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Kata Pengantar 

Bismillahirrohmanirrohim 

 
 

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

telah memberikan karunia kepada kami hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan 

modul Komunikasi & Empatiini. 

  

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

telah memberikan karunia kepada kami hingga  kami dapat menyelesaikan modul  

Komunikasi & Empati. 

            Keberadaan modul ini sungguh sangat membahagiakan, karena selama ini kita  

sebagai dokter dan pendidik mahasiswa kedokteran, yang kita ajarkan kepada siswa 

adalah belajar mengenai topik atau subjek yang memang harus mereka pelajari. Kita 

sebagai pendidik bahkan tidak pernah terfikir untuk mengajarkan bagaimana cara 

berkomunikasi yang baik dan efektif dengan teman satu profesi maupun dengan 

profesi yang lain, baik pada saat kita sebagai dokter maupun saat masih menjadi 

mahasiswa kedokteran. Selain itu, kita juga banyak menjumpai mahasiswa, bahkan 

yang telah lulus sekalipun, belum memiliki ketrampilan berkomunikasi secara efektif 

dan berempati. Cara berkomunikasi yang efektif dan empati sangat diperlukan oleh 

seorang dokter saat menghadapi pasien maupun masyarakat.   

  

 

 Oleh karena itu, area kompetensi berdasarkan SKDI 2012 yang akan dicapai 

melalui modul ini adalah:  

1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur 

2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri 

3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif 

4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi 

5. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan 

 

 Topik-topik yang akan dibahas pada modul ini disajikan dalam 4 Latar 

Belakang Masalah (LBM), yakni:  

1. Prinsip Dasar Komunikasi,  

2. Komunikasi Massa,  

3. Aspek Legal dalam Komunikasi medis 

4. Interprofessional Collaboration 

 

 Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini. Oleh karena itu, saran-saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami 

terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang 

membutuhkannya. 

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

  

Tim Penyusun Modul 
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Gambaran Umum Modul 

 
Modul Komunikasi dilaksanakan pada semester 1, tahun ke 1, dengan waktu 4 

minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area 

kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, sasaran penunjang dan sasaran 

pembelajaran sebagaimana yang diatur dalam KIPDI III.  

Oleh karena itu, area kompetensi yang akan dicapai melalui modul ini adalah: 

Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan empati 

Ketrampilan klinik dasar 

Penerapan dasar ilmu biomedik, perilaku, dan epidemiologi dalam praktek kedokteran 

keluarga 

Mengakses, menilai secara kritis kesahihan dan mengelola informasi 

Mawas diri dan belajar sepanjang hayat 

Etika, moral dan profesionalisme dalam praktik 

Penerapan nilai Islam 

 

 LBM pertama yaitu Prinsip dasar komunikasi akan mengajak mahasiswa 

untuk memahami, melakukan dan menganalisis prinsip dasar komunikasi untuk 

melatih mereka dalam melakukan anamnesis dan komunikasi kepada pasien dalam 

peran mereka sebagai calon dokter.  

LBM kedua yaitu Komunikasi Massa, akan memberikan gambaran bagi mahasiswa 

untuk dapat melakukan edukasi bagi masyarakat mulai dari merancang media 

kesehatan sampai dengan penyuluhan & presentasi oral yang dilakukan dalam rangka 

edukasi kepada pasien, keluarga & masyarakat sekitar.  

LBM ketiga Aspek Legal dalam Komunikasi Medis : mengenai pentingnya dokumen-

dokumen medis yang harus diketahui oleh mahasiswa yang memiliki konsekuensi 

hukum.  

LBM keempat yaitu Interprofessional Collaboration bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan bagi mahasiswa mengenai kerjasama lintas profesi khususnya dalam 

rangka penyelesaian kasus medis secara berkelompok yang terdiri dari personell intas 

profesi 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, 

dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump, kuliah, dan skill lab  untuk 

mempraktekkan ilmu komunikasi secara langsung. 

 

 

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

Karena merupakan modul awal. Prinsip-prinsip dasar komunikasi masih pertama 

diajarkan di modul ini. 

