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PENGANTAR 

 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 
 
Puji Syukur kami panjatkan atas karunia dan rahmat Allah SWT sehingga kami dapat menyelesaikan menyajikan 

Buku Panduan Praktikum Modul Hematoimmune and Cardiorespiratory TA 2015/2017.  Modul Hematoimmune 

and Cardiorespiratory System  adalah salah satu modul tahap Medical Sciences yang diberikan pada Semester 2 

selama enam minggu. Pembelajaran meliputi kuliah, diskusi kelompok, dan praktikum dengan metode Problem 

Based Learning (pembelajaran berdasarkan masalah). Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan 

antara lain mampu menjelaskan fungsi normal sistem Hematoimun, Kardiovaskuler dan Respirasi serta  mekanisme 

yang mendasari berbagai mekanisme kerja dasar  pada sistem Hematoimun Kardiovaskuler dan  Respirasi. 

Terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyusunan buku ini. Semoga Buku 

Panduan Praktikum modul Hematoimmune and Cardiorespiratory System yang merupakan bagian dari tahap II 

pendidikan dokter ini dapat bermanfaat sehingga tercapainya peningkatan kualitas proses pembelajaran dan 

kompetensi lulusan dokter khususnya pada PSKPD FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Buku Panduan Praktikum Modul Hematoimmune and Cardiorespiratory System ini mempunyai banyak kekurangan, 

oleh karena itu mohon masukan sebagai perbaikan.  Saran perbaikan dapat disampaikan melalui MEU PSKPD FKIK 

UIN Syarif Hidayatullah sehingga bersama kita dapat memberikan yang terbaik bagi pendidikan dokter. 
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GAMBARAN UMUM PRAKTIKUM 

Pada Panduan Praktikum Modul Hematoimmune & Cardiorespiratory disusun berupa rangkaian 

materi praktikum yang disesuaikan dengan kasus-kasus pada Modul Hematoimmune & 

Cardiorespiratory System yang bertujuan mahasiswa mengerti dan  mengintegrasikan 

praktikum dengan semua aspek yang berkaitan dengan sistem Hematoimmune & 

Cardiorespiratory.  

Panduan Praktikum Modul Hematoimmune & Cardiorespiratory System mengintegrasikan 

berbagai materi praktikum kedokteran (Preklinik) yaitu: 

- Biologi Kedokteran 
- Anatomi 
- Histologi  
- Biokimia 
- Faal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



6 
 

SASARAN PEMBELAJARAN 

Sasaran Pembelajaran Terminal  

Jika mahasiswa dihadapkan pada data sekunder tentang masalah klinis, laboratoris & 

epidemiologis penyakit Sistem Hematoimmune & Cardiorespiratory, mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur dan proses fisiologi normal organ Sistem Hematoimmune & 

Cardiorespiratory terkait. 

 

 

Sasaran Pembelajaran Penunjang 

Jika mahasiswa dihadapkan pada data sekunder tentang masalah klinis, laboratoris & 
epidemiologis penyakit Sistem Hematoimmune & Cardiorespiratory, mahasiswa mampu: 
 

1. Menjelaskan konsep hematologi ( darah dan komponen darah) 

2. Menjelaskan konsep dasar imunologi 
3. Menjelaskan konsep dasar kerja jantung 
4. Menjelaskan konsep dasar pembuluh darah dan sirkulasi 
5. Menjelaskan proses respirasi normal 
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PRAKTIKUM BIOLOGI KEDOKTERAN 

 

Embriologi Sistem Kardiovaskuler 

Tujuan : 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan lapisan 3 lapisan awal perkembangan 

awal embrio, dan mampu menjelaskan tentang perkembangan lanjut dari lapisan tersebut 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan embriologi jantung  

3. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem kardiovaskuler pada embrio 

 

Alat dan Bahan: 

1. Mikroskop 

2.   Preparat  

a. Chick 24 hr WM 

b. Chick 33 hr WM 

c. Chick 48 hr WM 

d. Chick 72 hr WM 

e. Chick 96hr WM 

f. Chick 24 cs 

g. Chick 48 cs 

h. Chick 33 cs 

i. Pig 10mm cs 

 

Cara kerja : 

1. Amati sediaan  pada pembesaran  yang sesuai 

2. Gambar bentuk sediaan  dan warnai sesuai dengan pengamatan serta berikankan keterangan 

gambar. 
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1. Pengamatan Blood Island (Chick 18 WM) 

Pada perkembangan 24 jam sel mesoderm lateral menyebar kearea opaka membentuk kelompok kecik, 

padat dinamakan pulau-pulau darah (Blood island). Dari kelompok tersebut akan membentuk sel-sel 

darah. Kemudian beberapa sel darah berdiferensiasi bentuknya memanjang kemudian bersatu 

membentuk susunan pembuluh darah. Pada pengamatan ini digunakan  panduan Buku Arey untuk 

mengetahui beberapa keterangan. Pengamatan dapat dilakukan pada area opaka. 

 

2.Pengamatan Lapisan Mesoderm Splachnis 

Pada perkembangan embrio terutama pada akhir gastrulasi  dihasilkan 3 laisan embrional yaitu 

Ektoderm, mesoderm, dan endoderiga lapisan tersebut nantiya akan mengalami diferensiasi untuk 

pembentukan berbagai organ. Dari Lapisan Mesoderm nantinya akan berkembang menjdi beberapa 

organ ,salah satunya adalah system kardiovaskuler. Lapisan mesoderm dibedakan atas mesoderm 

dorsal, mesoderm intermediet dan mesoderm lateral.  

