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VISI DAN MISI  

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN 

 

VISI 

Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter 

kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing 

di Tingkat Nasional pada tahun 2024. 

 

MISI 

 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai Standar Nasional 

Perguruan Tinggi (SNPT) dan KKNI, terintegrasi dengan hasil-hasil penelitian 

dan pengabdian masyarakat terkini untuk menghasilkan lulusan sesuai profil 

yang diharapkan 

2. Melaksanakan penelitian ilmiah dan dipublikasikan secara nasional dan 

internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan mengacu pada hasil 

penelitian. 

4. Membangun kerjasama produktif dengan berbagai institusi pendidikan dan 

industri di Kota Medan, Sumatera Utara dan provinsi lainnya dalam pelaksanaan 

praktek, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 
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TUJUAN: 

1. Melaksanakan pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya serta 

keunggulan dalam soft skill kewirausahaan. 

2. Menciptakan kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill 

pengembangan karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan 

profesional dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3. Menyediakan fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  

standar kebutuhan dan perkembangan IPTEK 

4. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna 

menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan solusi permasalahan 

stakeholder. 

5. Menyelenggarakan pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan 

mahasiswa yang bermanfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan bangsa. 

6. Menyelenggarakan proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan 

eksternal. 

7. Menyelenggarakan layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8. Menyelenggarakan pengembangan institusi dan penambahan program studi 

baru sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9. Menyelenggarakan kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 
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SASARAN 

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan handal dalam mengelola tridharma 

perguruan tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi di UIM. 

2. Terciptanya kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill dan 

pengembangan karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan 

profesional dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3. Tersedianya fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  

standar kebutuhan dan perkembangan IPTEK. 

4. Terselenggaranya pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna 

menghasilkan karya-karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan solusi permasalahan 

stakeholder. 

5. Terselenggaranya pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan 

mahasiswa yang bermanfaat secara nyata, dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan bangsa. 

6. Terselenggaranya proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan 

eksternal. 

7. Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8. Terselenggaranya pengembangan institusi dan penambahan program studi baru 

sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9. Terselenggaranya kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 
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VISI DAN MISI 

D3 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN 

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN 

 

VISI 

Menjadi prodi yang unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi 

kesehatan (RMIK) berbasis teknologi infomasi yang mengedepankan karakter 

kewirausahaan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis teknologi informasi sesuai 

dengan standar nasional dan kompentensi yang dikeluarkan oleh organisasi 

profesi. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah 

yang dapat memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di insitusi 

pelayanan kesehatan.  

3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk 

menjawab tantangan persoalan di berbagai insitusi pelayanan kesehatan. 

4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui 

kerja sama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di 

dalam negeri. 
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TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan RMIK yang memiliki kompetensi ilmu RMIK berbasis 

Teknologi Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang 

dikeluarkan oleh organisasi profesi, dan dengan sistem pembelajaran yang 

terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang RMIK yang dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan data dan penyajian informasi 

kesehatan 

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong 

terlaksananya  sistem informasi kesehatan nasional di berbagai institusi 

pelayanan kesehatan 

4. Menghasilkan kerjasama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan 

institusi lainnya di dalam negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

SASARAN 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2. Pemantapan Proses Belajar 

3. Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana 

4. Pemantapan Penelitian 

5. Pemantapan Pengabdian Kepada Masyarakat 

6. Pemantapan Penjaminan Mutu 

7. Pengembangan IT 

8. Pengembangan Kerja Sama 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dan tim dapat menyelesaikan 

penyusunan Modul Praktikum Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, 

Respirasi Dan Kardiovasculer dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu 

bahan ajar pratikum yang diperuntukkan kepada mahasiswa program studi D-III 

Perekam dan Infokes UIM khususnya pada semester I. Dengan adanya modul ini, 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi-

materi pratikum Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, Respirasi Dan 

Kardiovasculer.  

Penulis dan tim dosen Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, Respirasi 

Dan Kardiovasculer telah berusaha dalam menyusun modul ini sesuai dengan 

kurikulum dan kebutuhan mahasiswa dengan sebaik mungkin. Namun, penulis dan 

tim menyadari bahwa modul ini mungkin masih memiliki kekurangan. Sehingga 

penulis dan tim mengharapkan adanya saran atau masukan positif agar menjadi 

bahan pertimbangan untuk menyempurnakan modul pratikum ini. Akhirnya, penulis 

dan tim berharap modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa dengan baik dan aktif 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang  Kodefikasi Terkait 

Sistem Musculuskletal, Respirasi Dan Kardiovasculer. 

                 Medan,       Agustus 2020 

  

Dr. John Barker Liem, M.K.M 
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KONTRAK BELAJAR PRAKTIKUM KODEFIKASI TERKAIT SISTEM 

MUSCULUSKLETAL, RESPIRASI DAN KARDIOVASCULER 

 

 

A. Penjelasan Umum 

Pembelajaran praktikum laboratorium Anatomi memiliki beban 1 sks. Praktikum 

skill lab dilakukan di laboratorium Perekam Medik dan Infokes Universitas Imelda 

Medan (UIM) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa akan 

dibimbing oleh dosen/instruktur praktikum untuk melakukan setiap tindakan dengan 

menggunakan peralatan laboratorium yang tersedia. Modul ini disusun untuk 

membantu dan menuntun mahasiswa untuk memahami dan mendemonstrasikan 

setiap prosedur tindakan. Di dalam modul ini juga, mahasiswa akan dipandu 

melakukan latihan praktikum secara mandiri yang dapat dilakukan di luar jadwal 

belajar praktikum setelah mendapat izin dari dosen/instruktur praktikum.  

 

B. Ujian Skill  

Ujian praktikum skill lab Anatomi sistem Muskuloskletal, Respirasi Dan 

Kardiovasculer dilakukan di akhir pembelajaran praktikum untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan/skill yang telah dikuasai oleh mahasiswa setelah belajar 

praktikum. Pada saat praktikum, selain prosedur yang dinilai, pemahaman 

mahasiswa secara teori juga dinilai serta pendokumentasian tindakan. 

 

C. Sistem Penilaian 

Penilaian praktikum sebesar 20% yang meliputi: 

1. Pre tes 

2. Proses praktikum 

3. Post tes 

 

D. Tata Tertib Pratikum Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, Respirasi 

Dan Kardiovasculer 

1. Datang 15 menit sebelum praktikum dimulai. 

2. Memakai seragam putih-coklat. 

3. Memakai name tag. 



 

ix 

 

4. Baju atasan menutupi pantat dan tidak ketat. 

5. Bagi mahasiswa putri: 

a. Baju bawahan longgar dan menutupi mata kaki. 

b. Memakai jilbab hitam polos, tanpa poni dan buntut. 

c. Memakai sepatu tertutup dan berhak rendah, bukan sepatu karet, warna 

sepatu hitam, memakai kaos kaki. 

d. Tidak berkuku panjang dan tidak menggunakan pewarna kuku. 

e. Celana longga bukan celana sempit 

f. Memakai seragam akademik 

g. Tidak beranting dan bertato 

6. Mahasiswa sudah siap didalam ruangan maksimal 15 menit sebelum 

praktikum dimulai. 

7. Apabila alat, bahan, dan mahasiswa belum siap dalam 15 menit setelah jam 

praktikum berjalan, maka mahasiswa tidak diijinkan untuk mengikuti 

praktikum. 

 

E. Kemampuan/Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Pada akhir modul pratikum ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan : 

BAB 1 Kegiatan Praktikum  

1  

1. Pratikum Simulasi Anatomi  system 

muskuloskletal, Organ muskuloskleta . 

BAB 2 Kegiatan Praktikum 2 Praktikum penegakan diagnose penyakit 
berdasarkan istilah terminology medis sistem 
Muskuloskletal 
 

BAB 3 Kegiatan Praktikum 3 

 

Praktikum Simulasi pembuatan patofisiologi 
penyakit system muskuluskletal. 

