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LAMPIRAN 2 

 

KUESIONER UNTUK MAHASISWA FK UNTAR         

No Register □□-□□□ 
 

 
Selamat pagi, 

Kami mengharapkan Anda mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur. Jawaban dan hasil 

penilaian akan dirahasiakan dan diolah secara anonim sebagai data penelitian. Namun apabila 

Anda ingin mendapatkan hasil penilaian kuesioner yang telah Anda isi, silakan memberi tanda 

centang (√) pada kotak berikut ini:  

□ 
Hasil penilaian kuesioner ini harap dikirim melalui email: 

______________________________________________ 

 

IDENTITAS MAHASISWA 

Nama mahasiswa :   _________________________        NIM : □□□□□□□□□ 

Tempat / tanggal lahir :   ___________________ / □□-□□-□□□□ □Lk □Pr 

Blok yang sedang dijalani :   _____________________________    Jumlah blok yang sudah 

lulus : □□ 

 

PENGALAMAN BELAJAR SEWAKTU SD/SMP/SMA 

1. Saya mengalami kesulitan membaca    

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang  

2. Saya mengalami kesulitan menulis 

 □Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

3. Saya mengalami kesulitan berbahasa lisan 

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

4. Saya mengalami kesulitan berhitung    

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

5. Saya mengalami kesulitan berkonsentrasi  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

6. Saya mengalami kesulitan mengingat cerita/instruksi panjang  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

7. Saya mengalami kesulitan mendengarkan sambil mencatat  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

8. Saya mengalami kesulitan menemukan kata saat bercakap  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

9. Saya mengalami kesulitan menemukan kata saat mengarang  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

10. Saya mengalami kesulitan mengatur waktu/prioritas kegiatan 

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

11. Saya mengalami kesulitan membuat rencana/menjalankannya  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

12. Saya membutuhkan bimbingan belajar (di luar jam sekolah) 

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

13. Mata pelajaran yang paling saya sukai adalah 

____________________________________________ 

14. Mata pelajaran yang paling saya benci adalah 

____________________________________________ 

15. Kegiatan ekstra-kurikuler yang paling saya sukai adalah  

____________________________________ 

16. Saya merasa bakat saya yang paling menonjol adalah 

______________________________________ 

17. Cita-cita saya waktu kecil adalah 

______________________________________________________ 
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PEMAHAMAN BACAAN 

Bacalah teks berikut baik-baik dan jawab pertanyaannya (sebaiknya tanpa melihat teks ini 

lagi) 

 

Jakarta (ANTARA News) - Penggunaan antibiotika secara tidak rasional akan memunculkan banyak efek 

samping dan bisa membuat bakteri penyebab penyakit resisten dan mengakibatkan penyembuhan penyakit 

menjadi lebih sulit dilakukan. Penggunaan obat antibiotik secara rasional, dengan dosis yang tepat sesuai 

indikasi medis dan dengan memperhatikan efek samping, menjadi suatu keharusan. 

Menteri Kesehatan mengingatkan agar praktisi kesehatan dan masyarakat tidak sembarangan 

mengonsumsi obat antibiotik. "Masih banyak dokter, spesialis, bahkan masyarakat yang menggunakan 

antibiotika padahal tidak dibutuhkan," katanya. Ia mencontohkan, pemberian antibiotik secara tidak rasional 

antara lain ketika dokter meresepkan antibiotika untuk pasien flu biasa yang disebabkan oleh virus, yang 

seharusnya tidak membutuhkan antibiotik. 

Menteri Kesehatan lantas bercerita tentang seorang  ibu berusia 28 tahun yang berulangkali sakit 

dan setelah menjalani pemeriksaan ternyata dia sudah resisten dengan tujuh obat antibiotik. Dia masih 

beruntung karena ada satu antibiotik yang bisa menolongnya. 

Ia menjelaskan pula bahwa selain pada manusia, penggunaan antiobiotik pada ternak juga harus 

dilakukan secara rasional."Ini juga sangat berbahaya. Bahwa kita tahu penggunaan antibiotika baik di 

perikanan, peternakan, maupun di manusia yang tidak rasional dan tidak dengan dosis yang tepat lambat 

laun akan menyebabkan pada saat sewaktu- waktu kita membutuhkan antibiotika namun sudah tidak ada 

yang mempan lagi," jelasnya. 

 

18. Syarat penggunaan obat antibiotik secara rasional adalah: 

 

 

 

19. Penggunaan obat antibiotika secara sembarangan dilakukan oleh:  

 

 

 

20. Judul yang paling sesuai untuk teks tersebut adalah:  

 

 

21. Saya perlu membaca teks lebih dari 1 (satu) kali untuk memahami artinya 

□Ya  □Tidak 

 

 

 

PEMAHAMAN HITUNGAN 

Kerjakan soal cerita berikut 

 

22. Seorang petani membeli beberapa ekor anak ayam dengan harga Rp. 180.000,- ia jual dengan 

harga Rp. 7.500,- dan mendapat keuntungan 300 rupiah untuk tiap ekor anak ayam. Berapa 

ekor anak kambing yang ia beli?  