 

Mesoderm Lateral, dibedakan atas: 

Mesoderm Somatik (Pada bagian dorsal) 

 Mesoderm Splansnik (ventral) 

- M. Somatik + ectoderm              Somatopleura  

- -M. Splansnik + entoderm -              Splansnopleura  

Mesoderm Splansnik akan membentuk  primordium jantung  

Sementara itu proses perkembangan pembuluh darah                 angiogenesis  

 

3.Pengamatan Perkembangan Jantung 

Proses pembentukan dimulai dan berasal dari penebalan mesosderm splahcnis yang nantinya akan 

berbentuk tabung lurus, dan seiring dengan perkembangan embrio yang awalnya berbentuk tabung 

lurus dan mengalami perkembangn lanjut seperti huruf S. 

Pada pengamatan ini diamati embrio ayam , Chick 24,48, 72 dan 96 hr WM. Perhatikan bentuk jantung, 

atrium dan ventrikel. 

 

4.Pengamatan Jantung dan bagian-bagiannya 

 Mempelajari bagian-bagian perkembangan lanjut dari jantung dari potongan CS. 

 Sediaan Chick 24,33,48,72 dan 96 jam (gunakan buku Are). 
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5.Pengamatan perkembangan vaskuler 

Mempelajari sediaan 33 dan 48 jam. 

Mempelajari sediaan 72 dan 96 jam. 

Perhatikan perkembangan lanjut embrio terutama pada jantung dan pembuluh darah yang terjadi. Pada 

pengamatan ini yang diamati adalah  Pembuluh darah Vena Viteline dan Arteri veteline. 
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PRAKTIKUM BIOKIMIA 

TOPIK 
PRAKTIKUM 

Golongan Darah 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Memperlihatkan bahwa sel darah merah (SDM) manusia mempunyai 
golongan yang berbeda-beda. Penentuan golongan darah berdasarkan 
kemampuan antibodi tertentu mengaglutinasi sel darah. 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Menurut Karl Landsteiner, sel darah merah menusia terbagi atas 4 golongan 
(tipe ABO) yaitu A, B, AB dan O. Penggolongan ini berdasarkan keberadaan 
antigen A dan/atau antigen B dalam darah. Antigen tersebut berupa 
oligosakarida yang terikat ke lipid membran (glikolipid) atau ke protein 
membran (glikoprotein). 
Pada ujung antigen A terdapat struktur N-asetilgalaktosamin (Nacgal) dan 
antigen B mempunyai struktut galaktosa. Antigen A dan B ini terdapat pada 
membran sel darah merah (SDM). 
Jenis golongan darah lainnya adalah Rh (D) yaitu berdasarkan ada tidaknya 
antigen D di membran SDM. Antigen ini merupakan protein transmembran 
kanal ion. 

ALAT DAN 
BAHAN 

-Kit golongan darah 
-Sampel darah 

CARA KERJA Tetesan darah di tiga masing-masing lingkaran (1-2 tetes) kartu golongan 
darah, selanjutnya masing-masing diberi 1 tetes anti gen A, B, AB, D dan 
amati. Hasil positif bila terjadi aglutinasi (penggumpalan). 

HASIL  

Sampel Anti A Anti B Anti AB Anti Rh/D 

 
Hasil 

Aglutinasi 
 

    

 
 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Vitamin C 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui sifat antioksidan vitamin C yang dapat meningkatkan 
sistem imun dengan mencegah terjadinya oksidasi terhadap radikal bebas 
atau reactive oxygen  species (ROS).  

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Golongan ROS antara lain peroksida, superoksida, radikal alkoksil, radikal 
peroksil, radikal hidroksil. Golongan oksidator tersebut dapat dicegah 
dengan antioksidan endogen (peroksidase, katalase, glutation) dan 
eksogen (vitamin E, vitamin C, beta-karoten). Buah-buahan mengandung 
senyawa-senyawa fenol yang mudah dioksidasi oleh udara membentuk 
senyawa berwarna coklat kehitaman. Adanya vitamin C mencegah oksidasi 
senyawa fenol oleh udara. 
 

ALAT DAN 
BAHAN 

-larutan asam askorbat (Vit C) 
-Jeruk nipis 10% 
-Sampel : buah pisang 

CARA KERJA Buatlah 3 potongan sampel buah  dengan ketebalan 0,5-1 cm, lalu rendam 
dalam  beaker glass yang berisi 50 mL larutan asam askorbat, jeruk nipis 
10% dan akuades. Setelah 30 menit  perhatikan warna buah yang 
terbentuk. Hasil positif  bila tidak terjadi perubahan warna. 

