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Kata Pengantar 

Bismillahirrohmanirrohim 

 
 

 Alhamdulillahirobbil’alamin,segala puji bagi Allah, Rob seluruh alam yang telah 

memberikan karunia kepada kami hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan modul Sistem 

Imun dan Kulit ini. 

  

 Keberadaan modul ini sungguh sangat penting, karena modul ini akan memberikan 

dasar-dasar teori maupun ketrampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam melakukan 

pengelolaan kasus sistem imun dan kulit. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari 

kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan kasus HIV/AIDS dan Islam untuk Disiplin 

Ilmu di bidang Kedokteran sesuai dengan tema modul. 

 

 Oleh karena itu, area kompetensi berdasarkan SKDI 2012 yang akan dicapai melalui 

modul ini adalah:  

1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur 

2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri 

3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif 

4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi 

5. Area Kompetensi 5: Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 

6. Area Kompetensi 6: Ketrampilan klinis 

7. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan 

Area kompetensi yang dicapai pada modul ini akan berkontribusi dalam pencapaian profil 

lulusan Professional, Komunikator, Ahli di Bidang Kedokteran, Pemimpin, Pembelajar 

Sepanjang Hayat dan Advokat Kesehatan. 

 Topik-topik yang akan dibahas pada modul ini disajikan dalam 5 Latar Belakang 

Masalah (LBM), yakni: (1) Respone Immun, (2) Penyakit Hipersensitifitas (3) Penyakit 

Imunodefisiensi, (4) Penyakit Kulit Eritropapuloskuamosa dan (5) Penyakit Adneksa Kulit. 

 Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini. Oleh karena itu, saran-saran baik dari tutor maupun dari mahasiswa akan kami 

terima dengan terbuka. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat, dan membantu siapa saja yang 

membutuhkannya. 

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

  

 

Tim Penyusun Modul 
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Gambaran Umum Modul 

 Modul Sistem Imun dan Kulit dilaksanakan pada semester 2, tahun ke 1, 

dengan waktu 5 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan 

capaian pembelajaran lulusan, komponen kompetensi, dan sasaran pembelajaran 

modul sebagaimana yang diatur dalam  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

tahun 2013 dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012 yang dikeluarkan oleh 

Kolegium Kedokteran Indonesia (KKI) .  

Modul ini terdiri dari 5 unit dan masing-masing unit berisi Lembar Belajar Mahasiswa 

(LBM) dengan beberapa sasaran pembelajaran dan skenario. Pada modul ini 

mahasiswa akan belajar tentang dasar-dasar imunologi dan imunopatologi yang akan 

mendasari pengetahuan mahasiswa dalam memahami dasar-dasar patogenesis 

penyakit infeksi, dan reaksi hipersensitivitas pada semua organ serta memberi 

pengetahuan tentang dasar penegakan diagnosis dan manajemen penyakit kulit. 

Pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa meliputi pengetahuan dasar kedokteran, 

patofisiologi, proses penegakkan diagnosis dan pengelolaannya. Ketrampilan 

psikomotor yang dipelajari antara lain pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan 

keterampilan prosedural yang terkait. Mahasiswa juga akan mempelajari sikap 

profesionalisme yang terkait dengan topik diatas. 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, 

dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, praktikum 

laboratorium, dan belajar keterampilan klinik di laboratorium ketrampilan.  

