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Unsur CPL
Melakukan manajemen pasien mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis dan penatalaksanaan
secara komprehensif
Mampu melakukan komunikasi efektif di bidang kedokteran dan kesehatan

CP-3

:

CP-7

:
:
:

CP Mata kuliah (CPMK)

:

Melakukan pemeriksaan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan jantung dan paru pada kondisi normal secara benar
Melakukan pemeriksaan dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan abdomen pada kondisi normal secara benar

Bahan Kajian Keilmuan

:

Anatomi
Fisiologi
Sistem Kardiovaskuler
Sistem Gastrointestinal,
Sistem Respirasi

Deskripsi Mata Kuliah

:

: Topik Basic Thoracoabdomen Examination mempelajari tentang teknik pemeriksaan thorax, abdomen yang meliputi inspeksi, palpasi,
perkusi, dan auskultasi

Daftar Referensi

:

1. Bate’s Guide to Physical Examination and History Taking, electronic version, 115-208
2. Atlas Anatomi Sobotta
3. Fisiologi Guyton

Metode Pembelajaran
Tahap

1

Kemampuan akhir/ Sub-CPMK
(kode CPL)
2
1. Melakukan
pemeriksaan dan
menginterpretasikan
hasil pemeriksaan
jantung dan paru pada
kondisi normal secara
benar
2. Melakukan
pemeriksaan dan
menginterpretasikan
hasil pemeriksaan
abdomen pada kondisi
normal secara benar

Materi Pokok

3
1. Inspeksi
jantung dan paru
2. Palpasi jantung dan
paru
3. Perkusi
batas
jantung dan paru
4. Auskultasi jantung
dan paru
5. Identifikasi
bunyi
jantung dan suara
napas fisiologis
6. Inspeksi abdomen
7. Auskultasi abdomen
8. Perkusi abdomen
9. Palpasi
pada
abdomen
(dinding
perut,
hepar, lien, ginjal,
aorta,
kandung
kemih)
10.
Interpretasikan
hasil pemeriksaan
abdomen

Referensi
(kode dan
halaman)
4
No 1-3

Luring

Daring

5

6
• Kuliah
interaktif
• Skill Lab
Terbimbing
• Skill Lab
Responsi 1
• Skill Lab
Responsi 2

Waktu

7
• Kuliah dan
diskusi
• Demonstrasisimulasi
• Simulasiumpan balik
• Ujian OSCE

Pengalaman
Belajar
8
5x 100 menit

P3

Penilaian*
Indikator
Teknik
(tingkat
penilaian
Taksonomi)
dan bobot
C-A-P
9
10
OSCE

CEKLIS PENILAIAN
KETERAMPILAN PEMERIKSAAN JANTUNG DAN PARU
DASAR PEMERIKSAAN DADA POSTERIOR

Aspek Keterampilan yang
Dinilai
1. Persiapan pasien :
1) Menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan
2) Meminta ijin pada pasien
2. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan (6 langkah)
3. Inspeksi :
1) Menilai bentuk dada
2) Melaporkan adanya kelainan pada dinding dada (lesi, massa, deformitas)
3) Memeriksa dan melaporkan adanya asimetri gerakan/ keterlambatan gerak, retraksi
4. Palpasi :
1) Memeriksa adanya nyeri tekan, massa
2) Memeriksa pengembangan dinding dada :
- Meletakkan kedua telapak tangan pada posisi yang benar
- Meminta pasien bernafas dalam
- Melaporkan hasil
3) Menilai fremitus taktil :
- Meletakkan telapak tangan dengan teknik yang benar
- Meminta pasien mengulang-ulang kata : ”sembilan puluh sembilan” atau ”dua
puluh dua”
- Membandingkan fremitus taktil di lapangan paru kanan dan kiri pada
beberapa lokasi secara urut.
- Melaporkan hasil
5. Perkusi :
1) Melakukan perkusi dengan benar :
- Melakukan teknik perkusi dengan benar
- Melakukan perkusi secara berurutan, membandingkan antara kanan dan kiri
- Melaporkan hasil
2) Menilai peranjakan diafragma :
- Menentukan batas redup diafragma selama respirasi biasa
- Menentukan keredupan diafragma pada eskpirasi dan inspirasi penuh
- Melaporkan hasil
6. Auskultasi :
1) Meminta pasien untuk bernapas dalam
2) Membandingkan auskultasi beberapa area lapang paru secara simetris dan berurutan
3) Mendengarkan minimal satu siklus inspirasi dan ekspirasi di satu titik auskultasi.
4) Mengidentifikasi dan melaporkan suara nafas normal dan tambahan
7. Perilaku professional
1) Melakukan tindakan dengan hati2 dan teliti sehingga tidak membahayakan
pasien dan diri sendiri
2) Memperhatikan kenyamanan pasien
3) Melakukan tindakan sesuai prioritas
4) Menunjukkan rasa hormat kepada pasien

