KETENTUAN EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 FKUI
PENETAPAN NILAI MODUL TAHAP ILMU KEDOKTERAN TERINTEGRASI/INTEGRATED MEDICAL
SCIENCES
•
•
•

•

Perbandingan nilai Proses : Pengetahuan = 40 : 60
Komponen penilaian yang merupakan bagian dari nilai Proses dan nilai Pengetahuan dtetapkan
sebelumnya, dan dicantumkan dalam Buku Rancangan Pembelajaran (BRP).
Ketentuan tentang pencapaian nilai komponen:
– Komponen nilai Proses dapat terdiri atas nilai diskusi PBL, praktikum, buku catatan, dengan
masing-masing nilai minimum = 55
– Komponen nilai Pengetahuan dapat terdiri atas berbagai nilai hasil ujian (mis ujian sumatif1,
ujian sumatif 2, ujian praktikum, dsb) dengan masing-masing ujian nilai minimum = 55
Nilai modul ditetapkan berdasarkan perhitungan bobot masing-masing nilai, sesuai ketentuan
dalam BRP. Mahasiswa lulus modul jika nilai modul sekurang-kurangnya 55.

PENETAPAN NILAI MODUL PRAKTEK KLINIK, KEPANITERAAN KLINIK atau BLOCK CLINICAL
PRACTICE
•
•
•
•

•

Nilai modul/kepaniteraan terdiri atas beberapa komponen penilaian.
Pembobotan komponen penilaian ditetapkan sebelum modul/kepaniteraan dimulai, yang
dicantumkan dalam Buku Rancangan Pembelajaran (BRP).
Nilai minimun yang harus dicapai di setiap komponen penilaian = 55.
Nilai modul praktek klinik atau kepaniteraan klinik ditetapkan berdasarkan perhitungan bobot
masing-masing nilai, sesuai ketentuan modul praktek klinik/kepaniteraan klinik yang tercantum
dalam BRP. Mahasiswa lulus modul praktek klinik/kepaniteraan klinik jika nilai modul praktek
klinik/kepaniteraan sekurang-kurangnya 55.
Khusus dalam program profesi dokter, mahasiswa dinyatakan lulus program jika Indeks Prestasi
Kumulatif yang merupakan hasil perhitungan nilai modul praktek klinik/kepaniteraan klinik dan
bobot sksnya sekurang-kurangnya 2,50.

TINDAK LANJUT APABILA NILAI MINIMUM KOMPONEN TIDAK TERCAPAI
•

•

•
•

Apabila nilai minimum komponen penilaian tidak tercapai, penghitungan nilai modul/kepaniteraan
klinik tidak dapat dilakukan. Pada keadaan ini, nilai komponen maupun nilai modul di SIAK NG
diadministrasikan dengan huruf “I” (incomplete).
Sebelum batas akhir perubahan nilai “I” pada semester berjalan, mahasiswa dengan nilai “I” diberi
kesempatan mengikuti program perbaikan nilai (remedial) sebanyak 1 (satu) kali. Penjadwalan
remedial ditetapkan oleh ketua modul/koordinator pendidikan/ketua block, dengan memperhatikan
bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk menyiapkan diri dan tidak mengganggu keikutsertaannya
di modul lain.
– Waktu penyelenggaraan remedial pada program tahun pertama sampai dengan tahun ketiga
adalah di akhir semester berjalan, dikoordinasikan oleh Koordinator Tahun.
– Waktu penyelenggaraan remedial pada program tahun ke empat dan kelima adalah selambatlambatnya 2 minggu setelah modul berakhir.
Proses perbaikan nilai (remedial) akan menghasilkan nilai komponen sebagai pengganti nilai
sebelumnya, dengan ketentuan nilai maksimum hasil remedial adalah 55.
Selanjutnya nilai modul dihitung berdasarkan pembobotan nilai modul seperti yang tercantum dalam
BRP.
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•

Apabila nilai modul setelah proses perbaikan (remedial) belum mencapai 55, maka nilai modul
diadministrasikan dengan nilai <C, yang berarti modul harus diulang di semester lain sesuai
pengaturan Koordinator Tahun.

MANAJEMEN PEROLEHAN NILAI
NILAI PROSES
Nilai proses dapat terdiri atas satu/lebih penilaian berikut ini:
NILAI DISKUSI
Penilaian proses diskusi dilaksanakan oleh fasilitator, yang melakukan observasi terhadap mahasiswa
atas keseluruhan proses diskusi sepanjang pelaksanaan modul. Nilai diskusi ditetapkan setelah
pelaksanaan diskusi yang terakhir berdasarkan borang penilaian diskusi yang ditetapkan oleh MEU
(terlampir). Nilai diskusi harus diserahkan kepada ketua modul segera setelah diskusi yang terakhir.

NILAI PRAKTIKUM
Penilaian proses praktikum dilaksanakan oleh supervisor praktikum, berdasarkan pengamatan
supervisor atas mahasiswa dalam kegiatan praktikum. Metoda yang digunakan untuk menetapkan
nilai praktikum merupakan tanggung jawab penyelenggara praktikum, atas kesepakatan dengan tim
inti modul. Nilai praktikum harus diserahkan kepada ketua modul segera setelah praktikum yang
terakhir.
NILAI BUKU CATATAN
Penilaian terhadap buku catatan dilaksanakan oleh fasilitator, berdasarkan Panduan penilaian buku
catatan mahasiswa dalam PBL (Problem-Based Learning) yang ditetapkan oleh MEU (terlampir). Nilai
buku catatan harus diserahkan kepada ketua modul segera setelah diskusi yang terakhir.

NILAI PENGETAHUAN
Nilai pengetahuan dapat terdiri atas satu/lebih ujian berikut ini:
UJIAN TULIS MCQ (MULTIPLE CHOICE QUESTION)
UJIAN TULIS ESSAY atau MODIFIED ESSAY
UJIAN PRAKTIKUM (KETERAMPILAN; PENGUATAN PENGETAHUAN)
TATA CARA PENETAPAN NILAI PADA UJIAN MCQ
• Lembar jawaban mahasiswa dipindai di MEU dengan panduan kunci jawaban dari modul
• Proses pemindaian akan menghasilkan
– Nilai mentah (raw score)
– Indeks diskriminasi (discrimination index) dan faktor kesukaran (difficulty factor) masingmasing soal ujian
yang akan diserahkan MEU kepada Ketua Modul
• Apabila ada permintaan penghitungan nilai dengan meng-omit (membuang) soal dengan
karakteristik tertentu, ketua modul harus mengajukan permohonan tertulis ke MEU
• Keputusan tentang nilai mahasiswa ditetapkan oleh ketua modul beserta tim-nya, berdasarkan
standard setting masing-masing naskah ujian.
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