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Anatomi Fisiologi Sistem Saraf
Materi yang terkait dalam buku ini didukung dengan hasil riset sehingga diharapkan
lebih memperluas wawasan tentang anatomi komparatif organ reproduksi jantan pada
hewan cervidae berikut karakteristik sekundernya yang berupa ranggah (antler) dan
anatomi makroskopis (histologi) dan fisiologi organ reproduksi jantan pada muncak
secara khusus dan juga membandingkannya dengan sub spesies muncak dan
beberapa spesies cervidae lainnya. Buku Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi
Jantan dan Ranggah Muncak (Cervidae) terbagi atas beberapa topik bahasan yaitu
anatomi organ reproduksi jantan dan ranggah berikut fisiologinya. Anatomi dan fisiologi
organ reproduksi jantan muncak dibahas dengan pendekatan secara anatomi
komparatif sehingga membantu pembaca memahami mengenai anatomi anatomi dan
fisiologi organ reproduksi jantan dan ranggah muncak (cervidae).
Buku ajar ini merupakan salah satu buku ajar kedokteran yang khusus membahas
tentang ilmu anatomi fisiologi. Dalam buku ajar Anatomi Fisiologi akan dibahas dan
dikaji peristilahan-peristilahan dalam ilmu anatomi fisiologi, struktur dan fungsi organ
tubuh manusia yang mencakup seluruh sistem yang terdapat pada tubuh manusia
secara umum. Setelah membaca dan memahami buku ini, diharapkan mahasiswa
APIKES akan mampu menjelaskan berbagai hal terkait ilmu anatomi fisiologi tubuh
manusia yaitu sebagai berikut: 1. Peristilahan dalam ilmu anatomi fisiologi, 2. Nama
organ tubuh dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Latin medis), 3. Struktur
penyusun tubuh manusia, 4. Fungsi-fungsi organ tubuh manusia Ilmu anatomi fisiologi
atau sering disebut juga sebagai “ilmu urai tubuh” adalah salah satu ilmu dasar
kedokteran yang harus dikuasai oleh semua praktisi kesehatan baik itu dokter, dokter
gigi, perawat, asisten perawat, bidan, apoteker maupun staf rekam medis. Tanpa dasar
ilmu anatomi fisiologi yang mumpuni, semua kegiatan dan tindakan medis terkait yang
akan dilakukan akan rawan terjadi kesalahan. Secara umum, anatomi fisiologi
mempelajari tentang semua aspek tubuh manusia baik itu dari struktur organ maupun
fungsi-fungsi organ. Ilmu anatomi fisiologi itu sendiri terdiri atas dua ilmu dasar
kedokteran yang berbeda pembahasannya namun saling terkait dan masing-masing
ilmu memberikan kontribusi penting di dalam mempelajari dan memahami bagaimana
susunan struktur tubuh kita dan bagaimana tubuh kita bekerja, yaitu ilmu ANATOMI,
dan ilmu FISIOLOGI.
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Tujuan penulisan buku ini untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan
mempelajari topik-topik yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi tubuh manusia.
Buku ini merupakan hasil studi pustaka yang mendalam, dengan tujuan untuk
menambah referensi di bidang kesehatan. Buku ini juga ditulis untuk bertujuan
mengembangkan ilmu dan pengetahuan sebagai salah satu bentuk pengembangan
bahan ajar. Buku ini akan membahas tentang dasar-dasar anatomi; komposisi dan
komponen tubuh manusia; anatomi dan fisiologi pada sistem muskuloskeletal,
pernafasan, kardiovaskuler, persyarafan, endokrin, pencernaan, reproduksi,
perkemihan, integumen dan pancaindera. Lebih lengkap buku ini membahas: Bab 1
Dasar-Dasar Anatomi Bab 2 Komposisi dan Komponen Tubuh Manusia Bab 3 Sistem
Muskuloskeletal Bab 4 Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan Bab 5 Anatomi dan
Fisiologi Sistem Kardiovaskuler Bab 6 Anatomi dan Fisiologi Sistem Persarafan Bab 7
Anatomi dan Fisiologi Sistem Endokrin Bab 8 Anatomi dan Fisiologi Sistem
Pencernaan Bab 9 Anatomi dan Fisiologi Sistem Perkemihan Bab 10 Anatomi dan
Fisiologi Sistem Integumen Bab 11 Anatomi dan Fisiologi Sistem Panca Indera
TEORI KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH Keperawatan sebagai profesi dituntut
untuk mengembangkan keilmuannya sebagai wujud kepeduliannya dalam
meningkatkan kesejahteraan umat manusia baik dalam tingkatan preklinik maupun
klinik. Untuk dapat mengembangkan keilmuannya, maka keperawatan dituntut untuk
peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya setiap saat.
