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1. Mata Kuliah : Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine

2. Kode/SKS : DKF6025/2 SKS

3. Tim Pengampu : M. Saifur Rohman, dr.SpJP.,PhD

Soemakto, dr. SpA (K)

Prof. Dr. A Rudijanto, dr. SpPD, KEMD

4. Semester : II

5. Status (WP,WM.P) : WM

Catatan :
WP : Wajib Program
WM : Wajib Minat
P     : Pilihan

A. DESKRIPSI SINGKAT:

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mendeskripsikan mengenai 
epidemiologi, mampu menganalisis data epidemiologi, merancang desain studi 
epidemiologi untuk mengidentifikasi faktor resiko kesehatan pada tingkat individu 
dan komunitas serta penggunaan epidemiologi dalam memecahkan 
permasalahan kesehatan. Menerapkan data ilmiah yang mutakhir untuk 
pengambilan keputusan klinis. Melakukan pencarian literature dengan kualitas 
yang baik dan sesuai dengan permasalahn klinis yang dihadapi, dari sumber yang 
paling mutakhir. Pokok bahasan meliputi: Clinical epidemiology, Clinical 
Assessment and clinical question, Acquire of evidences, Critical appraisal, 
Integrating Critical Appraisal and Clinical expertise, Evaluation of EBM application, 
How to apply EBM on diagnose and treatment in clinical practice

B. PERSYARATAN:

       Statistik

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami 

mengenai epidemiologi klinik dan evidence based medicine serta mempraktekkan 

bukti ilmiah terbaik yang di dapat pada praktek klinis sehari hari.

D. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

              Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan:

        Mampu menganalisis data epidemiologi,, merancang desain studi epidemiologi,  

        serta penggunaan epidemiologi dalam memecahkan permasalahan kesehatan.

        Mengetahui cara menilai masalah utama yang dihadapi untuk diformulasikan 



        dalam bentuk pertanyaan yang spesifik yang dapat menjawab permasalahan

Mampu mendapatkan jurnal/ karya tulis ilmiah yang efektif dan efisien 

Mampu mengkitisi jurnal dalam aspek kegunaan, kepentingan dan feasibilitas 
sesuai dengan masalah yang dihadapi

Mampu mengintegrasikan dan menerapkan bukti yang di dapatkan dengan 
masalah yang sedang dihadapi

Mampu mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan penerapan bukti yang 
diaplikasikan pada pasien

Mampu mengaplikasikan EBM untuk diagnosis dan treatment yang spesifik pada 
populasi atau masalah tertentu.

Minggu Materi 

Pembelajaran

Bentuk 

Pembelajaran

Kompetensi Indikator 

Penilaian

Bobot 

nilai

1-2 Clinical 
epidemiology

Lecture mampu 

menganalisis data 

epidemiologi, 

penggunaan 

epidemiologi 

dalam 

memecahkan 

permasalahan 

kesehatan (C4)

kemampuan 

akhir dibidang 

kognitif, 

20%

3 Clinical 

Assessment and 

clinical question

Lecture,

discussion and

task

Memahami cara 

membuat intisari 

permasalahan 

klinis yang 

dituangkan dalam 

clinical question

(C4)

Kemampuan 

memperioritask

an masalah 

pasien yang 

sedang 

dihadapi

20%

4 Acquire of 

evidences

Lecture, internet 

browsing of 

article (practical)

Mengetahui  dan 

mempraktekkan 

cara mencari 

literature yang 

efektif serta 

memilih bukti 

ilmiah yang paling 

Keterampilan 

mendapatkan 

artikel yang 

efektif dan 

efisien

10%



bagus dan 

mutakhir (C3)

5 Critical appraisal Lecture and 

discussion, task

Mampu menilai 

kualitas dari hasil 

penelitian, dapat 

bermanfaat dan 

diaplikasikasi 

pada pasien (C4)

