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(kode CPL)

Sistem Integumen dan Muskuloskeletal

Mata kuliah SL606 Skills Lab Keterampilan Klinik Integrasi -6 merupakan mata kuliah yang mengajarkan kemampuan clinical
reasoning pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini mengintegrasikan berbagai keterampilan klinik yang telah dipelajari pada
semester I-VI. Pembelajaran distimulus dengan skenario kasus yang kemudian mendorong kemampuan clinical reasoning
mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengusulkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang yang sesuai dengan konteks
skenario. Kegiatan pembelajaran terdiri dari: analisis kasus, demonstrasi-simulasi disertai umpan balik melalui kegiatan terbimbing
dan responsi.

1.
2.

Ikatan Dokter Indonesia. 2017. Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer. Edisi I.
Ikatan Dokter Indonesia. 2017. Panduan Praktik Klinis (PPK) Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Edisi I

Materi Pokok

2
3
Mampu
Meliputi komponen
mengintegrasikan
penatalaksanaan
keterampilan klinik
penyakit, yaitu:
dengan
1. Anamnesis
menganalisis,
2. Pemeriksaan
mengidentifikasi,
fisik
dan melakukan
3. Pemeriksaan
pemeriksaan yang
penunjang
diperlukan dan
4. Penentuan
menginterpretasikan
Diagnosis
hasilnya secara
5. Terapi
komprehensif dalam
6. Edukasi
penatalaksanaan
penyakit
*Rubrik Kriteria Penilaian terlampir

Referensi
(kode
dan
halaman)
4
1 dan 2

Metode Pembelajaran
Luring

Daring

5

6
- SL
Terbimbing
- SL
Responsi I
- SL
Responsi II

Waktu

7
5x
100
menit

Penilaian*
Indikator
(tingkat
Taksonomi)
C-A-P
9

Pengalaman
Belajar
8
• Kuliah dan
diskusi
• Demonstrasi
simulasi
• Simulasi
umpan balik
• Ujian OSCE

P4

Teknik
penilaian
dan bobot
10
OSCE (100%)

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN KLINIK INTEGRASI

KOMPETENSI
1. Anamnesis

0
Peserta yang tidak
memfasilitasi pasien
unntuk menceritakan
penyakitnya

1
Peserta ujian memfasilitasi
pasien untuk menceritakan
penyakitnya dengan
pertanyaan-pertanyaan yang
sesuai untuk mendapatkan
informasi yang relevan, akurat
dan adekuat meliputi <4 poin
informasi
Atau
sebagian besar pertanyaan
tidak mengarah pada
informasi yang relevan,
akurat, dan adekuat

2
Peserta ujian
memfasilitasi pasien
untuk menceritakan
penyakitnya dengan
pertanyaan-pertanyaan
yang sesuai untuk
mendapatkan informasi
yang relevan, akurat dan
adekuat meliputi meliputi
5-7 poin informasi
Atau
sebagian kecil pertanyaan
tidak mengarah pada
informasi yang relevan,
akurat, dan adekuat

2. Pemeriksaan Fisik

Peserta ujian tidak
melakukan
pemeriksaan fisik yang
sesuai dengan masalah
klinik pasien dengan
teknik pemeriksaan
yang benar

Peserta ujian melakukan cuci
tangan sebelum dan sesudah
pemeriksaan, melakukan
sebagian pemeriksaan fisik
sesuai dengan masalah klinik
pasien dengan teknik
pemeriksaan yang benar

Peserta ujian melakukan
cuci tangan sebelum dan
sesudah pemeriksaan,
melakukan pemeriksaan
fisik sesuai dengan
masalah klinik pasien
dengan teknik