Keperawatan medikal bedah sebagai cabang ilmu keperawatan juga tidak terlepas dari
adanya berbagai perubahan tersebut, seperti teknologi alat kesehatan,variasi jenis
penyakit dan teknik intervensi keperawatan. Adanya berbagai perubahan yang terjadi
akan menimbulkan berbagai trend dan isu yang menuntut peningkatan pelayanan
asuhan keperawatan. Seorang perawat memiliki tugas untuk memberikan asuhan
keperawatan yang baik kepada pasien.Proses keperawatan sebagai alat bagi perawat
untuk melaksanakan asuhankeperawatan yang dilakukan pada pasien memiliki arti
penting bagi kedua belah pihak yaitu perawat dan klien. Sebagai seorang perawat
proses keperawatan dapatdigunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah
klien, dapat menunjukkan profesi yang memiliki profesionalitas yang tinggi, serta dapat
memberikan kebebasankepada klien untuk mendapatkan pelayanan yang cukup sesuai
dengan kebutuhannya,sehingga dapat dirasakan manfaatnya baik dari perawat
maupun klien, Lingkup praktik Keperawatan Medikal Bedah yaitu, pemberian asuhan
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keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan fisiologis karena adanya
penyakit, trauma atau kecacatan. Asuhan keperawatan meliputi perlakuan terhadap
individu untuk memperoleh kenyamanan, membantu individu dalam meningkatkan dan
mempertahankan kondisi sehatnya, melakukan prevensi, deteksi dan mengatasi
kondisi berkaitan dengan penyakit, mengupayakan pemulihan sampai klien dapat
mencapai kapasitas produktif tertingginya, serta membantu klien menghadapi kematian
secara bermartabat. Dalam buku “Teori Keperawatan Medikal Bedah” ini membahas
tentang berbagai konsep keperawatan seperti konsep perkembangan cairan dan
elektrolit, keseimbangan asam basa, gangguan sistem pernafasan, gangguan
kardiovaskular, gangguan sistem pencernaan, gangguan sistem perkemihan,
gangguan sistem saraf, gangguan sistem metabolik endokrin, gangguan sistem indera
manusia, dan syok dan kegagalan multi sistem.
Buku anatomi tubuh manusia yang terdiri dari: Kerangka Otot Darah Pernafasan
Sistem Indera Pencernaan Urinaria Reproduksi Syaraf Endokrin
Bahan ajar ini disusun dengan tujuan menyediakan materi pembelajaran Anatomi dan Fisiologi
Manusia. Materi dan tugas pembelajaran dikembangkan dengan prinsip-prinsip pendekatan
saintifik yang secara terintegrasi mengembangkan kompetensi peserta didik. Anatomi adalah
suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam (internal) dan luar (eksternal) dari struktur tubuh
dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Anemia merupakan penyakit
kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman misalnya apabila terkena cacing
tambang, atau dapat juga karena berkurangnya kadar Hb dalam darah.