BAB 4 Kegiatan Praktikum 4 Praktikum pengkodefikasian penyakit system 
muskuluskletal berdasarkan ICD 10 

BAB 5 Kegiatan Praktikum 5 
dan 6 

Pratikum Simulasi Menunjukkan anatomi 
sistem respirasi 

BAB 6 Kegiatan Praktikum 7 Praktikum Simulasi penegakan diagnose 

penyakit berdasarkan istilah terminology 
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medis sistem Respirasi 

 
BAB 7 Kegiatan Praktikum 8 Praktikum Simulasi pembuatan patofisiologi 

penyakit system Respirasi 

BAB 8 Kegiatan Praktikum 9 

 

Praktikum Simulasi pengkodefikasian 

penyakit system respirasi berdasarkan ICD 10 

BAB 9 Kegiatan Praktik 10 
dan 11 

Praktikum Simulasi Menunjukkan anatomi 

sistem Kardiovasculer 

BAB 10 Kegiatan Praktik 12 Praktikum Simulasi penegakan diagnose 

penyakit berdasarkan istilah terminology 

medis sistem Kardiovaskuler 

BAB 11 Kegiatan Praktik 13 Praktikum Simulasi pembuatan patofisiologi 

penyakit system Kardiovasculer 

BAB 12 Kegiatan Praktik 14 Praktikum Simulasi pengkodefikasian 

penyakit system Kardiovasculer berdasarkan 

ICD 10 

 

F. Kemampuan/Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Pada akhir modul praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu melakukan : 

BAB 1 2. Mampu Mempraktekkan  Anatomi  system muskuloskletal, Organ 

muskuloskleta . 

BAB 2 Mampu Mempraktekkan  diagnose penyakit berdasarkan istilah 
terminology medis sistem Muskuloskletal 
 

BAB 3 Mampu Mempraktekkan  pembuatan patofisiologi penyakit system 
muskuluskletal. 

BAB 4 Mampu Mempraktekkan  pengkodefikasian penyakit system 
muskuluskletal berdasarkan ICD 10 

BAB 5 Mampu Mempraktekkan  Menunjukkan anatomi sistem respirasi 

BAB 6 Mampu Mempraktekkan  penegakan diagnose penyakit berdasarkan 

istilah terminology medis sistem Respirasi 
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BAB 7 Mampu Mempraktekkan  pembuatan patofisiologi penyakit system 

Respirasi 

BAB 8 Mampu Mempraktekkan  pengkodefikasian penyakit system respirasi 

berdasarkan ICD 10 

BAB 9 Mampu Mempraktekkan Menunjukkan anatomi sistem 

Kardiovasculer 

BAB 10 Mampu Mempraktekkan  penegakan diagnose penyakit berdasarkan 

istilah terminology medis sistem Kardiovaskuler 

BAB 11 Mampu Mempraktekkan  pembuatan patofisiologi penyakit system 

Kardiovasculer 

BAB 12 Mampu Mempraktekkan pengkodefikasian penyakit system 

Kardiovasculer berdasarkan ICD 10 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM  

KODEFIKASI TERKAIT SISTEM GENITORINARI DAN REPRODUKSI 

 

Petunjuk Praktikum 

1. Fasilitator (Dosen) memberitahukan topik pembelajaran praktikum sebelum 

dilakukan praktikum. 

2. Fasilitator (Dosen) mempersilahkan setiap mahasisa untuk mempelajari isi 

modul pada tindakan yang akan dipraktikkan 

3. Fasilitator (Dosen) membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 7-8 orang 

4. Fasilitator (Dosen) mendemonstrasikan prosedur tindakan  

5. Fasilitator (Dosen) mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk 

melakukan simulasi atau re-demonstrasi tindakan dan mempersilahkan 

mahasiswa lain untuk mengamati dan menanggapi 

6. Fasilitator (Dosen) memberikan tanggapan pada demonstrasi yang telah 

dilakukan oleh perwakilan kelompok apakah sesuai dengan SOP di dalam 

modul 

7. Fasilitator meminta kepada mahasiswa untuk melakukan keterampilan atau 

prosedur tersebut dilakukan sampai selesai dan dapat dikuasai oleh mahasiswa 

(dapat dilakukan di luar jam praktik secara mandiri dengan izin 

dosen/instruktur lab). 

8. Setiap mahasiswa wajib mengikuti praktikum (100% kehadiran) sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati oleh fasilitator. 

9. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tata tertib praktikum. 
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GLOSARIUM 

 

Internasional Statistic 

Classification Of Disease 

And Related Health 

Problems Tenth Revision 

(ICD – 10) 

 

: system klasifikasi yang komprehensif dan 

diakui secara internasional. ICD-10 memuat 

klasifikasi diagnostik penyakit dengan standar 

internasional yang disusun berdasarkan sistem 

kategori dan dikelompokan dalam suatu 

penyakit menurut kriteria yang telah 

ditetapkan. 

The International 

Classification of 

Diseases, Ninth Revision, 

Clinical Modification 

(ICD-9-CM) 

: Adaptasi sistem kesehatan A.S. dari daftar 

standar ICD-9 internasional enam karakter 

kode alfanumerik untuk menggambarkan 

diagnosis. Standarisasi kode meningkatkan 

konsistensi di antara para dokter dalam 

mencatat gejala dan diagnosis pasien untuk 

tujuan penggantian klaim pembayar dan 

penelitian klinis. 

Infeksi  Penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang 

disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, 

jamur, dan parasit. Meski beberapa jenis 

organisme terdapat di tubuh dan tergolong tidak 

berbahaya, pada kondisi tertentu, organisme-



 

xix 

 

organisme tersebut dapat menyerang dan 

menimbulkan gangguan kesehatan, yang bahkan 

berpotensi menyebabkan kematian. 

Osteoporosi :  penyakit tulang yang muncul saat terjadi 

pengeroposan pada tulang-tulang di dalam 

tubuh. 

Kiposis : tulang belakang melengkung ke depan 

Lordosis : tulang belakang melengkung ke belakang. 

Skoliasis : tulang belakang melengkung ke samping 

membentuk huruf S 

Spondylolithesis : kondisi yang terjadi saat terjadi pergeseran 

tulang belakang ke bawah. Hal ini 

menyebabkan tulang yang bergeser menekan 

saraf di bawahnya dan menyebabkan rasa sakit 

atau nyeri. 
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BAB I 

PRAKTIKUM ANATOMI  SYSTEM MUSKULOSKLETAL 

ORGAN MUSKULOSKLETA . 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 1  

PRATIKUM SIMULASI ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM 

MUSKULOSKLETAL  

dr. John Barker Liem, M.K.M 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu struktur 

anatomi dan fisiologi sistem Muskuloskletal . Disini anda akan mempelajari tentang 

Praktikum simulasi struktur anatomi dan fisiologi  sistem Muskuloskletal. 

Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, 

kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursae, dan persendian (Depkes, 1995:3). Fraktur 

adalah setiap retak atau patah pada tulang yang utuh, kebanyakan fraktur disebabkan 

oleh trauma dimana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang (Reeves, Charlene, 

2001: 248). Tulang femur merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar di dalam 

tulang kerangka pada bagian pangkal yang berhubungan dengan asetabulum 

menbentuk kepala sendi yang disebut kaput femoris (Syaifudin, 1992: 32).  

B. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan materi ini peserta pelatihan diharapkan  

mampu menunjukan anatomi dan fisiologi  sistem Muskuloskletal. 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Poster /phantom sistem Muskuloskletal 

4. Meja, kursi 
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5. Pointer 

6. Penggaris 

 

 

C. Persiapan 

Sebelum melakukan kegiatan praktikum ini, Anda harus memahami langkah-langkah 

ini : 

1. Menguasai materi/teori yang akan diujikan oleh dosen pengampu. 

2. Menguasai letak/posisi dari bagian struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

Muskuloskletal yang akan disebutkan dan ditunjukkan pada poster/phantom yang 

telah tersedia. 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

Muskuloskletal 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan organ tubuh Anatomi dan 

fisiologi Sistem Muskuloskletal, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Muskuloskletal 
• Kelompok 2, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Muskuloskletal  
• Kelompok 3, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Muskuloskletal 
• Kelompok 4, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem  Muskuloskletal 

3 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas dan 

didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses simulasi 

tersebut. 

 

E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  
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5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan:  

1. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, otot, 

kartilago, ligamen, tendon, fascia, bursae, dan persendian (Depkes, 1995: 

2. Menurut Doenges (2000: 761) Fraktur dapat dibagi menjadi 150, tetapi lima 

yang utama adalah: 1. Incomplete: Fraktur hanya melibatkan bagian potongan 

menyilang tulang. Salah satu sisi patah; yang lain biasanya hanya bengkok 

(greenstik). 2. Complete: Garis fraktur melibatkan selurah potongan 

menyilang dari tulang, dan fragmen tulang biasanya berubah tempat. 3. 

Tertutup (Simple): Fraktur tidak meluas melewati kulit. 4. Terbuka 

(Complete): Fragmen tulang meluas melewati otot dan kulit, dimana potensial 

untuk terjadi infeksi. 5. Patologis: Fraktur terjadi pada penyakit tulang dengan 

tak ada trauma atau hanya minimal. 

