatrics), edisi 2, alih bahasa Yohannes G, editor Petrus A. Penerbit Buku Kedokteran 
EGC, hlm 67-81. 

Staf Pengajar Ilmu Kesehatan Anak FKUI. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak, dalam Buku 
Kuliah Ilmu Kesehatan Anak 1. FK UI Jakarta, edisi 2005. 

Sholeh Kosim dkk. Buku Ajar Neonatologi. Edisi 1, Cetakan pertama .IDAI.2003 
Bahan Bacaan Manajemen Laktasi. Perinasia. 
Buku Pedoman Imunisasi IDAI 2008. 
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Lembar Belajar Mahasiswa 3 

WAKTU 
RABU KAMIS JUMAT  SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT  

30 Des 
20 

31 Des 
20 

1-Jan-
21 

2-Jan-
21 

3-Jan-
21 

4-Jan-
21 

5-Jan-
21 

6-Jan-21 

07.15-08.05     
Libur 

Nasional 
Tahun 
Baru 

          

08.05 – 08.55               

08.55 – 09.45               

09.45 – 10.35 SGD 1 
LBM 3 

      SGD 2 
LBM 3 

    

10.35 – 11.25           

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 
13.00 – 13.50   

Skill 
KPSP 

Libur 
Nasional 

Tahun 
Baru  

Skill 
MTBS 

      UJIAN 
MID 

TUMBANG 

13.50 – 14.40 
  

  
    

14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 
15.15 – 16.05   

Skill 
KPSP 

 Libur 
Nasional 

Tahun 
Baru 

Skill 
MTBS 

        
16.05 – 16.55 

  
        

 
SKENARIO 3 

Anak belum bisa duduk sendiri  

Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan 
keluhan belum bisa duduk sendiri. Pada pemeriksaan fisik didapatkan: status gizi 
kurang, lingkar kepala: mikrosefali, wajah dismorfik (-). Tonus keempat ektremitas 
hipertoni, ada head lag (+). Dari riwayat kelahiran didapatkan informasi bahwa anak 
tersebut dilahirkan dari seorang ibu P6A3 yang berusia 38 tahun dengan riwayat 
mendapatkan transfusi sebelum melahirkan. Bayi pada usia kehamilan 37 minggu, BBL 
2500 gram, lahir spontan, bayi tidak langsung menangis, dan dirawat di Bangsal 
perawatan risiko tinggi. Selama perawatan, bayi mengalami kejang berulang 3x. Dari 
analisa deteksi dini perkembangan secara sederhana, dokter yang memeriksa 
mencurigai kemungkinan anak tersebut mengalami developmental delayed dengan 
keterlambatan milestones pada keempat domain. Dokter menyarankan untuk 
pengelolaan lebih lanjut antara lain dengan merujuk ke poliklinik Tumbuh Kembang, 
Rehabilitasi Medik dan pemeriksaan penunjang lain untuk mengetahui sejauh mana 
kelainan organ-organ yang terkait (SSP, fungsi pendengaran, penglihatan). 

 
Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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). 
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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 

 

Kepustakaan 

Differential Diagnosis for Development/motor skills delayed. 
http://en.diagnosispro.com./free/search. 

First LR, Palfrey JS. The Infant or Young Child with  DevelopmentalDelay . The New 
England Journalof medicine 1998. 
.http://content.nejm.org/cgi/content/full/330/7/478 

Habel A, Scott R. Notes on Paediatrics Neurology. London : Butterworth –Heinemann, 
1998. 

Soetjiningsih. Tumbuh kembang Anak . Jakarta : EGC, 1998. 
Tervo R. Identifying Paterns of Developmental Delays Can Help Diagnose 

Neurodevelopmental Disorder. A Pediatric Perspective 2003 . 
Tulaar ABM. Intervensi Dini, Habilitasi dan Rehabilitasi pada penyimpangan 

Perkembangan Anak. Dalam : Sularyo TS, Musa DA, Gunardi H (penyunting). 
Deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembangn anak dalam upaya 
optimalisasi kualitas sumber daya manusia. Naskah Lengkap PKB IKA XXXVIII. 
Jakarta : BPFKUI,1996. 

