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Pengantar 



Pengamatan bertahun-tahun 

Dalam tutorial PBL metode 7-Jump Steps, 
mahasiswa sering: diskusi tanpa 
mengindahkan cara 7-Jump Steps;  
meringkas langkah-langkah yang telah 
ditetapkan, termasuk langkah 3 dan 4 
digabung menjadi satu; dan selesai tanpa 
konklusi. 
 
Akibatnya: 

Membosankan dan 
tidak memberi 
pengalaman belajar 
yang baik  



Tujuan “Refreshing” ini: 

• Mengingatkan kembali 
mengenai filosofi 

Problem-Based 
Learning 

• Menata kembali proses 
tutorial 

• Diharapkan tiap-tiap 
langkah dilakukan 
dengan seksama 

• Mengacu pada referensi 
baku 



Makna Tutorial 

• Tulang punggung dalam PBL 

• Belajar dalam konteks 

• Belajar dengan proses kolaborasi 

• Belajar melalui proses “discovery learning” 
(from I don’t know, to now I know) 

 

• PERAN TUTOR SANGAT “VITAL” 

 

 



Mohon direnungkan  

•Bila Tutor tidak memahami 
proses tutorial, apa yang 
mungkin terjadi? 



7-Jump Steps 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario; 

menerangkan  istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Step 1 

Step 2 



Langkah 1  
Clarifying unfamiliar terms, 

Tujuan utamanya adalah agar 
mahasiswa dapat memahami 
skenario.  



Langkah 1 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

menerangkan istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Kegiatan yang diajurkan 

• Dalam usaha memahami skenario, mahasiswa 
mengidentifikasi dan menjelaskan istilah-istilah 
yang tidak dipahami  

• Skenario Blok 4.2 adalah skenario panjang. 
Diharapkan mahasiswa membaca terlebih 
dahulu sebelum tutorial. 

• Kegiatan untuk memahami istilah-istilah yang 
sulit. Untuk itu mahasiswa dapat menggunakan 
kamus sebagai pemahaman awal. 



Langkah 2  

Problem Definition 
Langkah ini bertujuan agar 

mahasiswa dapat mendefinisikan 
permasalahan di dalam skenario 
tersebut 

Langkah ini bukan untuk menjawab 
pertanyaan tentang kata-kata 
yang tidak dipahami di Step 1.  



Langkah 2 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

memahami istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Kegiatan  yang dianjurkan 

• Mahasiswa diharapkan dapat melakukan diskusi dan 
mencapai persetujuan bersama mengenai  permasalahan 
(bisa lebih dari satu) di skenario. 

• Problem (bisa lebih dari satu) tidak langsung diatasi, namun 
akan dipergunakan untuk bahan belajar.  

• Walaupun mahasiswa mempunyai pengetahuan sebelumnya 
mengenai permasalahan, pengetahuan ini tidak langsung 
dipakai untuk menyelesaikan masalah. 

• Sebelum pindah ke Step 3, harus ada simpulan dimana 
problem didefinisikan dengan jelas. 

• Peran tutor di sini adalah memfasilitasi mahasiswa sehingga 
mampu mengidentifikasi masalah di dalam skenario 



Step 3 

Step 4 

Step 5 



Langkah 3  

Brainstorm  

• ditujukan agar mahasiswa dapat menampilkan "prior 
knowledge" atau pengetahuan yang telah dimiliki 
sebelumnya dalam menganalisis permasalahan  yang 
dimunculkan di dalam langkah kedua. Brainstorming 
bersifat bebas dan tidak bertujuan untuk menjawab 
secara tuntas 

• Jawaban-jawaban di langkah 3 ini, akan dijelaskan 
atau digali lebih mendalam di langkah 4. 

• Brainstorming ini diharapkan memberikan ide-ide 
untuk menyusun struktur permasalahan di Step 4.  
 
 
 



Langkah 3 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

menjelaskan istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Kegiatan yang dianjurkan 

• Mahasiswa secara bebas memberikan tanggapan/ide 
terhadap permasalahan (bisa lebih dari satu) yang 
telah didefinisikan pada langkah kedua.  