Hubungan dengan modul sesudahnya 

Komunikasi interpersonal yaitu memberi penjelasan dan informasi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan proses tindakan (modul 3 biopsikokultural) 

Komunikasi interpersonal memahami perspektif pasien ( modul 8 Hormonal & 

metabolisme) 

Komunikasi interpersonal: memberi penjelasan dan informasi  yang berkaitan dengan 

persetujuan tindakan medis (modul 11. Sistem Pernafasan). 

Komunikasi interpersonal: mengumpulkan informasi berkaitan dengan persepsi 

penyakit pasien ( mosul 13. Enterohepatik). 
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Interaksi dengan pasien simulasi pada anamnesis, & pemeriksaan fisik ( Modul 14. 

Penyakit tropis) 

Berkomunikasi dengan profesi lain (Modul 17. Sistem urogenital). 

Interaksi dengan pasien simulasi nasehat tentang kontrasepsi)  (modul 19 KB & 

Kependudukan). 

Anamnesis (alloanamnesis) & nasehat mengenai pola hidup (Modul 20. Tumbuh 

kembang geriatrik & degeneratif ). 

Anamnesis Psikiatri (Modul 21. Perilaku & Jiwa). 

Komunikasi interpersonal: memberi penjelasan dan informasi yang berkaitan dengan 

penyampaian berita buruk (Modul 22. Penglihatan) 

Berkomunikasi dengan sejawat (Modul 24. Berkomunikasi dengan sejawat) 

Berkomunikasi dengan masyarakat (Modul 25. Sistem kesehatani nasional) 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

Learning Outcome Modul Komunikasi:  

 

Area Komunikasi Efektif 

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan pasien serta anggota keluarganya 

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan sejawat  

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan masyarakat  

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan profesi lain  

Melakukan sambung rasa dengan pasien serta anggota keluarganya (Komunikasi 

Interpersonal 1) 

 

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri 

 

Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokterannya  

Memahami peran hubungan interpersonal dalam lingkungan profesi dan pribadi 

Mendengarkan secara akurat dan bereaksi sewajarnya atas kritik yang membangun dari 

pasien, sejawat, instruktur, dan penyelia  

Menjelaskan cara mengelola umpan balik hasil kerja 

Memahami perilaku profesional yang harus dimiliki seorang dokter 

Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien  

Menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan dokter pasien  

Menunjukkan rasa empati dengan pendekatan yang menyeluruh  

Mengenali nilai dan keyakinan diri yang sesuai dengan praktik kedokterannya (profesi 

sebagai seorang dokter) 

Mempertimbangkan aspek etis dalam penanganan pasien sesuai standar profesi  
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Pemetaan Pencapaian Learning Outcome 

Learning Outcome LBM 

I II III IV 

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan 

pasien serta anggota keluarganya 

V    

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan 

sejawat  

  V  

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan 

masyarakat  

 V   

Memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan 

profesi lain  

   V 

Melakukan sambung rasa dengan pasien serta anggota 

keluarganya (Komunikasi Interpersonal 1) 

V    

Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri 

berkaitan dengan praktik kedokterannya  

V    

Memahami peran hubungan interpersonal dalam 

lingkungan profesi dan pribadi 

V  V  

Mendengarkan secara akurat dan bereaksi sewajarnya 

atas kritik yang membangun dari pasien, sejawat, 

instruktur, dan penyelia  

V  V V 

Menjelaskan cara mengelola umpan balik hasil kerja    V 

Memahami perilaku profesional yang harus dimiliki 

seorang dokter 

V V V V 

Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien  V    

Menunjukkan kepercayaan dan saling menghormati 

dalam hubungan dokter pasien  

V    

Menunjukkan rasa empati dengan pendekatan yang 

menyeluruh  

V V V V 

Mengenali nilai dan keyakinan diri yang sesuai dengan 

praktik kedokterannya (profesi sebagai seorang 

dokter) 

V V V V 

Mempertimbangkan aspek etis dalam penanganan 

pasien sesuai standar profesi  

V V V  

 

Topik 

1. Prinsip dasar komunikasi 

2. Komunikasi Massa  

3. Aspek Legal dalam Komunikasi Medis  

4. Interprofessional Collaboration 
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Topic tree 

 
 
 
  
 
   
  
 

 

 

  
Materi “masalah”: 

1. Prinsip dasar komunikasi 

2. Komunikasi dengan pasien & keluarganya serta masyarakat 

3. Komunikasi dengan teman sejawat 

4. Komuniksi dengan     profesi lain                             

Komunikasi 

efektif & 

empati 
Profesi lain 

Pasien & 

keluarga 

Masyarakat 

Teman 

sejawat 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

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. 
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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:  

Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan kontribusi dari 

berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 

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.  

Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa 

berdiskusi atau belajar mandiri. 

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. Prinsip-prinsip Komunikasi (2x50 menit) (Putri R, S.Psi. MP….) 

a.2. Komunikasi Lintas Budaya (2x50 menit) (Made Dwi Adnjani, S.Kom, 

M.IKom) 

a.3. Komunikasi Dokter - Pasien (2x50 menit) (dr. Nur Anna C. Sa’dyah) 

a.4.Dokter Muslim (2x50 menit) (dr. Masyhudi AM, M.Kes) 

b. Minggu 2 

b.1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (2x50 menit) (Dr. Siti Thomas Zulaikha, 

SKM,M.Kes) 

b.2. Prinsip Pembuatan Media Komunikasi kesehatan (2x50 menit) (dr. Ulil Fuad) 

b.3.  Komunikasi Terapeutik (2x50 menit) (dr. Ken Wirastuti, M.Kes, Sp.S, KIC) 

b.4. Komunikasi islami hablum minanas dan hablumminallah(2x50 menit)  (dr.H. 

Sampurna, M.Kes) 

c. Minggu 3 

c.1.Pengantar Bioetik dan Etika Kedokteran (2x50 menit) (Dr. dr. Setyo Trisnadi, S.H., 
Sp.KF) 

c.2. Aspek LegalRekam Medis (catatan medis pasien) (2x50 menit) (dr. Setyo Trisnadi, 
Sp.F) 

c.3. Informed Consent dan Infromed Refusal dalam Praktek Kedokteran (2x50 menit) 

(dr. Setyo Trisnadi, Sp.F) 

c.4. Komunikasi Tertulis dengan rekan Sejawat (2x50 menit) (dr. Hj. Nur Anna C 
Saadyah, Sp.PD) 

d. Minggu 5, dst 
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d.1. Interprofessional Collaboration (2x50 menit) (dr.Suryani Yuliyanti, M.Kes) 

d.2.Komunikasi dengan keluarga pasien (2x50 menit) (dr. Ken Wirastuti, M.Kes, Sp.S, 
KIC) 

d.3.Teamwork dalam dunia kedokteran (2x50 menit) (Dr. Rita Kartikasari, M.Kes) 

d.4.Manajemen Rapat Lintas Profesi (2x50 menit) (Dr.dr.H. Taufiq R. Nasihun, M.Kes, 
Sp.And) 
 

3. Ketrampilan 

Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa dalam ketrampilan yang mendukung 

pembelajaran pada sistem Komunikasi dengan menggunakan simulasi pasien dan 

manekin sebagai media ajar guna kelangsungan proses pembelajaran di klinik . 

Mahasiswa diharapkan mampu menguasai tekhnik secara lege artis, sistematis dan 

terintegrasi. Adapun ketrampilan yang harus dikuasai adalah 

 

a. Minggu 1 

a.1. Microskills of Communication(150 menit) 

a.2. Anamnesis (the medical interview)(150 menit) 

b. Minggu 2 

b.1. Merancang Media Kesehatan(150 menit) 

b.2. Penyuluhan(150 menit) 

 

c. Minggu 3 

c.1. Informed Consent and Refusal Consent (150 menit) 

c.2. Complaint Handling dalam pelayanan medis(150 menit) 

 

d. Minggu 4 

d.1. Breaking Bad News (150 menit) 

d.2. Interprofessional Collaboration (150 menit) 
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ASSESSMENT 
 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

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

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas 

interaksi dan Kesiapan materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

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

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

tidakperlu 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 : hari kedua pada minggu 

LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul : hari kedua pada minggu 

LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK)  

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai 

persyaratan: 

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

mahasiswa tidakperlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran 

SGD yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

c. 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 

iii. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK 

akan memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi 

meminta klarifikasi) 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 
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melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara 

online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

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

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada 

Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui 

email). 

vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan susulan 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 : 

 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). 
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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 gugurmodul 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) 

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 : 

 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.  

Batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

Sekprodi 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.  
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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: 

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 
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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 gugurmodul 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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Penjabaran Pembelajaran LBM 

 
Lembar Belajar Mahasiswa 1 

 

a. Judul:  Prinsip Dasar Komunikasi 

WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS   JUM’AT Sabtu 

Tanggal 21 Okt 2019 22 Okt 2019 23 Okt 2019 24 Okt 2019 25 Okt 2019 26 Okt 2019 

06.45 – 8.25 Agama Islam IT     

08.25–10.05 

 
Pancasila IT Kuliah Pakar: 

Prinsip-prinsip 

Komunikasi 

(Putri R. 

Ayuningtyas) 

 
Skill Lab I 

Dasar-dasar 

Komunikasi 

(200 menit) 

 

Skill Lab 2  

Anamnesis 

(the medical 

interview) 

(2x 200 

menit) 

 

 IT  

 

10.05–11.45 
 IT Kuliah pakar: 

Komunikasi 

Lintas Budaya 

– Made Dwi 

Adjani, 

S.Kom, 

M.Ikom 

 

 IT  

11.45 –13.00  ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR 

13.00 –14.40 

 
SGD   

SGD  

IT KULIAH 

PAKAR 

Komunikasi 

Dokter – 

Pasien- Dr. 

Nur Anna C. 

Sa’dyah 

Dokter 

Muslim (Dr. 

Masyhudi 

AM, M.Kes) 

SGD  

SGD 

 

IT  

14.40 - 

15.00 

                                                       SHOLAT  

15.00 -16.40  IT     

 
Materi 24-10-2019 25-10-2019 

Dasar-dasar Komunikasi (200 menit) Kelompok 1 Kelompok 2 

Anamnesis (The Medical Interview) (200 menit) Kelompok 2 Kelompok 1 
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a. Skenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

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. 

 

Seorang pasien mengeluhkan tentang perilaku dokter yang baru saja dikunjunginya. 
Menurutnya, dokter tersebut kurang komunikatif. Pada saat pasien menyatakan keluhannya 
dokter tersebut terlihat asyik dengan smartphone nya sehingga banyak keluhan pasien yang 
tidak tersampaikan.  
Selain itu menurut pasien, dokter terlihat kurang rapi, jas dokter terlihat kotor, 
menggunakan sandal jepit, rambut berantakan.  
Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada manusia yang 
tidak berkomunikasi dengan sesamanya.Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non 
verbal secara langsung maupun tidak melalui berbagai media komunikasi yang semakin 
berkembang dan beragam. Sebagai seorang calon dokter, anda dituntut untuk menjadi seseorang 
yang komunikatif, peka, dan juga memahami hal-hal apasaja yang terdapat dalam microskills of 
communication. Di dalam microskills of communication nantinya anda akan lebih memaknai 
tentang attending behavior yang sangat diperlukan dalam proses anamnesis, karena adakalanya 
pasien tidak dapat mengungkapkan keluhannya secara verbal, jadi anda harus bisa mengobservasi 
kemudian menginterpretasikan keluhan pasien agar dapat memberikan tindakan yang sesuai 

dengan memperhatikan etika dan empati. 
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Lembar Belajar Mahasiswa 2 

 

a. Judul: Komunikasi Massa 

 
Waktu Senin Selasa Rabu Kamis  Jumat Sabtu 

Tanggal 28-10-2019 29-10-2019 30-10-2019 31-10-2019 1-11-2019 2-11- 2019 

06.45-08.25 Agama 

IT 

   

Ujian Mid 

Modul 

 

08.25-10.05 Pancasila Kuliah Pakar: 

Prinsip 

Penyuluhan 

Kesehatan 

Masyarakat  

DR. Siti 

Thomas 

Zulaikha, 

SKM,M.Kes 

 

Skill Lab I 

Merancang 

media 

kesehatan 

Skill Lab 2 

Presentasi 

Media 

Kesehatan 

 
10.05-11.45  Kuliah pakar: 

Metode Prinsip 

Pembuatan 

Media 

Komunikasi 

kesehatan (dr. 

