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ABSTRAK 
 

LATAR BELAKANG: Histologi merupakan salah satu cabang fundamental kedokteran 
yang dipelajari dengan metode konvensional sejak lama. Metode ini menghadapi tantangan di 
era Kurikulum Berbasis Kompetensi terutama di negara berkembang berupa keterbatasan 
waktu, sarana dan sumber daya manusia. Inovasi media pembelajaran di bidang histologi 
berkembang dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya dengan e-learning.  
TUJUAN: Mengoptimalkan penerapan prinsip student-centered learning untuk 
meningkatkan kompetensi integrasi histofisiologi jaringan tubuh dan kepuasan mahasiswa 
peserta Mata Kuliah Endokrin Reproduksi (1.5), Sistem Uropoetika (1.6) dan Sistem 
Gastrointestinal (1.7) di Program Pendidikan Dokter FK UII.  
METODE: Studi deskriptif pada mahasiswa semester 2 TA 2014/2015 yang mengikuti 
histologi pada ketiga mata kuliah, yaitu Blok 1.5, 1.6 dan 1.7 dengan jumlah 173, 172 dan 
156 peserta. Sebagai pembanding, digunakan data sekunder dari mahasiswa peserta Blok 
yang sama pada TA 2013/2014 yang menggunakan metode konvensional. E learning yang 
diterapkan pada ketiga mata kuliah berupa modul lecture, virtual slide, quizzlet, animasi dan 
Computer-Assisted Learning untuk tiap topik pembahasan. Keseluruhan modul ini dapat 
diakses dalam laman Learning Management System (LMS) FK UII. Evaluasi dilakukan 
dengan melihat capaian kompetensi pada ujian akhir Blok dan survei kepuasan mahasiswa.  
HASIL: Nilai praktikum mahasiswa dengan secara umum mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya (Blok 1.6: 77,09 dibandingkan 75,43 dan 75,39 pada blok 
1.7 dibandingkan 74,89) pada tahun sebelumnya, kecuali pada Blok 1.5 terjadi penurunan 
(60,32 dibandingkan 63,08 pada tahun sebelumnya). Analisis Digital Mark Reader pada soal 
ujian menunjukkan capaian tujuan pembelajaran adalah 77% pada Blok 1.5, 86% pada Blok 
1.6 dan 80% pada Blok 1.7. Sejumlah 79,80% mahasiswa puas dengan pelaksanaan 
pelaksanaan e learning pada ketiga Blok.  
KESIMPULAN: Metode e-learning histologi meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 
integrasi histofisiologi pada Mata Kuliah 1.5, 1.6 dan 1.7 di Program Pendidikan Dokter FK 
UII serta memberikan kepuasan bagi mahasiswa peserta dalam mengikuti ketiga mata kuliah. 
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ABSTRACT 
 

BACKGROUND: As one of the fundamental topics in medical curricula, histology has been 
taught conventionally since long time ago. This methode faced many challenge in 
Competency Based Curriculum Era such as limitation of time, facilities and resources. 
Learning media inovation such as e-learning has been implemented in histology nowadays in 
many countries.  
TUJUAN: Optimize student-centered learning principal to improve tissue structure and 
function integration’s competency and student acceptance in Block Endocrine and 
Reproduction (1.5), Uropoetica (1.6) and Gastrointestinal (1.7) di Faculty of Medicine 
Islamic University of Indonesia.  
METHODE: Descriptive study was held on 2nd semester student 2014/2015 studied 
histology in Block 1.5, 1.6 dan 1.7, respectively 173, 172 and 156 students. As comparison, 
secondary data from student enrolled same Block in previous year which studied 
conventionally. E-learning was conducted in lecture, virtual slide, quizzlet, animation and 
Computer-Assisted Learning modules of each topic in Learning Management System (LMS) 
FK UII. Evaluation were applicated on students’ performance in final Block exam and 
students acceptance.  
RESULT: Histology laboratory evaluation showed improvement in Block 1.6 and 1.7 (77,09 
compared with 75,43 in previous year and 75,39 to 74,89 previeous year), except in Block 1.5 
(60,32 compared with 63,08). Digital Mark Reader analysis on students final exam showed 
learning objective achievement were 77 % for Block 1.5, 86% for Block 1.6 and 80% for 
Block 1.7). Students’ acceptance was 79,80%. 
CONCLUSION: E-learning histology improved students’ competency on tissue structure 
and function integration in Block 1.5, 1.6 and 1.7 in Faculty of Medicine Islamic University 
of Indonesia and acceptance rate among student was high.  
 

 
  



INTRODUKSI 
Histologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang telah dijadikan salah 

satu bagian dari bagian fundamental kurikula biomedis sejak lama (Coleman, 2009). 
Kegiatan praktikum histologi secara konvensional menggunakan mikroskop telah digunakan 
oleh sekolah kedokteran sejak tahun 1870 dengan prinsip optik untuk menjelaskan dengan 
detil struktur jaringan dengan berbagai perbesaran dan pewarnaan agar diperoleh rekonstruksi 
struktur jaringan dan fungsi dari struktur tersebut (Gartner, 2003). Metode ini memiliki 
kelemahan antara lain membutuhkan waktu, tenaga dan sarana yang banyak sehingga 
penggunaan metode ini semakin mengalami penurunan (Bloodgood, 2006). Model 
pembelajaran ini dianggap kurang sesuai dalam menghadapi kemajuan reformasi kurikulum 
yang menyebabkan pengurangan waktu belajar, memerlukan ruangan dan peralatan (Paulsen 
et al., 2000), serta kurang mampu mengintegrasikan pengajaran konsep anatomi (makro dan 
mikroanatomi) dengan fisiologi (Kumar et al., 2006). 