HASIL  

Sampel Pisang + Vit C 
Pisang + Jeruk 

nipis 
Pisang + akuades 

 
Hasil 

 

   

 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

DeoksiHb dan OksiHb 
 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

untuk mengetahui bahwa hemoglobin dapat mengikat oksigen menjadi 
HbO2 dan dapat juga terurai kembali menjadi deoksiHb dan O2 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Dalam keadaan tereduksi, Fe dalam hemoglobin dapat mengikat O2 menjadi 
HbO2, HbO2 akan lepas pada penambahan pereaksi stokes 
 
Hb(Fe2+)   +        O2                                 Hb(Fe2+)O2  
(deoksiHb=Hb)    (Oksigen)                    (oksiHb =HbO2) 

 

ALAT DAN 
BAHAN 

-darah encer (Darah: aquades = 1:10) 
-Pereaksi stokes (2 mL stokes + 2 tetes NH4OH) 
 

CARA KERJA - Siapkan 2 tabung reaksi dan masukkan masing-masing 3 mL darah encer, 
amati warnanya. 

- Tambahkan pada salah satu tabung tersebut 2 tetes pereaksi stokes, 
amati kembali perubahan warnanya 

- Kemudian kocok kuat kedua tabung tersebut dan amati kembali warna 
yang terbentuk. 

 

HASIL  

Pengamatan Darah encer  Darah encer + Stokes 

 
 warna 

 

  

 
warna setelah dikocok 

kuat 
 

  

 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Karbonmonoksida Hb (HBCO) 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui bahwa Hb dapat mengikat CO, namun Hb sulit melepas  
CO 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Bila HbO2 direaksikan dengan CO, akan menghasilkan HbCO yang berwarna 
merah kecoklatan, namun CO tidak dapat dilepaskan walaupun dengan 
bantuan stokes, karena kekuatan ikatan HbCO 200x dari HbO2 

ALAT DAN 
BAHAN 

-Sampel : darah encer 1:10 
-Gas CO 
-Pereaksi stokes  

CARA KERJA - Siapkan 2 tabung reaksi dan masukkan masing-masing 3 mL darah encer, 
amati warnanya. 

- lalu alirkan gas CO selama 2 menit pada salah satu tabung reaksi,  
selanjutnya amati warna yang terbentuk.   

- Tambahkan 2 tetes pereaksi stokes pada kedua tabung tersebut, lalu amati 
dan bandingkan warna yang terbentuk dari kedua tabung. 

HASIL  

Pengamatan Darah encer  Darah encer + gas CO 

warna 
  

Warna setelah diberi stokes 
  

 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Methemoglobin (MetHb) 
 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui bahwa pengikatan besi oleh hemoglobin menjadi MetHb 
menyebabkan Hb tidak mengikat oksigen 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Hb(Fe2+ )  +   K3Fe(CN)6       Hb(Fe3+  ) + K4Fe(CN)6 
MetHb tidak dapat lagi mengikat oksigen  

ALAT DAN 
BAHAN 

-Sampel : darah segar 
-K3Fe(CN)6  33% 
-Pereaksi stokes 

CARA KERJA - Tabung 1: 
- Siapkan 1 mL darah dan ditambah  4 mL akuades. Tambahkan 2-5 

tetes K3Fe(CN)6 ke dalam tabung, perhatikan warna yang terbentuk. 
Teteskan 2-3 tetes pereaksi stokes ke dalam tabung tersebut dan 
kocok kuat-kuat. Amati perubahan yang terjadi. 

- Tabung 2: 
- Siapkan 1 ml darah dan 4 mL akuades, lalu masukkan dalam penangas 

mendidih   selama 1  menit. Selanjutnya tambahkan 3 mL K3Fe(CN)6 , 
Campur dengan dibalik-balikan menggunakan parafilm. Perhatikan 
gelembung oksigen yang terbentuk. 

HASIL  

Sampel 
Perlakuan 

Pengamatan warna dan 
gelembung oksigen 

Tabung 1 

+ akuades  

+ K3Fe(CN)6 dan campur  

+ Stokes  

Pengocokan kuat-kuat  

Tabung 2 

+ akuades  

Dipanaskan  

+ K3Fe(CN)6 dan campur  

Pengocokan kuat-kuat  
 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Hemolisis sel darah merah 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk mengetahui sifat membran sel darah merah bila dimasukkan dalam 
larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

NaCl 0,9% adalah larutan yang isotonus terhadap plasma darah. Dalam 
larutan yang isotonus, sel darah merah tidak mengalami perubahan bentuk. 
Dalam larutan yang hipotonus, sel darah merah mengalami hemolisis, 
sedangkan dalam larutan yang hipertonus sel darah merah akan mengkerut 
(crenated) 
 

 
  Sel Darah merah                                    hipotonik 
 

 
Isotonik                                                   Hipertonik 
 
 

ALAT DAN 
BAHAN 

-Sampel : darah 
-NaCl 2% 

CARA KERJA Siapkan Larutan NaCl dengan kadar tertentu (sesuai tabel pengamatan), lalu 
tambahkan 2 tetes darah. Kemudian dicampur dengan cara membalik-
balikan tabung sebanyak 3 kali, lakukan hal ini pada semua tabung. 
Diamkan kurang lebih 30 menit lalu amati terjadinya lisis pada sel darah 
merah. 
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HASIL  

Tabung Aquades NaCL 2% % NaCl 
Jenis 

larutan 
Bentuk 

SDM 

1 10 0    

2 9 1    

3 8 2    

4 7,5 2,5    

5 7 3    

6 6,5 3,5    

7 6 4    

8 5,5 4,5    

9 5 5    

10 4,5 5,5    

 
 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Pengaruh zat-zat kimia pada sel darah merah 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk memperlihatkan sifat membran sel darah merah terhadap pelarut 
organik 
 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Dinding sel darah merah adalah suatu lipoprotein. Dalam pelarut lemak 
dinding ini akan larut. Sehingga bila sel darah merah dimasukkan dalam 
pelarut organik akan terjadi hemolisis 

