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TATA TERTIB DISKUSI/MODUL 
 

I. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup modul/diskusi meliputi tiga elemen yaitu 
elemen kognitif, afektif dan psikomotor. 
  

II. Tujuan 
Pelaksanaan modul/diskusi bertujuan meningkatkan 
kemampuan mahasiswa berbicara dan menganalisa ilmu 
yang dipelajari dalam 1 (satu) blok. 
 

III. Peralatan 
SK DEKAN  

IV. Cara Kerja 
a. Untuk Dosen 

• Tiap diskusi dikoordinatori oleh seorang 
Penanggung Jawab blok(PJ Blok) 

• PJ blok membuat minimal sebuah kasus/masalah 
yang mengintegrasi seluruh mata kuliah dalam 
satu blok.  

• PJ blok membagi kelompok mahasiswa menjadi 
beberapa kelompok kecil. 

• PJ blok berkoordinasi dengan dosen (fasilitator) 
menjelaskan pelaksanaan diskusi dan 
membagikan format penilaian serta nama-nama 
mahasiswa yang difasilitasi. 

• PJ blok  memberikan penjelasan mengenai 
pelaksanaan diskusi kepada mahasiswa minimal 1 
(satu) hari sebelum pelaksanaan diskusi 

• Dosen (fasilitator) datang tepat waktu atau sesuai 
dengan jadwal pelaksanaan diskusi. 



 

• Dosen (fasilitator) wajib mengisi daftar hadir 
diskusi. 

• Dosen (fasilitator) yang tidak dapat memfasilitasi 
diskusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan 
memberitahukan kepada PJ blok maksimal 1 
(satu) hari sebelumnya untuk digantikan dengan 
dosen (fasilitator) yang lain. 

• Dosen (fasilitator) bertugas memfasilitasi 
mahasiswa jika mahasiswa mengalami kesulitan 
dalam pelaksanaan atau mengarahkan jika diskusi 
melenceng dari alur. 

• Memberikan penilaian yang meliputi beberapa 
poin yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri 
dan anggota kelompok yang lain, keaktifan 
selama proses diskusi dan sikap/atittude terhadap 
diri sendiri, fasilitator dan terhadap anggota 
kelompok lain. 

 
 

b. Untuk mahasiswa 
1. Mahasiswa diharapkan mengetahui jadwal diskusi 

yang meliputi lokasi/ruang, waktu dan dosen 
(fasilitator) diskusi. 

2. Mahasiswa datang paling lambat 5 menit sebelum 
diskusi dimulai atau sesuai dengan kontrak yang 
telah disepakati antara dosen dan mahasiswa. 

3. Mahasiswa mengenakan pakaian yang sopan dan 
rapi, tidak boleh kaos oblong (Tshirt) dan jeans. 
Mahasiswa wajib menggunakan sepatu. 

4. Selama diskusi berlangsung, mahasiswa dilarang 
meng-aktifkan alat komunikasi (handphone) 



 

5. Selama diskusi berlangsung mahasiswa tidak 
diperkenankan makan dan minum atau kegiatan 
lain yang dapat mengganggu pelaksanaan diskusi 

6. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Mahasiswa 
yang tidak hadir dalam perkuliahan tidak boleh 
ditandatangankan oleh mahasiswa yang lain dan 
menyerahkan surat keterangan tidak masuk 

7. Mahasiswa mendapatkan kasus maksimal 15 
menit sebelum diskusi dimulai untuk memahami 
kasus. 

8. Diskusi (Problem Based Learning/PBL) 
dilaksanakan minimal dua hari dengan hari 
pertama mahasiswa melaksanakan clarifying 
concept, identifikasi masalah, brain storming, 
systematic classification, dan pembuatan learning 
objective. 

9. Pada hari kedua mahasiswa melaksanakan belajar 
mandiri mengenai learning objective yang telah 
ada dilanjutkan dengan diskusi. 

10. Mahasiswa wajib membuat 1 (satu) laporan 
Problem Based Learning (PBL) untuk satu 
kelompok dan dikumpulkan pada waktu yang 
telah ditentukan oleh PJ blok. 



 

ALUR TATA TERTIB DISKUSI UNTUK DOSEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penanggung 
Jawab Blok (PJ 

Blok) 

 
Dosen 

Mahasiswa 

• Datang tepat waktu 
• Mengisi daftar hadir diskusi. 
• Dosen yang tidak dapat 

menjadi fasilitator 
memberitahukan PJ blok 
untuk digantikan fasilitator. 

• Memfasilitasi diskusi 
• Memberikan penilaian 

• Menjelaskan pelaksanaan diskusi 
• Membagikan format penilaian & 

nama mahasiswa yang difasilitasi 

Menjelaskan pelaksanaan mata 
kuliah bersangkutan pada awal 

perkuliahan 

• Membuat kasus/ 
masalah 

• Membagi kelompok 
mahasiswa 

 



 

ALUR TATA TERTIB DISKUSI UNTUK MAHASISWA  

 

Mengetahui jadwal diskusi 
(lokasi/ruang, waktu, fasilitator) 

Datang 5 menit 
sebelum jadwal 

Mendapat kasus 15 
menit sebelum 

jadwal 

Mematuhi Peraturan: 
• Mengenakan pakaian yang sopan 

dan rapi, tidak boleh kaos oblong 
(Tshirt) dan jeans. Mahasiswa 
wajib menggunakan sepatu. 

• Selama diskusi berlangsung, 
Mahasiswa dilarang mengaktifkan 
alat komunikasi. 

• Selama diskusi berlangsung 
mahasiswa dilarang 
makan/minum dan kegiatan lain 
yang dapat mengganggu diskusi. 

Mengisi daftar 
hadir 

(tidak boleh 
diwakilkan) 

Mahasiswa 

Laporan/makalah 

DISKUSI 

Hari I: 
clarifying concept, 
identifikasi masalah, 
brain storming, 
systematic 
classification & 
learning objective 

Hari II: 
Belajar mandiri & 
diskusi 
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