3
Peserta ujian memfasilitasi
pasien untuk menceritakan
penyakitnya dengan
pertanyaan-pertanyaan
yang sesuai untuk
mendapatkan informasi
yang relevan, akurat dan
adekuat yang meliputi 8-9
poin dari kriteria informasi
berikut ini:
1. Keluhan utama
2. Sejak kapan
3. Progresi/perjalanan
penyakit
4. Hal-hal yang
memperparah dan
mengurangi keluhan
5. Keluhan lain terkait
keluhan utama
6. RPS
7. Riwayat pengobatan dan
penyakit dahulu
8. Riwayat penyakit
keluarga
9. Riwayat Kebiasaan sosial
Peserta ujian melakukan
cuci tangan sebelum dan
sesudah pemeriksaan,
melakukan pemeriksaan
fisik sesuai dengan masalah
klinik pasien menerapkan
prinsip sebagai berikut :

Bobot
3

4

Skor

3. Melakukan
tes/prosedur
klinik atau
interprestasi data
untuk menunjang
diagnosis
banding/
diagnosis

4. Menentukan
diagnosis dan
diagnosis banding

5. Tatalaksana nonfarmakoterapi

6. Komunikasi dan
atau edukasi
pasien

atau
peserta ujian tidak
melakukan cuci tangan
sebelum dan sesudah
pemeriksaan
Peserta ujian tidak
mengusulkan
pemeriksaan
penunjang yang tepat
atau
melakukan
tes/prosedur yang
tidak sesuai dengan
masalah klinik pasien
atau
salah
menginterpretasikan
data hasil pemeriksaan
penunjang
Peserta ujian tidak
dapat menentukan
diagnosis dan diagnosis
banding

Peserta ujian tidak
melakukan tindakan
Atau
Melakukan tetapi tidak
sesuai perintah
Atau melakukan tetapi
tidak sesuai masalah
klinik pasien
Peserta ujian sama
sekali tidak melakukan
4 prinsip komunikasi

pemeriksaan yang benar
tetapi tidak sistematik
(runut)

1.

2.

Menggunakan teknik
pemeriksaan yang
benar
Sistematik/runut

Peserta ujian melakukan
tes/prosedur yang sesuai
dengan masalah klinik pasien,
namun tidak lengkap
atau
menginterpretasikan data
hasil pemeriksaan penunjang
tidak lengkap

Peserta ujian melakukan
tes/prosedur yang sesuai
dengan masalah klinik
pasien secara lengkap,
tanpa menyampaikan
prosedur atau hasilnya
atau
menginterpretasikan data
hasil pemeriksaan
penunjang secara lengkap
namun tidak menjelaskan
kepada pasien dengan
tepat

Peserta ujian melakukan
tes/prosedur yang sesuai
dengan masalah klinik
pasien secara lengkap dan
menyampaikan prosedur
atau hasilnya
atau
menginterpretasikan data
hasil pemeriksaan
penunjang secara lengkap
dan menjelaskan kepada
pasien dengan tepat
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Peserta ujian hanya dapat
menetapkan diagnosis tetapi
tidak lengkap
Atau
menetapkan satu diagnosis
banding
Peserta ujian melakukan
tindakan yang sesuai perintah
atau masalah klinik pasien
tetapi tidak lengkap

Peserta ujian dapat
menetapkan diagnosis dan
beberapa diagnosis
banding secara tidak
lengkap

Peserta ujian menetapkan
diagnosis dan diagnosis
banding dengan lengkap,
sesuai dengan masalah
klinik pasien

3

Peserta ujian melakukan
tindakan yang sesuai
perintah atau masalah
klinik pasien dan lengkap
tetapi
Tidak menyampaikan
alasan maupun prosedur
pelaksanaan tindakan
Peserta ujian
menunjukkan kemampuan
berkomunikasi dengan

Peserta ujian melakukan
tindakan yang sesuai
perintah atau masalah klinik
pasien dan lengkap
dan menyampaikan alasan
maupun prosedur
pelaksanaan tindakan