Buku ini merupakan kraya ilmiah orisinil berbahasa Indonesia yang distingnif, di tengah-tengah
berbagai buku terkait yang masih terjemahan dari bahasa asing. Di dalamnya dibahas tentang
inseminasi buatan, bayi tabung, bank sperma, rahim titipan, bank ASI, alat bantu hidup dan
penentuan kematian, serta transplansi organ. Disajikan secara sistematis dari sisi kedokteran
dan fikih secara mendalam, terkait halal haramnya dan apa saja dhawabih (aturan) dan hudud
(batasan) dari masing-masing topik kedokteran tersebut. Buku ini layak dibaca sebagai
referensi bagi para dokter, mahasiswa kedokteran, para ilmuwan fikih dan ushul fikih, serta
maysarakat pemerhati masalah kedokteran, kesehatan, bioetika, dan hukum Islam. - Pustaka
Al-Kautsar Publisher Sistem saraf adalah sistem yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas
organ otak, medula spinalis, organ sensori, dan semua nervus yang menghubungkan organorgan ini dengan organ lain di seluruh tubuh. Buku ini membahas aspek anatomi, histologi,
biokimia, dan fisiologi dari organ-organ sistem saraf, yang meliputi sistem saraf pusat, sistem
saraf tepi, dan sistem saraf otonom meliputi serebrum, serebelum, medula spinalis, nervus
kranialis, dan organ serta jaringan pendukung lainnya seperti meninges, ventrikulus, dan lainlain, secara mendalam dan komprehensif. Sistem saraf sangat menarik untuk dipelajari karena
fungsi sistem ini sebagai regulator dan sangat berkaitan dengan seluruh aktivitas dalam tubuh
manusia. Prinsip-prinsip dasar fungsi dari sistem saraf pusat hingga sistem saraf otonom,
fungsi sensoris dan motoris pada organ somatik, organ viseral, serta organ indra khusus juga
dijabarkan. Termasuk bagaimana struktur histologis dan pembahasan biokimiawi terkait
komunikasi sel secara molekuler melalui membran sel, kanal/saluran membran, serta
bagaimana transportasi melalui membran terjadi. Buku ini juga membahas parasit yang
berinang pada sistem saraf, baik infeksi karena protozoa hingga toksin-toksin yang disebabkan
oleh serangga. Bagian parasitologi ini diharapkan dapat membantu penguasaan materi
parasitologi kedokteran, khususnya parasit usus. Aspek patologi klinis juga merupakan
bahasan. Di sini dibahas langkah-langkah dari pengambilan sampel sampai pemeriksaan
laboratorium dari sistem saraf yang diharapkan mendukung kemampuan mahasiswa
mengidentifikasi kebutuhan akan pemeriksaan laboratorium atas kelainan yang terjadi,
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mengetahui mekanisme/patofisiologi kelainan saraf serta dampaknya pada parameter
laboratorium. Karena tidak jarang, variasi struktur dan fungsi dari masing-masing organ
tampak pada penyakit-penyakit di sistem ini, yang sering kali mengenai satu atau segmen lain.
Anatomi dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari urai tubuh beserta fungsinya. Sebagai pun
calon tenaga kesehatan sudah menjadi keharusan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang
dilakukan harus mengerti terhadap keilmuan dasar. Anatomi perlu dimengerti karena menjadi
dasar pertimbangan dalam setiap tindakan asuhan kepada pasien. Demikian juga, anatomi
fisiologi tubuh manusia , terutama terkait kulit, rambut dan kuku menjadi suatu ilmu pendukung
bagi mahasiswa AKS-AKK prodi tatarias, karena penting untuk memhami anantomi fisiologi ini
sebagai ilmu yang memperkuat keterampilan dalam pemberian perawatan pada manusia.
Secara umum buku ini terbagi dalam 3 bagian yaitu bagian . Bagian pertama menjelaskan
pengantar anatomi sistem dan organ tubuh. Dimulai dari istilah-istilah dalam anatomi, sistim
muskuloskeletal, syaraf, jantung dan pembuluh darah, darah dan sistim imunitas, pernafasan,
pencernaan, reproduksi, perkemihan, endokrin, integument serta persepsi sensori, vitamin,
dan mineral. ke dua fungsi dari masing-masing sistim/organ tubuh dan yang ketiga,
menjelaskan beberapa gangguan ringan pada beberapa organ tersebut terutama kulit, rambut
dan kuku. Buku Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia ini berupaya memaparkan dengan lebih
sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh mahasiswa perawat maupun mahasiswa prodi
tatarias AKS-AKK, namun demikian, mata kuliah ini sangat sulit karena kompleksitasnya. Buku
ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh ragangan gambar untuk memperjelas, dan
memudahkan serta dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan lebih mudah dipelajari
dan diingat. Semoga sederhana ini sangat berguna bagi mahasiswa dan perawat praktisi di
tatanan pelayanan, Juga, mahasiswa tata rias.
“Dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia membutuhkan peningkatan
kompetensi secara berkesinambungan dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan
yang mumpuni untuk memenuhi pelayanan yang optimal. Pendidikan menjadi salah satu pilar
penting dalam pembentukan dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang kompeten.
Buku ini diharapkan dapat mendukung pendidikan dokter spesialis dan subspesialis
anestesiologi dan terapi intensif yang nantinya diharapkan memiliki bekal keilmuan yang cukup
untuk memberikan pelayanan berkualitas, optimal, dan profesional di bidang anestesi dan
terapi intensif.” —dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS Ketua PP PERDATIN
“Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah ilmu yang berkembang dengan sangat pesat dalam
dekade terakhir. Menyadari luasnya cakupan bidang ilmu tersebut, kami mengajak seluruh
program studi pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif serta keseminatan
yang ada di Indonesia untuk terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku teks
Anestesiologi dan Terapi Intensif ini dapat berguna tidak hanya bagi mahasiswa dan peserta
didik program pendidikan dokter spesialis anestesiologi, tetapi juga bagi pengembangan
keprofesian dokter spesialis dan subspesialis anestesiologi di Indonesia.” —Prof. Dr. dr. Nancy
Margarita Rehatta, Sp.An, KNA, KMN Ketua Tim Editor Anestesiologi dan Terapi Intensif: Buku
Teks KATI-PERDATIN, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif
Anatomi FisiologiYayasan Kita Menulis
Modul ini berisi tentang berbagai topik dalam ranah ilmu biomedik dasar yaitu anatomi, fisika
dan biokimia yang harus dipelajari dan dipahami mahasiswa DIII Keperawatan dalam upaya
mencapai capaian pembelajaran. Topik yang akan dipelajari dalam modul ini meliputi: Anatomi
fisiologi sistem kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, perkemihan, persyarafan, endokrin,
reproduksi, hematologi, imunologi, sensori, intergumen, dan muskuloskeletal. Panduan
Praktikum: Modul Keperawatan Ilmu Biomedik Dasar ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak
Anatomi dan fisiologi merupakan dasar dari cabang ilmu kesehatan, melingkupi pemahaman
struktur, bagian, serta fungsi setiap organ dalam tubuh manusia. Pengetahuan ini sangat
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esensial, karena dari sinilah kita akan mengetahui proses atau kondisi normal pada manusia
sebelum mulai memahami kondisi patologi. Buku ini disusun sedemikian rupa sehingga mudah
dibaca dan dipahami. Dengan lengkapnya penjelasan dalam buku ini, peserta didik kesehatan
diharapkan semakin mudah memahami tentang anatomi dan fisiologi pada manusia SISTEM
KERANGKA SISTEM PEREDARAN DARAH SISTEM MUSKULAR SISTEM SARAF Susunan
Saraf Pusat Reseptor Sensorik PANCA INDRA Susunan Saraf Otonom DST
Buku ini merupakan buku acuan pembelajaran Keperawatan Medikal Bedah pada Asuhan
Keperawatan Diabetes Mellitus dan Asuhan Keperawatan Stroke dalam keperawatan yang
telah disesuaikan dengan pengembangan kurikulum bagi Praktisi Akademik Kesehatan dan
Keperawatan, Praktisi Klinik Kesehatan dan Keperawatan, Mahasiswa pada program studi
Kesehatan dan Keperawatan. Buku ini berisi informasi seputar Asuhan Keperawatan Diabetes
Mellitus meliputi Anatomi dan Fisiologi Pankreas, Pengertian Diabetes Mellitus, Insiden dan
Prevalensi Diabetes mellitus, Penyebab Diabetes Mellitus, Patofisiologi Diabetes Mellitus,
Manifestasi Klinis Diabetes, Komplikasi Diabetes Mellitus, Pemeriksaan penunjang Diabetes
Mellitus, Manajemen Klinis Diabetes Mellitus, Asuhan Keperawatan Diabetes Mellitus dan
Senam Kaki Diabetik. Asuhan Keperawatan Diabetes Mellitus Dan Asuhan Keperawatan
Stroke ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Diharapkan buku ini dapat membantu masyarakat umum dan praktisi medis untuk lebih
memahami bagaimana proses panjang dan sulit yang harus dijalani oleh seorang calon dokter.
