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BAB IV 

 
PENYELENGGARAAN  PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan pembelajaran di Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

dengan menekankan pada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa 

(student-centered learning) melalui strategi Problem-based  Learning (PBL). Pada 

kegiatan pembelajaran dengan PBL mahasiswa belajar aktif (active learning) dan 

mandiri (self study). Adapun bentuk kegiatan pembelajarannya meliputi: 

1. Diskusi Kelompok PBL 

2. Belajar Mandiri 

3. Kuliah (mini lecture, Klarifikasi, dan Kuliah Pakar) 

4. Praktikum (Reinforcement) 

5. Skills lab 

6. Pengenalan Klinik Dini  

7. Simulasi Klinik  

8. KKN  

9. Kuliah Elektif 

10. Skripsi (penelitian) 

11. Kepaniteraan Klinik 

 

Materi pelajaran diberikan secara terintegrasi yang dituangkan dalam sebuah skenario 

permasalahan yang akan digunakan sebagai pemicu belajar mahasiswa dalam diskusi 

kelompok kecil PBL. Materi pelajaran yang tidak dapat diintegrasikan akan diberikan 

dalam bentuk perkuliahan (mini lecture) yang diberikan oleh pakar (nara sumber). Mini 

lecture akan diberikan jika mahasiswa membutuhkan penjelasan lebih dalam tentang 

sebuah materi, selain juga sebagai sumber informasi dalam self-study. 

  

A. Problem-based learning (PBL)  

McMaster medical school di Ontario merupakan institusi pendidikan 

kedokteran yang pertama kali mengaplikasikan kurikulum kedokteran dengan 

menggunakan PBL secara penuh pada akhir tahun 1960an. Pada tahun 1974 

Universitas Maastricht di Belanda menggunakan metode ini, dan kemudian diikuti 

oleh banyak institusi pendidikan kedokteran lainnya baik di Eropa maupun di 

seluruh dunia. 



PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012 - 2013 

 

Page 44 

 

Metode pembelajaran PBL menekankan pada pembelajaran yang berpusat 

pada mahasiswa (student-centered). Mahasiwa tidak lagi tergantung kepada 

pengajar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, mahasiswa 

menjadi lebih aktif dalam mengakses dan mempelajari semua sumber belajar 

yang ada. Sumber belajar bisa didapatkan dari buku ajar, jurnal, artikel ilmiah, 

maupun pakar sebagai nara sumber dalam kegiatan perkuliahan. PBL menuntut 

mahasiswa untuk belajar mandiri secara aktif (self-study atau active learning) 

dalam mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan pembelajaran, mencari 

sumber belajar, menyusun penjelasan masalah serta menganalisa penjelasan 

tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari metode PBL adalah sebagai berikut: 

1. Memicu pembelajaran mendalam, bukan hanya superfisial 

2. Melatih keterampilan belajar mandiri yang akan sangat berguna baik dalam 

proses pembelajaran selama pendidikan kedokteran gigi maupun setelah 

lulus karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang. 

3. Melatih kemampuan analisis dan berpikir kritis mahasiswa dalam 

menghadapi suatu masalah, yang akan sangat membantu dalam 

memecahkan masalah klinis yang akan dihadapi di kemudian hari. 

4. Melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, karena dalam PBL 

mahasiswa akan terus terlibat dalam interaksi baik dengan teman maupun 

dengan fasilitator. 

5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dengan berbagai 

disiplin ilmu, misalnya antara ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran 

klinis. 

6. Meningkatkan retensi pengetahuan melalui proses aktif mencari penjelasan 

masalah dibandingkan apabila mahasiswa hanya menerima materi secara 

pasif dari perkuliahan. 