Ulil Fuad) 

 

11.45-13.00 ISHOMA 

13.00 – 

14.40 

SGD 1 IT KULIAH 

PAKAR 

Komunikasi 

Therapeutik 

(dr. Ken 

Wirastuti, 

M.Kes, Sp.S, 

KIC) 

 

Kuliah Pakar 

IDI 

Komunikasi 

Hablum 

Minallah dan 

Hablum 

Minannaas 

(dr. H. 

Sampurna, 

M.Kes 

 

SGD 2 

14.40-15.00 Sholat 

Ashar 

    

15.00 -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 31-10-2019 01-11-2019 

Merancang Media Keseharan (200 menit) Kelompok 1 & 2  

Presentasi Media Kesehatan (200 menit)  Kelompok 1 & 2 
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b. Skenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

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. 

Seorang dokter puskesmas mempersiapkan agenda untuk kegiatan 1 minggu kedepan.  
Senin:  
6.30 – 7.00: visite pasien rawat inap 
7.00: memimpin apel pagi di puskesmas  
8.00: memimpin briefing dan rapat persiapan penyuluhan 
9.00-12.00 Pelayanan pasien di poliklinik umum 
 
Selasa:  
6.30 – 7.00: visite pasien rawat inap 
10.00 – 12.00 rapat rutin dengan kepala dinas 
9.00-12.00 Pelayanan pasien di poliklinik umum 
13.00 – selesai: menjadi narasumber pelatihan kader kesehatan 
 
Rabu:  
6.30 – 7.00: visite pasien rawat inap 
9.00 – 12.00 : penyuluhan di SD 
13.00 -selesai: memimpin rapat koordinasi dengan penganggung jawab faskes primer 
diwilayahnya 
 
Kamis:  
6.30 – 7.00: visite pasien rawat inap 
Rapat koordinasi lintas sektoral (Lurah, camat, binmas) dalam rangka tanggap darurat 
outbreak difteri 
 
Jumat:  
6.30 – 7.00: visite pasien rawat inap 
Senam 
11.30 – 13.00 menjadi imam dan khatib sholat Jumat di masjid puskesmas 
 
Salah satu aspek dari five stars doctor selain doctor as communicator adalah doctor as 
community leader. Dalam hal ini seorang dokter harus mampu mengedukasi masyarakat 
supaya menerapkan pola hidup sehat. 
Terkait dengan agenda dokter tersebut, peran apa saja yang sudah dilakukan dalam 
memenuhi kriteria five stars doctor tersebut khususnya sebagai communicator dan 
community leader?apa saja yang harus beliau siapkan ketika harus menjadi narasumber 
pelatihan kader kesehatan, penyuluhan untuk anak SD serta khatib sholat Jumat? 
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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. 

 

c. Sumber Belajar 
Braundwald, Horrison ed 14, edisi bahasa Indonesia.  

Samsuridjal, Sopartondo, 2004, Komunikasi & Empati dalam hubungan Dokter-

Pasien, Jakarta : Penerbit FK UI 

Muis, 2001. Komunikasi Islami, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya   

Barbara Bates, 2007. A Guide to Physical Examination and History Taking, Ed. IV. 

Philadelphia : J.B. Lippincott Company. 

Azrul Azwar, 1997. Pengantar Pelayanan Dokter Keluarga. Jakarta : Yayasan 

Penerbitan Ikatan Dokter Indonesia.  

Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

Guwandi, 2003. Informed Consent & Informed Refusal, Ed. III, Jakarta : Balai 

Penerbit FK UI Jakarta  

Larry King & Bill Gilbert, 2004. Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di 

mana Saja. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

Rhenald Kasali, 2004. Sukses Melakukan Presentasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama.  

Soejitno Irmin, Abdul Rochim, 2005. Rahasia Presentasi yang Menarik. Jakarta : 

Seyma Media. 

Burnside – Mc. Glynn, 1995. Adams Diagnosis Fisik, Ed. 17, Jakarta : EGC.  