 

Hubungan dengan modul sebelumnya 

1. Telah memahami konsep Homeostasis, reseptor dan ligan pada modul 

Biopsikososiokultural (modul 3) 

2. Telah memahami komponen darah yang nantinya berperan dalam sistim imun 

pada modul Hematopoetin (modul 6) 

 

Hubungan dengan modul / mata kuliah sesudahnya 

Diperkuat modul hormonal & metabolisme (8) modul sistim imun dan kulit ini 

mempunyai konstribusi  mendasari beberapa materi pada: 

1.  modul Gerak dan Muskuloskeletal (9)  
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2. Sistim Kardivaskuler (10) 

3. Sistim Pernafasan (11) 

4. Sistim Pencernaan (12)  

5. Enterohepatik (13) 

6. Penyakit Tropis (14) 

7. Saraf dan Reseptor Sensorik (15) 

8. Sistem Urogenetalia (17) 

9. Reproduksi (18) 

10. Tumbuh Kembang, Geriatri dan Degeneratif (20) 

11. Penglihatan (22) 

12. Pendengaran, Penciuman dan Tenggorok (23) 

13. Kegawatdaruratan (26).  

14. Elektif Obat Tradisonal  (27) 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 
SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya 

maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran; 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik 

kedokteran Indonesia; 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat; 

8. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

9. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran 

dan bermasyarakat; 

10. Mengutamakan keselamatan pasien; 

11. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam 

menjalankan praktik kedokteran; 

12. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

13. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara 

mandiri; 

 

PENGETAHUAN 

1. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan promosi kesehatan 

individu, keluarga, dan masyarakat. 

2. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan prevensi masalah 

kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 
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3. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas masalah kesehatan 

pada individu, keluarga, dan masyarakat 

4. Menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu 

Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran 

Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah 

kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. 

5. Menguasai konsep teoritis tentang data klinik dan pemeriksaan penunjang yang 

rasional untuk menegakkan diagnosis. 

6. Menguasai konsep teoritis  alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan 

farmakologi dan non farmakologi masalah kesehatan berdasarkan etiologi, 

patogenesis, dan patofisiologi. 

7. Menguasai konsep Islamic world view yang berkaitan dengan ilmu kedokteran 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya-ekonomi masyarakat 

yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

2. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap 

professional 

3. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis 

secara sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four 

4. Mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif dalam rangka melakukan edukasi, 

dan konseling dengan menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural 

dan spiritual pasien standar dan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

5. Mampu melakukan pemeriksaan fisik dasar dan spesifik pada manikin atau pasien 

standar. 

6. Mampu menentukan usulan pemeriksaan penunjang dan mengintepretasikan hasil 

pemeriksaan penunjang sesuai dengan daftar dan level kompetensi pemeriksaan 

penunjang yang tercantum dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia. 

7. Mampu menegakkan diagnosis berdasarkan data/ informasi yang diperoleh dari 

pemeriksaan fisik melalui pembelajaran diskusi kelompok maupun skills lab. 
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8. Mampu menentukan terapi farmakologi sesuai dengan masalah kesehatan yang 

dihadapi pasien serta menulis resep dengan benar (lengkap dan dapat dibaca) melalui 

kegiatan diskusi kelompok, skills lab. 
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Pemetaan Pencapaian Learning Outcome  

Learning Objective 
LBM 

I II III IV V 

SIKAP 

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius 

√ √ √ √ √ 

Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai 

mahasiswa 

√ √ √ √ √ 

Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban 

seorang muslim 

√ √ √ √ √ 

Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran 

merupakan upaya maksimal 

√ √ √ √ √ 

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

√ √ √ √ √ 

Menghormati pasien    √   

Memperoleh informed consent sebelum melakukan tindakan 

prosedur medis seperti injeksi, pengambilan kerokan kulit, 

konseling dan ekstraksi kuku 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Mengutamakan keselamatan pasien saat melakukan tindakan 

injeksi, pengambilan kerokan kulit dan ekstraksi kuku pada 

manekin dengan memperhatikan prinsip aseptic dan hati-hati. 