Dalam beberapa dekade terakhir, telah berkembang beberapa inovasi dalam 
pembelajaran histologi. Salah satunya adalah dengan penerapan e-learning di bidang 
histologi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan atau menggantikan strategi 
pembelajaran tradisional. Virtual microscopy (VM) adalah suatu program berbasis komputer 
yang memungkinkan menayangkan dan mengarahkan gambar pindaian komersial maupun 
gambar dari mikroskop yang telah dilengkapi kamera (Triola dan Holloway, 2011). Metode 
ini juga dapat diterapkan dengan cara yang lebih sederhana dengan menggunakan modifikasi 
virtual slide yang menampilkan citra dari beberapa sediaan. Pada citra ini dapat diberikan 
anotasi sesuai dengan struktur yang ditampilkan (Anyanwu et al., 2012). Selain dengan 
metode VM, metode pembelajaran e-learning juga dapat dilakukan dengan belajar melalui 
komputer mandiri (stand-alone) dengan menggunakan metode pembelajaran yang 
menggunakan sistem instruksional dibantu computer (computer-assisted learning=CAL). 
Melalui metode ini, penjelasan suatu struktur dapat dilakukan dengan ilustrasi skema grafis 
maupun animasi yang dilengkapi gambar riil struktur yang relevan yang didapatkan dari 
gambaran mikroskopik. Metode pembelajaran CAL bersifat interaktif, sehingga pada 
program ini juga dapat ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman dan penguasaan materi dari mahasiswa dengan prinsip self-assessment (Morgil et 
al., 2005). Metode ini dapat diintegrasikan dengan jaringan internet atau dengan 
menggunakan CD-ROM apabila terdapat keterbatasan akses internet atau keterbatasan 
besaran bandwith internet (Lei et al., 2005).  Penggunaan berbagai bentuk program 
computer-assisted learning semakin meluas di Amerika Serikat dan metode ini banyak 
digunakan untuk menyempurnakan metode pembelajaran konvensional dengan mikroskop 
(Bloodgood dan Ogilvie, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat 
penerapan web-based e-histology learning dengan mengoptimalkan penerapan prinsip 
student-centered learning untuk meningkatkan kompetensi integrasi struktur dan fungsi 
jaringan tubuh dan kepuasan mahasiswa peserta Mata Kuliah Endokrin Reproduksi, Sistem 
Uropoetika dan Sistem Gastrointestinal di Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 
Universitas Islam Indonesia.  
 

LANDASAN TEORI 

Histologi dalam ilmu kedokteran sering diajarkan untuk mengetahui hubungan antara 
struktur normal dan fungsinya dalam mempertahankan homeostasis atau yang biasa dikenal 
dengan histofisiologi. Ilmu ini juga mampu menjembatani ilmu makroskopis ke ilmu 
molekular seperti biokimia dan farmakologi. Pemahaman mengenai struktur jaringan yang 
normal pada histologi juga dapat dijadikan suatu perbandingan untuk mendeteksi adanya 
kelainan jaringan pada suatu organ (patologi) (Coleman, 2009). Kegiatan praktikum histologi 



secara konvensional menggunakan mikroskop mengalami pasangsurut penggunaannya 
selama abad ke-20 (Blake et al., 2003). Metode ini juga mengalami tantangan pada 
perkembangan dunia pendidikan kedokteran dengan kurikulum yang terbatas waktu, dan 
perkembangan metode pembelajaran baru termasuk pembelajaran dalam kelompok kecil 
(small group) (Triola and Holloway, 2011). 

Beberapa inovasi yang melibatkan aplikasi teknologi berbasis media elektronik (e-
learning) telah diterapkan untuk mempelajari histologi. Metode pembelajaran melalui e-
learning merupakan pembelajaran dewasa (adult learner), mahasiswa dapat memilih tujuan 
belajar mana yang lebih harus diketahuinya, mahasiswa dapat menyesuaikan waktunya 
sendiri. E-learning dan sejalan dengan sistem pembelajaran Student Centered Learning yang 
digunakan di FK UII. Pembelajaran komunikasi domain cognitive melalui e-learning telah 
diteliti bermanfaat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Melalui metode ini mahasiswa 
dapat berdiskusi dengan staf edukatif maupun teman lain, tidak secara langsung, yang justru 
memberi kesempatan untuk berpikir lebih dahulu, dan melakukan refleksi untuk kemudian 
menanggapi dengan hati-hati (Wiecha et al., 2003). 

Salah satu penerapan e-learning dalam jaringan adalah dengan menggunakan Virtual 
Microscopy. Pada VM, ditampilkan Virtual slides (VS) yang berupa gambar digital dari 
sediaan histologis yang memiliki resolusi tinggi yang dapat ditampilkan, digerakkan dan 
diperbesar pada layar suatu komputer. Metode baru yang dikembangkan untuk mengatasi 
keterbatasan waktu dan sarana ini mulai digunakan pada awal abad ke-21 dengan 
peningkatan penggunaan komputer dan web pada sistem pembelajaran kedokteran. Teknologi 
berkembang menuju ke pemindaian sediaan histologi dan teknologi digitalisasi serta 
pemadatan file gambar. File ini dapat disimpan dalam cakram ataupun web atau dapat segera 
diamati dengan komputer yang dilengkapi dengan viewer yang sesuai (Blake et al., 2003). 
Metode ini menggunakan prinsip digitalisasi informasi dari sediaan histologi pada perbesaran 
kuat (400x), menyimpan dalam bentuk padat dan dihubungkan dengan web (Harris et al., 
2001). Dengan mengakses gambar ini pada web browser dan viewer yang sesuai, mahasiswa 
dapat mendapatkan informasi yang mendekati gambaran dari hasil pengamatan mikroskopik 
(Evans et al., 2000). Program ini dapat dihubungkan dengan jaringan internet sehingga 
mahasiswa dapat mengakses tanpa kendala ruang dan waktu. 

Pendidikan berbasis komputer (Computer-Based Education) telah muncul pada tahun 
1960-an, sejak pertama kali dikembangkan program pembelajaran berbasis komputer 
(Computer-Based Instruction). Computer-Based Instruction (CBI) merupakan bentuk aplikasi 
komputer yang diterapkan dalam pembelajaran. Pada awalnya, penerapan Computer-Based 
Education popular menggunakan program Computer-Assisted Instruction (CAI), Computer-
Assisted Learning (CAL), Computer-Managed Instruction (CMI), Computer-Assisted Testing, 
dan Computer-Assisted Guidance (Soekartiwi, 2007). 

