
 1 

MODUL KETERAMPILAN MEDIK 
 
 

LUKA DAN PERAWATANNYA 
 
 
 
 
 

SEMESTER 6 
BLOK 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Penyusun : 
dr.Ulfa Elfiah, M.Kes, SpBP-RE 

dr. Irawan F. Kusuma, MSc 
dr. Nindya Shinta R, M.Ked., Sp.THT-KL 

 
 
 
 
 

Editor: 
dr.Duryanto Oesman,SpB 

 
 
 

 
 
 
 
 

FAKULTAS KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS JEMBER 

2019 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 2 

 
 
 

KATA PENGANTAR 
 

 Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Alhamdulillah buku Keterampilam Medik 

luka dan perawatannya ini dapat disusun dengan tanpa halangan suatu apa pun. Materi dalam 

modul skill lab/keterampilan medik ini meliputi berbagai kompetensi keterampilan yang harus 

dikuasai dalam bidang prosedur perawatan berbagai jenis luka. Materi ini akan sangat membantu 

mahasiswa kedokteran memahami bagaimana melakukan tindakan perawatan luka  yang baik 

sehingga diharapkan menjadi dokter yang baik, menjadi teladan bagi setiap orang, dan menjadi 

motivator bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta.  

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya untuk 

membantu penyusunan modul yang menarik ini. Sekali lagi “Tak ada gading yang tak retak” 

kritik dan saran yang membangun akan kami pertimbangkan.   

Semoga bermanfaat 

 

 

 

 

Jember, Januari 2019 

 Penyusun 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
1. Gambaran umum  

Modul ini berisi tentang Ketrampilan Medis (TRAMED) atau SKILL LAB tindakan luka dan 

perawatannya yang meliputi:.  

2. a. Tujuan umum  

Modul ini bertujuan untuk mendukung modul kegawatdaruratan pada semester ini 

melalui Peserta didik mampu mengerti dan menguasai penilaian, penegakan diagnosis 

berbagai macam luka, cara preparasi luka, dan menentukan pemilihan dressing luka 

dengan baik dan benar sehingga mampu melakukan penanganan preparasi luka 

dengan optimal. 

       b. Tujuan khusus 

1. Mampu menjelaskan proses penyembuhan luka, dan melakukan penilaian luka, 

klasifikasi serta karakteristik luka 

2. Mampu menjelaskan tentang preparasi bed luka dan menegakkan diagnosis 

berdasarkan pemeriksaan klinis  

3. Mampu menjelaskan melakukan  metode debridement  

4. Mampu menjelaskan dan menggunakan macam-macam dressing luka yang sesuai 

dengan tujuan no.2 

5. Mampu melakukan komunikasi dengan pasien dan keluarganya mengenai segala 

sesuatu yang berkaitan dengan luka dan penanganannya serta hal-hal yang 

mungkin terjadi selama dan sesudah penanganan  

6. Mampu mengenali kasus-kasus yang perlu dirujuk ke spesialis bedah plastik dan 

tata cara merujuknya  

 

3. Hasil belajar  

      Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan melakukan tindakan secara mandiri, skill    

berikut ini : 

1. Definisi luka dan Klasifikasi luka 

2. Konsep penanganan luka: 

a. penilaian luka 

b. Preparasi bed luka 

c. Dressing 

d. Prosedur perawatan luka 

e. Penutupan luka 

4. Dasar pengetahuan 
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1. Anatomi dan fisiologi  
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