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PEMBELAJARAN METODE PROBLEM BASED LEARNING 

 

Tujuan Umum : 

Pada akhir pembelajaran dengan metode Problem Based Learning 
mahasiswa mampu memecahkan problematika nyata yang nantinya 

akan dihadapi di masyarakat secara sistematis, logis dan ilmiah. 

Tujuan Khusus : 

1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

3. Meningkatkan profesionalisme 

4. Meningkatkan kemampuan self assessment dan peningkatan 
kemampuan diri 

5. Meningkatkan kemampuan kerja sama dalam tim 

 

Definisi: 

Metode pembelajaran PBL adalah metode yang terpusat 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 yang ada, baik itu melalui buku ajar, jurnal, artikel 
ilmiah, maupun pakar sebagai nara sumber. Metode ini menuntut 

mahasiswa untuk belajar mandiri secara aktif (self-directed learning 
atau active learning) dalam mengidentifikasi masalah, menentukan 

tujuan pembelajaran, mencari sumber ajar, menyusun penjelasan 

masalah serta menganalisa penjelasan tersebut. 

Metode ini melibatkan sekelompok kecil mahasiswa (8-15 

orang/kelompok) dalam diskusi kelompok dengan dibimbing oleh 
seorang tutor/fasilitator dan nara sumber. Sebuah masalah (problem) 

diberikan pada awal diskusi kelompok tersebut untuk memicu proses 

pembelajaran. Masalah biasanya diberikan dalam bentuk tertulis, 
berisi fenomena yang membutuhkan penjelasan. “The Seven 
Jumps from Schmidt” adalah langkah-langkah yang lazim 
digunakan dalam metode PBL. Langkah-langkah tersebut adalah: 

a. Mengklarifikasi istilah-istilah dan konsep yang tidak 

dimengerti bersama kelompok 

b. Menentukan masalah-masalah 
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c. Menganalisa masalah (brainstorming). Menemukan gagasan 

hipotesis atau penjelasan masalah. 

d. Menata usulan penjelasan masalah dari langkah 3 dalam satu 

susunan solusi 

e. Menentukan tujuan pembelajaran 

f. Mengumpulkan informasi (dengan cara belajar mandiri) dari 

berbagai sumber 

Melaporkan hasil pembelajaran dalam kelompok, menyusun 

penjelasan dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari 
belajar mandiri untuk menjelaskan masalah-masalah yang ada. 

 

Pihak terkait: 

1. NEU (Nutrition Education Unit) 

2. Tim Blok (Blok Peminatan Gizi Klinik, Gizi Komunitas, Gizi 
Institusi) 

3. Fasilitator/tutor 

4. Mahasiswa 

5. Administrasi Akademik 

6. Adminitrasi Keuangan 

7. Pengawas Ujian 

8. Standard pasien 

 

Dokumen/formulir: 

1. Buku Pedoman Mahasiswa Problem Based Learning 

2. Worksheet for Tutor 

3. Worksheet for Student 

4. Assessment of Student Participation in PBL by Facilitator 

5. Student Assessment of PBL Facilitator  

6. Self-Assessment of Participation in PBL 

7. Peer-Assessment of Participation in PBL 
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Prosedur : 

 

A. Mekanisme Proses PBL 

 

NEU bersama dengan tim blok 

menyiapkan perangkat PBL 

NEU melakukan sosialisasi 
PBL ke mahasiswa 

Tim blok melakukan  breafing 
skenario ke fasilitator 

NEU dibantu dengan bagian adimistrasi 
menggandakan buku pedoman , 
skenario, assessment for student 

partisipation in PBL by fasilitator, 
worksheet, daftar hadir dan jadwal PBL 

NEU dibantu dengan 

bagian administrasi 
mendistribusikan buku 

pedoman ke mahasiswa 

NEU mendistribusikan skenario, 

worksheet for student, daftar 
hadir,  dan assessment for 

student partisipation in PBL by 

fasilitator ke fasilitator 

NEU dibantu dengan 

bagian administrasi 
mendistribusikan jadwal 

PBL ke koordinator 

mahasiswa 

DK 1 
Fasilitator mendistribusikan 

daftar hadir, worksheet, dan 
skenario ke mahasiswa. 

Mahasiswa mengisi worksheet 
dan melakukan diskusi step 1 – 5 

seven jump 

Selama DK 1 – DK 3, 
fasilitator mengevaluasi 

dan menilai worksheet, log 
book dan proses diskusi ke 
dalam form “assessment 

for student partisipation in 

PBL by fasilitator” yang 
sudah disediakan NEU. 