Bentuk CAI, CBI dan CAL seringkali digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi 
komputer dalam pembelajaran. Computer-Assisted Learning mampu menjangkau strategi 
belajar yang lebih luas dan kompleks, karena CAL mengaplikasikan pendekatan belajar 
terprogram, dimana upaya mahasiswa dalam mencapai kompetensi dilakukan kegiatan belajar 
melalui tahapan-tahapan pembelajaran tertentu. Bentuk pembelajaran dengan CAL biasanya 
diinteprestasikan sebagai suatu pendekatan komputer untuk menyampaikan informasi kepada 
mahasiswa, sehingga banyak bentuk CAL mengacu pada program komputer drill and 
practice serta tutorial (Jolliffe, 2001). Program CAL memungkinkan integrasi beberapa 
materi keilmuan di dalam suatu modul. Jika diterapkan pada fase pertama pendidikan dasar 
kedokteran, dapat dilakukan integrasi struktur makroskopis organ pada organisme manusia, 
maupun dengan struktur mikroskopisnya, atau dengan fungsi suatu organ secara makros 
maupun pendekatan fungsi secara histologis maupun secara selular (Anyanwu et al., 2012). 
Pada fase pemahaman terhadap proses patologis integrasi materi dapat dilakukan antara 



materi struktur fungsi normal dengan proses kejadian penyakit dan pendekatan terapeutik 
yang sesuai (Kumar et al., 2006). 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini melibatkan suatu studi deskriptif pada mahasiswa Program Sarjana Pendidikan 
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia semester 2 tahun akademik 
2014/2015 yang sedang mengikuti pembelajaran histologi pada ketiga mata kuliah, yaitu 
Mata kuliah Endokrinologi dan Reproduksi, Mata Kuliah Sistem Uropoetika dan Sistem 
Digestivus pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Seluruh peserta blok ini 
menjadi subyek penelitian ini dengan penerapan metode e-learning dalam pembelajaran 
histologi sebagai pelengkap/adjuvan metode konvensional. Sebagai pembanding, digunakan 
data dari mahasiswa peserta Mata kuliah yang sama pada tahun akademik sebelumnya yang 
menggunakan metode konvensional (metode dengan 1 sesi kuliah tatap muka (120 menit) 
dilanjutkan dengan 1 sesi praktikum (120 menit) untuk tiap topik pembelajaran. Sesi 
laboratorium melibatkan penggunaan mikroskop cahaya untuk mengamati struktur normal 
jaringan pada sediaan histologis. Jumlah total peserta  adalah 501 peserta yang terdiri dari   
Mata Kuliah Endokrin dan Reproduksi sejumlah 173 peserta, Sistem Uropoetika sejumlah 
172 peserta dan Sistem Digestivus sejumlah 156 peserta.  
Persiapan  
E-learning yang diterapkan pada ketiga mata kuliah adalah dalam bentuk modul berupa 
modul virtual slide, modul quizzlet dan modul Computer-Assisted Learning untuk tiap topik 
pembahasan. Keseluruhan modul ini dapat diakses dalam laman web pembelajaran Learning 
Management System (LMS) FK UII pada alamat kuliah.fkuii.org. Semua mahasiswa peserta 
Mata Kuliah Blok dapat mengakses laman ini dengan mendaftarkan pada pengelola 
administrasi Laboratorium Komputer FK UII untuk mendapatkan usernama dan password. 
Di laman LMS FK UII ini juga dapat diakses profil Departemen Histologi, yang berisi visi 
dan misi Departemen Histologi, biodata dosen dan staf di Departemen Histologi beserta foto 
dan riwayat hidup singkat serta tujuan pembelajaran e-learning untuk setiap mata 
kuliah/Blok. Persiapan modul dilaksanakaan sebelum atau sejalan dengan pelaksanaan mata 
kuliah. Tiap topik pada mata kuliah memiliki lima modul, yaitu: modul virtual slide, modul 
quizzlet, modul lecture/materi kuliah, modul Computer-Assisted Learning, dan modul 
animasi.  
Modul virtual slide disusun dengan cara mengambil fotomikrograf dari berbagai jaringan 
(dalam berbagai potongan, berbagai pewarnaan dan perbesaran) dengan mikroskop Olympus 
CX41RF terintegrasi dengan kamera digital Olympus E 330. Hasil foto disimpan dalam 
bentuk file jpg. Beberapa gambar juga diambil dengan mikroskop Olympus CX21 yang 
terhubung dengan Optilab dan piranti lunak Optilab viewer. Hasil gambar ini kemudian diberi 
anotasi dan dikompilasi menjadi suatu file dengan perangkat lunak PowerPoint. Gambar 
sediaan dikelompokkan berdasarkan sistem organ dan topik. Tiap topik berisi 40-100 variasi 
gambar. Integrasi dengan jaringan internet dilakukan dengan program JOMLA CMS 
(Content Management System). Virtual slide ini diakses dalam jaringan internet dengan 
meng-klik tanda virtual slide sesuai topik yang diinginkan. Pada halaman muka tiap topik 
diberikan daftar judul gambar yang bisa diakses. Dengan meng-klik pada judul gambar yang 
diinginkan mahasiswa dapat mengamati gambar detail dari jaringan yang dimaksud. Ilustrasi 
gambar juga dilengkapi narasi yang sesuai dan menu pilihan untuk menunjukkan label pada 
struktur-struktur tertentu yang khas dan bermakna fisiologis. Modul ini juga dilengkapi 
pilihan untuk menampilkan label pada struktur/bagian jaringan yang ada. Dengan meng-klik 
pada simbol yang disediakan, mahasiswa dapat memilih apakah ingin menampilkan label 
atau tidak. 