• Secara bersama diharapkan mahasiswa dapat 
mengumpulkan tanggapan/ide-ide mengenai 
mengapa terjadi permasalahan dan apa implikasi 
permasalahan nya? 

• Tanggapan yang diberikan mahasiswa adalah baru 
semacam "dugaan" atau "jawaban sementara", atau 
ide-ide. 

• Setiap mahasiswa boleh mengajukan berbagai 
tanggapan, tapi tidak ada perdebatan. 



Langkah 4, 
 Analyzing the problem 

ditujukan agar: 

•  mahasiswa dapat 
menganalisis masalah dengan 
lebih mendalam,  

• menghubungkan berbagai ide 
yang dimunculkan.  

Diharapkan dapat 
mengidentifikasi 
topik-topik atau 
informasi yang 
harus dicari 
faktanya atau 
referensinya 

dipelajari secara lebih 
mendalam 

 



Catatan hubungan Step 4 dengan  
Step 2 dan Step 3 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

menjelaskan istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Kegiatan yang dianjurkan 

• Mahasiswa  melihat kembali pada permasalahan Step 2.  

• mahasiswa menjelaskan secara rinci alasan dibalik "dugaan 
sementara" atau jawaban yang telah dimunculkan di 
brainstorming dalam langkah 3.  

• Di langkah 4 ini, mahasiswa boleh berdebat, boleh tidak 
setuju satu dengan yang lain, asalkan memiliki alasan 
tertentu.  

• Problem yang ada dapat dianalisis secara lebih mendalam, 
ide-ide dapat saling dihubungkan,  dengan mengandalkan 
pengetahuan sebelumnya. 



• Pengetahuan yang dipunyai mahasiswa dapat 
diperoleh dari pendidikan sebelumnya, atau dari 
berbagai bacaan. 

• Tutor dapat melakukan probing terhadap 
pengetahuan mahasiswa mengenai penjelasan 
terhadap permasalahan, dan dapat menanyakan 
berbagai pendapat. 

•  Dengan brainstorming dan diskusi di Step 3 dan Step 
4 diharapkan pemikiran kelompok akan terpacu. 



• Langkah 4 ini, ditutup dengan membuat 
skema yang berisi hubungan antar berbagai 
ide atau topik yang dimunculkan selama 
diskusi 



Langkah 5,  
formulating learning issues, 

Ditujukan sebagai dasar langkah berikutnya (Step 
6). 

Diharapkan di Step 5 kelompok tutorial 
menetapkan topik-topik atau informasi yang 
harus dicari untuk dipelajari lebih mendalam 
melalui pembelajaran mandiri (langkah 6/self-
study). 

Setelah Step 6, akan masuk  ke Step 7: 
melakukan sintesis untuk kemudian 
diinformasikan/dilaporkan, dibagi, didiskusikan 
dan dianalisis kembali dengan anggota 
kelompok yang lain (langkah 7/Reporting).  
 
 



Langkah 5 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

menjelaskan istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Kegiatan yang dianjurkan 

• Merumuskan Tujuan Belajar; 

• Mahasiswa diharapkan mempunyai konsensus 
dalam tujuan belajar. 

• Tutor diharapkan menjamin tujuan belajar 
dapat fokus, tercapai, cukup komprehensif, 
dan tepat. 



• Pendekatan sistematis terhadap permasalahan dapat 
ditulis di papan tulis.   

• Karena pengetahuan masih terbatas, berbagai 
pertanyaan dan dilema masih dapat muncul. 

• Mahasiswa diharapkan dapat menyadari bahwa 
berbagai aspek tidak dapat diterangkan dan 
diselesaikan dalam proses diskusi.  

• Sistem  PBL diharapkan merangsang mahasiswa 
untuk menggunakan hal yang tidak/belum 
dimengerti sebagai tujuan belajar mereka. 



