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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, bimbingan, petunjuk dan kekuatan-Nya kepada kita sehingga 

Naskah Tutorial dan Modul Tutor skenario 2 ini dapat diselesaikan. Metode pembelajaran 

tutorial adalah Seven Jump yang merupakan bagian dari proses pembelajaran problem 

based learning (PBL) Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pokok pembahasan skenario 2 ini membahas tentang nutrisi, kecukupan asupan 

nutrisi dan proses metabolisme nutrisi pada manusia dari berbagai aspek kondisi tubuh 

dan lingkungan yang merupakan dasar pengetahuan bagi mahasiswa semester awal 

sebagai bekal dalam penguasaan keilmuan biomedik dan pre-klinik.  

Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, kontributor, departemen 

yang terlibat, dan pihak-pihak lain yang berperan aktif selama proses penyusunan naskah 

tutorial skenario 2 blok Gastrointestinal dan Nutrisi sehingga dapat terselesaikan dengan 

baik. Semoga panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan tutorial sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

    Yogyakarta, Februari 2020 

        Tim Penyusun 
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TEKNIS PELAKSANAAN TUTORIAL METODE SEVEN JUMPS 

 

Sebelum diskusi dimulai, tutor akan membuka diskusi dengan perkenalan 

antara tutor dengan mahasiswa serta antar mahasiswa. Ketua dari diskusi dibantu 

sekertaris memimpin diskusi dengan menggunakan tujuh langkah atau seven jumps 

untuk mendiskusikan masalah yang ada dalam skenario. Tujuh langkah tersebut 

meliputi : 

1. Klarifikasi istilah atau konsep 

Proses menulis dan mencocokkan istilah-istilah dalam skenario yang belum jelas 

atau menimbulkan banyak intepretasi dengan bantuan kamus umum, kamus 

kedokteran dan tutor. 

 

2. Penentuan masalah 

Proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada dalam skenario 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

3. Pembahasan masalah secara singkat 

Proses mendiskusikan dan menjelaskan permasalahan yang ditemukan pada nomer 

2 dengan singkat sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya oleh 

masing-masing anggota (prior knowledge).  

 

4. Analisis masalah 

Proses menjelaskan masalah yang telah didiskusikan pada nomor 3 secara 

mendalam dan sistematis berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

 

5. Menetapkan tujuan belajar 

Proses mengumpulkan beberapa permasalahan yang didapatkan pada proses nomor 

4 yang dirasakan kurang jelas dan masih membutuhkan sumber yang benar dan 
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terpercaya atau permasalahan baru yang muncul dan belum teranalisa di nomor 4 

untuk dijadikan fokus pembelajaran mandiri. Proses ini merupakan akhir proses 

dari pertemuan pertama. 

 

6. Belajar mandiri 

Setiap anggota kelompok melakukan proses belajar mandiri melalui akses internet, 

jurnal, perpustakaan, kuliah dan konsultasi pakar untuk memecahkan masalah yang 

menjadi tujuan belajar di nomor 5. 

 

7. Pelaporan hasil belajar mandiri 

Pada pertemuan kedua dilakukan proses pelaporan oleh masing-masing anggota 

tentang hasil yang diperoleh dalam proses belajar mandiri, kemudian dari beberapa 

hasil dapat ditarik kesimpulan jawaban yang benar dari masing-masing 

permasalahan yang menjadi tujuan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