Samsuridjal, Sopartondo, 2004. Komunikasi & Empati dalam hubungan Dokter-

Pasien, Jakarta : Penerbit FK UI   

Larry King & Bill Gilbert, 2004. Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di 

mana Saja. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Rosemary McMahon, 1999. Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, Ed. 2. Jakarta 

: Penerbit Buku Kedokteran EGC 
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Lembar Belajar Mahasiswa 3 

 
Judul:Aspek Legal dalam Komunikasi Medis 

 
WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT 

Tanggal 4 Nov 2019 5 Nov 2019 6 Nov 2019 7 Nov 2019 8 Nov 2019 

06.45 – 08.25 Agama 

Islam 

IT    

 Agama 

Islam 

IT    

08.25-10.05 Pancasila IT Kuliah Pakar: 

Pengantar Bioetik 

dan Etika Kedokteran 

(Dr. dr. Setyo 

Trisnadi, S.H., 

Sp.KF) 

 

Skill Lab I 

Informed Consent, 

refusal consent 

(200 menit) 

Complaint 

Handling 

dalam 

Pelayanan 

Medis (200 

menit) 

 Pancasila IT 

10.05 – 11.45 

 
 IT Kuliah pakar: 

Aspek LegalRekam 

Medis (catatan medis 

pasien) (dr. Setyo 

Trisnadi, Sp.F) 

 

 IT 

11.45-13.00 ISTIRAHAT DAN SHOLAT DUHUR 

13.00 – 14.40 SGD   IT KULIAH PAKAR 

Informed Consent 

dan Infromed Refusal 

dalam Praktek 

Kedokteran (dr. 

Setyo Trisnadi, Sp.F) 

 

Kuliah Pakar IDI 

Komunikasi 

Terlulis dengan 

rekan Sejawat / 

Pembuatan surat 

rujukan (dr. Hj. 

Nur Anna C 

Saadyah, Sp.PD) 

SGD  

13.40 – 14.40 SGD  IT SGD  

14.40 – 15.00 Sholat Ashar 

15.00 - 15.50  IT    

15.50 - 16.40  IT    

 

Materi 07-11-2019 08-11-2019 

Informed Consent dan Refusal Consent (200 menit) Kelompok 1 Kelompok 2 

Complain Handling (200 menit) Kelompok 2 Kelompok 1 
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b. Skenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

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. 

Sebuah rumah sakit menerima surat komplain sebagai berikut: 
PADA hari senin tanggal 4 Pebruari 2013 pasien bernama (alm) J warga kampung Baru 

Kecamatan Lama  dalam keadaan tidak sadarkan diri dilarikan kerumah sakit kota Baru. 

Setibanya dirumah sakit sekitar pukul 09.30 wib pasien langsung di rujuk ke ruang UGD 

dan ditangani oleh dokter dr jaga untuk dirontgen. Pada pukul 12.10 wib keluar hasil dan 

dipaksakan kepada perawat untuk membacakan hasil, dengan berbagai alasan pukul 13.30 

wib hasil baru ada, kemudian pasien di pindahkan ke Ruang perawatan Penyakit Dalam Pria 

(PDP) untuk perawatan, namun pada pukul 19.30 wib pasien dalam keadaan koma 

kemudian dr piket menyebutkan ada kesalahan pada hasil rontgen dan memerintahkan 

untuk rontgen ulang pada esok harinya. 

Pada tanggal 5 Pebruari 2013 harinya petugas piket yang merawat pasien menyebutkan 

bahwa, petugas rontgen tidak masuk sehingga ditunda pada hari rabu tanggal 6 pebruari 

2013. Pada Tanggal 6 Pebruari 2013 lagi-lagi pasien yang dalam penanganan dr spesialis 

dalam juga belum rontgen karena dokter tidak ditempat. 

Dalam masa perawatan pasien diperintahkan berpuasa, hanya diinfus tanpa ada penangan 

medis dari pihak rumah sakit. Pasien Jamkesmas ini juga diberikan Resep obat oleh dokter 

yang tidak ada dalam DPHO Jamkesmas dan harus membeli diapotik. 