Dengan lebih memahami proses panjang ini, masyarakat diharapkan dapat mengerti dan
empati pada profesi dokter. Dengan demikian, jika ada kasus seorang dokter yang melakukan
malpraktik, jangan lantas dianggap sebagai kesalahan komunal dan kemudian menimpakan
seluruh kesalahan kepada profesi dokter. Sebaliknya jika ada sosok dokter yang hebat,
canggih urusan medis, filantropis, ramah pada pasien, dan masyarakat, mengajar dengan
menyenangkan, menaruh perhatian pada masalah- masalah nasional, maka itu merupakan
resultante dari kemampuan individu yang cemerlang, kurikulum dan metode pengajaran yang
bagus, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta dukungan masyarakat.
Ilmu biomedik dasar merupakan cabang ilmu keperawatan yang menggunakan asas-asas
pengetahuan dasar serta ilmu pengetahuan alam, meliputi anatomi, fisiologi, biologi, kimia dan
fisika. Ilmu ini menjelaskan fenomena hidup baik pada tingkat molekul, sel, maupun organ
tubuh secara utuh. Ilmu biomedik dasar ini merupakan salah satu landasan ilmu keperawatan
karena kaitannya dengan letak, struktur, fungsi dan cara kerja dari seluruh sistem yang berada
di dalam tubuh. Buku ini berisi 19 bab yang terdiri dari : Bab 1 Konsep Anatomi dan Fisiologi
Sistem Pernapasan Bab 2 Metabolisme Dalam Tubuh Manusia Bab 3 Konsep Fluida Bab 4
Konsep Anatomi dan Fisiologi Sistem Muskuloskeletal Bab 5 Metabolisme Karbohidrat Bab 6
Konsep Anatomi dan Fisiologi Sistem Pencernaan Manusia Bab 7 Konsep Anatomi dan
Fisiologi Sistem Kardiovaskuler Bab 8 Metabolisme Lemak Bab 9 Konsep Anatomi dan
Fisiologi – Sistem Hematologi dan Imunologi Bab 10 Metabolisme Vitamin Bab 11 Konsep
Anatomi dan Fisiologi Sistem Perkemihan Bab 12 Metabolisme Protein Bab 13 Sistem Syaraf
dan Behavior Bab 14 Konsep Anatomi dan Fisiologi Sistem Endokrin Bab 15 Metabolisme
Mineral dan Air Bab 16 Mekanisme Kerja Hormon Bab 17 Mekanisme Kerja Enzim Bab 18 BioAkustik Dalam Keperawatan Bab 19 Konsep Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi
Buku ini membahas topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah Farmakologi Dasar dan
memuat beberapa bab yang meiputi Farmakokinetik, Farmakodinamik, Farmakologi Sistem
Saraf Otonom, Toksikologi, Efek Samping dan Interaksi Obat, serta Prinsip Dasar Penulisan
Resep. Buku ini juga membahas konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk farmakoterapi
dimana sudah menggunakan pendekatan klinis.

Edisi ke-13 meneruskan tradisi lama judul terlaris ini sebagai buku ajar fisiologi
kedokteran paling terkemuka di dunia. - Buku teks ini rinci tapi jelas dilengkapi
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dengan 1000 ilustrasi didaktik yang merangkum konsep kunci. - Berfokus pada
konten yang paling relevan untuk mahasiswa klinik dan pra-klinik. - Ringkasan
gambar dan tabel dengan cepat menyampaikan proses kunci yang tercakup
dalam teks. - Lengkap dengan akses ke eBook dan sumber elektronik asli
termasuk gambar-gambar interaktif, pertanyaan penilaian mandiri dalam bahasa
Inggris di studentconsult.inkling.com.
Didalam Buku Anatomi ini berisi rincian materi yang sangat dibutuhkan oleh
seorang guru maupun pelatih olahraga didalam melaksanakan proses kegiatan
pembelajaran olahraga.Dan memang belum banyak buku yang membahas
masalah Anatomi Tubuh manusia.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas karunia dan hidayah-Nya,
kami dapat menyusun Buku Ajar untuk Mahasiswa Kesehatan, yakni mata kuliah
Anatomi Fisiologi. Buku Ajar ini disusun berdasarkan RPS Anatomi Fisiologi.