 

http://en.diagnosispro.com./free/search
http://content.nejm.org/cgi/content/full/330/7/478
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Lembar Belajar Mahasiswa 4 

WAKTU 
SABTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT  

9-Jan-21 11-Jan-21 12-Jan-21 13-Jan-21 14-Jan-21 15-Jan-21 

07.15-08.05             

08.05 – 08.55             

08.55 – 09.45             

09.45 – 10.35 SGD 1 
LBM 4 

        SGD 2 
LBM 4 10.35 – 11.25         

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50   Skill MP-
ASI 

Skill Gizi 
Buruk 

      
13.50 – 14.40         
14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 – 16.05   Skill MP-
ASI 

Skill Gizi 
Buruk 

      
16.05 – 16.55         

 

SKENARIO 4 

Anakku sangat kurus 

Seorang anak perempuan berusia 3 tahun, nampak kurus, lemah, nafsu makan 
sangat kurang, hanya suka minum air putih, dan sering rewel. Riwayat kelahiran: lahir 
normal, spontan, dibantu Bidan dengan BBL 3 kg. Oleh karena ibunya bekerja, maka ASI 
tidak eksklusif. Anak diberi minum susu formula sampai usia setahun, selanjutnya 
minum air putih saja. MP-ASI diberikan mulai usia 2 bulan antara lain pisang, bubur 
beras. Sejak umur 1 tahun, tiap hari makan nasi dan sayur, kadang-kadang tahu tempe, 
tidak pernah makan daging/ikan, makan telur juga sangat jarang. Menurut Bu Bidan, 
anak tersebut sejak umur setahun menderita kurang energi dan protein (KEP) berat 
dan sering sakit diare, serta batuk pilek. Bu bidan berkonsultasi dengan dokter 
Puskesmas. Dari hasil penilaian dokter, kurva pertumbuhan BB dari KMS adalah growth 
faltering, 8 bulan ini garis pertumbuhan KMS menunjukkan BGM. Dari pemeriksaan fisik 
didapatkan keadaan umum kesadaran apatis. Nadi 124x/menit, isi dan tegangan 
kurang, TD 85/60 mmHg, RR 52x/menit, suhu 35,2°C. Wajah terlihat seperti orang tua, 
mata tampak cekung, rambut flag sign phenomena dan mudah dicabut, kulit keriput, 
crazy pavement dermatosis, pantat seperti baggy pants. BB 8,5 kg, TB 73 cm. 
Pemeriksaan thoraks: paru suara dasar vesikuler, tidak didapatkan suara tambahan, 
jantung: bunyi jantung I-II normal, bising (-). Abdomen cekung, Hepar just palpable, lien 
tidak teraba. Ekstremitas udem (-), akral dingin (-). Pemeriksaan penunjang: Hb 8,1 
g/dl, Lekosit 2500 mmk, Hematocrit 35%, Trombosit 650.000 mmk, GDS 40 mg/dl. 
Dokter menyatakan bahwa pasien dalam kondisi kritis dan harus segera dilakukan 
stabilisasi. 

 
 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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. 
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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 

 

Kepustakaan:  

Modul Manajemen Gizi buruk. Pelatihan TOT fasilitator PKD bagi Fasilitator Gizi 
Kabupaten. DEPKES 2005. 

King FS, Burgess A. Nutrition for Developing Countries. Edition 2 . London :Oxford 
University Press,1996. 

Grigsby DG, Shashidhar HR. Malnutrition. Emedicine, 2008. 
http : //emedicine.medscape.com/article/985140.malnutrition 
Buku Manajemen Terpadu Balita Sakit. WHO, Depkes, 2009. 
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LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 5  

WAKTU 
SABTU SENIN SELASA RABU KAMIS 

16-Jan-21 18-Jan-21 19-Jan-21 20-Jan-21 21-Jan-
21 

07.15-08.05           

08.05 – 08.55           

08.55 – 09.45           
09.45 – 10.35 

SGD 1 LBM 
5 

    Skill 
Problem 
Solving 
MTBS 

SGD 2 
LBM 5  10.35 – 11.25 

    

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50 
  

Skill 
Assessment 

Geriatri 
Skill Lifestyle 

Education  

    

13.50 – 14.40 
  

    

14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 – 16.05 

  

Skill 
Assessment 

Geriatri 
  

    

16.05 – 16.55 
      

 

SKENARIO 5  
I’m not young anymore 

 
Seorang ibu kader posyandu berusia 55 tahun, mengikuti penyuluhan yang diadakan FK 

UNISSULA. Dalam penyuluhan itu disebutkan, semakin bertambah usia, tubuh mengalami 
banyak perubahan. Perubahan pada proses penuaan tersebut berkaitan dengan banyak teori. 
Ibu itu kemudian membandingkan dengan masa mudanya, kulitnya sekarang tampak 
mengendur, serta terdapat beberapa bintik coklat pada kulitnya. Ibu tersebut juga sudah tidak 
mengalami haid sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak mempunyai keluhan dalam berhubungan 
suami istri. Ibu tersebut tetap merasa energik di usianya sekarang. Saat dilakukan pemeriksaan 
oleh tenaga kesehatan, ibu tersebut tidak menderita hipertensi, diabetes mellitus, ataupun 
hiperurisemia.   