√ √ √  √ 

PENGETAHUAN 

Menguasai konsep teoritis  Komponen imun non spesifik, imun 

spesifik, antigen  
√ √ √   

Mampu menjelaskan macam-macam serta fungsi zat mediator 

dan imunomodulator 
 √    

Mampu menjelaskan mekanisme respon imun: peradangan, 

reaksi hipersensitifitas tipe I - IV 
√ √ √ √ √ 

Mampu menjelaskan susunan makro dan mikroskopis dari 

lapisan kulit beserta fungsinya 
 √   √ 

Mampu mengidentifikasi gambaran histologi sel-sel yang 

termasuk di dalam sistem imun (limfonodus, makrofag, 

limfosit, sel kupfer, astrosit) 

√ √    

Mampu menegakan diagnosis dan mengusulkan pengelolaan 

awal penyakit autoimun (Rhematoid arthritis, Sistemik Lupus 

Erythematosus (SLE), Lupus Discoid, Pemfigus Vulgaris), 

psoriasis 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 
 

 

Mampu menegakan diagnosis dan menentukan tatalaksana 

farmakoterapi penyakit dermatitis, HIV/AIDS dan infeksi 

jamur pada kulit, PRG, miliaria, hidradenitis supurativa, acne, 

comedo 

√  √ √ √ 

Mampu menjelaskan manifestasi hipersensitifitas pada Kulit √     

Mampu menjelaskan mekanisme infeksi dan degeneratif pada 

kulit dan kelenjar ekrin serta kelenjar sebacea 

    

√ 

 

√ 

Mampu menjelaskan faktor-faktor yang mendasari kelainan 

kulit pada infeksi jamur, investasi parasitik dan noplasma kulit.  
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Mampu menjelaskan farmakodinamik dan farmakokinetik obat 

yang berkaitan dengan  masalah kesehatan Sistim imun dan 

Kulit 

 √  √  

Mampu menjelaskan berbagai pilihan tatalaksana non 

farmakoterapi yang mungkin dilakukan dalam penanganan 

pasien kasus  Sistim imun dan Kulit. 

 √ √ √ √ 
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Mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan intervensi  gizi 

pada masalah Sistim Imun. 

  √   

Mampu mengembangkan strategi untuk menghentikan sumber 

penyakit, poin-poin patogenesis dan patofisiologis, akibat yang 

ditimbulkan, serta resiko spesifik secara efektif 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Mampu menjelaskan secara rasional / ilmiah dalam 

menentukan penanganan penyakit baik secara klinikal 

epidemiologis,  farmakologis, fisiologis, diet, olah raga, atau 

perubahan perilaku 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

Menjelaskan alasan hasil diagnosis dengan mengacu pada 

evidence- based medicine. 
√ √ √ √ √ 

Mampu menjelaskan macam-macam pemeriksaan tes Alergi  √     

Mampu mengidentifikasi gambaran histopatologi inflamasi, 

serta reaksi hipersensitifitas I-IV pada kulit. 
  √   

Mampu menjelaskan macam-macam pemeriksaan laboratorium 

imunodiagnostik (ELISA, RIA, IRMA, dll) 
     

KETERAMPILAN KHUSUS      

Mampu melakukan pemeriksaan fisik kelainan Kulit √ √ √   

      

Mampu menjelaskan prosedur Laboratorium pemeriksaan 

ELISA 

  √   

Mampu mengenali ujud kelainan kulit √ √  √  

Mampu menyampaikan informasi terkait HIV AIDS dengan 

cara yang santun, baik dan benar 

  √   

Mampu melakukan tehnik konseling pada pasien standar 

dengan kasus HIV- AIDS dengan baik dan benar 

  √   

Melakukan pemeriksaan penunjang kerokan kulit pada kasus 

dermatomikosis dan mengintepretasikan hasilnya. 