ALAT DAN 
BAHAN 

-Sampel : darah 
-NaCl 0,9% 
-Pelarut organik : kloroform, eter, aseton, toluen, etanol, akuades (kontrol) 

CARA KERJA Siapkan 10 mL NaCl 0,9%  dalam tabung reaksi, lalu tambahkan 2 tetes 
pelarut organik  dan 2 tetes darah. Kemudian dikocok dengan cara 
membalik-balikan sebanyak 3 kali, lakukan hal ini pada semua tabung. 
Diamkan selama kurang lebih 30 menit lalu amati terjadinya lisis pada sel 
darah merah. 

 

HASIL 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pelarut  

 

 
Akuades 

 
kloroform 

 
Eter 

 
aseton 

 
etanol 

 
Toluen 

Hasil 
pengamatan 

Darah 

      

 

KESIMPULAN  
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TOPIK 
PRAKTIKUM 

Peroksida lipid dalam darah 

TUJUAN 
PRAKTIKUM 

Untuk menentukan kadar perksida lipid dalam darah 

PRINSIP 
PRAKTIKUM 

Asam lemak tidak jenuh rangkap mengalami dapat mengalami peroksidasi 
membentuk peroksida lipid yang berubah menjadi malondialdehid (MDA). 
MDA bereaksi dengan asam tiobarbiturat membentuk warna merah muda. 

ALAT DAN 
BAHAN 

-Sampel : plasma dan akuades (blanko) 
-Larutan TCA 10% 
-Larutan TBA 0,67% 

CARA KERJA -Siapkan 0,25 mL sampel, lalu tambahkan 0,25 mL TCA 10% lalu disentrifugasi 
-Ambil keseluruhan supernatan lalu tambahkan 0,75 mL larutan TBA 0,67%. 
-Panaskan dalam penangas air mendidih  selama 10 menit. 
-Setelah dingin ukur Optic Density (OD) pada spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 532 nm.  
- Hitunglah kadar MDA 
                    kadar MDA = A(sampel) – A (blanko)/έ                (έ = 153.000M-1 cm-1 ) 

HASIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN  
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PRAKTIKUM HISTOLOGI 

Histologi Organ Limfoid 

Tujuan : 

1. Mahasiswa mampumemahami struktur mikroskopik organ limfoid 

 

Alat dan Bahan: 

       1. Mikroskop 

2.   Preparat histologi: 

a. Limfonodus 

b.  Limpa 

c.  Tonsila palatina 

d.  Timus 

 

Cara kerja : 

1. Amati sediaan histologi pada pembesaran  yang sesuai 

2. Gambar bentuk sediaan  dan warnai sesuai dengan pengamatan serta berikankan 

keterangan gambar. 

 

Teori Singkat: 

A. Limfonodus (Kelenjar Getah Bening) 

Organ ini berbentuk seperti ginjal dengan bagian cekung yang disebut hilus. Organ 

terbagi menjadi bagian korteks yang kaya akan sel, dan medulla yang mengandung lebih 

sedikit sel. Organ dibungkus kapsula fibrosa, yang dibeberapa tempat simpai ini bercabang 

membentuk trabekula.  Pada bagian hilus dapat ditemukan pembuluh darah dan pembuluh 

limf eferen (vasa eferen).  Vasa aferen limf dapat ditemukan pada bagian cembung organ. 

Vasa aferen bercabang membentuk sinus subkapsular (sinus kapsularis/sinus marginalis) 

yang berlanjut menjadi sinus trabekularis atau sinus kortikalis.  Sinus ini akan berlanjut 
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menjadi sinus medularis yang akan berlanjut dengan vasa eferen. Sinus biasanya terlihat 

kosong atau berisi limfosit.  Endotel sinus sulit dikenali.   

Parenkim korteks tersusun atas kelompokan limfosit yang disokong oleh serat retikulin 

yang disebut limfonodulus (nodulus limfatikus).  Sebuah limfonodulus tersusun atas sentrum 

germinativum di bagian tengah yang tampak pucat, dan bagian gelap pada bingkainya yang 

disebut korona.  Korona tampak lebih gelap karena sel-sel yang menyusunnya lebih kecil & 

lebih padat.  Sel-sel yang menyusun limfonodulus umumnya adalah limfosit, walaupun sel 

plasma juga dapat ditemukan. 

Pada bagian medulla limfonodus terdapat genjel-genjel medulla (medullary cords) yang 

merupakan limfosit yang berkelompok memanjang, bercabang, dan dapat menyatu dengan 

limfonodulus. 

 

B. Limpa 

Organ ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat fibrosa yang berisi serat kolagen.  Simpai 

ini bercabang-cabang membentuk trabekula. Pembuluh darah terkadang dijumpai dalam 

trabekula berupa arteri atau vena trabekularis. 

Lien tersusun atas bagian gelap yang disebut pulpa putih (pulpa alba).  Di dalam pulpa 

putih sel-sel membentuk bangunan berupa folikel.  Bagian tengah folikel tampak lebih terang 

dan selnya tersusun lebih longgar.  Terdapat arteri sentralis (arteri folikularis) pada setiap 

folikel. 

