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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Prima Indonesia 

merupakan salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang menghasilkan tenaga 

ahli dan terampil dibidang kesehatan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan dalam melakukan pengelolaan upaya kesehatan masyarakat berdasarkan 

surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 151/D/O/2005 tanggal 13 Oktober 

2005. 

 Mekanisme perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan 

sistem link dan match antara fenomena kesehatan masyarakat dalam bentuk 

perkuliahan di kelas, latihan dan diskusi kasus, seminar, lokakarya, belajar mandiri, 

studi kepustakaan, Praktek Belajar Lapangan (PBL), dan skripsi. 

 Penyelenggaraan PBL 1 merupakan bentuk perkuliahan yang dilakukan di 

masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami masalah lingkungan, perilaku, dan 

pelayanan kesehatan. Melalui PBL 1 ini diharapkan agar mahasiswa dapat 

mengumpulan data, merumuskan masalah, sehingga akhirnya mahasiswa tidak hanya 

memiliki kemampuan secara konseptual saja, tetapi juga memiliki kemampuan 

merumuskan masalah. 

 Oleh sebab itu peserta PBL 1 adalah mahasiswa semester terakhir yang telah 

memiliki kemampuan konseptual yang integrative dan comprehensive dari berbagai 

komponen, seperti epidemiologi, biostatistik, manajemen kesehatan, gizi masyarakat, 

perilaku, kesehatan reproduksi, lingkungan dan kesehatan kerja yang menjadi bekal 

utama mahasiswa dalam mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat. 

 Untuk mengarahkan mahasiswa dalam melakukan PBL 1, maka perlu 

disusun buku pedoman pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan 1, dengan harapan 

mahasiswa dan pembimbing dapat mengerjakan tugasnya masing-masing. 

 

 

 



1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian dan menganalisa masalah 

kesehatan di masyarakat melalui serangkaian prinsip-prinsip ilmiah . 

1.2.2. Tujuan Khusus 

a. melakukan penggambaran status kesehatan masyarakat dan menentukan faktor-

faktornya 

b. melakukan pengidentifikasian masalah kesehatan 

c. melakukan penentuan prioritas masalah dan perumusan alternatif pemecahannya 

 

1.3. Kompetensi Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) 1 

Kompetensi pelaksanaan penglaman belajar lapangan adalah agar mahasiswa 

mampu melaksanakan hal sebagai berikut : 

1. Mahasiswa mampu mengenal sosio demografi, karakteristik masyarakat dan 

permasalahan kesehatan. 

2. Mahasiswa mampu memahami program pokok puskesmas, mekanisme kerja puskesmas 

dan mampu mengidentifikasi permasalahan di Puskesmas. 

3. Mahasiswa mampu membuat instrumen pengumpulan data sosio demografi, 

karakteristik masyarakat, dan permasalahan kesehatan. 

4. Mahasiswa mampu menyusun berbagai parameter untuk mengukur program pokok 

Puskesmas. 

5. Mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis data sosio demografi, 

karakteristik  masyarakat dan permasalahan kesehatan. 

6. Mahasiswa mampu mengumpulkan dan menganalisis program pokok puskesmas dan 

mampu menghitung indikator pencapaian kinerja puskesmas. 

7. Mahasiswa mampu merumuskan pemecahan masalah, menentukan prioritas masalah 

dan mampu melaksanakan rembuk desa. 

 

 

 

 



1.4. Manfaat 

a. sebaagai media dan sarana penerapan keilmuan pada masyarakat 

b. memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam memahami perilaku kesehatan 

masyarakat 

c. sebagai implementasi dari pengetahuan (transfer of knowledge) 

d. Mahasiswa mengetahui, mengenal dan mampu berkomunikasi dengan masyarakat 

serta melakukan analisa situasi masalah kesehatan dan mengetahui tehnik-tehnik 

pemecahan masalah kesehatan masyarakat. 

e. Mahasiswa mengetahui, mengenal program pokok Puskesmas dan mekanisme kerja 

Puskesmas serta fungsi-fungsi manajemen program kesehatan secara terpadu dan 

multidisiplin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PENYELENGGARAAN 

 

2.1. Peserta 

 Peserta PBL 1 adalah mahasiswa FKM UNPRI semester terakhir yang telah 

mengambil semua mata kuliah peminatan. Di lapangan, mahasiswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok agar pelaksanaan PBL 1 lebih terkoordinir. 