 Latihan Test 1 

• Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

• Peragakan bagaimana mensimulasikan struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

muskuloskeletal. 

• Demonstrasikan dangan menunjukkan letak/posisi struktur anatomi dan 

fisiologi  sistem muskuloskeletal yang telah dipelajari dengan menggunakan 

poster/phantom 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI STRUKTUR ANATOMI DAN FISIOLOGI  SISTEM 

MUSKULOSKELETAL 
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Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Poster /phantom sistem Muskuloskletal   

4 Meja, kursi   

5 Pointer   

6 Penggaris   

  Tahap Kerja   

 Kelompok  (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem muskuloskeletal.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
muskuloskeletal. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
muskuloskeletal. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 2 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal) 
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem muskuloskeletal..   
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2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
muskuloskeletal. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
muskuloskeletal.. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok  3 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  

  

 1 Menyiapkan poster anatomi sistem muskuloskeletal..   

 2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
muskuloskeletal. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
muskuloskeletal.. 
 

  

4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok  4 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal) 
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem muskuloskeletal..   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
muskuloskeletal. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
muskuloskeletal.. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

  Sikap   

1   Teliti    

2   Ketepatan   

3  Memperhatikan   



     

7 

FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang disiapkan 
75% sesuai standart 
praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum 
namun penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 4 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 4 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 4 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan 
baik 
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Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-3 
tahap kerja dari 4 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4  tahap) kerja dengan 
baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 
sikap dari 3 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh 
sikap (3 sikap) dengan 
baik saat praktikum 
berlangsung 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             25 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

                                 (...............................................)         (............................................... 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum demonstrasi  letak/posisi sistem Muskuloskletal yang telah dilakukan dikerjakan 

dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan.
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BAB II 

PRAKTIKUM PENEGAKAN DIAGNOSE PENYAKIT BERDASARKAN 

ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS SISTEM MUSKULOSKLETAL 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 2 

PRAKTIKUM ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS  

SISTEM MUSKULOSKLETAL  

 (dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

A. Pengertian 

Simulasi istilah terminologi medis kelainan sistem Muskuloskletal dilakukan 

agar mahasiswa dapat mengenal istilah berbagai komponen dari Terminologi 

medis berdasarkan suku kata, yang terdiri dari Prefiks (awalan), root (akar 

kata), dan sufiks (akhiran). 

B. Tujuan 

1. Mempelajari awalan kata, root, dan akhiran untuk membentuk terminologi 

medis. 

2. Mempelajari cara pembentukan terminologi medis. 

3. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami arti dari setiap istilah medis 

pada sistem Muskuloskletal 

4. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami singkatan dari setiap 

terminologi medis pada sistem Muskuloskletal. 

 

C. Persiapan 

1. Persiapan Alat 

a. Modul Perkuliahan 

b. Buku dan alat tulis 

c. Kamus Kedokteran (Dorland) 

d. Meja dan Kursi 

e. Pointer  
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2. Persiapan Materi 

a. Memahami teori tentang terminologi medis kelainan pada sistem 

Muskuloskletal. 

b. Mengetahui pembagian sufiks, root dan Prefiks terminologi medis 

kelainan pada sistem Muskuloskletal. 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Istilah Terminologi Medis Sufiks, Prefiks 

Dan Root Pada Sistem Muskuloskletal 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan Istilah / Terminologi 

Medis Sufiks, Prefiks Dan Root Pada Kelainan Sistem Muskuloskletal :  

• Kelompok 1: Mensimulasikan kasus Penyakit  Pada Sistem 

Muskuloskletal 

• Kelompok 2: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem 

Muskuloskletal  

• Kelompok 3: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem 

Muskuloskletal 

• Kelompok 4: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem 

Muskuloskletal 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 
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8. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan: 

Terminologi medis merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait 

istilah medis. Secara umum, Terminologi medis, terdiri dari Prefiks (awalan), root 

(akar kata), dan sufiks (akhiran). Dalam satu istilah medis, harus terdapat paling 

sedikit satu kata root dengan satu atau lebih Prefiks atau sufiks. Prefiks (Prefiks) 

bisa satu atau dua kata, merupakan elemen di awal kata berupa preposisi atau 

adverbs.  

 

 Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum. 

2. Praktekan bagaimana mensimulasikan pembuatan istilah Terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada kelainan sistem Muskuloskletal. 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan pembuatan istilah terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada sistem Muskuloskletal. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

PRATIKUM SIMULASI ISTILAH TERMINOLOGI MEDIS PREFIKS, 

ROOT DAN SUFIKS PADA SISTEM MUSKULOSKLETAL 

 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Buku dan alat tulis   

3 Kamus Kedokteran   

4 Meja, Kursi   

5 Pointer    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit  Pada Sistem 
Muskuloskletal 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 
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   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 2 (Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit  Pada Sistem 
Muskuloskletal 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 3 (Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit  Pada Sistem 
Muskuloskletal 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 4 (Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit  Pada Sistem 
Muskuloskletal 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

   4 

 

  Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

  Sikap   

1  Ketelitian   



     

15 

2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum 
namun penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan 
penggunaan alat sudah 
paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 
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Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Sikap Tidak 
menunjukan sikap 
yang baik selama 
praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Menunjukan seluruh 
sikap (3 sikap) dengan 
baik saat praktikum 
berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             24 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 
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Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang istilah 

Terminologi medis suffex, Prefiks dan root pada patofisiologi kelainan sistem 

Muskuloskletal yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis 

dengan jenis huruf Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5, Ukuran kertas A4, rata 

kiri kanan. 
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BAB III 

PRAKTIKUM PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT  

SYSTEM MUSKULUSKLETAL. 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM  3 

PRAKTIKUM PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT  

SYSTEM MUSKULUSKLETAL 

 

 (dr.Jhon Bakeri Liem, M.KM)  

 

A. Pengertian 

Sumulasi pembuatan clinical pathway patofisiologi penyakit sistem 

Muskuloskletal merupakan suatu tindakan yang dapat menggambarkan esensi 

dari proses penanganan penyakit sistem Muskuloskletal, berdasarkan 

pemahamam patofisiologi, diagnosis dan penanganannya dengan baik dan 

terarah. 

 

B. Tujuan  

Simulasi  Pembuatan Clinical Pathway patofisiologi penyakit sistem 

Muskuloskletal bertujuan untuk :  

1. Mahasiswa mengetahui sebab terjadinya suatu penyakit pada sistem 

Muskuloskletal. 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman dalam suatu ketrampilan 

pembuatan Clinical Pathway penyakit sistem Muskuloskletal.  

 

C. Persiapan 

1. Memahami materi tentang patofisiologi kelainan sistem Muskuloskletal. 

2. Mengetahui jenis kelainan  yang dapat dijumpai pada sistem Muskuloskletal. 

3. Mengetahui tanda dan gejala utama kelainan pada sistem Muskuloskletal. 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 
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1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok  

2 Setiap kelompok diminta untuk melakukan simulasi  pembuatan clinical 

pathway dalam bentuk alur penanganan suatu penyakit, dengan topik : 

• Kelompok 1:  Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

• Kelompok 2: Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal  

• Kelompok 3: Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

• Kelompok 4: Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E.Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat melakukan simulasi 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat. 

 

Ringkasan 

Pembuatan patofisiologi kelainan pada sistem Muskuloskletal dalam bentuk 

clinical pathway  penanganaan suatu kasus penyakit, merupakan kegiatan untuk 

menyusun sebuah skema /jalan cerita perjalanan suatu penyakit untuk 

memudahkan mahasiswa dalam memhamai kasus penyakit pada sistem 

Muskuloskletal. Pengenalan pemahaman patofisiologi dengan pembuatan clinical 

pathway memberikan dasar pemahaman tentang proses menjadi sakit atau adanya 

kelainan pada sel, jaringan, organ-organ maupun sistem-sistem pada tubuh 

manusia, khususnya sistem Muskuloskletal. Pembuatan Clinical Pathway pada 

Kelainan Sistem Muskuloskletal ini bertujuan untuk agar memudahkan mahasiswa 
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untuk mengetahui sebab, patomekanisme, diagnosis dan penanganan yang tepat 

terhadap suatu kelainan pada sistem Muskuloskletal.  