Buku Ajar Anfis Jilid 1 terdiri dari beberapa penulis/dosen anatomi fisiologi dari
Poltekkes Pangkalpinang, Stikes Karya Husada, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Akademi Keperawatan Krida Husada Kudus, dan Stikes Cendekia
Utama Kudus. Isi Buku membahas mengenai istilah-istilah anatomi, Sel Jaringan
Organ, Sistem Skeletal, Sistem Reproduksi, Sistem Pencernaan, Sistem
Pernapasan, dan Sistem Maskulo. Dengan dibuatnya buku ajar ini penulis
berharap agar dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi
Anatomi Fisiologi. Selanjutnya, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada semua
pihak yang membantu dalam penyelesaian buku ajar ini. Penulis menyadari
bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, penulis
mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ajar ini
kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, mudah-mudahan
bermanfaat bagi para pembaca.
Buku Kerjaya dalam Bidang Neurosains: Apa yang Patut Diketahui Mengenai
Sains Otak di Malaysia dapat memberi pengetahuan dan manfaat kepada semua
pembaca dari pelbagai peringkat umur. Buku ini mengandungi pelbagai
pengetahuan dan maklumat yang dapat memberikan pendedahan yang
berkesan kepada para pembacanya. Setiap bab dihuraikan dengan teliti dan
disertakan rajah bagi memudahkan lagi pemahaman pembaca. Selain itu, buku
ini boleh dijadikan rujukan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang
otak manusia dan bahagian-bahagian lain anggota badan seperti mata dan
sistem saraf. Sebagai konklusinya, buku ini perlu dimiliki dan dibaca oleh semua
golongan masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai sains otak
kerana otak ialah bahagian anggota badan manusia yang sangat penting. Buku
ini amat sesuai dijadikan bahan bacaan umum bagi masyarakat Malaysia.
Universiti Sains Malaysia, Penerbit Universiti Sains Malaysia
Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam
memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan
pengkajian pada pasien khususnya pengkajian fisik. Penulis menyadari bahwa
dalam penyusunan buku ini masih terdapat beberapa kekurangan dan masih
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perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran dari berbagai pihak demi perbaikan selanjutnya.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya,
kami dapat menyusun Buku Ajar untuk Mahasiswa Kesehatan, yakni mata kuliah
Anatomi Fisiologi. Buku Ajar ini disusun berdasarkan RPS Anatomi Fisiologi.
Buku Ajar Anfis Jilid 2 terdiri dari beberapa penulis/dosen anatomi fisiologi dari
Poltekkes Pangkalpinang, Poltekkes Tanjung Karang, Akademi Keperawatan
Krida Husada Kudus dan Stikes Cendekia Utama Kudus. Isi Buku membahas
mengenai Sistem Imun, Sistem Kardiovaskuler, Sistem Perkemihan, Sistem
Persarafan, Sistem Pendengaran, Sistem Penciuman dan Pengecapan dan
Sistem metabolisme dan pencernaan. Dengan dibuatnya buku ajar ini penulis
berharap agar dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi
Anatomi Fisiologi Selanjutnya, rasa terima kasih yang penulis ucapkan kepada
semua pihak yang membantu dalam penyelesaian buku ajar ini. Penulis
menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu
penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ajar
ini kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, mudah-mudahan
bermanfaat bagi para pembaca.
Buku ajar ini digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang sedang
menempuh mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Buku ajar ini dikembangkan
berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) anatomi fisiologi manusia dan
sub CPMK, kegiatan mahasiswa mencerminkan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan SETS dengan model pembelajaran PBL, pertanyaan pada kegiatan
pembelajaran dan evaluasi mahasiswa dikembangkan berdasarkan kemampuan
berpikir kritis dan metakognitif. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi, Lembaga Layananan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI Wilayah VII), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (P2M) IKIP Budi Utomo, Dr. drh. Cicilia Novi Primiani,
M.Pd, Trio Ageng Prayitno, M.Pd., Dwi Candra Setiawan, M.Pd., Primadya Anantyarta,
M.Pd., dan Nila Kartikasari, M.Si sebagai editor buku serta semua pihak yang
mendukung terselesaikannya buku ajar ini. Harapannya semoga buku ajar Anatomi
Fisiologi Manusia Sistem Kardiovaskular Berbasis SETS-PBL bermanfaat bagi pada
pembaca dan penggunakhususnya mahasiswa pendidikan biologi.
