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CapaianPembelajaranLulusan (CPL)
Kode CPL
Unsur CPL
CP 3
: Melakukan manajemen pasien mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis dan
penatalaksanaan secara komprehensif dalam kondisi simulasi
CP 7
: Mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran dan kesehatan
: Sistem Saraf, Sistem Psikiatri, Sistem Indra, Sistem Respirasi, Sistem Kardiovaskuler, Ssistem Gastrointestinal, Sistem Ginjal
Bahan Kajian
dan Saluran Kemih, Sistem Reproduksi, Sistem Endokrin, Metabolisme dan Nutrisi, Sistem Hematolgi dan Imunologi, Sistem
Keilmuan
Integumen dan Muskuloskeletal, Lain-lain (Anak dan Dewasa)
CP Mata kuliah
(CPMK)

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai
termasuk anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosispenyakit
dalam kondisi simulasi.
Menguasai prinsip penulisan rekam medis yang baik dan benar.
Melakukan prosedur klinis dalam bidang kedokteran sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan
kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis dalam kondisi tersimulasi.
Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain dalam kondisi simulasi.
Menguasai prinsip tindakan medis dengan pendekatan medikolegal terhadap masalah kesehatan/kecederaan yang
berhubungan dengan hukum.
Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan sensitif terhadap reaksi saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya dalam
kondisi simulasi
Menguasai konsep komunikasi efektif pada kondisi pasien dengan masalah mental atau keterbatasan fisik. dalamkondisi
simulasi

8.
9.
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:

Daftar Referensi

:

Tahap

Menunjukkan empati saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya dalam kondisi simulasi.
Menyampaikan informasi yang terkait kesehatan (termasuk berita buruk, informed consent) dan melakukan konselingdengan
cara yang santun, baik dan benar dalam kondisi tersimulasi.
10. Menguasai konsep komunikasi dengan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dankeluarga
dalam kondisi simulasi.
Skills Lab Integration-7 (Integrasi-7) adalah mata kuliah keterampilan klinis yang merupakan integrasi keterampilan klinis yang
sudah dipelajari sejak semester 1 dengan teori yang sudah didapatkan di dalam pembelajaran blok dalam bentuk simulasi kasus
dengan skenario untuk melatih clinical reasoning dan clinical skill integration mahasiswa kedokteran. Mahasiswa diharapkan
mampu menegakkan diagnosis, dan diagnosis banding masalah kesehatan dengan menerapkan keterampilan klinis yang sesuai
termasuk anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang, interpretasi hasil, serta memperkirakan prognosis penyakit serta
mampu melakukan komunikasi efektif dalam kondisi simulasi. Hal tersebut merupakan kompetensi lulusan S1 kedokteran yang
nantinya akan menjadi dokter umum yang kompeten.
Buku Manual Keterampilan Klinis Semester 1 topik SL 101 hingga semester 7 topik 705
Buku referensi terkait kasus skenario dari materi blok

Kemampuan akhir

Materi Pokok

Referensi

Metode
Pembelajaran
Daring

1

1

2
1. Menegakkan
diagnosis, dan
diagnosis banding
masalah kesehatan
dengan
menerapkan
keterampilan klinis
yang sesuai
termasuk
anamnesis,
pemeriksaan fisis,
pemeriksaan
penunjang,
interpretasi hasil,

3
Komponen
keterampilan klinis
integrasi dalam
kondisi simulasi
meliputi :
1. Anamnesis
2. Pemeriksaan fisik
3. Pemeriksaan
penunjang dan
interpretasi hasil
4. Menentukan
diagnosis dan
diagnosis banding

4
Buku Manual
Keterampilan Klinis
Semester 1 topik SL
101 hingga semester
7 topik 705
Buku referensi terkait
kasus skenario dari
materi blok

5
Kuliah
pengantar

Pengalaman
Belajar

Penilaian*
Waktu

Luring
6

7
Kuliah
interaktif

Sesi
terbimbing
dan responsi

Simulasi dan
demonstrasi

Kegiatan
tidak
terstruktur

Self-directed
learning

8
1 x 100
menit

3 x100
menit

1 x 100
Menit

Indikator/
Teknik
kode CPL penilaian/
bobot
CP 3
CP 7

9

10
OSCE
Semester
:
Demonstrasi 1x
120 menit

2.

3.

4.

5.

serta
memperkirakan
prognosis penyakit
dalam kondisi
simulasi.
Menguasai prinsip
penulisan rekam
medis yang baik
dan benar.
Melakukan
prosedur klinis
dalam bidang
kedokteran sesuai
masalah,
kebutuhan pasien
dan
kewenangannya,
berdasarkan
kelompok/nama
penyakit serta
masalah/tanda atau
gejala klinik
termasuk
kedaruratan klinis
dalam kondisi
tersimulasi.
Melakukan
prosedur proteksi
terhadap hal yang
dapat
membahayakan
diri sendiri dan
orang lain dalam
kondisi simulasi.
Menguasai prinsip
tindakan medis
dengan pendekatan
medikolegal
terhadap masalah

5. Melakukan
tatalaksana
farmakologis dan
non-farmakologis
6. Edukasi dan
konseling
7. Profesionalisme
Sistem yang
diintegrasikan
meliputi :
1. Sistem Saraf
2. Sistem Psikiatri
3. Sistem Indra
4. Sistem Respirasi
5. Sistem
Kardiovaskular
6. Sistem
Gastrointestinal
7. Sistem Ginjal dan
Saluran Kemih
8. Sistem Reproduksi
9. Sistem Endokrin,
Metabolisme, dan
Nutrisi
10. Sistem Hematologi
dan Imunologi
11. Sistem Integumen
dan muskuloskeletal
12. Lain-lain – Anak,
Dewasa

6.

7.

8.

9.

kesehatan/keceder
aan yang
berhubungan
dengan hukum.
Berkomunikasi
dengan jelas,
efektif dan sensitif
terhadap reaksi
saat
berkomunikasi
dengan pasien dan
keluarganya dalam
kondisi simulasi
Menguasai konsep
komunikasi efektif
pada kondisi
pasien dengan
masalah mental
atau keterbatasan
fisik. dalam
kondisi simulasi
Menunjukkan
empati saat
berkomunikasi
dengan pasien dan
keluarganya dalam
kondisi simulasi.
Menyampaikan
informasi yang
terkait kesehatan
(termasuk berita
buruk, informed
consent) dan
melakukan
konseling dengan
cara yang santun,
baik dan benar
dalam kondisi
tersimulasi.

10. Menguasai konsep
komunikasi
dengan kepekaan
terhadap aspek
biopsikososiokultu
ral dan spiritual
pasien dan
keluarga dalam
kondisi simulasi.
*Kriteria Penilaian terlampir