Modul quizzlet berisi kuis dalam bentuk isian singkat, soal pilihan ganda dengan jawaban 
tunggal  (Multiple Choice Question) dengan gambar yang tersedia. Gambar yang disediakan 
dapat berasal dari gambar sediaan yang telah dimuat dalam modul virtual slide maupun diluar 
virtual slide. Tiap soal pada quizzlet ini memiliki satu pertanyaan yang bersifat identifikasi 
struktur maupun penjelasan fungsi. Pertanyaan-pertanyaan pada modul quizzlet  
dikelompokkan berdasarkan sistem organ dan topik. Tiap topik berisi 30-40 soal. Integrasi 
dengan jaringan internet dilakukan dengan program Moodle Learning System). Perancangan 
kuis ini dilengkapi dengan jawaban yang benar dan pembahasan. Dengan meng-klik ikon 
Check mahasiswa dapat mengetahui apakah jawabannya benar atau salah beserta 
pembahasannya sehingga mahasiswa dapat melakukan evaluasi secara mandiri tiap soal. Pada 
akhir program, mahasiswa dapat mengetahui total skor dari keseluruhan kuis sehingga 
mahasiswa dapat mengetahui kemampuan penguasaan materi secara menyeluruh untuk topik 
tertentu. Modul quizzlet terdiri dari lima topik bahasan, mahasiswa dapat mengakses modul 
quizzlet yang diinginkan dalam jaringan internet dengan meng-klik tanda quizzlet sesuai topik 
yang diinginkan. 
Modul Computer Assisted Learning. Program ini berbentuk aplikasi yang dapat diunduh oleh 
member dan mempergunakan program ini di komputer masing-masing tanpa membutuhkan 
jaringan internet. Program ini berisi penjelasan mengenai struktur-struktur dalam jaringan 
tubuh beserta fungsi dan mekanisme kerja dari struktur tersebut. Program CAL disusun 
dengan menggunakan perangkat lunak Adobe flash C6. Program ini berisi penjelasan 
mengenai materi yang dilengkapi dengan animasi, ilustrasi skema untuk mempermudah 
penjelasan suatu konsep. Integrasi materi yang diterapkan pada program CAL dilakukan 
dengan bidang ilmu lain seperti anatomi, biokimia dan fisiologi. Dalam modul ini juga 
terdapat beberapa pertanyaan singkat mengani pemahaman mahasiswa yang dilengkapi 
dengan jawaban dan pembahasan. Modul CAL terdiri dari lima topik bahasan, mahasiswa 
dapat mengunduh modul CAL yang diinginkan dengan meng-klik tanda CAL sesuai topik 
yang diinginkan. Dengan perangkat lunak Adobe flash C6 mahasiswa dapat membuka modul 
ini tanpa jaringan internet. 
Modul lecture disusun dengan perangkat lunak PowerPoint. File ini adalah file yang 
disampaikan pada saat perkuliahan didaktik. Materi ini diunggah sebelum perkuliahan 
dilakukan dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa lebih awal dengan materi tersebut. 
Materi ini dirancang agar dapat diunduh oleh mahasiswa. Dengan perangkat lunak Power 
point mahasiswa dapat membuka modul ini tanpa jaringan internet. 
Modul animasi. Modul ini berisi tautan dengan situs youtube.com unuk menampilkan video 
animasi yang berhubungan dengan topik pada indeks modul animasi.  
Semua modul diunggah pada situs laman web Learming Management System (LMS) Fakultas 
Kedokteran Universitas Islam Indonesia pada kuliah.fkuii.org. Pengelolaan laman ini hanya 
dapat dilakukan oleh dosen dan administrator dengan menggunakan username dan password 
khusus.  
 
Prosedur 
Mahasiswa yang mengikuti program ini telah memiliki pengalaman belajar histologi dengan 
metode konvensional pada semester sebelumnya. Metode konvensional dilakukan dengan 1x 
kuliah tatap muka selama 120 menit dilanjutkan dengan 1 sesi praktikum (100 menit) untuk 
setiap topik. Tiap mahasiswa telah memiliki akun di LMS FK UII dengan cara mendaftarkan 
diri di Laboratorium Komputer FK UII pada awal studi. Pada semester ini, metode e-learning 
ini digunakan sebagai metode tambahan untuk melengkapi metode konvensional. Semua 
mahasiswa dapat mengakses modul dengan menggunakan username dan password. Pada 
awal program, dilakukan sosialisi mengenai metode pembelajaran dilanjutkan dengan 
perkuliahan didaktik selama 1x120 menit untuk setiap topik. Sesi praktikum dilakukan 



sebanyak 1x120 menit setiap topik menggunakan mikroskop cahaya dengan rasio 
penggunaan 1-3 mahasiswa tiap mikroskop. Pengaksesan modul-modul yang terdapat di e-
learning bersifat volunter kecuali untuk modul quizzlet yang dijadikan syarat kepesertaan 
ujian atau praktikum. Rentang waktu yang diberikan untuk mengerjakan modul quizzlet 
setiap topik adalah 2 minggu. Dalam rentang waktu tersebut mahasiswa bebas mengakses dan 
mengerjakan modul tersebut. Untuk modul lain tidak dilakukan pembatasan waktu akses.  
 
Evaluasi 
Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan membandingkan nilai praktikum 
mahasiswa tahun akademik 2014/2015 dengan tahun akademik sebelumnya yang 
mendapatkan metode konvensional. Pada tahun 2014/2015, metode evaluasi yang dilakukan 
adalah pre tes, post tes, ujian Responsi dan Ujian Blok. Pre tes dan post tes dilakukan 
sebelum dan setelah praktikum praktikum, sedangkan Ujian Responsi dan Ujian Blok 
dilaksanakan pada akhir blok. Pertanyaan pada pre tes dan post tes disusun oleh dosen 
pengampu, dengan materi sesuai topik praktikum. Pengumuman mengenai ujian akhir Blok 
dilakukan 3 minggu sebelum pelaksanaan. Soal Ujian Akhir Blok terdiri dari Ujian 
Praktikum (Responsi) dan Ujian Tulis Blok. Sebanyak 10-15 sediaan dipilih untuk Ujian 
Responsi. Tiap sediaan memiliki kisaran 2-4 pertanyaan yang terdiri dari identifikasi 
keseluruhan sediaan, identifikasi area/sel terfokus dari sediaan,  dan fungsinya. Soal ujian 
berbentuk esai pendek dengan batasan waktu (1 menit). Pada Blok 1.5, metode Ujian 
Responsi menggunakan berbagai sediaan dan berbagai perbesaran sediaan yang dipasang 
pada 15 mikroskop yang dilengkapi dengan penunjuk.  Pada Blok 1.6 dan 1.7 Ujian Responsi 
menggunakan gambar sediaan yang diolah dengan perangkat lunak PowerPoint dilengkapi 
dengan anotasi dan soal ujian. File ini ditayangkan pada layar dengan menggunakan 
proyektor elektronik (Hitachi CP WU 8450). Tiap tampilan memiliki kisaran 2-4 pertanyaan 
yang terdiri dari identifikasi keseluruhan sediaan, identifikasi area/sel terfokus dari sediaan,  
dan fungsinya Waktu yang disediakan adalah 1 menit untuk tiap tampilan sebelum secara 
otomatis bergeser pada tampilan selanjutnya. Komponen nilai praktikum histologi disusun 
dengan proporsi: 30% pre tes, 30 % pos tes dan 40% Responsi. Ujian Tulis Blok terdiri dari 
80-90 soal yang disusun oleh beberapa Departemen yang terlibat dalam tiap Blok. Soal Ujian 
tulis telah mendapatkan review dari Medical Education Unit untuk kesesuaian dengan cetak 
biru ujian dan kompetensi yang akan diujikan, kesesuaian tujuan pembelajaran dan 
redaksional soal.  
 