Sekitar pulpa putih terdapat daerah lebih terang yang disebut pulpa merah (pulpa 

rubra).  Pada pulpa merah dapat ditemukan banyak sinusoid, arteri penisili/arteri pulpa 

(merupakan arteriol), arteri Hulsen (kapiler darah dengan selubung epiteloid), kapiler darah, 

dan sinus venosus. 

 

C. Tonsila palatina 

Organ ini permukaan bebasnya menghadap rongga mulut, sehingga diliputi epitel 

berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk; sementara bagian belakangnya yang melekat ke dinding 

rongga mulut dilapisi jaringan ikat fibrosa.  Organ ini mempunyai sumur-sumur yang disebut 
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kriptus.  Benda liur dapat ditemukan dalam kriptus.  Organ ini dipenuhi oleh banyak 

limfonodulus. 

 

D. Timus 

Organ ini dibungkus oleh simpai fibrosa yang bercabang-cabang membentuk sekat-

sekat, sehingga membagi lobus menjadi lobulus-lobulus.  Organ ini tidak mempunyai 

limfonodulus.  Organ ini terbagi menjadi bagian korteks yang lebih gelap dan medulla yang 

lebih terang.  Pada bagian medulla dapat dijumpai badan Hassal yang merupakan bangunan 

merah dengan pusatnya mengalami degenerasi hialin (hialinisasi).  Bagian ini dikelilingi oleh 

sel-sel epiteloid yang tersusun konsentris. 

Lien terdiri atas limfosit yang sering disebut juga sebagai timosit.  Selain limfosit, sel 

retikulum dapat pula ditemukan.  Sel retikulum tampak seperti bintang pada bagian medulla. 
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Histologi Darah, Jantung, Pembuluh Darah dan Limf 

 

Tujuan : 

1. Mahasiswa mampu membedakan semua unsur darah secara histologi 

2. Mahasiswa mampu membedakan pembuluh darah vena dan arteri secara histologi 

3. Mahasiswa mampu membedakan pembuluh darah dan pembuluh limf 

4.  Mahasiswa mampu memahami struktur mikroskopik jantung, pembuluh darah & limf 

 

Alat dan Bahan: 

       1. Mikroskop 

2.   Preparat histologi: 

a. Jaringan subkutan 

b. Arteriol / Venula 

c. Arteri / Vena sedang 

d. Aorta 

e. Arteri / Vena sedang (Orcein) 

f. Duktus thorasikus 

g. Jantung:  Atrium 

h. Jantung: Ventrikel 

i. Jantung: Katup Atrioventrikular 

j. Otot jantung: Serat Purkinje  

k.  Hapus darah  

 

Cara kerja : 

1. Amati sediaan histologi pada pembesaran  yang sesuai 

2. Gambar bentuk sediaan  dan warnai sesuai dengan pengamatan serta berikankan 

keterangan gambar. 
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Teori Singkat: 

A. Pembuluh darah 

Dalam mempelajari tata bangun dinding pembuluh darah sebaiknya selalu diingat tiga 

lapisan utamanya yaitu tunika interna, tunika media, dan tunika adventisia. Ciri histologi 

dindingnya bergantung  pada kaliber pembuluhnya. Makin besar pembuluhnya, makin nyata 

adanya ketiga lapisan itu. Hampir semua pembuluh darah dindingnya mempunyai ketiga 

lapisan dinding itu tetapi tidak selalu jelas terlihat.  

a. Pembuluh darah kapiler 

Pembuluh darah kapiler tampak sebagai pembuluh panjang dibatasi oleh sel endotel 

saja. Pada sajian ini tidak terlihat tunika media dan adventisia. Sel endotel tampak 

berinti gepeng yang terletak memanjang, berwarna biru, dan kelihatan menonjol ke 

dalam lumern. Sitoplasmanya merah dan pembuluh ini secara keseluruhan tampak lebih 

merah daripada jaringan sekitarnya. Di sana-sini, di sepanjang dindingnya, kadang dapat 

dikenali sebuah sel dengan inti yang gepeng dan terletak memanjang juga, tetapi inti ini 

kelihatan menonjol keluar lumen. Sel seperti itu disebut perisit. 

 

b. Arteriol dan Venula 

Arteriol 

Pembuluh ini umumnya berlumen bundar atau agak lonjong. Tunika intima terdiri atas 

selapis sel endotel. Di bawah lapisan endotel terdapat lapisan tambahan yaitu tunika 

elastika interna yang terdiri atas serat elastin yang berjalan berkelok-kelok melingkari 

dinding pembuluh. Tunika medianya terdiri atas beberapa lapis serat otot polos yang 

tersusun melingkari dinding pembuluh.  Arteriol belum mempunyai tunika elastika 

eksterna. Tunika adventisianya terdiri atas jaringan ikat longgar. 

Venula 

Pembuluh ini bentuk lumennya kebanyakan tidak bundar melainkan lonjong mengarah 

gepeng atau tidak jarang dindingnya tampak bergelombang. Biasanya terlihat lebih 
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besar daripada arteriol yang setaraf. Pada pembuluh ini tidak ditemukan lapisan 

tambahan. Jadi tidak ada tunika elastika interna maupun eksterna. Dapat ditemukan 

katup vena yang berupa lipatan tunika intima yang terdiri atas endotel dan jaringan ikat 

longgar di bawahnya.  