 
Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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. 
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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 
 

Kepustakaan 

        Forciea, M A. Schwab, F P, Raziano. D 13. Lavizzo-Mourev,R: Geriatric Secrets, 3"d 
ed.: Hanley & I3elfus: Philadelphia (Pa.), IiSA, 2004. 

       Duthie, Ell, Katz, PR; Practice of Geriatric, 3`d ed.: Saunders, Philadelphia (Pa.), USA. 
1998. 

       Common Problems Geriatrics: Eds. Adelman AM, Daly, MP. McGraw-Hill, NY, LISA. 
2001. 

       Eldery Medicine: a training guide. Eds. Rai, GS, Mulley, GP. Martin Dunitz, London, 
UK. 2002. 

       Kane, RI., Ouslander JG, Abrass,IB. Essential of Clinical Geriatric, 0 ed. McGra'c-H NY, 
i!SA, 1999. 

       Comprehensive Geriatrics Assessment. Osterweil,D, Brummel-Smith K, Beck, JC. 
McGraw-Hill, NY, USA, 2000. 

       Sodeman, Jr. WA. Instruction for Geriatric Patients, 2"`' ed. Saunders, Philadelphia 
(Pa.), USA, 1999. 

      Buku Ajar Geriatri: ilmu kesehatan usia lanjut, edisi 2. Editor: Darmojo, Boedhi, 
Martono Ifadi. Ralai Penerbit FK U1, Jakarta, 2000. 

      Pedoman Pengelolaan Kesehatan Pasien Geriatri: untuk dokter dan perawat. Editor: 
Soejono, CH. et al. FKIJI. Jakarta, 2000. 
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 LEMBAR BELAJAR MAHASISWA 6 

WAKTU 
SABTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

23-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 27-Jan-21 28-Jan-21 
29-Jan-

21 

07.15-08.05 
      

08.05 – 08.55 
      

08.55 – 09.45 
     Ujian 

Akhir 
Modul 

09.45 – 10.35 SGD 1 LBM 
6 

skill 
Evaluasi 

Imunisasi 

skill 
Evaluasi 

PHT 

 SGD 2 
LBM 6 

10.35 – 11.25 
 

11.45 – 13.00 ISTIRAHAT 

13.00 – 13.50 
 

Skill 
Evaluasi 

PF 
Neonatus 

skill 
Evaluasi 

Resusitasi 
Neonatus 

   

13.50 – 14.40 
    

14.40 – 15.15 ISTIRAHAT 

15.15 – 16.05 
      

16.05 – 16.55 
      

 

SKENARIO 6 

Gangguan Neurodegeneratif 

 
Seorang perempuan berusia 70 Tahun datang ke rumah sakit diantar oleh keluarganya dengan 

keluhan: sering marah tanpa sebab dan gelisah sejak 7 hari yang lalu. Pasien sering marah 

malam hari, dan sulit tidur malam. Pasien dalam keadaan sadar. Pada saat alloanamnesa, sejak 

setahun yang lalu pasien mulai mengalami penurunan daya ingat. Pasien sering menanyakan 

hari dan tanggal, serta kadang-kadang lupa dengan beberapa anggota keluarganya. Keluhan ini 

dirasakan oleh keluarga semakin memburuk, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, dan 

hubungan dengan sekitarnya. Pasien tidak pernah mengalami trauma kepala ataupun stroke, 

dan tidak punya riwayat gangguan ginjal, hati, kencing manis, namun memiliki riwayat 

hipertensi dan tidak rutin mengonsumsi obat. Pemeriksaan neurologis: Motorik dalam batas 

normal, dan Sistem Ekstra Piramidal dalam batas normal. Pada pemeriksaan tambahan 

didapatkan sucking reflex dan palmomental reflex (+). Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan 

MMSE, dan didapatkan skor 20. 
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Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps. 

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 

 

Kepustakaan  

Gratt-Redford NR. Neurologic Clinics Dementia. Philadephia: Saunders. 2007 

PERDOSSI. Pengenalan Dini dan Penatalaksanaan Demensia Vaskuler. 2008 

Lumbantombing SM. Neurogeriatri. UI Press. 2001 

Kemenkes RI. Strategi Nasional Penanggulangan Penyakit Alzheimer dan Demensia 
lainnya; Menuju Lanjut Usia Sehat dan Produktif. 2015. 
www.depkes.go.id/download.phb?file-download/pusdatin/bulletin/pdf.  

http://www.depkes.go.id/download.phb?file-download/pusdatin/bulletin/pdf