Yang sangat ironi sekali sampai Pasien menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis 

tanggal 7 Pebruari 2013 pukul 07.15 wib, pasien tidak mendapatkan penanganan dari dokter 

yang menanganinya serta pihak rumah sakit tidak memberikan rekam medical check kepada 

keluarga korban terhadap hasil USG/ rontgen 

Salah satu keluarga korban mengatakan, sangat menyesalkan lambannya pelayanan rumah 

sakit dalam menangani pasien yang kritis, sehingga nyawa korban tidak tertolong lagi. 

Keluarga korban sadar benar bahwa nyawa seseorang sudah diatur oleh yang maha Kuasa, 

namun berusaha wajib dilakukan pada setiap umat beragama tidak hanya semata-mata 

berpaku terhadap takdir tuhan saja. 

Kiranya pihak rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan lagi kepada pasien, sehingga hal 

yang kami alami tidak lagi menimpa pada pasien-pasien lainnya. Dan kiraanya masyarakat 

akan lebih jeli lagi dalam menerima pelayanan kesehatan sebagimana diamanatkan dalam 

undang-undang. 

Dimuat dalam Surat pembaca 12 Februari 2013. 

 

Dari surat pembaca tersebut diketahui bahwa keluarga pasien merasa tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Hal ini menyebabkan reputasi rumah sakit dan 

para tenaga medis yang terlibat menjadi menurun apabila tidak dilakukan complaint 

handling secara tepat dan terarah.  

Dalam complaint handling diperlukan beberapa pihak untuk dapat menyelesaikan masalah 

dengan baik sehingga diperoleh hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. 



KOmunikasi TA. 2019-2020 29 

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. 
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Lembar Belajar Mahasiswa 4 

 

a. Judul:  Interprofessional Collaboration 

DAY/ 

TIME 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

DATE 11 Nov 

2019 

12 Nov 2019 13 Nov 2019 14 Nov 2019 15 Nov 2019 16 Nov 2019 

06.45-

8.25 

Agama 

Islam 

    

Final Module 

Examination 

8.25- 

10.05 

Pancasila  LECTURE: 

Interprofessional 

Collaboration 

(dr.Suryani 

Yuliyanti, 

M.Kes) 
 

 

Skill Lab I 

Breaking Bad 

News 

 Komunikasi 

dengan 

keluarga 

pasien 

 

Interprofessional 

collaboration 

using SBAR 

10.05-

11.45 

  LECTURE: 

Komunikasi dengan 

keluarga pasien (dr. 

Ken Wirastuti, 

M.Kes, Sp.S, KIC) 

11.45 

– 

13.00 

ISHOMA 

13.00 

– 

14.45 

SGD 1  LECTURE 

Teamwork 

dalam dunia 

kedokteran (Dr. 

Rita Kartikasari, 

M.Kes) 
 

LECTURE 

Manajemen 

Rapat Lintas 

Profesi 

(Dr.dr.H. 

Taufiq R. 

Nasihun, 

M.Kes, 

Sp.And) 
 

SGD 2 

14.45 

– 

15.00 

Sholat Ashar 

15.00 -  SELF STUDY 

 

Materi 14-11-2019 15-11-2019 

Breaking Bad News (200 menit) Kelompok 1 Kelompok 2 

Interprofessional collaboration using SBAR (Situation 

Background Assessment Recommendation) (200 menit) 

Kelompok 2 Kelompok 1 
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b. Skenario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

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. 

 

c. Sumber Belajar 
Braundwald, Horrison ed 14, edisi bahasa Indonesia.  

Bosch, B., & Mansell, H. (2015). Interprofessional collaboration in health care: 

Lessons to be learned from competitive sports. Canadian Pharmacists Journal : 

CPJ, 148(4), 176–179. http://doi.org/10.1177/1715163515588106 

A woman just diagnosed to have a malignant cancer while she is conceiving a baby. 
The doctor and other healthcare are discussing about on how to tell the woman and 
her family about this condition learning from her medical record and the written SBAR. 
The collaboration to break the bad news is necessary because improved health care 
collaboration has been cited as key feature for health care reform. The collaboration in 
health care has been shown to improve patient outcomes, decreasing morbidity and 
mortality rates and also optimizing medication dosages. Teamwork has also been 
shown to provide benefits to health care providers including reducing extra work and 
increasing job satisfaction. 
The interprofessional collaboration in delivering the bad news include accountability, 

communication, leadership, discipline, coordination and also the strategies 
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