 

        c. Arteri dan vena sedang 

Arteri sedang 

Berlumen bulat atau lonjong. Dindingnya terlihat tebal untuk ukuran lumennya.  

Tunika intima juga terdiri atas selapis sel endotel dengan jaringan ikat longar yang tipis 

di bawahnya. Seperti pada arteriol, sel endotel tampak berjejer, mengikuti kelak-kelok 

tunika elastika interna.  

Tunika elastika internanya sangat jelas dan terlihat berkelok-kelok mengelilingi lumen.  

Tunika medianya tebal, terdiri atas banyak serat otot polos yang tersusun melingkar. 

Pada bagian luar tunika media sudah mulai dapat ditemukan pembuluh darah kapiler 

yang mendarahi tunika media disebut vasa vasorum.  

Tunika elastika eksterna juga jelas terlihat tetapi tidak membentuk lapisan yang sepadat 

tunika elastika interna. Unsur serat elastin pembuluh ini tidak saja terdapat pada kedua 

lapisan itu, tetapi terdapat juga di antara serat otot polos tunika media. Serat-serat itu 

dapat dilihat dengan mudah pada sajian dengan pulasan orsein. 

Tunika adventisianya terdiri atas jaringan ikat jarang dengan vasa vasorum yang lebih 

jelas. 

Vena sedang 

Berdinding lebih tipis daripada arteri yang setaraf, tetapi lumennya jauh lebih lebar dan 

biasanya bergelombang, penampangnya mirip ”ban kempis”. Tunika intima sama seperti 

arteri sedang, tetapi tunika elastika internanya tidak ada. 

Tunika medianya lebih tipis daripada arteri sedang tetapi juga mempunyai vasa 

vasorum, yang terdapat pada daerah yang lebih dalam, yang lebih dekat lumen. Tunika 

elastika eksterna tidak ada. 

 

       d.  Aorta 
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Tunuka intima disusun oleh endotel dengan jaringan ikat tipis di bawahnya. Lamina 

elastika interna dapat juga ditemukan.  Tunika media  aorta disusun oleh serat elastis 

dan otot polos, namun jumlah otot polos tidak sebanyak seperti pada arteri sedang.  

Lamina  elastika eksterna mungkin juga ditemukan.  Pada tunika adventisia dapat 

ditemukan vasa vasorum.    

 

B. Pembuluh limf 

Sepintas pembuluh ini sangat mirip venula atau vena kecil. Bila diperhatikan, dindingnya 

lebih tipis daripada vena yang setaraf dan tebal dindingnya tidak seragam. Serat otot polos 

yang melapisi dindingnya tersusun tidak beraturan. Di dalam lumen kadang dapat 

ditemukan katup yang terdiri atas lapisan intima. Lapisan-lapisan dindingnya tidak sejelas 

venula yang setara.  Pembuluh limf bisa dilihat pada duktus thorasikus. 

 

C. Jantung 

 Jantung mempunyai 3 lapisan yang serupa dengan pembuluh darah.  Lapisan tersebut 

adalah endokardium (setara tunika intima), miokardium (setara tunika media) dan 

epikardium/perikardium visceral (setara tunika adventisia).  Atrium dan ventrikel dapat 

dibedakan dari ketebalan lapisannya.  Atrium memilki endokardium tebal namun 

miokardiumnya tipis, sedangkan ventrikel mempunyai endokardium tipis dan miokardium yang 

sangat tebal.  Sedangkan epikardium mempunyai gambaran sama pada keduanya. 

 Endokardium tersusun selapis endotel dengan jaringan ikat jarang subendotel di 

bawahnya.  Miokardium terdiri atas jaringan otot jantung.  Epikardium terdiri atas jaringan ikat 

jarang  kaya lemak di bawah miokardium, yang ditutup oleh epitel selapis gepeng di bagian 

luarnya.  Umumnya lapisan ini tidak terpotong dengan lengkap. 

 Serat Purkinje dapat ditemukan ada lapisan miokardium dan subendokardium ventrikel.  

Serat  Purkinje mempunyai diameter lebih besar daripada serat otot jantung umumnya.   Bila 

sajian ini dipotong pada bagian katup jantung, tampak katup atrioventrikular tersusun atas 

jaringan ikat padat fibrosa.  Jaringan ikat fibrosa pada pangkal katup membentuk annulus 

fibrosus yang membentuk cincin jaringan ikat fibrosa mengitari pintu penghubung atrium dan 
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ventrikel.  Pada ujung katup terkadang ditemukan korda tendinea yang menghubungkan ujung 

katup dengan muskulus papilaris. 

 Arteri/Vena koroner dapat  ditemukan  di luar epikardium, pada perbatasan atrium dan 

ventrikel.  Arteri koroner mempunyai tunika media yang terpisah dua dan lebih tebal 

dibandingkan arteri pada umumnya.  Kadang ditemukan seberkas otot longitudinal di bawah 

endotel. 

 

D. Hapus Darah 

Sajian hapus darah digunakan untuk mengamati berbagai unsur darah. 

Eritrosit  tampak sebagai sel bulat dengan bagian tengah pucat tanpa inti.  Dalam 

keadaan segar, eritrosit berbentuk bikonkaf dan tersusun seperti tumpukan uang logam 

(rouleaux).   