Mengidentifikasi bunyi jantung normal
Melaporkan bunyi jantung normal (BJ1 dan BJ2, intensitas, adanya splitting)
Mencuci tangan sesudah melakukan pemeriksaan
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CEKLIS PENILAIAN
KETERAMPILAN PEMERIKSAAN JANTUNG DAN
PARU DASAR PEMERIKSAAN DADA ANTERIOR

Aspek Keterampilan yang Dinilai
1. Persiapan pasien :
1) Menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan
2) Meminta ijin pada pasien
2. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan (6 langkah)
3. Inspeksi :
1) Menilai bentuk dada
2) Melaporkan adanya kelainan pada dinding dada (lesi, massa, deformitas)
3) Memeriksa dan melaporkan adanya asimetri gerakan/ keterlambatan gerak, retraksi
4) Menilai frekuensi, irama, kedalaman dan usaha pasien untuk bernafas
5) Melihat iktus kordis
4. Palpasi :
1) Memeriksa adanya nyeri tekan, massa
2) Memeriksa pengembangan dinding dada :
- Meletakkan kedua telapak tangan pada posisi yang benar
- Meminta pasien bernafas dalam
- Melaporkan hasil
3) Menilai fremitus taktil :
- Meletakkan telapak tangan dengan teknik yang benar
- Meminta pasien mengulang-ulang kata : ”sembilan puluh sembilan” atau ”dua
puluh dua”
- Membandingkan fremitus taktil di lapangan paru kanan dan kiri pada
beberapa lokasi secara urut.
- Melaporkan hasil
4)
Memeriksa iktus kordis : melakukan palpasi iktus kordis (posisi supinasi, jika
tidak teraba
maka diperiksa denganleft lateral decubitus, posisi duduk sedikit membungkuk ke
depan)
5. Perkusi :
1) Melakukan perkusi dengan benar :
- Melakukan teknik perkusi dengan benar
- Melakukan perkusi secara berurutan, membandingkan antara kanan dan kiri
- Melaporkan hasil
2) Menilai batas paru-jantung :
- Memeriksa batas kiri redam jantung
- Memeriksa batas kanan redam jantung
- Melaporkan hasil
3) Menilai batas paru-hepar :
- Melakukan perkusi sepanjang linea midklavikula dekstra ke arah inferior.
- Mengidentifikasi dan melaporkan batas atas redup hepar
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6. Auskultasi :
1) Melakukan pemeriksaan suara nafas :
- Meminta pasien untuk bernapas dalam
- Membandingkan auskultasi beberapa area lapang paru secara simetris dan
berurutan
- Mendengarkan minimal satu siklus inspirasi dan ekspirasi di satu titik auskultasi.
- Mengidentifikasi dan melaporkan suara nafas normal dan rambahan
2) Melakukan pemeriksaan suara jantung :
- Melakukan teknik auskultasi jantung dengan benar (posisi pasien : supinasi, left
lateral decubitus, posisi duduk sedikit membungkuk ke depan).
- Mengidentifikasi dan melaporkan bunyi jantung normal (BJ1 dan BJ2, intensitas,
adanya splitting)
7. Perilaku professional
1) Melakukan tindakan dengan hati2 dan teliti sehingga tidak membahayakan
pasien dan diri sendiri
2) Memperhatikan kenyamanan pasien
3) Melakukan tindakan sesuai prioritas
Menunjukkan rasa hormat kepada pasien

CHEKLIST
KETERAMPILAN PEMERIKSAAN ABDOMEN
1
No

Aspek keterampilan yang dinilai

1.

Persiapan pasien (meminta pasien untuk tidur telentang dan menerangkan
tujuan pemeriksaan, meminta pasien untuk membuka baju seperlunya,
membuat pasien rileks dengan menekuk lutut dan mengajak berbicara,
meminta pasien memberikan respons terhadap pemeriksaan, dokter
berdiri di kanan pasien,)
Melakukan simulasi cuci tangan secara aseptik
Melakukan inspeksi dinding abdomen (menilai gerakan periltastik dengan
posisi pemeriksa duduk atau sedikit membungkuk)
Melakukan auskultasi abdomen pada tempat yang benar (sebelum perkusi
dan auskultasi)
Melakukan perkusi dengan orientasi pada keempat kuadran abdomen
Melakukan perkusi untuk menentukan batas bawah hepar (pada linea
midklavikula kanan dari caudal arcus costae ke cranial)
Melakukan perkusi untuk menentukan batas atas hepar (pada linea
midklavikula kanan dari cranial arcus costae ke caudal)
Melakukan perkusi lien (di spatium interkosta terbawah linea axillaris
anterior kiri)
Melakukan palpasi superficial secara menyeluruh
Melakukan palpasi hepar
Melakukan palpasi lien
Melakukan palpasi ginjal kanan dan kiri
Melakukan palpasi kandung kemih dan aorta
Melakukan simulasi cuci tangan secara aseptic

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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