  √ √  

Mampu melakukan anamnesis dan konseling pada pasien 

simulasi dengan HIV (+) 

   √ √ 

Mampu melakukan ekstraksi kuku pada manekin     √ 

Mampu melakukan ketrampilan prosedur injeksi Intra kutan, 

Sub kutan, Intra Muskuler dan Intra Vena pada manekin 
√ √    

Mampu mengidentifikasi jenis sediaan obat dan memilih 

bentuk sediaan obat yang sesuai dengan kasus serta menuliskan 

resep 

    √ 

Mengintepretasikan data klinis dan merumuskannya menjadi 

diagnosis 

   √  

 

Topik 

1. Sistem Imun 

1.1. Fisiologis 

1. Komponen Imun Non Spesifik 

2. Komponen Imun  Spesifik 

3. Respons Imun 

4. Antigen 

1.2. Patologis 

a. Hipersensitifitas 
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b. Autoimun 

c. Imunodefisiensi/imunokompromise 

1.3. Imunodiagnosis 

1. Hipersensitifiti Test 

2. ELISA 

3. RIA 

4. Imunno Histo Chemistry (IHC) 

1.4. Imunoterapi 

 Antihistamin 

 Antiinflamasi 

 Imunostimulan 

2. Penyakit Kulit 

 Anatomi dan Histologi Kulit 

 Makroskopis dan mikroskopis Susunan Kulit 

 Patologis 

 Penyakit kulit eritropapulosquamosa 

 Kelainan pada adneksa kulit: rambut, kuku dan kelenjar 

 Keganasan pada kulit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Modul Sistem Imun dan Kulit) (2019/2020)  15 

Topic tree 

 

 

 

 

Materi “masalah”: 

1. Respon Imun 

2. Autoimmne disorder 

3. Imunodefisiensi  

4. Penyakit Eritropapuloskuamosa 

5. Kelainan adneksa kulit 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 
Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Tutorial akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Setiap kegiatan tutorial berlangsung 

selama 100 menit. Jika waktu yang disediakan tersebut belum mencukupi, kelompok 

dapat melanjutkan kegiatan diskusi tanpa tutor di open space area yang disediakan. 

Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan seven jump 

steps.  

Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk 

menjelaskan istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari 

masalah yang sebenarnya dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan 

mengaktifkan prior knowledge yang telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari 

masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta konsep (concept mapping) yang 

menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang dihadapi, jika terdapat 

masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka susunlah masalah 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan arahan 

pertanyaan sebagai berikut: apa yang kita butuhkan?, apa yang kita sudah tahu? Apa 

yang kita harapkan untuk tahu? 

Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) dalam mencari informasi 

Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada dengan 

mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. 

2. Kuliah  

Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based learning. 

Problem based learning menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan perilaku 

aktif pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak secara tiba-tiba berhubungan 

dengan belajar aktif ini. Namun demikian keduanya dapat memenuhi tujuan spesifik 

pada PBL. Adapun tujuan kuliah pada modul ini adalah:  

a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan 

kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 

b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya 

terhadap pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk 

mengerti materi lewat diskusi atau belajar mandiri.  



(Modul Sistem Imun dan Kulit) (2019/2020)  17 

c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa 

berdiskusi atau belajar mandiri. 

d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut. 

Agar penggunaan media kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas 

jawabannya pada saat diskusi kelompok agar lebih interaktif. 

Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Minggu 1 

1. Overview Imunobiology (dr. Iwang Yusuf, M.Si) 

2. Dasar-dasar reaksi hipersensitivitas (dr. Iwang Yusuf, M.Si) 

3. Pemeriksaan penunjang pada kasus alergi: Prick test dan Patch test (dr. 

Andriana, SpTHT)  

4. Overview Penyakit Kulit Alergi  (dr. Pasid Harlisa, SpKK) 

5. Pengelolaan Dermatitis  (dr. Pasid Harlisa, SpKK) 

6. Urtikaria dan  Erupsi Obat (dr. Hesti WK, SpKK) 

 

b.  Minggu 2 

1. Zat-zat Mediator dan Imunomodulator, serta Immunoglobulin 

(Dr.dr.Taufiq R Nasihun, SpAnd, M.Kes) 

2. Manifestasi Lupus Eritematosus Discoid pada Kulit dan Penyakit Bula 

Autoimun (Pemfigus Vulgaris)  (dr. Hesti WK, SpKK) 

