
ORIENTASI TUBUH MANUSIA 

Terdapat enam tingkat organisasi struktural tubuh manusia (Gambar 1.1). Atom (pada tingkat kimia) 

bergabung  membentuk unit kehidupan yang disebut  sel. Sel saling berkelompok  ke dalam jaringan, 

yang pada gilirannya disusun dengan cara tertentu untuk membentuk organ. Sejumlah organ 

membentuk sistem organ, yang melakukan fungsi tertentu bagi tubuh (yang tidak ada sistem organ lain 

dapat dilakukan). Bersama-sama, semua sistem organ bentuk organisme, atau tubuh yang hidup. 

 

Jelaskan bagian-bagian dari struktur tubuh manusia pada gambar di atas ! 

Istilah anatomi adalah relatif dan mengasumsikan bahwa tubuh dalam posisi anatomi (tegak, telapak 

tangan menghadap ke depan (Gambar 1.3). 

 

Daerah abdominopelvic dapat ditarik garis proyeksi untuk pemeriksaan tubuh, buatlah 

topografi 4 area dan 9 area serta sebutkanlah organ organ yang di bawahnya ! 



 

Istilah Arah 
a. Superior (kranial, cephalad): sesuatu di atas yang lain, menuju kepala. 

b. Inferior (caudal): di bawah sesuatu yang lain, ke arah ekor. 

c. Anterior (ventral): ke arah depan tubuh atau struktur. 

d. Posterior (dorsal): ke arah belakang atau belakang tubuh atau struktur. 

e. Medial: menuju garis tengah tubuh. 

f. Lateral: jauh dari garis tengah tubuh. 

h. Proksimal: dekat ke titik pangkal. 

i. Distal: jauh dari titik pangkal (lebih kea rah ujung) 

j. Luar (eksternal): pada atau dekat dengan permukaan tubuh. 

k. Dalam (internal): di bawah atau jauh dari permukaan tubuh. (Gambar 1.4) 

 

Berikanlah contoh organ dari istilah arah yang telah disebutkan di atas ! 

 

Bidang tubuh  dan Bagian-bagiannya 
a. Bagian medial / saggital: memisahkan tubuh menjadi bagian-bagian longitudinal kanan dan 

kiri. 

b. Frontal (koronal): memisahkan tubuh pada membujur menjadi bagian-bagian anterior dan 

posterior. 

c. Melintang (Transversal) : memisahkan tubuh pada bidang horisontal menjadi bagian-bagian 

superior dan inferior. (Gambar 1.5) 



 

Tunjukkan  penampang  dari bidang-bidang di atas ! 

Rongga tubuh 
Dorsal: juga dilindungi oleh tulang; memiliki dua bagian. 

1. Kranial: berisi otak. 

2. Spinal: berisi sumsum tulang belakang. 

Ventral: kurang dilindungi dari tulang; memiliki dua bagian. 

1. Thoracic: Rongga dada, dari atas yang meluas inferior ke diafragma: berisi jantung dan paru-

paru, yang dilindungi oleh tulang rusuk. 

2. Abdominopelvic: Rongga perut, bagian bawah  ke diafragma yang berisi pencernaan, kemih. 

dan organ reproduksi. Bagian perut rentan karena dilindungi hanya oleh otot. Ada beberapa 

perlindungan bagian panggul dengan tulang panggul. Rongga abdominopelvic sering dibagi 

menjadi empat kuadran atau sembilan daerah. (Gambar 1.6) 

 

Sebutkanlah organ dari masing-masing rongga pada gambar di atas ! 

 