Analisis  
Analisis terhadap soal ujian dilakukan dengan Analisis Digital Mark Reader (DMR) sesuai 
dengan rekomendasi Medical Education Unit Program Pendidikan Dokter FK UII. Dilakukan 
analisis proporsi mahasiswa yang menjawab dengan betul soal ujian Blok pada populasi 
peserta Ujian. Tingkat Kesulitan soal diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu: < 0,40 artinya 
soal dijawab dengan benar oleh 0 sampai 40% mahasiswa sehingga dikategorikan soal yang 
sulit. Tingkat kesulitan soal 0,41-0,80 artinya sejumlah 40% sampai 80% mahasiswa mampu 
menjawab dengan benar (kesulitan soal yang ideal) sedangkan soal sengan tingkat kesulitan > 
0, 80 dikategorikan soal yang mudah karena dapat dijawab dengan benar oleh >80% 
mahasiswa.   
 
HASIL 

Program ini dilaksanakan pada kurun waktu 4 Mei 2015 sampai dengan 14 Agustus 
2015. Pada pelaksanaan blok 1.5 Endokrin dan Reproduksi (4 Mei 2015-5 Juni 2015) menu 
yang dapat diakses oleh mahasiswa adalah Lecture, Virtual slide, Quizzlet, CAL, dan animasi 
(Tabel 1). Seluruh peserta Blok 1.5 lulus praktikum histologi dengan nilai rerata 60,32. 



Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan (nilai tahun lalu 63,08). 
Gambar 1 menampilkan rerata nilai praktikum di tiga Blok pada tahun akademik 2013/2014 
dan 2014/2015. Wawancara mendalam pada mahasiswa menunjukkan hasil yang menurun ini 
karena perbedaan metode evaluasi yang digunakan pada waktu Ujian Responsi. Jumlah 
materi yang cukup banyak juga menjadi alasan menurunnya performa mahasiswa dalam Blok 
ini (pada tahun akademik 2013/2014 hanya ada 2 modul, berupa sistem reproduksi wanita 
dan sistem reproduksi pria sedangkan pada tahun akademik 2014/2015 terdapat tambahan 
modul sistem endokrin). Analisis DMR soal Ujian Blok menunjukkan capaian tujuan 
pembelajaran yang diujikan dalam Blok 1.5 adalah 77 %. Angka ini mengalami peningkatan 
dibandingkan dibandingkan TA 2013/2014 (68%). Prosentasi soal yang dijawab dengan 
benar oleh 40-80% mahasiswa adalah (DMR 0,4-0,80) 56%, sedangkan sebanyak 21% soal 
dijawab dengan benar oleh > 80% mahasiswa. Hasil analisis DMR pada soal Ujian Blok 1.5 
TA 2013/3014 dan 2014/2015 sebagaimana dicantumkan dalam Gambar 2. 

 
Tabel 1. Materi pada laman e-learning histology di LMS FK UII 
Mata Kuliah Modul 

virtual slide 
Modul 
quizzlet 

Modul 
CAL 

Modul 
lecture 

Modul 
animasi 

Blok 
Endokrinologi & 
Reproduksi 

Sistem 
Reproduksi 
Pria 

Sistem 
Reproduksi 
Pria 

Sistem 
Reproduksi 
Pria 

Sistem 
Reproduksi 
Pria 

Sistem 
Reproduksi 
Pria 

Sistem 
Reproduksi 
Wanita  

Sistem 
Reproduksi 
Wanita  

Sistem 
Reproduksi 
Wanita  

Sistem 
Reproduksi 
Wanita  

Sistem 
Reproduksi 
Wanita 

Sistem 
Endokrin 

Sistem 
Endokrin 

Sistem 
Endokrin 

Sistem 
Endokrin 

Sistem 
Endokrin 

Blok Sistem 
Uropoetika 

Sistem 
Uropoetika 

Sistem 
Uropoetika 

Sistem 
Uropoetika 

Sistem 
Uropoetika 

Sistem 
Uropoetika 

Blok Sistem 
Gastrointestinal 

Sistem 
Gastro-
intestinal 

Sistem 
Gastro-
intestinal 

Sistem 
Gastro-
intestinal 

Sistem 
Gastro-
intestinal 

Sistem 
Gastro-
intestinal 

Interaksi dengan 
media 
pembelajaran 

+ ++ + - - 

Sistem operasi dalam 
jaringan 

dalam 
jaringan 

di luar 
jaringan 

di luar 
jaringan 

dalam 
jaringan 

 

 

Gambar 1. Perbandingan nilai Praktikum Histologi TA 2013/2014 dan TA 2014/2015   
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Gambar 2. Perbandingan DMR Soal Ujian Blok 1.5 TA 2013/2014 dan TA 2014/2015                     

   

Gambar 3. Perbandingan DMR Soal Ujian Blok 1.6 TA 2013/2014 dan TA 2014/2015      
 
Pada pelaksanaan e-learning histology blok 1.6 Sistem Uropoetika (8 Juni 2015-3 Juli 

2015), menu yang dapat diakses oleh mahasiswa adalah Lecture Sistem Uropoetika, Virtual 
slide Sistem Uropoetika, Quizzlet Sistem Uropoetika, CAL Sistem Uropoetika, dan animasi 
Sistem Uropoetika. Antarmuka beberapa modul dengan topik yang berbeda dapat dilihat pada 
Gambar 4. Metode evaluasi Ujian Responsi Blok 1.6 menggunakan slide powerpoint dengan 
gambar yang diambil dari sediaan yang dipraktikumkan. Seluruh peserta Blok 1.6 lulus 
praktikum histologi dengan nilai rerata 77,09. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini 
mengalami peningkatan (Gambar 1). Capaian tujuan pembelajaran yang diujikan dalam Blok 
1.6 adalah 86 %, sama dengan TA 2013/2014. Prosentasi soal yang dijawab dengan benar 
oleh 40-80% mahasiswa adalah (DMR 0,4-0,80) 64%, sedangkan sebanyak 22% soal dijawab 
dengan benar oleh > 80% mahasiswa (Gambar 3). 