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

2. Praktekkan simulasi cara menyusun clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI CLINICAL PATHWAY DALAM BENTUK ALUR PENYAKIT 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Kertas plipcat   

2  Alat tulis untuk menggambar   

3 Penggaris   

4 Laptop    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit Pada Sistem Muskuloskletal)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 2 (Penyakit Pada Sistem Muskuloskletal)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   
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   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 3 (Penyakit Pada Sistem Muskuloskletal)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 4 (Penyakit Pada Sistem Muskuloskletal)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Muskuloskletal 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

  Sikap   

1  Ketelitian    

2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiapkan 
alat dan bahan 
praktikum 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap           
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 
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Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             23 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang clinical pathway dalam bentuk alur kelainan pada sistem 

Muskuloskletal yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis dengan jenis huruf Times New Roman, Font 12, 

Spasi 1,5, Ukuran kertas A4, rata kiri kanan. 

.
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BAB IV 

PRAKTIKUM PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM 

MUSKULUSKLETAL BERDASARKAN ICD 10 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 4 

PRAKTIKUM PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM 

MUSKULUSKLETAL BERDASARKAN ICD 10 

 (Meylisa, A.Md., MIK,.SKM) 

 

A. Pengertian 

Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis adalah suatu kegiatan yang 

mentraspormasikan diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan 

lainnya dari kata-kata menjadi suatu bentuk kode baik numeric atau alpa numeric  

untuk sistem Muskuluskletal. 

 

B. Tujuan  

  Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis bertujuan untuk 

memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan, memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data yang berfungsi untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi. 

 

C. Pesiapan yang digunakan untuk praktek 

1. Alat tulis 

2. ICD-10 Vol -1, dan 3,  

3. ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis 

4. Kamus Kedokteran 

5. Modul Teori 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Kodefikasi Terkait System 

Muskuloskletal 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 
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2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan kodefikasi terkait system 

Muskuloskletal, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system muskuluskletal berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 2: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system muskuluskletal berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 3: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system muskuluskletal berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

Kelompok 4: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system muskuluskletal berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Dalam mempelajari koding diagnosis penyakit Muskuloskletal, maka kita harus 

mengenal terlebih dahulu struktur bab XIII tentang Penyakit Sistem 

Muskuloskletal. Penyakit-penyakit Sistem Muskuloskletal merupakan bagian dari 

isi Bab XIII.  

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 
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2. Praktekan bagaimana mensimulasikan kodefikasi terkait sistem 

Muskuloskletal 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan kodefikasi terkait sistem 

Muskuloskletal yang telah dipelajari dengan menggunakan buku ICD-9 CM 

dan ICD -10. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI KODEFIKASI TERKAIT SYSTEM MUSKULOSKLETAL 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                

NO ASPEK YANG DINILAI YA TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Alat tulis   

2 ICD-10 Vol-1 dan 3   

3 ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis   

4 Kamus Kedokteran   

5 Modul Tiori   

 Tahap Kerja   

 Kelompok 1    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 
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9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 2    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   
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3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar   
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tabulasi 

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 3    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 
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12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 4   

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Muskuloskletal berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 
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adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Ketepatan   

3 Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 
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Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             72 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang kodefikasi terkait system Muskuloskletal yang telah dilakukan 

dikerjakan dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan. 
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BAB V 

PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM RESPIRASI 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 5 DAN 6 

PRAKTIKUM SIMULASI ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI 

 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

 

A. Anatomi Dan Fisiologi Sistem Respirasi 

1. Hidung  

Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang 

(kavum nasi), dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Di dalamnya terdapat bulu-bulu 

yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang 

hidung.  

2. Faring  

Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan 

makanan, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut sebelah 

depan ruas tulang leher. Hubungan faring dengan organ-organ lain adalah ke atas 

berhubungan dengan rongga hidung, dengan perantaraan lubang yang bernama koana, ke 

depan berhubungan dengan rongga mulut, tempat hubungan ini bernama istmus fausium, ke 

bawah terdapat 2 lubang (ke depan lubang laring dan ke belakang lubang esofagus).  

3. Laring  

Laring atau pangkal tenggorokan merupakan saluran udara dan bertindak sebagai 

pembentukan suara, terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra servikal dan 

masuk ke dalam trakhea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutup oleh sebuah 

empang tenggorokan yang biasanya disebut epiglotis, yang terdiri dari tulang-tulang rawan 

yang berfungsi pada waktu kita menelan makanan menutupi laring.  

4. Trakhea  

Trakea atau batang tenggorokan merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 

sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda 

(huruf C) sebelah dalam diliputi oleh selaput lendir yang berbulu getar yang disebut sel 
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bersilia, hanya bergerak ke arah luar. Panjang trakea 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri 

dari jarigan ikat yang dilapisi oleh otot polos.  

5. Bronchus  

Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan lanjutan dari trakea, ada 2 buah yang 

terdapat pada ketinggian vertebra torakalis IV dan V, mempunyai struktur serupa dengan 

trakea dan dilapisi oleh jenis set yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping 

ke arah tampuk paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar dari pada bronkus 

kiri, terdiri dari 6-8 cincin, mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih 

ramping dari yang kanan, terdiri dari 9-12 cincin mempunyai 2 cabang. Bronkus bercabang-

cabang, cabang yang lebih kecil disebut bronkiolus (bronkioli). Pada bronkioli tidak terdapat 

cincin lagi, dan pada ujung bronkioli terdapat gelembung paru atau gelembung hawa atau 

alveoli.  

6. Paru-Paru  

Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung 

(gelembung hawa atau alveoli). Gelembug alveoli ini terdiri dari selsel epitel dan endotel. 

Jika dibentangkan luas permukaannya kurang lebih 90 m². Pada lapisan ini terjadi 

pertukaran udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Banyaknya 

gelembung paru-paru ini kurang lebih 700.000.000 buah (paru-paru kiri dan kanan). Paru-

paru dibagi dua yaitu paru-paru kanan, terdiri dari 3 lobus (belahan paru), lobus pulmo 

dekstra superior, lobus media, dan lobus inferior. Tiap lobus tersusun oleh lobulus. Paru-

paru kiri, terdiri dari pulmo sinistra lobus superior dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri 

dari belahan yang kecil bernama segmen. Paruparu kiri mempunyai 10 segmen yaitu 5 buah 

segmen pada lobus superior, dan 5 buah segmen pada inferior. Paru-paru kanan mempunyai 

10 segmen yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus medialis, 

dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi 

belahan-belahan yang bernama lobulus. Di antara lobulus satu dengan yang lainnya dibatasi 

oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah getah bening dan saraf, dan tiap lobulus 

terdapat sebuah bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang-cabang banyak 

sekali, cabang ini disebut duktus alveolus. Tiap duktus alveolus berakhir pada alveolus yang 

diameternya antara 0,2-0,3 mm. Letak paru-paru di rongga dada datarannya menghadap ke 

tengah rongga dada atau kavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-

paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput 
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yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2 yaitu, yang pertama pleura visceral (selaput 

dada pembungkus) yaitu selaput paru yang langsung membungkus paruparu. Kedua pleura 

parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Antara keadaan normal, 

kavum pleura ini vakum (hampa) sehingga paru-paru dapat berkembang kempis dan juga 

terdapat sedikit cairan (eksudat) yang berguna untuk meminyaki permukaanya (pleura), 

menghindarkan gesekan antara paruparu dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernapas. 

 

Fisiologi Sistem Pernafasan Oksigen dalam tubuh dapat diatur menurut keperluan. 

Manusia sangat membutukan okigen dalam hidupnya, kalau tidak mendapatkan oksigen 

selama 4 menit akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang tidak dapat diperbaiki lagi 

dan bisa menimbulkan kematian. Kalau penyediaan oksigen berkurang akan menimbulkan 

kacau pikiran.  