 

2.2. Waktu dan Lokasi 

 Sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan, penyelenggaraan PBL 1 

dilakukan selama 2 bulan di masyarakat. Sedangkan lokasi PBL ditetapkan oleh 

pendidikan. 

 

2.3. Beban Studi 

 Ditinjau dari aspek akademis, setiap mahasiswa wajib mengikuti PBL 1 dengan 

beban studi 3 sks. Komponen nilai bersumber dari aktifitas mahasiswa selama PBL 1 dan 

pada saat seminar hasil PBL 1. 

 

2.4. Mekanisme 

 Pelaksanaan PBL 1 diawali dengan pembekalan bagi mahasiswa sebelum ke 

lapangan, yang dilaksanakan di kampus. Selanjutnya setiap peserta PBL menempati lokasi 

PBL selama 2 bulan yaitu di masyarakat. Untuk kelancarannya, setiap kelompok PBL 1 

dibimbing oleh dosen pembimbing dari FKM UNPRI. 

 Selama masa PBL 1, setiap kelompok wajib melaporkan hasil kerja di lapangan 

kepada masing-masing pembimbing lapangan, sedangkan di lapangan mahasiswa dipandu 

oleh Kepala Lingkungan (Kepling) dari masing-masing tempat. Setelah masa PBL 1 

selesai, mahasiswa harus mempresentasikan hasil laporannya selama berada di lapangan, di 

depan pembimbing dan penguji yang telah ditunjuk oleh pihak akademik. 

 

 

 



BAB III 

EVALUASI 

 

        Evaluasi penyelenggaraan PBL 1 dilakukan melalui mekanisme supervisi, 

bimbingan dan penilaian kinerja mahasiswa di lapangan. Supervisi adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengamati secara langsung ke lapangan untuk menemukan dan mencari 

jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi, menerima umpan balik dan melaksanakan 

koreksi bila diperlukan. Supervisi dilakukan oleh dosen pembimbing sesuai dengan 

kebutuhan selama PBL berlangsung, minimal 3 kali, yaitu pada saat penyerahan ke lokasi, 

pelaksanaan minilokakarya, dan rembuk desa  

         Bimbingan adalah petunjuk atau dukungan baik secara teknis maupun secara 

ilmiah yang diberikan kepada peserta PBL 1 untuk tercapainya tujuan PBL 1 secara 

optimal. Bimbingan dilakukan selama PBL 1 berlangsung hingga penulisan laporan. 

            Setiap mahasiswa peserta PBL 1 dinilai berdasarkan jumlah kehadiran di 

lokasi PBL, dan beberapa ketentuan penilaian lainnya adalah : 

1. penilaian perorangan dengan bobot 75%, dengan aspek penilaian : 

- pengetahuan 

- sikap 

- ketrampilan 

2. penilaian kelompok dengan bobot 25%, dengan aspek penilaian  

- kegiatan lapangan 

- seminar 

- laporan 

 

penilaian dilakukan oleh pembimbing dengan juga memperhatikan saran dari pembimbing 

di lapangan. Hasil penilaian dinyatakan dalam lambang dan angka mutu sebagai berikut : 

INTERVAL LAMBANG ANGKA MUTU KUALIFIKASI 

80-100 A 4 Sangat baik 

70-79 B 3 Baik 

60-69 C 2 Cukup 

50-59 D 1 Kurang 

< 49 E 0 Sangat kurang 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus/berhasil bila memperoleh nilai minimal C (cukup). 