Menganalisa 

kualitas 

penelitian dan 

kemanfaatan 

terhadap 

masalah yang 

dihadapi

15%

6 Integrating Critical 

Appraisal and 

Clinical expertise

Lecture, case 

presentation and 

discussion

Mampu 

memecahkan 

masalah klinis 

yang dihadapi 

secara bijaksana

sesuai bukti ilmiah 

mutakhir (C4)

Menganalisa 

keterlaksanaan 

dari bukti yang 

didapatkan 

untuk 

diapliksikan 

pada pasien

15%

7 Evaluation of 

EBM application

Lecture, case 

presentation and 

discussion

Mampu menilai 

kembali /evaluasi 

hasil penerapan 

EBM pada pasien

(C2)

Menganilsa 

keberhasilan/ke

gagalan 

penerapan 

EBM pada 

masalah yang 

dihadapi

10%

8 How to apply 
EBM on diagnose 
and treatment in 
clinical practice

Lecture, case 

presentation and 

discussion

Mengetahui 

contoh penerapan 

EBM sesuai 

permasalahan 

praktik sehari hari

(C3)

Mampu 

mengaplikasika

n EBM untuk 

penyakit 

tertentu

10%

Catatan : 

- Kompetensi yang dicapai pada setiap kemungkinan baru tercapai setelah melampaui 
lebih dari satu pokok bahasan, berbeda dengan SAP dan GBPP setiap pokok bahasan 
sudah mendapatkan  tujuan instruksional khusus .

- Bentuk  pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- Kolom 1 menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 

sampai ke 16 (satu semester ). 
- Kolom 2 bisa diisi pokok bahasan, atau sub pokok bahasan ,atau topik bahasan.
- Kolom 3 bentuk pembelajaran bisa berupa : kuliah, diskusi, presentasi tugas, seminar, 

simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai 
lapangan ,bermain peran, dlsb.

- Kolom 4 kompetensi diusahakan berupa rumusan kemampuan akhir dibidang kognitif, 
psikomotorik, dan afektif .( lengkap dan utuh )*



- Kolom 5  penilaian berisi : indikator yang akan dapat menunjukan pencapaian 
kompetensi yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif –
ketepatan analisis, kerapian sajian, bisa juga yang kuantitatif – banyaknya kutipan 
acuan / unsur yang dibahas)

- Kolom 6 nilai disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 
mengejakan tugas, atau tingkat pentingnya bahasan, atau kompetensi yang utama/ 
pendukung/ lainnya.

  

E. JADWAL

No Minggu Pokok 

Bahasan

Sub Pokok Bahasan Strategi 

Pembelajaran

Dosen

1 I-II Clinical 
epidemiology

Lecture Dr. 

Soemak

to 

SpA(K)

2 III Clinical 

Assessment 

and clinical 

question

Clinical assessment

Differential diagnosis

The problem oriented 

medical record

Lecture,

discussion and

task

Prof. 

DR. A 

Rudijant

o, 

SpPD-

KEMD

3 IV Acquire of 

evidence

Type of study design 

Level of Evidence

Browsing the websites 

of well known publisher

Lecture, internet 

browsing of 

article (practical)

Prof. 

DR. A 

Rudijant

o, 

SpPD-

KEMD

4 V Critical 

appraisal

Usefulness

Applicability

Clinical Importance

Lecture and 

discussion, task

M. 

Saifur 

Rohman

, SpJP

5 VI Integrating 

Critical 

Appraisal and 

Clinical 

expertise

Assesment of 

properness to clinical 

question

Lecture, case 

presentation and 

discussion

M. 

Saifur 

Rohman

, SpJP

6

VII Evaluation of 

EBM 

application

Efectiveness, efficar 

and safety

Specific condition to 

consider

Lecture, case 

presentation and 

discussion

M. 

Saifur 

Rohman

, SpJP



7. VIII How to apply 

EBM on

diagnose and 

treatment in 

clinical practice

EBM in pediatric 

clincal practice

Lecture, case 

presentation and 

discussion

Dr. 