3. Overview Dermatoterapi (dr. Pasid Harlisa, SpKK) 

4. Penyakit autoimun: SLE dan Penatalaksanaannya (dr. Nur Anna CS, 

SpPD) 

5. Manfaat Dzikir dalam Proses Homeostatis Modulasi Respons Imun (dr. 

Iwang Yusuf, M.Si) 

 

c.  Minggu 3 

1. Farmakologi Obat-obat Imunostimulan, Anti Histamin, Anti Inflamasi  

Steroid dan Non steroid (Dr.Dra. Atina Hussanaa, M.Si., Apt) 

2. Overview Penyakit Imunodefisiensi (dr. Erwin Budi C, SpPD)  

3. Peran Gizi dan Mikronutrien pada Sistem Imun (Dr.dr. Joko Wahyu 

Widodo, M.Kes)  
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4. Epidemiologi dan Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan 

HIV/AIDS (dr. Ratnawati) 

5. Islamic Lifestyle to prevent  HIV-AIDS (dr. M. Soffan) 

6. Tabarujj (Dra. Endang Lestari, MPd.Ked) 

 

d. Minggu 4 

1. Mikologi  (sifat, morfologi, patogenesitas mikosis superfisial : 

Dermatophyta dan non Dermathophyta serta Candida)  (dr. Masfiyah, 

SpMK., M.SiMed) 

2. Penyakit eritropspuloskuamosa dan pengelolaannya: Dermatomikosis, 

Psoriasis, PRG (dr. Hesti WK, SpKK) (100 menit) 

3. Farmakologi obat anti jamur Golongan azole, griseofulvin, dan alilamin 

(dr. Qotrunada Djam’an, M.Si) 

4. Overview Pemeriksaan Imuno Histo Chemistry (IHC) (Dr. dr. Agung 

Putra, M.Si) 

5. Adab menghadapi orang dengan penyakit menular (dr. M. Soffan)  

 

e. Minggu 5 

1. Struktur apendiks kulit dan Kelainan pigmentasi (dr. Pasid Harlisa, SpKK) 

2. Kelainan Kelenjar Kulit (dr. Pasid Harlisa, SpKK) 

3. Kelainan Kuku dan Rambut (dr. Hesti WK, SpKK) 

4. Neoplasma pada kulit (dr. Yuzza Al Fara, SpKK) 

 

3. Praktikum 

Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar lewat ilustrasi 

dan aplikasi praktek terhadap apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar 

mandiri, dan kuliah. Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat 

penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun Praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 1 

1. Organ limfoid,  kulit dan adneksa kulit (Histologi) 

b. Minggu 2 

1. Patologi anatomi reaksi inflamasi dan hipersensitivitas (PA) 
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2. Identifikasi dan Uji Daya Fagositosis Makrofag serta Proliferasi Limfosit 

(Biologi) 

c. Minggu 3 

1. Imunodiagnosis (PK) 

d. Minggu 4 

1. Praktikum Farmakologi: Mengenal macam-macam sediaan obat  

(Farmakologi) 

e. Minggu 5 

Tidak ada praktikum 

4. Latihan keterampilan medik di Skills Laboratory 

Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa dalam ketrampilan yang mendukung 

pembelajaran pada sistem reproduksi dengan menggunakan simulasi pasien dan 

manekin sebagai media ajar guna kelangsungan proses pembelajaran di klinik . 

