
PERCOBAAN 1

PENGENALAN ASPEK STRUKTUR TUBUH

Dalam mendeskripsikan lokasi atau arah tubuh, maka selalu diasumsikan bahwa subjek

berada di posisi anatomi, yaitu berdiri tegak, wajah menghadap lurus ke depan sebagaimana

yang ditunjukkan pada gambar.

Anterior (ventral) : ke arah depan tubuh
Posterior (dorsal) : ke arah belakang tubuh
Medial : menuju garis tengah

tubuh
Lateral : menuju ke sisi tubuh
Proksimal : mendekati bagian tubuh

tertentu
Distal : menjauhi bagian tubuh

tertentu
Superior : di atas
Inferior : di bawah
Cephalad (cranial) : arah kepala
Caudal : menuju ujung bawah

tulang belakang
Superfisial (eksternal) : mendekati permukaan

tubuh
Dalam (Internal) : mendekati pusat bagian

dalam tubuh

ISTILAH GAMBAR
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Pembagian bidang-bidang pemisah tubuh

Rongga-rongga tubuh tampak dari samping



9 area perut (abdomen)

Kuadran area perut (abdomen)

9 area perut (abdomen)

Kuadran area perut (abdomen)

9 area perut (abdomen)

Kuadran area perut (abdomen)



I. TUJUAN :

Mengetahui istilah-istilah medis yang berkaitan dengan arah anatomis, pembagian

tubuh, lokasi dorsal, ventral, 9 area perut dan 4 kuadran perut serta istilah-istilah yang

menggambarkan struktur tubuh.

II. ALAT :
 Gambar peraga

 Lembar kerja

III. PROSEDUR KERJA

1. Melakukan pengamatan terhadap gambar peraga

2. Menerjemahkan istilah terkait posisi struktur tubuh

3. Menghafalkan istilah-istilah penting terkait posisi struktur tubuh

4. Mengisi lembar kerja