 

1. Diskusi Kelompok PBL  

Diskusi kelompok PBL melibatkan 8-12 orang mahasiswa yang dibimbing 

oleh seorang tutor/fasilitator. Diskusi kelompok akan diberikan sebanyak dua 

kali pertemuan setiap minggunya. Pada pertemuan pertama sebuah skenario 

masalah (problem) akan diberikan pada awal diskusi kelompok untuk 

memicu proses pembelajaran. Masalah biasanya diberikan dalam bentuk 

tertulis, berisi fenomena yang membutuhkan penjelasan. Kemudian 

mahasiswa akan memulai diskusi.  
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Diskusi akan dikemas menggunakan Seven Jumps : 

1. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi istilah asing/ belum dikenal  yang 
terdapat dalam skenario 

2. Menetapkan masalah-masalah yang perlu didiskusikan 
3. Curah pendapat untuk mendiskusikan masalah yang telah disepakati 
4. Mahasiswa membuat review terhadap hasil langkah-langkah 2 dan 3 
5. Mahasiswa membuat formulasi tujuan belajar 
6. Mahasiswa bekerja secara independent (private study) untuk 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masing-masing tujuan 
belajar 

7. Mahasiswa kembali bertemu untuk melaporkan dan mendiskusikan 
temuan informasi masing-masing 

 

Diskusi kelompok dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dalam satu 

minggu. Pertemuan pertama disebut dengan Diskusi Kelompok 1 (DK1) dan 

pertemuan kedua disebut dengan Diskusi Kelompok 2 (DK2). Skenario akan 

diberikan sebagai pemicu pada kegiatan DK 1. Hasil dari DK 1 adalah tujuan 

pembelajaran yang telah disepakati bersama satu kelompok. Setelah itu 

mahasiswa akan melakukan diskusi pada tahap 1 sampai 5 pada Seven 

Jumps. Selanjutnya tahap 6 akan dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

kegiatan belajar mandiri. Kemudian mahasiswa akan bertemu kembali pada 

Diskusi Kelompok 2 (DK 2) untuk melakukan berdiskusi pada tahap 7 dalam 

Seven Jumps. Setelah kegiatan diskusi berakhir dalam setiap minggunya, 

mahasiswa akan mendapatkan kuliah klarifikasi tentang materi pelajaran 

yang masih dirasa membingungkan. 

 

1.1 Peran Mahasiswa dalam PBL: 

Seluruh mahasiswa dalam kelompok PBL harus turut berperan 

secara aktif dalam diskusi PBL. Dalam setiap diskusi PBL hendaknya 

dipilih seorang ketua dan sekretaris secara bergantian, sehingga semua 

anggota kelompok mendapatkan giliran berlatih memegang tanggung 

jawab.  

a. Ketua bertugas untuk membuka diskusi PBL, memimpin jalannya 

diskusi sehingga dapat berlangsung dengan baik. Ketua juga 

berperan agar melibatkan semua anggota kelompok untuk aktif 

dalam diskusi. Selama diskusi berlangsung, ketua kelompok harus 

dapat menjaga diskusi tetap terarah dan tidak melenceng dari 

tujuan pembelajaran. Setelah diskusi berakhir, ketua 

menyampaikan rangkuman hasil diskusi kepada kelompoknya. 
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b. Sekretaris bertugas mencatat semua informasi dan penjelasan 

yang didapatkan selama diskusi PBL kemudian menyusunnya agar 

teratur. Pada akhir diskusi PBL pertama, sekretaris bertugas 

mencatat daftar tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh 

kelompok diskusi tersebut. 

c. Anggota kelompok bertugas untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

diskusi PBL (dalam seluruh langkah ”seven jumps”. Dengan 

mengaktifkan prior knowledge yang telah dimiliki, seluruh anggota 

kelompok melakukan diskusi untuk membahas masalah apa yang 

ditemukan, kemungkinan penjelasan masalah tersebut, usulan 

solusi bagi masalah yang ditemukan, dan menetapkan tujuan 

pembelajaran. Semua anggota kelompok wajib membuat log book 

dan mencari literatur untuk mencapai seluruh tujuan pembelaran 

dari pemicu yang diberikan. Pada diskusi kedua, seluruh anggota 

kelompok wajib menunjukkan log book dan melaporkan hasil 

pembelajaran mandiri mereka dan bertukar pendapat dengan 

anggota kelompok lainnya. 