Pada pelaksanaan e-learning histology blok 1.7 Sistem Digestivus (6 Juli 2015-14 
Agustus 2015), menu yang dapat diakses oleh mahasiswa adalah Lecture Sistem Digestivus, 
Virtual slideSistem Digestivus, Quizzlet Sistem Digestivus, CAL Sistem Digestivus, dan 
animasi Sistem Digestivus. Metode evaluasi Ujian Responsi Blok 1.7 menggunakan slide 
powerpoint dengan gambar yang diambil dari sediaan yang dipraktikumkan. Seluruh peserta 
Blok 1.7 lulus praktikum histologi dengan nilai rerata 75,39. Capaian tujuan pembelajaran 
yang diujikan dalam Blok 1.7 adalah 80%, meningkat jika dibandingkan dengan TA 
2013/2014 (79%). Prosentasi soal yang dijawab dengan benar oleh 40-80% mahasiswa adalah 
47% (DMR 0,4-0,80), sedangkan sebanyak 33% soal dijawab dengan benar oleh > 80% 
mahasiswa  (Gambar 5).             
 

31%"

38%"

31%"

A. DMR Ujian Blok 1.5 
2013/2014 

0,0"<"DMR"<"0,4"

0,4"<"DMR"<"0,8"

0,8"<"DMR"<"1"

23%"

56%"

21%"

B. Analisis DMR Ujian Blok 1.5 
2014/2015 

0,0"<"DMR"<"0,4"

0,4"<"DMR"<"0,8"

0,8"<"DMR"<"1"

14%"

48%"

38%"

A. Analisis DMR Ujian Blok 1.6 
2014/2015 

0,0"<"DMR"<"0,4"

0,4"<"DMR"<"0,8"

0,8"<"DMR"<"1"

14%"

64%"

22%"

B. Analisis DMR Ujian Blok 1.6 
2014/2015 

0,0"<"DMR"<"0,4"

0,4"<"DMR"<"0,8"

0,8"<"DMR"<"1"



   

   

   

 

Gambar 4. Antarmuka beberapa menu yang dapat diakses pada laman web Learning 
Management System Departemen Histologi FK UII (A. Profil Staf, B. Learning Objective, C. 

Virtual slide, D. Lecture, E. Animasi, F. Quizzlet, G. Computer-Assisted Learning) 
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Gambar 5. Perbandingan DMR Soal Ujian Blok 1.7 TA 2013/2014 dan TA 2014/2015                     

 
Berdasarkan kuesioner kepuasan di tiap akhir Blok, sebagian besar mahasiswa merasa 

puas dengan pelaksanaan e-learning ini (rerata tingkat kepuasan pada 3 Mata kuliah) 79,80 
%. Modul yang dirasakan paling bermanfaat dalam menunjang persiapan Ujian Akhir Blok 
(responsi dan Ujian Tulis Blok) adalah virtual slide dan quizzlet. Hasil rekapitulasi kuesioner 
seperti dicantumkan pada tabel 2. Survei kepuasan juga dilakukan dengan metode wawancara 
mendalam terjadap 20 mahasiswa yang dipilih secara acak. Dari wawancara mendalam, 
kebanyakan mahasiswa mengakses modul quizzlet dan virtual slide (100%), 40 % CAL dan 
50% animasi. Hanya 10% mahasiswa mengakses modul lecture karena modul ini juga 
diberikan pada saat kuliah. Dari wawancara mendalam didapatkan alasan yang dominan 
adalah karena quizzlet digunakan sebagai syarat responsi/praktikum, modul virtual slide dan 
quizzlet membantu persiapan praktikum dan responsi karena tipe soal mirip dan gambar 
beserta narasi yang disediakan pada virtual slide dan quizzlet dianggap bermanfaat untuk 
menunjang persiapan  praktikum serta persiapan ujian (Responsi dan ujian Blok) dibanding 
buku petunjuk praktikum yang tidak berwarna (85% responden). Sebanyak 20% 
menyebutkan akses internet lambat sehingga hanya mengerjakan yang wajib saja dan sebagai 
tambahan dari buku petunjuk praktikum yang tidak berwarna. Untuk persiapan Ujian Blok 
mahasiswa lebih cenderung mempergunakan slide kuliah yang disalin setelah Kuliah Pakar di 
Ruang Kuliah, alih-alih mengunduh dari LMS yang telah diunggah di awal Blok. Oleh karena 
itu diperlukan sosialisasi yang lebih mendetil dan lebih gencar di awal program/awal Blok.  
 
Tabel 2. Rekapitulasi Kuesioner Kepuasan Mahasiswa 
Item Blok 1.5 (n=162) Blok 1.6 (n = 135) Blok 1.7 (n=83) 

Ya  Tidak %  Ya  Tidak %  Ya Tidak %  
Manfaat virtual slide 153   9 94,44 129 6 95,55 80 3 96,38 
Manfaat quizzlet 145 17 89,51 120 15 88,89 79 4 95,18 
Manfaat CAL 87 75 50,61 67 68 49,63 52 31 62,65 
Manfaat animasi 99 63 61,11 54 81 40 35 58 42,17 
Keberlanjutan pada 
Blok berikutnya 

149 13 91,97 113 22 83,70 72 11 86,75 

Keberlanjutan pada 
TA selanjutnya 

158 4 97,53 108 27 80 79 3 96,36 

Keterangan: %: prosentase kepuasan 
 

Sebagian besar mahasiswa merasakan manfaat modul-modul yang ada di LMS 
Departemen Histologi. Alasan yang tergali pada saat wawancara mendalam antara lain terasa 
lebih menyenangkan saat melakukan pembelajaran karena dilengkapi dengan gambar 
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berwarna dan bersifat interaktif, kemudahan akses media pembelajaran e-learning (di luar 
waktu terjadwal), dapat menambah/melakukan review pemahaman yang didapatkan pada saat 
kuliah/praktikum yang hanya sebentar, dengan modul e-learning dapat melakukan latihan 
untuk mengetahui pemahaman terhadap materi histologi. Kendala yang dirasakan antara lain 
keterbatasan bandwith internet yang menyebabkan lamanya waktu mengakses e-learning 
pada saat menjelang ujian.  