 Neutrofil berukuran kurang lebih 1,5 kali eritrosit.  Intinya berlobus 2-5 yang terhubung 

oleh benang kromatin halus.  Pada neutrofil wanita dapat ditemukan tonjolan pada lobus inti 

berbentuk palu gendang (drumstick).  Neutrofil muda (neutrofil batang) mempunyai intibatang 

tanpa lobus.  Sitoplasma neutrofil mempunyai granula spesifik halus berwarna merah muda. 

 Eosinofil berukuran kurang lebih sama dengan neutrofil.   Intinya berlobus 2 seperti 

kaca mata dengan kromatin tidak sepadat neutrofil.  Sitoplasmanya bergranula kasar  berwarna 

merah jingga.  Eosinofil jumlahnya sedikit, sehingga agak sulit dicari. 

 Basofil berukuran kurang lebih sama dengan neutrofil.  Bentuk intinya tidak tentu, 

bahkan tidak jelas karena tertutup granula kasar kebiruan.  Dalam keadaan normal, basofil 

jumlahnya sangat sedikit sehingga sulit dicari. 

 Monosit merupakan leukosit terbesar.  Intinya berbentuk seperti ginjal.  Kromatin inti 

tidak padat, kadang terlihat anak inti.  Sitoplasmanya tidak mempunyai granula spesifik, 

walaupun kadang dapat ditemukan granula azurofil. 

 Limfosit mempunyai ukuran bermacam-macam, terkadang sebesar eritrosit, terkadang 

sebesar neutrofil.  Intinya berbentuk bulat atau seperti ginjal, dengan kromatin inti padat 

berwarna biru gelap.  Sitoplasmanya sedikit tanpa granula spesifik.  Terkadang terlihat granula 

azurofil berwarna ungu kemerahan bila pulasannya cukup baik. 



27 
 

 Trombosit bukan merupakan sel.  Bangunan ini tampak sebagai kepingan sitoplasma 

dengan bagian tepinya terang (hialomer) dan tengahnya biru gelap (kromomer/granulomer). 

 

Histologi Organ Sistem Respirasi 

 

Tujuan : 

Mahasiswa mengetahui gambaran histologis organ sistem respirasi 

Alat dan Bahan: 

1. Mikroskop 

2.   Preparat histologi: 

a.  Respiratory epithelium   

c.  Epiglotis 

d.  Trachea (pmm) 

e.  Trachea (pml) 

f.  Pulmo 

g.  Pulmo (AgNo3) 

Cara kerja : 

1. Amati sediaan histologi pada pembesaran yang sesuai. 

2. Gambar bentuk sediaan  dan warnai sesuai dengan pengamatan serta berikankan 

keterangan gambar. 

 

Teori Singkat: 

A. HISTOLOGI SISTEM RESPIRASI 

1. Epiglotis 

Dengan pembesaran kecil, telusurilah permukaan epiglotis dan kenalilah permukaan 

laringeal dan permukaan lingualnya. Mukosa laringeal dilapisi epitel silindris bertingkat 

bersilia dan bersel goblet. Mukosa lingual dilapisi oleh epitel gepeng berlapis tanpa 

lapisan tanduk. Di dalam lamina propria kedua permukaan tersebut terdapat kelenjar 

campur. Perhatikan pula tempat peralihan kedua macam jenis epitel tadi, yang biasanya 
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terletak di ujungnya. Kerangka epiglotis yang berupa lempeng tulang rawan elastis 

terdapat di tengah organ ini. 

 

 

2. Trakea 

Seperti permukaan laringeal epiglotis, mukosa trakea dilapisi epitel silindris bertingkat 

bersilia dan bersel goblet. Di dalam lamina propria terdapat kelenjar campur. Tulang 

rawan yang menjadi kerangkanya adalah tulang rawan hialin yang berbentuk huruf ”C”. 

Bagian trakea yang mengandung tulang rawan ini disebut pars kartilaginea. Celah pada 

huruf ”C” ini ditutup oleh jaringan ikat dengan kerangka jaringan otot polos. Bagian ini 

disebut pars membranasea. Di dalam lamina proprianya juga terdapat kelenjar campur. 

Di sekeliling trakea, meliputi bagian luar trakea baik pars kartilaginea maupun pars 

membranasea, terdapat selubung jaringan ikat longgar yang disebut tunika adventisia 

3. Paru 

Bronkus intra-pulmonal. 

Mukosa saluran napas ini biasanya tidak rata, berliku-liku, dan dilapisi epitel bertingkat 

bersilia dan bersel goblet. Di dalam lamina proprianya terdapat berkas otot polos yang 

tersusun melingkar. Di bawah lapisan otot dapat ditemukan penggalan tulang rawan 

hialin. Di antara penggalan tulang rawan tadi, di bawah berkas otot polos, dapat dilihat 

kelenjar campur. Permukaan luar dindingnya disebut tunika adventisia yang merupakan 

jaringan ikat longgar.  

Bronkiolus atau bronkiol 

Mukosanya juga sering terlihat bergelombang. Pada bronkiol besar epitelnya torak 

selapis, bersilia dan bersel piala (goblet). Pada bronkiol yang paling kecil epitelnya lebih 

rendah, epitelnya kuboid selapis tak bersilia. Perubahan jenis epitel itu terjadi 

berangsur. Makin ke arah distal, dari bronkiol besar ke bronkiol kecil, sel epitel makin 

rendah, dapat ditemukan sel epitel tak bersilia, dan jumlah sel bersilia pun makin 

sedikit. Sel goblet juga makin jarang, sampai akhirnya tidak ada lagi pada daerah yang 

seluruh epitelnya terdiri atas sel kuboid tak bersilia. Di dalam lamina propria tidak lagi 

terdapat kelenjar atau pun penggalan tulang rawan.  
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Bronkiol yang paling kecil 

Yang akan menyalurkan udara ke dalam sebuah lobulus disebut bronkiol pra terminal. 