 

1.2 Peran Fasilitator PBL 

Tugas utama fasilitator adalah memfasilitasi dan mengaktifkan 

jalannya proses diskusi. Fasilitator bertindak sebagai process expertise 

(tutor tidak bertugas untuk mengajar atau memberi penjelasan tentang 

masalah yang diberikan). Fasilitator memastikan bahwa tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan oleh tim kurikulum dapat tercapai. 

Fasilitator dapat melakukan intervensi apabila diskusi dirasakan 

melenceng dari tujuan pembelajaran dan apabila mahasiswa tidak 

termotivasi untuk berpikir analitikal dan mengungkapkan pendapatnya. 

Pada akhir diskusi fasilitator membuka forum umpan balik. Dalam forum 

ini, mahasiswa dapat saling memberikan masukan kepada teman 

maupun fasilitator baik tentang jalannya diskusi maupun perilaku teman 

dan fasilitator. Fasilitator akan mengakhiri diskusi PBL dengan 

mengevaluasi proses diskusi PBL, keaktifan mahasiswa, tercapainya 

tujuan pembelajaran, dan memberikan masukan agar mahasiswa dapat 

termotivasi untuk secara aktif belajar menggunakan berbagai sumber 

belajar yang ada 

 

 

 



PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI  

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012 - 2013 

 

Page 47 

 

B. Belajar Mandiri 

Belajar mandiri dilakukan di luar kelas secara individual tanpa di dampingi oleh 

fasilitator. Belajar mandiri waktunya ditentukan sendiri oleh mahasiswa, namun 

dilakukan diantara DK 1 dan DK 2. Penentuan materi belajar ditentukan 

berdasarkan kesepakatan yang telah terbentuk dalam DK 1 sebagai tujuan 

pembelajaran. Mahasiswa secara bebas menentukan sumber belajarnya, 

misalnya melalui internet, membaca buku ajar (text book) atau jurnal, bertanya 

kepada nara sumber. Penilaian laporan hasil belajar mandiri dilakukan oleh 

fasilitator pada saat Diskusi Kelompok 2 (DK 2).   

 

C. Kuliah Singkat (Mini Lecture) 

Kuliah singkat diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dalam hal ini 

untuk mengklarifikasi mata ajar yang belum dipahami setelah Diskusi Kelompok 

2 (DK 2).  Materi pelajaran yang tidak dapat diintegrasikan juga diberikan 

dengan metode perkuliahan (mini lecture).  

 

D. Reinforcement (Praktikum)  

Praktikum adalah kegiatan penunjang pembelajaran yang dilaksanakan di 

laboratorium. Kegiatan praktikum dipilih berdasarkan kegunaannya dalam 

menunjang proses pembelajaran dan pendalaman teori yang diperoleh dalam 

diskusi kelompok. Kegiatan praktikum yang dipilih disesuaikan dengan tema 

blok. 

 

E.  Skills Lab  

Kegiatan skills lab dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan 

ketrampilan klinis yang menunjang keterampilan dalam pelaksanaan praktek 

dokter gigi pada Program Profesi Pendidikan Dokter Gigi. Kegiatannya meliputi 

pelatihan keterampilan prosedural dengan menggunakan phantom, peragaan 

audio-video, peragaan dengan model atau pasien simulasi. Pada saat skills lab 

mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil (8-10 orang/kelompok) yang dibimbing 

oleh seorang instruktur. Kegiatan skills lab akan diawali dengan penjelasan 

tentang keterampilan yang akan dipelajari dan demonstrasi cara melakukan 

keterampilan tersebut. Kemudian seluruh anggota kelompok akan diberi 

kesempatan berlatih untuk menguasai keterampilan tersebut. 
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F.  Pengenalan Klinik Dini  

Kegiatan Pengenalan Klinik Dini (PKD) diadakan pada semester awal. Kegiatan 

ini bertujuan untuk mengenalkan secara dini kepada mahasiswa mengenai 

kasus klinik dan program kesehatan dengan melakukan observasi langsung di 

lapangan.  