Mengenai keberlanjutan program di Blok atau tahun akademik selanjutnya sebagian 
besar mahasiswa setuju untuk dilanjutkan karena bermanfaat dan membantu pemahaman 
histologi. Sebagian besar mahsiswa tidak setuju jika metode e-learning diterapkan sebagai 
pengganti metode konvensional melainkan sebagai pelengkap dari metode konvensional 
(kuliah dan praktikum tetap diadakan sementara metode e-learning bisa di luar waktu 
terjadwal). Walaupun metode Responsi baru tahun ini diterapkan, seluruh mahasiswa 
menjawab metode evaluasi sesuai dengan metode dan materi pembelajaran di Histologi. 
Beragam masukan/saran diberikan oleh mahasiswa bagi peningkatan kegiatan e-learning ini, 
antara lain server internet diperbaiki/bandwidth ditambah agar lebih konektivitas lebih lancar, 
terutama menjelang ujian (>80% mahasiswa), materi diperbanyak lagi dan terus di-update 
supaya lebih memahami praktikum (40%), 40% mengusulkan tampilan yang lebih menarik 
dan penambahan suara/animasi yang lebih banyak serta sebagian kecil memberi masukan 
mengenai teknis e-learning, misal: ada gambar yang 1 gambar yang bisa memuat suatu organ 
secara penuh dan bisa digerakkan serta diatur perbesarannya, sehingga pemahaman lebih 
jelas, terutama pada preparat yang besar, quizzlet agar lebih responsif dan lebih cepat, 
pembuatan forum diskusi, dan lain-lain. Sedangkan saran bagi peningkatan kegiatan histologi 
secara umum antara lain: penambahan SDM pada saat praktikum (>50%), pengaturan waktu 
kuliah dan penambahan waktu praktikum jika memungkinkan untuk materi dengan jumlah 
preparat yang cukup banyak, pembuatan buku petunjuk praktikum berwarna atau semua 
modul ada di LMS dan bisa diunduh. 

 
PEMBAHASAN 

Makalah ini memberikan gambaran pelaksanaan e-learning di topik Histologi pada 
beberapa Mata Kuliah di Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam 
Indonesia. Secara umum, metode pembelajaran e-learning dapat meningkatkan kompetensi 
mahasiswa dalam bidang Histologi dan memberikan kepuasan pada mahasiswa peserta.  
Sebagai salah satu insitusi penyelenggara pendidikan kedokteran Prodi FK UII juga 
menghadapi tantangan klasik pendidikan di negara berkembang berupa jumlah mahasiswa 
yang cukup banyak (rerata mahasiswa > 155 dalam satu kelas) sehingga sering berhadapan 
dengan kendala keterbatasan fasilitas kelas, laboratorium, perlengkapan dan bahan, materi 
ajar dan sumber daya manusia. Di Prodi Pendidikan Dokter, kelas besar dibagi menjadi tiga 
kelas kecil untuk pelaksanaan praktikum untuk mendapatkan rasio 1: 1-2 mahasiswa tiap 
mikroskop. Hal ini meningkatkan jumlah jam dan energi yang dibutuhkan untuk melakukan 
pembelajaran.  

Koran (2002) dalam Soekartiwi mendefinisikan e-learning sebagai sembarang 
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau 
internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Perbedaan 
pembelajaran tradisional dengan e-learning yaitu pada kelas tradisional, dosen dianggap 
sebagai orang yang pintar dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada 
pelajarnya. Sedangkan didalam pembelajaran e-learning fokus utamanya adalah mahasiswa. 
Mahasiswa mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung-jawab untuk pembelajarannya. 
Suasana pembelajaran e-learning akan ‘memaksa’ mahasiswa memainkan peranan yang lebih 
aktif dalam pembelajarannya. Penerapan 2 metode e-learning pada metode ini dilakukan 
dengan belajar melalui komputer mandiri pada modul CAL dan lecture dan belajar melalui 



komputer dalam jaringan (online melalui modul virtual slide, quizzlet dan animasi). 
Pembelajaran berbasis Web mampu digunakan belajar untuk membentuk kompetensi 
mahasiswa melalui variasi tugas, menggunakan berbagai perangkat lunak, belajar 
berkolaborasi untuk suatu proyek dan tukar informasi (Soekartiwi, 2007). 

Modul yang dirasakan paling bermanfaat oleh mahasiswa terutama virtual slide dan 
quizzlet. Inovasi virtual slide telah banyak digunakan di institusi pendidikan kedokteran 
sebagai pelengkap metode pembelajaran histologi secara konvensional dan mendapatkan 
respons positif dari peserta dan pengampu (Lichnovka et al., 2013). Metode ini memiliki 
banyak keuntungan, antara lain keberadaannya yang melimpah, tampilan gambar yang baik 
serta dapat menampilkan gambar dari sampel yang langka dengan baik dan dapat diamati 
oleh banyak audiens secara simultan. Keterbatasan dalam pengamatan dengan mikroskop 
seperti pengaturan fokus, pewarnaan serta pencahayaan dapat diminimalisasi dengan metode 
ini (Blake et al., 2003). Sebanyak 3 modul dalam laman ini yang bersifat interaktif dibantu 
komputer (menerapkan prinsip Computer-Assisted Learning), yaitu modul virtual slide, 
modul quizzlet dan modul CAL. Modul virtual slide dan quizzlet terintegrasi dengan internet 
sehingga hanya bisa diakses dalam jaringan (secara online), sedangkan modul CAL dapat 
diunduh dari laman dan dapat dipelajari sewaktu-waktu. 