3

Peserta ujian menunjukkan
kemampuan berkomunikasi

2

Peserta ujian menunjukkan
kemampuan berkomunikasi

dengan menerapkan salah
satu prinsip berikut :
1. mampu membina
hubungan baik dengan
pasien secara verbal dan
non verbal (ramah, terbuka,
kontak mata, salam,
empati, dan komunikasi dua
arah, respon)
2. mampu memberikan
kesempatan pasien untuk
berserita dan menragahkan
cerita
3. mampu melibatkan pasien
dalam membuat keputusan
klinik, pemeriksaan klinik
4. mampu memberikan
penyuluhan yang isinya
sesuai dengan masalah
pasien

7. Perilaku
profesional

Peserta ujian tidak
meminta izin secara
lisan dan sama sekali
tidak melakukan poin
berikut :
1. melakukan setiap
tindakan dengan
berhati-hati dan teliti
sehingga tidak
membahayakan
pasien dan diri
sendiri
2. memperhatikan
kenyamanan pasien

Peserta ujian meminta izin
secara lisan dan melakukan 12 poin berikut :
1. melakukan setiap tindakan
dengan berhati-hati dan
teliti sehingga tidak
membahayakan pasien dan
diri sendiri
2. memperhatikan
kenyamanan pasien
3. melakukan tindakan sesuai
prioritas
4. menunjukkan rasa hormat
kepada pasien

menerapkan 2-3 dari 4
prinsip berikut :
1. mampu membina
hubungan baik dengan
pasien secara verbal dan
non verbal (ramah,
terbuka, kontak mata,
salam, empati, dan
komunikasi dua arah,
respon)
2. mampu memberikan
kesempatan pasien
untuk berserita dan
menragahkan cerita
3. mampu melibatkan
pasien dalam membuat
keputusan klinik,
pemeriksaan klinik
4. mampu memberikan
penyuluhan yang isinya
sesuai dengan masalah
pasien
Peserta ujian meminta izin
secara lisan dan
melakukan 3 poin berikut :
1. melakukan setiap
tindakan dengan
berhati-hati dan teliti
sehingga tidak
membahayakan pasien
dan diri sendiri
2. memperhatikan
kenyamanan pasien
3. melakukan tindakan
sesuai prioritas

dengan menerapkan
seluruh prinsip berikut :
1. mampu membina
hubungan baik dengan
pasien secara verbal dan
non verbal (ramah,
terbuka, kontak mata,
salam, empati, dan
komunikasi dua arah,
respon)
2. mampu memberikan
kesempatan pasien untuk
berserita dan
menragahkan cerita
3. mampu melibatkan pasien
dalam membuat
keputusan klinik,
pemeriksaan klinik
4. mampu memberikan
penyuluhan yang isinya
sesuai dengan masalah
pasien
Peserta ujian meminta izin
secara lisan dan melakukan
seluruh poin berikut :
1. melakukan setiap
tindakan dengan berhatihati dan teliti sehingga
tidak membahayakan
pasien dan diri sendiri
2. memperhatikan
kenyamanan pasien
3. melakukan tindakan
sesuai prioritas
4. menunjukkan rasa hormat
kepada pasien
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3. melakukan tindakan
sesuai prioritas
4. menunjukkan rasa
hormat kepada
pasien
5. mengetahui
keterbatasan dengan
merujuk atau
melakukan
konsultasi bila
diperlukan

5. mengetahui keterbatasan
dengan merujuk atau
melakukan konsultasi bila
diperlukan

4. menunjukkan rasa
hormat kepada pasien
5. mengetahui
keterbatasan dengan
merujuk atau
melakukan konsultasi
bila diperlukan

5. mengetahui keterbatasan
dengan merujuk atau
melakukan konsultasi bila
diperlukan

JUMLAH (Bobot x Skor)
NILAI =
Jumlah (Bobot x Skor): 6
*rubrik ini bersifat general (untuk kasus secara umum), dan dapat berubah sesuai dengan kasus atau keterampilan yang diujikan