1. Pernafasan Paru  

Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbondioksida yang terjadi pada paru-

paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksterna, oksigen diambil melalui 

mulut dan hidung pada waktu bernapas yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke 

alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan okigen 

dari darah, oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah dibawa ke jantung 

dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Dalam alveoli, oksigen bergerak menuju 

kapiler pulmonalis sebagai gas terlarut, bergerak menurunknan gradien konsentrasi. Oksigen 

diangkut dalam darah baik yang terlarut maupun berikatan dengan hemoglobin. Ketika 

oksigen relatif sulit larut dalam larutan, kemampuan oksigen untuk berikatan dengan 

hemoglobin amat penting. Sekitar 98% hingga 99% oksigen diangkut dalam darah yang 

berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin sehingga mempengaruhi saturasi 

oksigen (Porth &Marfin, 2009). Proses pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi ketika 

konsentrasi dalam darah mempengaruhi dan merangsang pusat pernapasan terdapat dalam 

otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan, sehingga terjadi pengambilan O2 dan 

pengeluaran CO2 lebih banyak. Darah merah (hemoglobin) yang banyak mengandunng 

oksigen dari seluruh tubuh masuk ke dalam jaringan, mengambil karbondioksida untuk 

dibawa ke paru-paru dan di paru-paru terjadi pernapasan eksterna. 
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2. Diaphragma  

Diafragma merupakan otot penting yang memisahkan rongga dada (berisi organorgan 

penting) dengan rongga perut. Biasanya ketika kita berbicara mengenai diafragma, maka 

yang terpikirkan adalah diafragma thoraks (Diafragma Dada). Gambar 3.a Diafraghma 

Fungsi utama diaphragma dada adalah sebagai bagian dalam proses pernapasan, yaitu 

mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh melalui kontraksi dan 

relaksasinya. Diaphragma mempunyai fungsi non-pernapasan, yaitu untuk membantu 

mengeluarkan muntah yang membutuhkan peningkatan tekanan bagian rongga perut. 

Diafragma merupakan sekat otot berserat yang berbentuk seperti kubah. Permukaan atas 

diafragma berbentuk cembung (pada rongga dada), berbentuk cekung pada permukaan 

bawah rongga perut, dan terdiri dari jaringan otot, maka diafragma dapat melakukan 

kontraksi dan relaksasi. Diaphragma disusun oleh otot lurik (otot rangka) sehingga 

pergerakannya dapat kita sadari. Syaraf yang mengatur pergerakan diafragma adalah saraf 

frenikus. Diafragma mempunyai beberapa lubang yang berfungsi sebagai tempat lewatnya 

organ penting dari bagian dada ke bagian perut. Tiga lubang utama yang terdapat pada 

diafragma adalah sebagai berikut : 1. Lubang Aortic, merupakan lubang yang dilewati oleh 

Aorta. 2. Lubang Esophageal, merupakan lubang yang dilewati oleh esofagus. 3. Lubang 

Caval, merupakan lubang yang dilewati oleh vena kava inferior. Gambar 2.d Lubang pada 

diafragma Latihan otot- otot pernapasan yang manakala penderita telah mempelajari 

pernapasan diafragmatik, suatu program pelatihan otot-otot pernapasan mungkin diresapkan 

untuk membantu menguatkan otot- otot yang digunakan dalam bernapas yang dapat disebut 

juga dengan Diaphragma Breathing Exercise. 

 

B. Tujuan 

1. Untuk mengukur kemampuan terkait anatomi fisiologi sistem Respirasi. 

2. Sebagai hasil penialaian belajar. 

3. Untuk mengukur kemampuan pengetahuan berupa tes tertulis. 

 

C. Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

A. Modul Perkuliahan 

1. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

2. Poster /phantom sistem Respirasi 
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3. Meja, kursi 

4. Pointer 

5. Penggaris 

D. Persiapan 

Sebelum melakukan kegiatan praktikum ini, Anda harus memahami langkah-langkah ini : 

1. Menguasai materi/teori yang akan diujikan oleh dosen pengampu. 

2. Menguasai letak/posisi dari bagian struktur anatomi dan fisiologi  sistem Respirasi yang 

akan disebutkan dan ditunjukkan pada poster/phantom yang telah tersedia. 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

Respirasi. 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan organ tubuh Anatomi dan 

fisiologi sistem Respirasi, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Respirasi 
• Kelompok 2, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Respirasi  
• Kelompok 3, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Respirasi 
• Kelompok 4, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Respirasi  

3 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas dan 

didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses simulasi 

tersebut. 

 

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 
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Ringkasan:  

Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang 

(kavum nasi), dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Di dalamnya terdapat bulu-bulu 

yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang 

hidung. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung 

(gelembung hawa atau alveoli). Gelembug alveoli ini terdiri dari selsel epitel dan endotel. 

Jika dibentangkan luas permukaannya kurang lebih 90 m². Pada lapisan ini terjadi pertukaran 

udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Banyaknya gelembung 

paru-paru ini kurang lebih 700.000.000 buah (paru-paru kiri dan kanan). 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak jika 

tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI STRUKTUR ANATOMI DAN FISIOLOGI  SISTEM RESPIRASI. 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Poster /phantom sistem Respirasi   

4 Meja, kursi   

5 Pointer   

6 Penggaris   

  Tahap Kerja   

 Kelompok  (Anatomi dan fisiologi sistem  

 Respirasi)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Respirasi.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistim 
Respirasi. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Respirasi. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 2 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 Respirasi)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Respirasi.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistim 
Respirasi. 
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3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Respirasi. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 3 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 Respirasi)  

  

 1 Menyiapkan poster anatomi sistem Respirasi.   

 2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistim 
Respirasi. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Respirasi. 
 

  

4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 4 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 Respirasi)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Respirasi.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistim 
Respirasi. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Respirasi. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

  Sikap   

1   Teliti    

2   Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-4 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-5 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(6 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-4 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-5 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(6 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-4 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-5 tahap 
kerja dari 6 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(6 tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 
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Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             25 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang Anatomi Fisiologi Sistem Respirasi yang telah dilakukan 

dikerjakan dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan. 
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BAB VI 

PRAKTIKUM PENEGAKAN DIAGNOSE PENYAKIT BERDASARKAN 

ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS SISTEM RESPIRASI 

 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 7 

PRAKTIKUM PENEGAKAN DIAGNOSE PENYAKIT BERDASARKAN 

ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS SISTEM RESPIRASI 

 (dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

A. Pengertian 

Simulasi istilah terminologi medis kelainan sistem Respirasi dilakukan agar 

mahasiswa dapat mengenal istilah berbagai komponen dari Terminologi medis 

berdasarkan suku kata, yang terdiri dari Prefiks (awalan), root (akar kata), dan 

sufiks (akhiran). 

B. Tujuan 

1. Mempelajari awalan kata, root, dan akhiran untuk membentuk terminologi 

medis. 

2. Mempelajari cara pembentukan terminologi medis. 

3. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami arti dari setiap istilah medis 

pada sistem Respirasi 

4. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami singkatan dari setiap 

terminologi medis pada sistem Respirasi. 

C. Persiapan 

1. Persiapan Alat 

a. Modul Perkuliahan 

b. Buku dan alat tulis 

c. Kamus Kedokteran (Dorland) 

d. Meja dan Kursi 

e. Pointer  
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2. Persiapan Materi 

a. Memahami teori tentang terminologi medis kelainan pada sistem 

Respirasi. 

b. Mengetahui pembagian sufiks, root dan Prefiks terminologi medis 

kelainan pada sistem Respirasi. 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Istilah Terminologi Medis Sufiks, Prefiks 

Dan Root Pada Sistem Respirasi 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan Istilah / Terminologi 

Medis Sufiks, Prefiks Dan Root Pada Kelainan Sistem Respirasi :  

• Kelompok 1: Mensimulasikan kasus Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

• Kelompok 2: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem Respirasi  

• Kelompok 3: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem Respirasi 

• Kelompok 4: Mensimulasikan kasus Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 
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Ringkasan: 

Terminologi medis merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek terkait 

istilah medis. Secara umum, Terminologi medis, terdiri dari Prefiks (awalan), root 

(akar kata), dan sufiks (akhiran). Dalam satu istilah medis, harus terdapat paling 

sedikit satu kata root dengan satu atau lebih Prefiks atau sufiks. Prefiks (Prefiks) 

bisa satu atau dua kata, merupakan elemen di awal kata berupa preposisi atau 

adverbs.  

 

 Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum. 

2. Praktekan bagaimana mensimulasikan pembuatan istilah Terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada kelainan sistem Respirasi. 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan pembuatan istilah terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada sistem Respirasi. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

PRATIKUM SIMULASI ISTILAH TERMINOLOGI MEDIS PREFIKS, 

ROOT DAN SUFIKS PADA SISTEM RESPIRASI 

 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Buku dan alat tulis   

3 Kamus Kedokteran   

4 Meja, Kursi   

5 Pointer    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 
  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 
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   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 2 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 
  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 3 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 
  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 4 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)   

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 
  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Pada Sistem Respirasi 

  

   4 

 

  Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

  Sikap   
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1  Ketelitian   

2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum 
namun penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan 
penggunaan alat sudah 
paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 
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Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Sikap Tidak 
menunjukan sikap 
yang baik selama 
praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Menunjukan seluruh 
sikap (3 sikap) dengan 
baik saat praktikum 
berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             24 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 
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Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang istilah 

Terminologi medis suffex, Prefiks dan root pada patofisiologi kelainan sistem 

Respirasi yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis dengan 

jenis huruf Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5, Ukuran kertas A4, rata kiri 

kanan. 
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BAB VII 

PRAKTIKUM PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT SYSTEM 

RESPIRASI 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 7 

PRAKTIKUM PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT SYSTEM 

RESPIRASI 

 (dr. Yanda Ardanta, M.Kes) 

 

 

A. Pengertian 

Sumulasi pembuatan clinical pathway patofisiologi penyakit sistem Respirasi 

merupakan suatu tindakan yang dapat menggambarkan esensi dari proses 

penanganan penyakit sistem Respirasi, berdasarkan pemahamam patofisiologi, 

diagnosis dan penanganannya dengan baik dan terarah. 