Mahasiswa diharapkan mampu menguasai tekhnik secara lege artis, sistematis dan 

terintegrasi. Adapun ketrampilan yang harus dikuasai adalah: 

a. Minggu 1 

1. UKK  Primer Sekunder 

2. Injeksi sub cutan, injeksi intra muskuler, injeksi intra vena , Intra dermal 

Test 

b. Minggu 2 

1. UKK Dermatitis 

c. Minggu 3 

1. Anamnesis dan konseling HIV (IPD)  

2. Penilaian Skill Teknik Injeksi sub cutan, injeksi intra muskuler, injeksi intra 

vena, Intra dermal Test 

d. Minggu 4  

1. UKK Eritropapulosquamosa pada kulit dan mukosa 

2. Mikologi: pengambilan kerokan kulit, pemeriksaan KOH, identifikasi jamur 

3. MEQ kasus penyakit imunodefisiensi dan penyakit kulit 

e. Minggu 5 

1. Ekstraksi Kuku 

2. Ulangan UKK 

3. Dermatoterapi dan Ketrampilan Menulis Resep 
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ASSESSMENT 
 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas 

interaksi dan Kesiapan materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya 

Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa 

tidak perlu mengurus susulan SGD.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa 

harus mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari 

tim modul bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut 

(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. 

Mekanisme pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada 

Sekprodi PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran 

diunggah di sistem) pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya 

tersebut melalui sia.fkunissula.ac.id, sesuai dengan manual guide yang 

berlaku. Batas waktu maksimal pengajuan susulan secara online adalah :  

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan 

I) : hari kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari 

pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan 

II) : hari kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal 

semester)  

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai 

persyaratan: 

a. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka 

mahasiswa tidak perlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran 

SGD yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

iii. Khusus pengajuan susulan SGD, Sekprodi PSPK akan memberikan 

persetujuan atau tidak (approval) satu hari setelah batas tanggal 

pengajuan susulan untuk kegiatan LBM setelah mid modul (pengajuan 

susulan II), dan apabila diperlukan Sekprodi meminta klarifikasi. 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara 

online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi. 

v. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 
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mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada 

Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui 

email). 

vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan susulan SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga 

harus mengulang modul. 

b.   Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge) 

Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai 

pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi 

praktikum yang dilaksanakan selama praktikum.  

Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa 

harus mengganti kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari 

laboratorium bagian bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut 

(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul dan laboratorium bagian 

bersangkutan. 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang 

diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan 

praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan 

praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul (waktu pengajuan susulan I) : 

hari kedua pada minggu LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan 

ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul (waktu pengajuan susulan II) : 

hari kedua pada minggu LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal 

semester)  

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi). 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim 

Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak dapat 
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dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang 

modul. 

 

Jika mahasiswa tidak mengikuti lebih dari 50% total kegiatan SGD dan praktikum, 

maka seluruh permohonan susulan tidak dilayani, dan mahasiswa wajib mengulang 

modul karena tidak memenuhi syarat kehadiran. 

 

c.   Nilai Ujian Tengah Modul (25% dari nilai sumatif knowledge) 

Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, 

praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan Ujian tengah modul 

setelah menyelesaikan 2 sampai 3 LBM pertama.  

d.   Nilai Ujian Akhir Modul (50% knowledge) 

Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, 

praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah 

menyelesaikan seluruh modul (3 sampai 6 LBM).  

Ketentuan bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan 

pengajuan susulan ke Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut : 

i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan 

melakukan susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%) 

ii. Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id 

(secara online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran 

diunggah di sistem), sesuai dengan manual guide yang berlaku. 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian : 

 mid modul (waktu pengajuan susulan I) : hari kedua pada minggu LBM 

berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 akhir modul (waktu pengajuan susulan II) : hari kedua pada minggu 

LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK di awal semester)  

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Kaprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Kaprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Kaprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada 

Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form penilaian (melalui email), tim modul 

hanya mendapatkan rekap peserta susulan ujiannya saja.  

Pelaksanaan ujian susulan akhir modul akan ditetapkan oleh PSPK (sesuai jadwal 

dari Koordinator Evaluasi PSPK). 
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II.   Ujian ketrampilan medik (skill lab) 

Nilai ketrampilan medik (skill lab) diambil dari: 

a.   Kegiatan skill lab harian: 25% dari total nilai akhir skill 

Selama kegiatan ketrampilan medik harian, mahasiswa akan dinilai 

penguasaan tekhniknya (sistematis dan lege artis). Hasil penilaian ketrampilan 

medik akan dipakai sebagai syarat untuk mengikuti ujian OSCE yang 

pelaksanaannya akan dilaksanakan pada akhir semester.  