Soemak

to, 

SpA(K)

8 VIII UAS Short Essay All

Catatan: 
Strategi Pembelajaran :  misal Kegiatan Presentasi dan Diskusi merupakan pengungkapan 
secara oral dari kegiatan Penulisan Scientific Paper  (….atau yang lain sesuai dengan sifat 
keilmuan masing-masing)

      F. MONITORING DAN UMPAN BALIK

Monitoring dilakukan untuk mengukur ketercapaian target pembelajaran, diharapkan 

dari hasil monitoring dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan 

penyesuaian materi dan strategi tehnik pembelajaran. Proses monitoring dalam 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kuis singkat terutama untuk mengetahui 

apakah materi yang ditargetkan untuk didiskusikan  secara kelompok kecil mahasiswa 

dapat berjalan sesuai rencana.

a. Umpan balik dari manusia dan staf pengajar untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar

b. Absensi 

G. PENILAIAN

Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa mengenai 

ketercapaian kompetensi  melalui materi perkuliahan dan praktikum (kalau ada), 

sedangkan evaluasi formatif  digunakan untuk mengukur proses pembelajaran yang 

berlangsung, misalnya dengan  quist, umpan balik langsung tentang materi yang 

sudah di sampaikan dan menjadi dasar materi selanjutnya. 

Evaluasi berdasar pada aktivitas diskusi dan presentasi tugas (Journal Reading) 

dapat mempunyai persentasi penilaian cukup besar karena secara afektif dan 

psikomotorik dapat di tunjukkan oleh mahasiswa. 



Karya ilmiah tersebut harus dipresentasikan  dalam kelas untuk 

mempertanggungjawabkan buah pikirnya dengan pemikiran mahasiswa yang berperan 

aktif dan dosen sebagai pendamping dalam kelompok tersebut untuk menjelaskan 

permasalahan yang belum terpecahkan dengan benar.

Evaluasi terhadap hasil pembelajaran dapat dilihat dari hasil-hasil mandiri, pekerjaan 

rumah (PR), tugas presentasi dan quis yang dilakukan secara berkala sehingga 

diharapkan penguasaan materi oleh mahasiswa dapat tercapai dengan baik. Untuk 

mengevaluasi proses pembelajaran, maka rangkuman dari monitoring kegiatan 

mingguan dapat dipelajari untuk selanjutnya diperlukan pemikiran tentang tindakan 

perbaikan. Perbaikan tersebut misalnya tugas kepada mahasiswa perlu ditingkatkan 

atau tidak, atau apakah handout yang disediakan harus direvisi ulang, dsb. Hambatan-

hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kuliah harus dicatat. Jika 

memungkinkan, permasalahan tersebut harus langsung diatasi, tetapi jika tidak 

memungkinkan, maka dapat dijadikan rekonstruksi  RPKPS  untuk perbaikan sistem 

perkuliahan di tahun  penyajian  berikutnya. 

Penilaian didasarkan pada prestasi mahasiswa dalam mengerjakan aktivitas 

pembelajaran, yaitu :

- Ujian Tengah Semester/tugas  dengan bobot  20%

- Ujian Akhir Semester dengan bobot 30%

- Presentasi dan diskusi dengan bobot 20%

- Pembuatan Karya ilmiah dengan bobot 30%

Contoh bentuk penilaian :

- Short Answer Test 

- Formal assessment by written examination 

- Individual presentation of a scientific paper

I. DAFTAR PUSTAKA YANG DIREKOMENDASIKAN

Handout materi kuliah akan diberikan diawal kuliah atau pada minggu ke dua 

perkuliahan dengan soft copy dalam CD. Setiap mahasiswa diharuskan mempelajari 

handout yang sudah dimiliki untuk memperlancar jalannya penyampaikan materi dan 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi kuliah. Mahasiswa dituntut secara 

internally driven aktif mengakses sumber-sumber pustaka yang mendukung proses 

transfer of knowledge. 