Worksheet dan log book 

yang sudah dinilai 
langsung dikembalikan ke 

mahasiswa 

DK 3 
Mahasiswa mengumpulkan log 

book dan melakukan diskusi step 
7 seven jump Fasilitator menyerahkan 

nilai proses ke NEU 
untuk direkap 

NEU 
Tim blok 

NEU 
Tim blok 
Fasilitator 
mahasiswa 

NEU 
Adminitrasi Akademik 

NEU 
Administrasi 
Akademik 
Fasilitator 
mahasiswa 

Fasilitator 
mahasiswa 

Fasilitator 
mahasiswa 

NEU 
Fasilitator 

mahasiswa 
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Lanjutan… 

 
Lab Skill 

Fasilitator memfasilitasi kegiatan 
lab skill 

DK 4 
• Tim blok mendampingi mahasiswa yang presentasi 

• Tim blok mengklarifikasi hasil diskusi yang telah 

dipresentasikan 

• Tim blok mengevaluasi dan menilai keaktifan 

mahasiswa ketika presentasi 

• Tim blok mendistribusikan student assessment of 

PBL fasilitator untuk mahasiswa 

NEU mengkoordinir pengumpulan 
laporan/ makalah, daftar hadir,  
dan student assessment of PBL 

fasilitator 

Tim blok mengevaluasi 
dan menilai laporan/ 

makalah 

Fasilitator mengentri dan 
menganalisis data dari student 
assessment of PBL fasilitator 

serta membuat laporan evaluasi 
tiap minggu 

NEU  merekap 
daftar hadir 
mahasiswa 

Tim blok merekap nilai proses, 
presentasi dan laporan/ kelompok. 

Nilai proses yang sudah direkap 
diserahkan ke NEU 

NEU menganalisis hasil rekapitulasi 
daftar hadir dan nilai proses 

NEU menentukan mahasiswa yang mengikuti 

remidi proses dan jadwal remidi proses 

Tim blok 

Mahasiswa 

Tim blok 

Mahasiswa 

NEU 
Mahasiswa 

NEU 
Tim blok 
Fasilitator 

NEU 
Tim blok 

NEU 

NEU 
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B. Mekanisme Ujian PBL 

 

 

 

 

C. 

NEU menentukan jadwal ujian 

Tim blok membuat soal ujian tulis dan 

OSCE 

• NEU menyiapkan ruangan untuk ujian 

• Tim blok menentukan pengawas ujian 

• Tim blok menentukan standard pasien 

Tim blok mengajukan 
anggaran untuk HR 

kepada adm. Keuangan 

pengawas ujian, standard 
pasien, dan koreksi ujian 

ke bagian keuangan 

Tim blok memberikan breafing ke 

pengawas ujian dan standard pasien 

Ujian Tulis dan Osce dilaksanakan 

berdasarkan jadwal yang sudah 
ditentukan 

Tim blok mengevaluasi dan menilai hasil 

ujian tulis dan OSCE 

Tim blok merekap dan mengkompilasi 
nilai proses, laporan, presentasi, dan 

ujian  

Tim blok mengumpulkan nilai akhir PBL 

ke NEU 

NEU menyerahkan nilai akhir PBL ke 

bagian akademik untuk dibuat KHS 

NEU 

Tim blok 

NEU 

Tim Blok 

Tim blok 

Administrasi keuangan 
Pengawas ujian 
Standard pasien 

Pengawas ujian 

Standard pasien 
Mahasiswa 

Tim blok 

Tim blok 

Tim blok 

NEU 

NEU 

Administrasi Akademik 
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C. Mekanisme Ujian Perbaikan 

NEU menganalisis dan mengevaluasi nilai akhir PBL 
yang diterima dari Tim blok 

NEU  menentukan ketentuan UP berdasarkan 
pedoman pendidikan jurusan gizi dan Universitas 

Brawijaya dan menentukan jadwal UP 

• Tim blok membuat soal UP 

• NEU menyiapkan ruangan untuk ujian 

• Tim blok menentukan pengawas ujian 

• Tim blok menentukan standard pasien 

Tim blok memberikan breafing ke pengawas ujian 

dan standard pasien 

Ujian Perbaikan dilaksanakan berdasarkan jadwal 
yang ada 

Tim blok mengevaluasi dan menilai hasil ujian 
perbaikan 

Tim blok merekap dan mengkompilasi nilai proses, 

laporan, presentasi, dan ujian  

Tim blok mengumpulkan nilai akhir PBL ke NEU 

NEU menyerahkan nilai akhir PBL ke bagian 
akademik utuk dibuat KHS 

NEU 
Tim blok 

NEU 

NEU 
Tim blok 

Tim blok 
Pengawas 

Ujian 

Pengawas Ujian 
Standard pasien 

Mahasiswa 

Tim blok 

Tim blok 

Tim blok 
NEU 

NEU 
Administrasi 

Akademik 
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D. Mekanisme Kuliah Pakar 

 

Kuliah pakar diselenggarakan, apabila dalam diskusi kelompok 
ditemukan “gap” atau materi yang dianggap sulit oleh 

mahasiswa sehingga membutuhkan klarifikasi pakar 
 

Di akhir diskusi topik/ presentasi (DK4), mahasiswa 
mengajukan topik/ materi yang dianggap perlu untuk kuliah 

pakar ke tim blok 

Tim blok menentukan jadwal, pemateri dan mengajukan HR 
pemateri kepada adminstrasi keuangan 

Tim blok mensosialisasikan jadual kuliah pakar ke mahasiswa 

Kuliah pakar bisa diikuti oleh mahasiswa PBL maupun semua 

mahasiswa jurusan gizi 

Mahasiswa 
Tim Blok 

Tim Blok 

Administrasi Keuangan 

Tim Blok 
Mahasiswa 

Pemateri 
Mahasiswa 
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