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan Skill Lab: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan skilllab pada modul yang 

diambilnya.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan skill lab, maka 

mahasiswa harus mengganti kegiatan skill lab pada hari lain dengan tugas atau 

kegiatan dari tim modul bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian 

kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul 

bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai 

berikut: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang 

diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran 

kegiatan praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah 

kegiatan praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya 

setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan oleh Sekprodi di awal semester. 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi 

PSPK akan memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan 

Sekprodi meminta klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa 

dapat melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id 

(secara online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta 

oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh 

atau mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti 

susulan dan mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang 

ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form 

penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak 
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dapat dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga 

harus mengulang modul. 

 

b.    OSCE : 75 % dari total nilai akhir skill 

Ujian skill dilakukan dengan menggunakan Objective and Structured 

Clinical Examination (OSCE). Pelaksanaan dilakukan pada akhir semester. 

Materi ujian OSCE merupakan materi ketrampilan klinik yang telah diberikan 

selama mengikuti modul yang ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan materi 

ujian OSCE seluruh modul pada akhir semester.  

Kelulusan OSCE didasarkan pada kelulusan tiap station. Jika mahasiswa 

tidak lulus pada station tertentu, mahasiswa diwajibkan mengulang dan nilai 

skill belum dapat dikeluarkan sebelum mahasiswa lulus skill tersebut. 

Ketentuan bagi mahasiswa untuk ujian OSCE tercantum di dalam buku 

Panduan Evaluasi. 

 

III. Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Nilai total knowledge x sks knowledge) + (nilai total skill  x sks Skill lab) 

                                 SKS Modul 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline. 
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Penjabaran Pembelajaran LBM 

 
Lembar Belajar Mahasiswa 1 

 
a. Judul:  Respon Imun 

b. Skenario:  

Imunisasi 

Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif terhadap penyebaran penyakit menular. 

Setelah mendapatkan imunisasi, diharapkan tubuh dapat membetuk sistem imun adaptif 

terhadap antigen tertentu. Imunisasi dapat diberikan secara oral (misalnya imunisasi 

polio), intramuskuler (imunisasi DPT, Hepatitis B, dll) maupun secara intradermal 

(imunisasi BCG). Sebagian besar imunisasi perlu diulang setiap beberapa periode, 

misalnya imunisasi polio yang diberikan sejak bayi berusia 0 bulan dan diulang pada usia 

2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Namun ada juga yang diberikan cukup 1 kali, misalnya 

BCG. Beberapa jam setelah imunisasi, terkadang tubuh menjadi demam, serta muncul 

reaksi inflamasi didaerah sekitar lokasi penyuntikan. 

    

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 
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Lembar Belajar Mahasiswa 2 

 
a. Judul: Autoimun disorder 

b. Skenario:  

c. Skenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

Kulit melepuh 
 

Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan sejak 6 bulan 

yang lalu timbul sariawan pada mulut yang tidak sembuh – sembuh. Sariawan tidak 

bertambah besar dan jumlahnya hanya 2.  Sejak 1 bulan yang lalu timbul lepuh pada 

punggung, lepuh semula kecil kemudian bertambah besar dan banyak serta mudah pecah. 