 

B. Tujuan  

Simulasi  Pembuatan Clinical Pathway patofisiologi penyakit sistem Respirasi 

bertujuan untuk :  

1. Mahasiswa mengetahui sebab terjadinya suatu penyakit pada sistem 

Respirasi. 

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman dalam suatu ketrampilan 

pembuatan Clinical Pathway penyakit sistem Respirasi. 

 

C. Persiapan 

1. Memahami materi tentang patofisiologi kelainan sistem Respirasi. 

2. Mengetahui jenis kelainan  yang dapat dijumpai pada sistem Respirasi. 

3. Mengetahui tanda dan gejala utama kelainan pada sistem Respirasi. 
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D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok  

2 Setiap kelompok diminta untuk melakukan simulasi  pembuatan clinical 

pathway dalam bentuk alur penanganan suatu penyakit, dengan topik : 

• Kelompok 1:  Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

• Kelompok 2: Penyakit  Pada Sistem Respirasi  

• Kelompok 3: Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

• Kelompok 4: Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E.Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat melakukan simulasi 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat. 

 

Ringkasan 

 Pembuatan patofisiologi kelainan pada sistem Respirasi dalam bentuk 

clinical pathway  penanganaan suatu kasus penyakit, merupakan kegiatan untuk 

menyusun sebuah skema /jalan cerita perjalanan suatu penyakit untuk 

memudahkan mahasiswa dalam memhamai kasus penyakit pada sistem Respirasi. 

Pengenalan pemahaman patofisiologi dengan pembuatan clinical pathway 

memberikan dasar pemahaman tentang proses menjadi sakit atau adanya kelainan 

pada sel, jaringan, organ-organ maupun sistem-sistem pada tubuh manusia, 
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khususnya sistem Respirasi. Pembuatan Clinical Pathway pada Kelainan Sistem 

Respirasi ini bertujuan untuk agar memudahkan mahasiswa untuk mengetahui 

sebab, patomekanisme, diagnosis dan penanganan yang tepat terhadap suatu 

kelainan pada sistem Respirasi.  

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

2. Praktekkan simulasi cara menyusun clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI CLINICAL PATHWAY DALAM BENTUK ALUR PENYAKIT 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Kertas plipcat   

2  Alat tulis untuk menggambar   

3 Penggaris   

4 Laptop    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 2 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   
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   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 3 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 4 (Penyakit Pada Sistem Respirasi)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit  Pada Sistem Respirasi 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

  Sikap   

1  Ketelitian    

2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiapkan 
alat dan bahan 
praktikum 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap              
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 
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Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             23 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang clinical pathway dalam bentuk alur kelainan pada sistem 

Respirasi yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis dengan jenis huruf Times New Roman, Font 12, Spasi 

1,5, Ukuran kertas A4, rata kiri kanan. 

.
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BAB VIII 

PRAKTIKUM PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM RESPIRASI 

BERDASARKAN ICD 10 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 9 

PRAKTIKUM SIMULASI PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM 

RESPIRASI BERDASARKAN ICD 10 

(Meylisa, A.Md., MIK,.SKM) 

 

A. Pengertian 

Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis adalah suatu kegiatan yang 

mentraspormasikan diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan 

lainnya dari kata-kata menjadi suatu bentuk kode baik numeric atau alpa numeric  

untuk sistem Respirasi. 

 

B. Tujuan  

  Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis bertujuan untuk 

memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan, memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data yang berfungsi untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi. 

 

C. Pesiapan yang digunakan untuk praktek 

1. Alat tulis 

2. ICD-10 Vol -1, dan 3,  

3. ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis 

4. Kamus Kedokteran 

5. Modul Teori 
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D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Kodefikasi Terkait System Respirasi 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan kodefikasi terkait system 

Respirasi, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Respirasi berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 2: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Respirasi berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 3: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Respirasi berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

Kelompok 4: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Respirasi berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Dalam mempelajari koding diagnosis penyakit Respirasi, maka kita harus 

mengenal terlebih dahulu struktur bab X tentang Penyakit Sistem Respirasi. 

Penyakit-penyakit Sistem Muskuloskletal merupakan bagian dari isi Bab X.  
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

2. Praktekan bagaimana mensimulasikan kodefikasi terkait sistem Respirasi 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan kodefikasi terkait sistem Respirasi 

yang telah dipelajari dengan menggunakan buku ICD-9 CM dan ICD -10. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

72 

 

FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI KODEFIKASI TERKAIT SYSTEM RESPIRASI 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                

NO ASPEK YANG DINILAI YA TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Alat tulis   

2 ICD-10 Vol-1 dan 3   

3 ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis   

4 Kamus Kedokteran   

5 Modul Tiori   

 Tahap Kerja   

 Kelompok 1    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 
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9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 2    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   
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3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar   
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tabulasi 

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 3    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 
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12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 4   

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Respirasi berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 
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adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Ketepatan   

3 Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 
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Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             72 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang kodefikasi terkait system Respirasi yang telah dilakukan 

dikerjakan dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan. 
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BAB IX 

PRAKTIKUM ANATOMI SISTEM KARDIOVASCULER 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 10 DAN 11 

PRAKTIKUM SIMULASI ANATOMI SISTEM KARDIOVASCULER 

Theresia, ST.RMIK 

A. Pengertian 

Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulsi darah yang terdiri dari jantung, 

komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan 

suplai oksigen dan nutrisi keseluruh jaringan tubuh yang di perlukan dalam proses 

metabolisme tubuh. Sistem kardivaskuler memerlukan banyak mekanisme yang 

bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespons aktivitas tubuh, salah satunya 

adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. 

Pada keadaan berat, aliran darah tersebut, lebih banyak di arahkan pada organ-organ 

vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memlihara dan mempertahankan sistem 

sirkulasi itu sendiri. 

B. Tujuan  

untuk memudahkan dalam pengenalan organ jantung pada tubuh manusia dan fungsi 

setiap organ pada jantung. 

 

C. Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

A. Modul Perkuliahan 

1. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

2. Poster /phantom sistem Kardiovaskuler 

3. Meja, kursi 

4. Pointer 

5. Penggaris 

 

 

B. Persiapan 
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Sebelum melakukan kegiatan praktikum ini, Anda harus memahami langkah-

langkah ini : 

1. Menguasai materi/teori yang akan diujikan oleh dosen pengampu. 

2. Menguasai letak/posisi dari bagian struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

Kardiovaskuler yang akan disebutkan dan ditunjukkan pada poster/phantom 

yang telah tersedia. 

C. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi struktur anatomi dan fisiologi  sistem 

Kardiovaskuler. 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan organ tubuh Anatomi dan 

fisiologi sistem Respirasi, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Kardiovaskuler 
• Kelompok 2, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Kardiovaskuler 
• Kelompok 3, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Kardiovaskuler 
• Kelompok 4, Simulasi anatomi dan fisiologi sistem Kardiovaskuler 

3 Pada akhir sesi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas dan 

didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses simulasi 

tersebut. 

 

D. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

Penampilan saat mensimulasikan 

1. Keaktifan saat pratikum 

2. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

3. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

4. Pemilihan metode dan media yang tepat 

5. Alokasi waktu yang tepat 

6. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

7. Melakukan pendekatan yang tepat 

Ringkasan:  
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Jantung berbentuk seperti pir/kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks 

(superior-posterior:C-II) berada di bawah dan basis ( anterior-inferior ICS – V) 

berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik 

atas dan bawah dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler 

terletak di sebelah rongga dada (cavum thoraks) sebelah kiri yang terlindung oleh 

costae tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat 

memeriksa dibawah papilla mamae 2 jari setelahnya. 

Latihan Test 1 

• Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

• Peragakan bagaimana mensimulasikan struktur anatomi dan fisiologi  system 

Kardiovaskuler. 