Jawaban:  

 

 

23. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 30 Km/Jam dalam cuaca berkabut. Dan dihari terang 

cuaca rata-rata 60 Km/Jam Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 

Km, kalau duapertujuh dari perjalanan itu di timpa kabut ?  

Jawaban:  

 

 

24. Jika panjang kepala seekor ikan sama dengan 9 cm, panjang ekor sama dengan panjang kepala 

ditambah panjang setengah badan. Sedangkan panjang badan adalah panjang ekor dan 

panjang kepala. Berpakah panjang keseluruhan ikan tersebut ?  

Jawaban:  
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25. Saya perlu menggunakan kalkulator untuk mengerjakan soal cerita tersebut    □Ya  □Tidak 

 

CARA DAN MEDIA BELAJAR  

 

26. Cara belajar yang saya sukai adalah: (boleh pilih lebih dari 1 jawaban)  

□Mendengarkan kuliah dosen  □Berdiskusi/belajar kelompok 

□Membaca buku ajar/textbook  □Belajar di perpustakaan 

□Membaca materi/handout kuliah □Belajar di kafe 

□Membuat catatan/ringkasan □Belajar di kamar 

□Membuat skema/mind mapping  □Cara lainnya:     

 

27. Media belajar yang saya sukai adalah:  : (boleh pilih lebih dari 1 jawaban)  

□Buku ajar/textbook    □Skema/infografis 

□Materi/handout kuliah   □Rekaman audio 

□Catatan/ringkasan    □Rekaman video 

□Demo/praktikum/skills lab    □Media lainnya:  

 

KENDALI DIRI 

28. Saya sering salah ucap       

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

29. Saya sering salah tulis/ketik       

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

30. Saya sering menulis/membaca terbalik     

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

31. Saya sering lupa kata/kalimat yang dibaca sebelumnya   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

32. Saya sering lupa nama orang/tempat/kejadian    

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

33. Saya sering bertindak tanpa berpikir dahulu    

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

34. Saya sering kehilangan barang       

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

35. Saya sering tersesat/kesulitan membaca peta    

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

36. Saya sering bingung menentukan arah kanan-kiri   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

37. Saya sering tertukar jam/tanggal/jadwal kegiatan   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

38. Saya sering terlambat/kesulitan mengatur waktu  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

39. Saya sering menunda/kesulitan memulai tugas/pekerjaan  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

40. Saya sering kesulitan memilih/menentukan prioritas   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

41. Saya sering membuat kekacauan di rumah/sekolah   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

42. Saya sulit menyesuaikan menyesuaikan diri dengan hal baru  

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

43. Saya tidak percaya diri saat berbicara di depan umum   

□Ya  □Tidak  □Kadang-kadang 

44. Saya menguasai bahasa:  

1) ____________ 2) ____________ 3) ____________  (sebutkan aktif/pasif) 

45. Anggota keluarga saya ada yang mengalami kesulitan membaca/berbahasa 

□Ya  □Tidak 

46. Anggota keluarga saya ada yang mengalami kesulitan berhitung  

□Ya  □Tidak 
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47. Setelah lulus SMA, cita-cita saya adalah  

____________________________________________________ 

48. Alasan saya masuk FAKULTAS KEDOKTERAN adalah 

___________________________________________ 

49. Data akademik: 

a. Nilai IPK = ___ 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 

Saya memberikan informasi dengan sukarela dan mengijinkan data-data yang tercantum 

dipergunakan dalam penelitian. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, saya bersedia dihubungi via 

SMS/WA di nomor berikut:  

□□□□-□□□□-□□□□ 

 

 

           

 

 

 

Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia bekerja sama � jangan lupa bubuhkan nama 

dan tanda tangan Anda sebelum menyerahkan kuesioner ini. 
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Jakarta Garden City, Lantana 181, Cakung, Jakarta 

Timur 

RIWAYAT HIDUP 
  

Nama     : Rita Agustin 

NIM    : 405150085 

Tempat dan tanggal lahir : Kuala Tungkal, 20 Agustus 1997 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat rumah  :  

 

Status  : Mahasiswa 

Perguruan Tinggi  : Universitas Tarumanagara 

Alamat Email  : ritaagustin1@hotmail.com 

 

PENDIDIKAN 

 2015 – sekarang :Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran,          

Universitas Tarumanagara 

 2009 -2014  : Singapore School Kelapa Gading, Indonesia 

 2003 – 2009  : SD Attaufiq, Jambi 

 

PENGALAMAN ORGANISASI 

 Anggota dari Asian Medical Student Association (AMSA) UNTAR sejak 

tahun 2015 

 Wakil Ketua Internal AMSA UNTAR 2017/2018 

 

PARTISIPASI DALAM KEGIATAN PELATIHAN 

 Five Star Doctor Training, FK UNTAR 2017 

 National Leadership Training, AMSA Indonesia 2017 

 Asian Medical Student Confrence, Korea 2017 
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