BAB IV 

PENULISAN LAPORAN 

 

Penulisan laporan dilakukan secara kelompok dan laporan PBL 1 dianggap sah bila 

telah ditandatangani oleh pembimbing, Lurah setempat dan Dekan FKM. Format laporan 

dibagi atas 3 bagian : 

- bagian awal 

- bagian isi 

- bagian akhir 

 

Bagian awal laporan terdiri dari judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. judul harus jelas, ringkas dan dapat menggambarkan isi 

b. dibubuhkan tandatangan pada lembar pengesahan sebagai bukti laporan telah 

disetujui untuk diseminarkan 

c. kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu sejak 

awal hingga akhir kegiatan PBL, secara singkat dan padat. 

d. Darftar isi terdiri atas judul dan sub judul, lalu diikuti nomor halaman sebagai 

petunjuk letaknya pada laporan 

e. Daftar tabel atau gambar dibuat berurutan, lalu diikuti nomor halaman sebagai 

petunjuk letaknya pada laboran 

 

BAGIAN ISI LAPORAN SECARA GARIS BESARNYA TERDIRI ATAS  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

1.2. Tujuan 

1.3. Manfaat 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1. Konsep dasar masyarakat 

2.2. Puskesmas 

 2.3. Kesehatan Lingkungan 



 2.4. dll 

BAB III METODE PELAKSANAAN 

 3.1. Tehnik Pengambilan sampel 

 3.2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

 3.3. Perencanaan Pelaksanaan Mini Lokakarya di Puskesmas 

 3.4. Metode Pelaksanaan Mini Lokakarya di Puskesmas 

 3.5. Metode Pelaksanaan Rembuk Desa  

BAB IV HASIL 

 4.1. Hasil Pelaksanaan PBL 

 4.2. Hasil Pelaksanaan Mini Lokakarya 

 4.3. Hasil Pelaksanaan Rembuk Desa 

BAB V PEMBAHASAN 

 5.1. Pelaksanaan PBL 

 5.2. Pelaksanaan Mini Lokakarya 

 5.3. Pelaksanaan Rembuk Desa 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 6.1.  Kesimpulan 

 6.2. Saran 

 

Bagian akhir laporan terdiri dari : 

1. daftar pustaka, yaitu semua bahan kepustakaan yang menjadi referensi dalam 

penulisan laporan PBL 

2. lampiran, berisi data, peta dan foto yang menjadi pendukung serta bukti setiap 

kegiatan PBL. Lampiran juga mencakup kuesioner, jadwal kegiatan mahasiswa, 

serta lembar bimbingan. 

 

Teknik penulisan laporan dilakukan sebagai berikut : 

1. Naskah diketik di kertas quarto, dengan jenis tulisan times new roman ukuran 12 

2. sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenisnya, dimana tulisan yang tercetak pada 

sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul 



3. untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama, penggunaan huruf miring 

untuk istilah asing atau daerah 

4. lambang, huruf yunani atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis. 

5. bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat dan 

bilangandesimal ditandai dengan koma, bukan titik, misalnya berat badan 60,7 kg. 

Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik dibelakangnya, misalnya 

m, g, kg, cal 

6. jarak antara2 baris dibuat 2 spasi, kecuali inrisari, kutipan langsung, judul tabel dan 

gambar, serta daftar pustaka 

7. batas pengetikan diatur sebagai berikut : 

tepi atas : 4 cm 

tepi bawah : 3 cm 

tepi kiri : 4 cm 

tepi kanan : 3 cm 

8. ruangan yang terdapat pada halaman naskah, harus diisi penuh, artinya pengetikan 

harus dari tepi kiri sampai ke batas tepi kanan dan jangan sampai ada ruangan 

terbuang atau kosong. 

9. alinea baru dimulai pada ketukan ke enam dari batas tepi kiri 

10. jika penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor 

urut. Penggunaan garis penghubung (-) atau lambing tidak diperbolehkan 

11. tabel dan gambar diberi nomor urut sesuai dengan urutannya pada setiap bab dengan 

menggunakan angka arab, misalnya tabel 3.2, artinya tabel tersebut berada pada bab 

III dan merupakan tabel kedua pada bab tersebut 

12. tabel tidak boleh dipenggal, kalau memang panjang sehingga tidak muat dalam 1 

halaman, maka pada halaman lanjutan tabel dicantumkan nomot tabel dan kata 

lanjutan pada judul 

13. kolom dan baris pada tabel diberi nama yang jelas agar pemisahnya jelas 

14. bagan, grafik, foto dan peta disebut gambar 

15. nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar, 

tanpa diakhiri dengan titik 

16. gambar tidak boleh dipenggal 



17. keterangan gambar ditulis pada tempat kosong di dalam gambar, jangan pada 

halaman lain 

18. bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku 

 

Medan,     Agustus 2021 
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