• Demonstrasikan dangan menunjukkan letak/posisi struktur anatomi dan 

fisiologi  sistem Kardiovaskuler yang telah dipelajari dengan menggunakan 

poster/phantom 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT PROSEDUR 
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SIMULASI STRUKTUR ANATOMI DAN FISIOLOGI  SISTEM 

KARDIOVASKULER 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3 Poster /phantom sistem Pencernaan   

4 Meja, kursi   

5 Pointer   

6 Penggaris   

  Tahap Kerja   

 Kelompok  (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Kardiovaskuler.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
Kardiovaskuler. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Kardiovaskuler. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 
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 Kelompok 2 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Kardiovaskuler.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
Kardiovaskuler. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Kardiovaskuler. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 3 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  

  

 1 Menyiapkan poster anatomi sistem Kardiovaskuler.   

 2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
Kardiovaskuler. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Kardiovaskuler. 
 

  

4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

 Kelompok 4 (Anatomi dan fisiologi sistem  

 muskuloskeletal)  
  

1 Menyiapkan poster anatomi sistem Kardiovaskuler.   

2 Menunjukan bagian-bagian anatomi pada sistem 
Kardiovaskuler. 

  

3 Menjelaskan fisiologi dari bagian-bagian anatomi sistem 
Kardiovaskuler. 
 

  

   4   Kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam 
memberikan feed back kepada kelompok lain. 

  

  Sikap   

1   Teliti    

2   Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 
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Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             72 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang kodefikasi terkait sistem Kardiovaskuler yang telah dilakukan 

dikerjakan dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan. 
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BAB X 

PRAKTIKUM PENEGAKAN DIAGNOSE PENYAKIT BERDASARKAN 

ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS SISTEM KARDIOVASKULER 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 12 

PRAKTIKUM SIMULASI PENEGAKAN DIAGNOSE PENYAKIT 

BERDASARKAN ISTILAH TERMINOLOGY MEDIS  

SISTEM KARDIOVASKULER 

(dr. Jhon, M.KM) 

A. Pengertian  

Simulasi istilah terminologi medis kelainan sistem Kardiovaskuler dilakukan 

agar mahasiswa dapat mengenal istilah berbagai komponen dari Terminologi 

medis berdasarkan suku kata, yang terdiri dari Prefiks (awalan), root (akar kata), 

dan sufiks (akhiran). 

B. Tujuan 

1. Mempelajari awalan kata, root, dan akhiran untuk membentuk terminologi 

medis. 

2. Mempelajari cara pembentukan terminologi medis. 

3. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami arti dari setiap istilah medis 

pada sistem Kardiovaskuler 

4. Memberikan teknik, bagaimana cara memahami singkatan dari setiap 

terminologi medis pada sistem Kardiovaskuler. 

 

C. Persiapan 

1. Persiapan Alat 

a. Modul Perkuliahan 

b. Buku dan alat tulis 

c. Kamus Kedokteran (Dorland) 

d. Meja dan Kursi 

e. Pointer  
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2. Persiapan Materi 

a. Memahami teori tentang terminologi medis kelainan pada sistem 

Kardiovaskuler. 

b. Mengetahui pembagian sufiks, root dan Prefiks terminologi medis 

kelainan pada sistem Kardiovaskuler. 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Istilah Terminologi Medis Sufiks, Prefiks 

Dan Root Pada Sistem Kardiovaskuler 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan Istilah / Terminologi 

Medis Sufiks, Prefiks Dan Root Pada Kelainan Sistem Kardiovaskuler :  

• Kelompok 1: Mensimulasikan kasus Penyakit  Pada Sistem 

Kardiovaskuler 

• Kelompok 2: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem 

Kardiovaskuler 

• Kelompok 3: Mensimulasikan kasus Penyakit Pada Sistem 

Kardiovaskuler 

• Kelompok 4: Mensimulasikan kasus Penyakit  Pada Sistem 

Kardiovaskuler 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 
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8. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan: 

Terminologi medis merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek 

terkait istilah medis. Secara umum, Terminologi medis, terdiri dari Prefiks 

(awalan), root (akar kata), dan sufiks (akhiran). Dalam satu istilah medis, harus 

terdapat paling sedikit satu kata root dengan satu atau lebih Prefiks atau sufiks. 

Prefiks (Prefiks) bisa satu atau dua kata, merupakan elemen di awal kata berupa 

preposisi atau adverbs.  

 

 Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum. 

2. Praktekan bagaimana mensimulasikan pembuatan istilah Terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada kelainan sistem Kardiovaskuler. 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan pembuatan istilah terminologi medis 

Sufiks, Prefiks dan Root pada sistem Kardiovaskuler. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

PRATIKUM SIMULASI ISTILAH TERMINOLOGI MEDIS PREFIKS, 

ROOT DAN SUFIKS PADA SISTEM KARDIOVASKULER 

 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Modul Perkuliahan   

2 Buku dan alat tulis   

3 Kamus Kedokteran   

4 Meja, Kursi   

5 Pointer    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit Infeksi Pada Sistem 

Kardiovaskuler) 
  

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Infeksi Pada Sistem 
Kardiovaskuler 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 
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   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 2 (Penyakit Infeksi Pada Sistem 

Kardiovaskuler) 
  

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Infeksi Pada Sistem 
Kardiovaskuler 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 3 (Penyakit Infeksi Pada Sistem 

Kardiovaskuler) 

  

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Infeksi Pada Sistem 
Kardiovaskuler 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

   4   Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

 Kelompok 4 (Penyakit Infeksi Pada Sistem 

Kardiovaskuler) 
  

1 Menyiapkan kamus kedokteran    

2 Mencari istilah-istilah terminologi medis dengan Sufiks, 

Prefiks dan Root pada Penyakit Infeksi Pada Sistem 
Kardiovaskuler 

  

3 Menyajikan hasil pencarian istilah-istilah terminologi 
medis pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

   4 

 

  Masing-masing anggota kelompok memberikan feed 

back kepada kelompok lain 
  

  Sikap   

1  Ketelitian   
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2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum 
namun penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan 
penggunaan alat sudah 
paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 
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Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh 
tahap (4 tahap) kerja 
dengan baik 

 

Sikap Tidak 
menunjukan sikap 
yang baik selama 
praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang 
baik 

Menunjukan seluruh 
sikap (3 sikap) dengan 
baik saat praktikum 
berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             24 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 
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Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang istilah 

Terminologi medis suffex, Prefiks dan root pada patofisiologi kelainan sistem 

Kardiovaskuler yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis 

dengan jenis huruf Times New Roman, Font 12, Spasi 1,5, Ukuran kertas A4, rata 

kiri kanan. 
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20 

BAB XI 

PRAKTIKUM PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT SYSTEM 

KARDIOVASCULER 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 13 

PRAKTIKUM SIMULASI PEMBUATAN PATOFISIOLOGI PENYAKIT 

SYSTEM KARDIOVASCULER 

(dr. Jhon, M.KM) 

 

A. Pengertian 

Sumulasi pembuatan clinical pathway patofisiologi penyakit sistem 

Kardiovaskuler merupakan suatu tindakan yang dapat menggambarkan esensi dari 

proses penanganan penyakit sistem Kardiovaskuler, berdasarkan pemahamam 

patofisiologi, diagnosis dan penanganannya dengan baik dan terarah. 

 

B. Tujuan  

Simulasi  Pembuatan Clinical Pathway patofisiologi penyakit sistem 

Kardiovaskuler bertujuan untuk :  

a. Mahasiswa mengetahui sebab terjadinya suatu penyakit pada sistem 

Kardiovaskuler. 

b. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman dalam suatu ketrampilan 

pembuatan Clinical Pathway penyakit sistem Kardiovaskuler 

 

C. Persiapan 

1. Memahami materi tentang patofisiologi kelainan sistem Kardiovaskuler. 

2. Mengetahui jenis kelainan  yang dapat dijumpai pada sistem Kardiovaskuler. 

3. Mengetahui tanda dan gejala utama kelainan pada sistem Kardiovaskuler. 

 

D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 

1 Peserta dibagi ke dalam 4 kelompok  
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2 Setiap kelompok diminta untuk melakukan simulasi  pembuatan clinical 

pathway dalam bentuk alur penanganan suatu penyakit, dengan topik : 

• Kelompok 1:  Penyakit  Pada Sistem Kardiovaskuler 

• Kelompok 2: Penyakit  Pada Sistem Kardiovaskuler 

• Kelompok 3: Penyakit  Pada Sistem Kardiovaskuler 

• Kelompok 4: Penyakit  Pada Sistem Kardiovaskuler 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

E.Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat melakukan simulasi 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat. 