Buku yang berjudul Anatomi dan Fisiologi SMK/MAK Kelas X ini hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Tata
Kecantikan. Buku ini berisi materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia tata kecantikan yang mengacu pada
kurikulum nasional. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi hal-hal berikut. ·
Anatomi fisiologi kulit, rambut, dan tubuh · Kelainan penyakit kulit dan rambut ·
Klasifikasi sel, organ, dan jaringan dalam tubuh manusia · Pengelompokan sistem
organ dalam tubuh manusia · Pemeriksaan postur tubuh · Pengelompokan zat gizi
kecantikan, olah gerak tubuh, dan berat badan ideal untuk kecantikan Berdasarkan
materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal
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berupa pilihan ganda dan esai. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa
dalam memahami materi. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan
kompetensi SMK/MAK bidang tata kecantikan kulit dan rambut. Dengan demikian, kami
berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Puji syukur Alhamdhulillah dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah
menganugerahkan kesehatan dan motivasi kepada penulis sehingga buku ini bisa
terwujud. Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada tauladan umat yaitu
Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Buku
Anatomi Fisiologi untuk Terapis berisi sistemsistem yang ada pada tubuh manusia
ditinjau baik dari strukturnya (anatomis) maupun fungsinya (fisiologis) beserta
pengaruhnya pijat terhadap masing masing sistem. Terwujudnya buku ini ber-awal dari
rasa keprihatinan terhadap para penyehat tradisional bahwa mereka berhubungan
dengan kesehatan manusia namun pemahamannya tentang struktur dan fungsi organ
masih perlu ditingkatkan. Terapis yang memahami tentang struktur tubuh dan
bagaimana fungsinya penting untuk merancang pemeliharaan kesehatan yang efektif
dan menjelaskan kondisinya kepada klien.
Buku “Anatomi dan Fisiologi untuk Mahasiswa Kebidanan, ini memang dipersiapkan
untuk memenuhi kebutuhan buku anatomi bagi mahasiswa kebidanan. Di dalam buku
ini penulis sertakan juga materi yang diperlukan untuk memahami penyakit yang sering
terjadi pada bagian-bagian tubuh manusia, dilihat dari sudut pandang anatomi.
Pembahasan buku ini terdiri dari : Bab 1 Dasar Anatomi dan Fisiologi Bab 2 Anatomi
dan Fisiologi Sistem Muskuloskletal Bab 3 Anatomi dan Fisiologi Sistem Kardiovaskular
Bab 4 Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan Bab 5 Anatomi dan Fisiologi Sistem
Saraf Bab 6 Anatomi dan Fisiologi Sistem Integumen Bab 7 Anatomi dan Fisiologi
Sistem Pencernaan Bab 8 Anatomi dan Fisiologi Sistem Perkemihan Bab 9 Anatomi
dan Fisiologi Sistem Reproduksi Pria dan Wanita Bab 10 Anatomi dan Fisiologi Sistem
Penginderaan Bab 11 Anatomi dan Fisiologi Kelenjar Endokrin Bab 12 Perkembangan
Sel-sel Darah dan Sistem Limfatik Bab 13 Proses Metabolisme Bab 14 Keseimbangan
Cairan dan Elektrolit
Asuhan kebidanan Neonatus, bayi , balita dan anak Pra sekolah ini memberikan
kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan Askeb pada ibu dalam memberikan
asuhan pada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari
konsep-konsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence based dengan pokok
bahasan konsep dasar bayi baru lahir. Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematin
bayi terjadi pada periode neonatal yaitu dibulan pertama kehidupan. Kurang baiknya
penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang
mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Sebagai contoh bayi yang
mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi
kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam
penanganan neonatal sehingga neonates sebagai individu yang harus menyesuaikan
diri dari kehidupan intrauterine dapat bertahan dengan baik karena periode yang paling
kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bab ini dijelaskan
adaptasi yang dilakukan bayi segera setelah lahir antara lain adaptasi BBL terhadap
kehidupan diluar uterus, mempertahankan suhu normal bayi, pencegahan infeksi dan
rawat gabung.
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