Penerapan metode e-learning ini dapat bermanfaat bagi pemahaman ilmu histologi 
ssendiri maupun membantu pemahaman integrasi dengan berbagai disiplin ilmu lain. 
Program CAL memungkinkan integrasi beberapa materi keilmuan di dalam suatu modul. Jika 
diterapkan pada fase pertama pendidikan dasar kedokteran, dapat dilakukan integrasi struktur 
makroskopis organ pada organisme manusia, maupun dengan struktur mikroskopisnya, atau 
dengan fungsi suatu organ secara makros maupun pendekatan fungsi secara histologis 
maupun secara selular (Anyanwu et al., 2012). Pada fase pemahaman terhadap proses 
patologis integrasi materi dapat dilakukan antara materi struktur fungsi normal dengan proses 
kejadian penyakit dan pendekatan terapeutik yang sesuai (Kumar et al., 2006).  

Penelitian ini melaporkan respons positif  mahasiswa terhadap virtual laboratory, 
terutama pada aspek kemudahan akses serta efisiensi. Dari segi pengguna, virtual laboratory 
juga memiliki beberapa kelebihan seperti penggunaan yang mudah, tidak membebani 
pengguna dengan masalah teknis seperti pengaturan fokus, variasi rentang kedua mata serta 
memberikan kenyamanan pada orang-orang yang memiliki gangguan refraksi (Anyanwu et 
al., 2012). Dari segi penyedia, kelebihan metode ini adalah efisiensi sumber daya dan waktu. 
Virtual slides juga memberikan kesempatan bagi dosen untuk menggunakan strategi yang 
meningkatkan self-directed learning dan independent student group learning.  

Penggunaan laboratorium virtual memiliki berbagai tipe, salah satunya adalah dengan 
virtual slide. Gupta et al. (2012) di India melaporkan metode virtual slide sebagai pelengkap 
strategi pembelajaran konvensional dapat meningkatkan active learning dan kompetensi 
mahasiswa di bidang histologi. Kelemahan metode ini adalah keterbatasan pada obyek yang 
bersifat statis sehingga secara fungsional tidak menyerupai mikroskop yang dapat 
memberikan gambaran sediaan dari berbagai lapang pandang dan keterbatasan untuk 
memperbesar tayangan sediaan dengan lensa yang lebih kuat (Harris et al., 2001). Beberapa 
inovasi di bidang histologi melibatkan metode yang lebih canggih seperti penerapan virtual 
web-based microscopy. Dengan metode ini, navigasi dapat dilakukan sesuai dengan 
keinginan pengguna. Pengguna juga dapat menampilkan citra dengan berbagai perbesaran 
sesuai tujuan pengguna. Metode ini bermanfaat secara signifikan dalam peningkatan 
kompetensi mahasiswa di bidang histologi. Tian et al., (2014) melaporkan sistem virtual 
microscope adalah suatu alat yang efektif bagi institusi kedokteran di China untuk 
meningkatkan active learning dan kemampuan memecahkan masalah di mahasiswa tingkat 
sarjana. Hasil yang konsisten juga dilaporkan oleh Jonas-Dwyer dan Sudweeks (2007) di 
Australia. Metode ini menggunakan sistem optik yang lebih canggih terhubung di dalam 



internet sehingga gambar yang dihasilkan tidak bersifat statis melainkan dinamis. Pengakses 
dapat mengarahkan navigasi pengamatan ke arah yang dikehendaki dan memperbesar dan 
memperkecil area pengamatan yang diinginkan (Murphy, 2001). Metode ini juga dapat 
diterapkan pada ranah ilmu kedokteran lain yang mempergunakan gambar sebagai media 
pembelajaran bahkan untuk diagnostik seperti dalam bidang radiologi (Bankman, 2008, 
histologi dan sitologi (He, 2009). Walaupun metode ini telah banyak diaplikasikan pada 
negara-negara maju untuk menggantikan metode konvensional, beberapa penulis 
mengkhawatirkan hilangnya kemampuan untuk mengoperasikan mikroskop secara manual. 
Kelemahan ini menyebabkan metode pembelajaran ini tidak diberikan untuk menggantikan 
metode konvensional, melainkan digunakan sebagai pelengkap/ajuvan bagi metode 
konvensional (Heidger et al., 2002). Metode pembelajaran yang ideal menurut Heidger 
adalah dengan cara: mengikuti kuliah dan kuliah prelaboratorik, melakukan sesi laboratorik 
dengan mikroskop, memperkuat pemahaman dengan virtual slides/virtual microscopy dan 
mengulangnya dalam berbagai kesempatan serta melakukan latihan mandiri dengan latihan 
interaktif (Heidger et al., 2002). 

Bentuk CAL dapat diterapkan sebagai pelengkap metode pembelajaran konvensional. 
Lei et al., (2005) melaporkan bahwa mahasiswa memandang program CAL lebih efektif jika 
diintegrasikan penuh di dalam kurikulum sebagai pelengkap metode konvensional.  Golchai 
et al. (2012) justru melaporkan metode pembelajaran dengan kombinasi virtual slides dengan 
computer-based E teaching memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan 
metode konvensional. Model pembelajaran e-learning menggarisbawahi isu penting yang 
harus dievaluasi dan harus terintegrasi dalam perencanaan strategi e-learning: analisis 
kebutuhan (mahasiswa ataupun dosen pengampu), perancangan dan penyusunan materi 
pembelajaran yang berkualitas dan membuat suatu komunitas untuk konstruksi pengetahun. 
Strategi e-learning sebaiknya dapat memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan 
pengajaran dan proses pembelajaran (Engelbrecht, 2003).  

Secara umum mahasiswa merasa puas atas pelaksanaan e learning histology ini. 
Pengelolaan web yang lebih baik dengan persiapan program dan penjadwalan yang lebih 
optimal di masa mendatang diharapkan dapat menyempurnakan kelengkapan perangkat e-
learning dan menanggulangi kendala dalam akses internet. 
 
KESIMPULAN 

Metode e-learning histologi meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam integrasi 
struktur dan fungsi jaringan tubuh Mata Kuliah Endokrin Reproduksi, Sistem Uropoetika dan 
Sistem Gastrointestinal di Program Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Indonesia. Metode ini juga memberikan kepuasan bagi mahasiswa peserta dalam 
mengikuti ketiga mata kuliah. 
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