 

Ringkasan 

 Pembuatan patofisiologi kelainan pada sistem Kardiovaskuler dalam 

bentuk clinical pathway  penanganaan suatu kasus penyakit, merupakan kegiatan 

untuk menyusun sebuah skema /jalan cerita perjalanan suatu penyakit untuk 

memudahkan mahasiswa dalam memhamai kasus penyakit pada sistem 

Kardiovaskuler. Pengenalan pemahaman patofisiologi dengan pembuatan clinical 

pathway memberikan dasar pemahaman tentang proses menjadi sakit atau adanya 

kelainan pada sel, jaringan, organ-organ maupun sistem-sistem pada tubuh 

manusia, khususnya sistem Kardiovaskuler. Pembuatan Clinical Pathway pada 

Kelainan Sistem Kardiovaskuler ini bertujuan untuk agar memudahkan 

mahasiswa untuk mengetahui sebab, patomekanisme, diagnosis dan penanganan 

yang tepat terhadap suatu kelainan pada sistem Kardiovaskuler.  
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

2. Praktekkan simulasi cara menyusun clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan clinical pathway dalam bentuk alur 

penyakit. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI CLINICAL PATHWAY DALAM BENTUK ALUR PENYAKIT 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan alat   

1 Kertas plipcat   

2  Alat tulis untuk menggambar   

3 Penggaris   

4 Laptop    

  Tahap Kerja   

 Kelompok 1 (Penyakit Pada Sistem Kardiovaskuler)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 2 (Penyakit Pada Sistem Kardiovaskuler)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   
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   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 3 (Penyakit Pada Sistem Kardiovaskuler)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

 Kelompok 4 (Penyakit Pada Sistem Kardiovaskuler)    

1 Mempersiapkan alat dan bahan.   

2 Membuat clinical patway dalam bentuk alur penyakit 
pada Penyakit Infeksi Pada Sistem Kardiovaskuler 

  

3 Memaparkan clinical patway yang sudah dibuat.   

   4 Masing-masing anggota kelompok memberikan feed back 

kepada kelompok lain. 
  

  Sikap   

1  Ketelitian    

2  Ketepatan   

3  Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiapkan 
alat dan bahan 
praktikum 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-3 tahap 
kerja dari 4 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap              
(4 tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 
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Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             23 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang clinical pathway dalam bentuk alur kelainan pada sistem 

Kardiovaskuler yang telah dilakukan dikerjakan dalam bentuk laporan tertulis dengan jenis huruf Times New Roman, Font 12, 

Spasi 1,5, Ukuran kertas A4, rata kiri kanan. 

.
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BAB XII 

PRAKTIKUM PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM 

KARDIOVASCULER BERDASARKAN ICD 10 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 14 

PRAKTIKUM SIMULASI PENGKODEFIKASIAN PENYAKIT SYSTEM 

KARDIOVASCULER BERDASARKAN ICD 10 

(Meylisa, A.Md., MIK,.SKM) 

 

A. Pengertian 

Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis adalah suatu kegiatan yang 

mentraspormasikan diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan 

lainnya dari kata-kata menjadi suatu bentuk kode baik numeric atau alpa numeric  

untuk sistem Kardiovaskuler. 

 

B. Tujuan  

  Klasifikasi dan kodefikasi atau koding medis bertujuan untuk 

memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan, memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data yang berfungsi untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi. 

 

C. Pesiapan yang digunakan untuk praktek 

1. Alat tulis 

2. ICD-10 Vol -1, dan 3,  

3. ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis 

4. Kamus Kedokteran 

5. Modul Teori 
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D. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Kodefikasi Terkait System 

Kardiovaskuler 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diminta untuk mensimulasikan kodefikasi terkait system 

Kardiovaskuler, dimana terdiri dari: 

• Kelompok 1: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Kardiovaskuler berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 2: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Kardiovaskuler berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

• Kelompok 3: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Kardiovaskuler berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

Kelompok 4: Mensimulasikan pengkodefikasian penyakit/tindakan 

system Kardiovaskuler berdasarakan ICD 10 vol 1,2,3 dan ICD 9 

3 Pada akhir sessi, proses simulasi dari masing-masing kelompok dibahas 

dan didiskusikan terkait dengan kesan peserta dalam melaksanakan proses 

simulasi tersebut. 

 

G. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Melakukan pendekatan yang tepat 

Ringkasan 

Dalam mempelajari koding diagnosis penyakit Kardiovaskuler, maka kita harus 

mengenal terlebih dahulu struktur bab IX tentang Penyakit Sistem 

Kardiovaskuler. Penyakit-penyakit Sistem Kardiovaskuler merupakan bagian dari 

isi Bab IX.  
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Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan praktikum 

2. Praktekan bagaimana mensimulasikan kodefikasi terkait sistem 

Kardiovaskuler 

3. Demonstrasikan dangan menunjukkan kodefikasi terkait sistem 

Kardiovaskuler yang telah dipelajari dengan menggunakan buku ICD-9 CM 

dan ICD -10. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom 

tidak jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

31 

 

FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI KODEFIKASI TERKAIT SYSTEM KARDIOVASKULER 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                

NO ASPEK YANG DINILAI YA TIDAK 

 Persiapan alat   

1 Alat tulis   

2 ICD-10 Vol-1 dan 3   

3 ICD-9 CM sebagai tindakan prosedur medis   

4 Kamus Kedokteran   

5 Modul Tiori   

 Tahap Kerja   

 Kelompok 1    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 
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9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 2    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   
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3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar   
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tabulasi 

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 3    

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

  

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 
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12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Kelompok 4   

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-10  

  

1 Menentukan lead-term   

2 Menelusuri di indeks abjad vol.3   

3 Menjalankan perintah yang ada   

4 Menentukan kode yang tepat    

5 Menelusuri nomor tersebut dihalaman ICD-10  

Vol 1 

  

6 Menjalankan perintah yang ada   

7 Mengecek kembali istilah   

8 Diagnosis terkait dengan yang tertulis di Rekam 

Medis Pasien 

  

9 Menganalisis kembali apakah kode yang dipilih 

adalah kondisi?atau simtoma?atau  comorbidity 

atau diagnose sekunder/suplementer atau lain-lain? 

  

 Pengkodefikasian penyakit/tindakan pada 

sistem Kardiovaskuler berdasarkan ICD-9 CM 

  

10 Membaca dengan seksama seluruh laporan operasi 

dan mencatat atau menggarisbawahi kemungkinan 

  



[Type text] 

 

36 

 

adanya penulisan diagnosis, kelainan atau prosedur 

yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh 

dokter dalam laporan operasi, dan mengklarifikasi 

hal tersebut dengan dokter yang bersangkutan (bila 

perlu). 

11 Jika ditemukan diagnosis pre operative dan post 

operative berbeda maka menggunkan diagnosis 

post operative. 

  

12 Memeriksa laporan patologi, bila terdapat 

perbedaan antara diagnosis pathologist dan 

spesialis bedah, maka melakukan diskusi dengan 

kedua pihak 

  

13 Mancari indeks alfabetik nama prosedur, atau 

eponimnya 

  

14 Melakukan kroscek kedalam daftar tabulasi   

15 Mengikuti catatan khusus (konveksi) dalam daftar 

tabulasi 

  

16 Memilih kode dengan tingkat rincihan tertinggi. 

Kode paling spesifik mencakup 4 digit. 

  

 Sikap   

1 Teliti   

2 Ketepatan   

3 Memperhatikan   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

Skala Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 75% 
sesuai standart praktikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart praktikum namun 
penggunaan alat kurang paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
partikum dan penggunaan 
alat sudah paham  

 

Tahap Kerja 

Kelompok 1 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 2 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 3 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 4 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Tahap Kerja 

Kelompok 5 

Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-8 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 1-13 tahap 
kerja dari 16 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(16 tahap) kerja dengan 
baik 

 



[Type text] 

 

38 

 

Sikap Tidak menunjukan 
sikap yang baik 
selama praktikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 sikap 
dari 3 sikap interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap dari 3 
sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(3 sikap) dengan baik saat 
praktikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             72 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

                                 Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan evaluasi dari hasil praktikum simulasi tentang kodefikasi terkait system Kardiovaskuler yang telah dilakukan 

dikerjakan dalam bentuk ketikkan times new roman font 12 spasi 1,5 ukuran kertas A4 rata kiri kanan. 
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