 
G. Simulasi Klinik 

Dalam prakteknya di kemudian hari, dokter gigi akan selalu berinteraksi baik 

dengan pasien, keluarga pasien maupun dengan rekan sejawat. Oleh karena 

itu, ketrampilan komunikasi adalah elemen penting yang perlu dipelajari oleh 

seorang mahasiswa kedokteran gigi, khususnya untuk menguasai teknik 

anamnesis (wawancara pasien), teknik pemeriksaan klinis, sistem rujukan dan 

etika profesi. Metode yang digunakan adalah metode role play atau bermain 

peran. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil (8-10 orang), berpasang-

pasangan dan secara bergantian berperan sebagai dokter gigi dan pasien. 

Sebelum kegiatan dimulai, seorang instruktur akan menjelaskan teknik 

anamnesis meliputi elemen yang harus ditanyakan selama anamnesis, teknik 

komunikasi verbal dan teknik komunikasi non verbal, teknik pemeriksaan klinis, 

sistem rujukan dan etika profesi. Sebuah skenario dapat dipersiapkan untuk 

kegiatan ini. Selama kegiatan berlangsung, tiap mahasiswa akan saling 

mengamati apa yang dilakukan dan ditanyakan oleh lawan mainnya. Setelah 

semua anggota kelompok mendapat giliran bermain peran, maka dilakukan 

diskusi tentang kegiatan yang telah berlangsung. Mahasiswa dapat 

memberikan umpan balik dan saling memberi masukan agar lebih memahami 

penatalaksanaan klinis pada pasien. Instruktur akan mengakhiri kegiatan 

dengan memberikan umpan balik dengan mengevaluasi jalannya kegiatan dan 

memberi masukan pada tiap mahasiswa dengan tujuan meningkatkan 

kemampuannya. 

 
H. KKN 

KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yg wajib diikuti oleh mahasiswa. 

Kegiatannya meliputi pembekalan dan aplikasi ilmu ke dalam praktek dalam 

penyelesaian masalah di masyarakat. KKN bersifat interdisipliner. KKN di 

Fakultas Kedokteran terdiri dari KKN tematik dan PKNM (Praktek Kerja Nyata 

Mahasiswa). 
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I. Kuliah Elektif 

Mahasiswa diwajibkan mengikuti satu mata ajar pilihan wajib (elektif),  yaitu 

Nanotechnology lanjut, Emergensi Medik Dental lanjut, Forensik Kedokteran Gigi 

lanjut dan Entrepreunership.   

 

J. Skripsi  

Mahasiswa melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah atau skripsi berupa 

laporan penelitian dan diujikan sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana 

Kedokteran Gigi (SKG).  

 

K. Kepaniteraan Klinik 

Kepaniteraan klinik terintegrasi merupakan strategi pendidikan dalam Program 

Pendidikan Profesi Pendidikan Dokter Gigi yang merupakan kelanjutan Program 

Pendidikan Akademik. Tujuan kegiatan pendidikan ini adalah mahasiswa 

kompeten merawat pasien gigi dan mulut secara komprehensif. Kontak langsung 

dengan pasien merupakan faktor penting dalam proses pengembangan clinical 

reasoning, kemampuan berkomunikasi serta sikap profesional dan empati. 

Mahasiswa dibagi dalam kelompok terdiri dari 9-10 orang untuk mengikuti 

kegiatan rotasi kepaniteraan klinik dengan bimbingan instruktur klinik.  

Persyaratan mengikuti Kepaniteraan Klinik adalah : 

a. Telah mendaftar ulang untuk mengikuti kepaniteraan klinik. 

b. Tidak lebih dari 1 tahun setelah dinyatakan lulus program akademik (SKG). 

c. Lulus semua OSCE dan mengikuti kegiatan pembekalan Kepaniteraan Klinik  

d. Telah melaksanakan Angkat Janji Kepaniteraan Klinik. 

 

 