Catatan dalam bahasa Inggris 

• This state of cognitive dissonance between what I 
know and what I have to know to understand the 
outside world is an essential condition for PBL.  

• Questions and dilemmas, which appeared during 
session, can be used as learning goals for individual 
self-directed learning.  

• In this stage it is possible to use conceptual map as a 
tool for research summary, making associations, 
integrating information and proceeding information 
and transferring it to long-term knowledge, but also 
a tool for defying new learning objectives. 

 

 



Simpulan di Step 5 

Dengan demikian tujuan Step 5 adalah 
memformulasikan tujuan-tujuan belajar 
dimana kelompok akan menjadikannya 
sebagai fokus kegiatan di Step 6. 



Step 6 

Step 7 

 



Langkah 6,  
Belajar Mandiri 

Mahasiswa  menyusun pengetahuan baru 
berupa hasil-hasil analisis atau 
kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan 
bukti ilmiah (evidence based) terhadap 
permasalahan yang ada pada skenario. 

Tiap mahasiswa mencoba menjawab semua 
pertanyaan dalam tujuan belajar dengan 
menggunakan berbagai referensi  (tidak 
dianjurkan membagi pertanyaan yang 
akan dijawab karena akan membuat 
langkah 7 menjadi tanpa diskusi) 
 

 



Langkah 6 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami skenario, 

menjelaskan istilah yang sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Proses yang dianjurkan 

• Mahasiswa pulang dan belajar untuk mencari 
data-informasi-pengetahuan di perpustakaan, 
jurnal,web dan sebagainya; 

• This phase is supposed to provide answers to the 
questions evoked in the problem-analysis phase 
and offer students possibility to acquire a more 
profound knowledge of theories at the root of 
the problem.  

• The group members collect information 
individually with respect of defined learning 
objectives. 

 



• Information is collected from the literature 
but also from other sources (library, journals, 
internet etc.).  

• PBL is also important because it gives 
possibility to students to find their own 
resources.  

• Minimal time for their individual study is two 
days but could be longer.  

• Untuk mahasiswa dianjurkan untuk masuk ke 
www.kebijakankesehatanindonesia.net dan 
www.bencana-kesehatan.net. 

• Dalam situs-situs web tersebut banyak hal 
terkait dengan sistem kesehatan dan 
bencana. 

 

http://www.kebijakankesehatanindonesia.net
http://www.bencana-kesehatan.net
http://www.bencana-kesehatan.net
http://www.bencana-kesehatan.net


• Students can learn individually but also in pairs or in 
groups.  

• It is important to already decide in advance, how the 
results of the self-study period will be presented: by 
an individual, a small group or as discussion of all the 
groups.  

• Students explore relevant sources of knowledge and 
then put the new information together, possibly 
resolving all the issues that were left open. 



Langkah 7,  
Synthesis and Reporting 

Melakukan sintesis untuk kemudian 
diinformasikan/dilaporkan, dibagi, 
didiskusikan dan dianalisis kembali 
dengan anggota kelompok yang lain 
(langkah 7/Reporting).  
 

 



Langkah 7 

Step 2: 

Pernyataan 

Masalah 
Step 3: 

Brainstorming 

Step 4. 

 Menganalisis 

Masalah 

Step 1: Memahami 

skenario, istilah yang 

sulit 

Step 5: 

Formulating 

learning issues 

 

 

Step 6 

 

Mencari 

referensi  

 

 

Searching 

for 

Informatio

n  

 

 

 

 

Step 7. 

Synthesis 

and 

Reporting 



Proses yang dianjurkan 

• Kelompok membahas hasil studi perorangan  

• Tutor memeriksa hasil pembelajaran dan 
dapat menilai efektifitas kelompok 

• Melakukan sintesis dan menilai informasi baru 
yang didapat.  



Remember the Problem in Step 2 

•  They also discussed whether they 
now acquired more proficient, 
accurate, detailed explanation and 
understanding about what is going 

on behind the problem. 

• If some of the students haven’t 
understood the issues well, task of 
other students is to try to explain 
them methodology of their work 

 



Terimakasih 

 