Pada kulit yang terkena lepuh tidak terasa gatal.  Kemudian berobat ke Puskesmas diberi 

salep sembuh. Sejak 2 minggu yang lalu lepuh muncul lagi dengan jumlah yang lebih 

banyak . lepuh berisi cairan jernih  bila berdiri cairan ikut turun kebawah lepuh. Lepuh 

mudah pecah dan terkelupas. Tidak disertai demam atau nyeri tulang. Penderita bekerja di 

percetakan buku. Penderita tidak memiliki riwayat kencing manis, hipertensi, keluarga 

juga tidak ada yg seperti ini, pekerjaan tidak berhubungan dengan panas maupun api serta 

bahan kimia. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter didapatkan bula multiple dengan dinding 

kendor berisi cairan jernih, tidak nyeri tekan Nickolsky sign (+), erosi. Dokter 

menjelaskan bahwa itu merupakan penyakit autoimmun dan merujuk pasien ke fasilitas 

kesehatan yang lebih lengkap. 
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a. Judul : Penyakit Imunodefisiensi 

b. Skenario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ masalah  

yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bercak Merah Bersisik di Wajah dan Badan Semakin Kurus 

 

Seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke Puskesmas dengan keluhan   sejak 2 

bulan yang lalu timbul bercak merah bersisik pada wajah. Terasa gatal tetapi tidak 

mengganggu. Bercak merah semula hanya di pipi kemudian meluas ke alis, dahi, 

belakang telinga ditutupi dengan sisik berminyak yang bertambah tebal.  Badan 

menjadi semakin kurus karena sejak  3  bulan yang lalu tidak nafsu makan karena 

timbul sariawan yang memenuhi mulut dan buang air besar yang cair. Berat badan 

yang semula 70 kg sekarang tinggal 50 kg. Pasien pernah menggunakan narkoba 

suntik jenis putaw, sudah menjalani rehabilitasi selama 1  tahun dan dinyatakan 

bersih. Pasien sudah menikah selama 2 tahun dan saat ini istrinya sedang hamil 6 

bulan. Dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas lain atau 

RS dengan fasilitas VCT. 
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a. Judul : Bercak Merah Bersisik (Penyakit Kulit Eritropapuloskuamosa) 

b. Skenario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ 

masalah  yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning 

objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bercak Merah dan bersisik  

 

Seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke praktek dokter umum dengan 

keluhan timbul bercak merah pada perut sisi kanan sejak 2 minggu yang lalu . 

Bercak merah semula kecil semakin lama bertambah besar disertai adanya sisik. 

Terasa gatal. Sejak 3 hari yang lalu, muncul bercak-bercak merah disekitarnya 

dengan ukuran lebih kecil. Bercak-bercak merah dengan ukuran kecil semakin 

lama semakin banyak dan meluas ke daerah punggung, lengan dan paha. Pada 

pemeriksaan fisik yang  dilakukan oleh dokter didapatkan adanya Herald Patch 

dan makula eritem dengan diameter 0,5–1cm, serta skuama. Pada punggung 

membentuk konfigurasi seperti pohon cemara. 
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a. Judul : Kelainan Adneksa Kulit  

b. Skenario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan scenario di atas dengan menggunakan seven jump step, yaitu : 

1. Jelaskan terminologi yang belum anda ketahui 

2. Jelaskan masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai fenomena yang didiskusikan. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis mengenai fenomena/ 

masalah  yang diberikan kepada anda. 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue/learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk mencari informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issues yang telah anda tetapkan. 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yang 

komprehensif untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komedo  

 

Seorang laki-laki berusia 18 tahun datang dengan keluhan timbul bintil-bintil padat 

ujungnya berwarna hitam pada wajah yang berminyak. Keluhan ini muncul sejak 4 

tahun yang lalu. Mula-mula jumlahnya sedikit dan semakin lama semakin banyak, 

kadang-kadang terasa gatal. Sebagian bintil bernanah setelah dipencet-pencet. Bintil 

bertambah banyak ketika sedang menghadapi banyak ujian. Kakak perempuannya juga 

mengalami hal yang sama. Pada pemeriksaan didapatkan UKK papul eritem, pustul, dan 

black head comedo. Dokter menduga pasien menderita salah satu kelainan adneksa kulit. 