Bronkiolus ini selanjutnya bercabang menjadi 4-5 bronkiol terminal, yang memasok 

udara napas kepada asinus, yaitu sebuah unit struktural paru. 

Bronkiol terminal 

Karena pendeknya bangunan ini hanya dapat dipelajari pada bronkiol yang terpotong 

memanjang. Selain itu bagian ini hanya dapat dikenali dengan tepat pada tempat 

dicabangkannya. Karena itu carilah ujung bronkiol yang bercabang, kalau mungkin yang 

bukan percabangan dikotom, jadi yang cabangnya lebih dari dua. Selanjutnya cabang itu 

bercabang lagi tetapi belum mempunyai alveolus pada dindingnya. Cabang inilah yang 

disebut bronkiol terminal yang selanjutnya akan mempercabangkan bronkiol respiratori. 

Bagian itu tidak mempunyai ciri khas sehingga sulit dikenali dengan tepat pada 

potongan melintang. Epitelnya serupa dengan bronkiol tetapi sudah lebih rendah 

bahkan menjadi kuboid selapis.  

 Bronkiol respiratori 

Epitel torak rendah atau kuboid selapis, sel bersilia masih ada, tetapi sel piala tak ada 

lagi. Lebih jauh sedikit, epitelnya sudah tidak bersilia lagi dan menjadi epitel kuboid atau 

kuboid rendah selapis. Serat otot polos, kolagen, dan elastin masih dapat dikenali di sini. 

Pada dinding bronkiolus ini sudah terdapat alveolus, yang merupakan ciri khas saluran 

ini.  

Duktus alveolar 

Saluran ini dicabangkan dari bronkiol respiratori, berupa saluran yang dindingnya terdiri 

atas alveolus. Pada setiap pintu masuk ke alveol terdapat epitel selapis gepeng. 

Walaupun agak sukar, di dalam lamina propria masih dapat dilihat serat otot polos yang 

biasanya terpotong melintang sehingga tampak sebagai titik-titik kecil di situ.  

Sakus Alveolar 

Dari ujung alveolar terbuka pintu lebar menuju beberapa sakus alveolar. Bangunan ini 

terdiri atas beberapa alveol yang bermuara bersama membentuk satu ruangan serupa 

rotunda yang disebut atrium. 

Alveol 
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Dari sakus alveolar terbuka pintu menuju ke setiap  alveol. Alveol paru ini berupa 

kantong yang dibatasi oleh epitel gepeng selapis yang amat tipis. Selain itu, terdapat 

pula sel epitel yang bentuknya kuboid yang disebut sel septal. Di dalam lumennya, dapat 

pula dikenali sel debu (dust cell). Sel debu agak besar dan di dalam sitoplasmanya 

biasanya terdapat partikel debu. Perhatikan pembuluh darah kapiler yang banyak 

terdapat di antara alveolus dan dindingnya berbatasan dengan epitel alveolus.  Pada 

daerah septum alveolar dapat ditemukan stigma Malpighi/porus of Kohn yang 

merupakan lubang penghubung antar alveolus yang berdekatan. 
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PRAKTIKUM FAAL 

 

PENGUKURAN TEKANAN DARAH ARTERI MANUSIA PADA 

BERBAGAI KONDISI 
 

 

TUJUAN 
Tujuan Instruksional Umum 

Memahami faktor-faktor yang memengaruhi tekanan darah arteri manusia. 

 

Tujuan Perilaku Khusus 

1. Menerangkan perbedaan hasil pengukuran tekanan darah a. brakhialis pada sikap berbaring, duduk 

dan berdiri. 

2. Menjelaskan berbagai faktor penyebab perubahan hasil pengukuran tekanan darah pada ketiga 

sikap tersebut di atas. 

3. Menerangkan perbedaan hasil pengukuran tekanan darah a. brakhialis sebelum dan sesudah kerja 

otot. 

4. Menjelaskan berbagai faktor penyebab perubahan tekanan darah sebelum dan sesudah kerja otot. 

 

ALAT YANG DIPERLUKAN 

1. Sfigmomanometer air raksa 

2. Stetoskop 

3. Metronom 

 

TATA KERJA 
I. Pengukuran Tekanan Darah A. Brakhialis pada Sikap Berbaring, Duduk dan Berdiri 

A. BERBARING TELENTANG 

1. Orang percobaan (OP) diminta berbaring telentang dengan tenang selama 10 menit. 

2. Sambil menunggu, pasang manset sfigmomanometer pada lengan kanan atas OP. 

3. Carilah dengan palpasi denyut a. brakhialis pada fosa kubiti dan denyut a. radialis pada 

pergelangan tangan OP. 

4. Setelah OP berbaring 10 menit, siapkan stetoskop di telinga pemeriksa. Pompa manset sambil 

meraba a. brakhialis sampai tekanan di dalamnya melampaui tekanan 30 mmHg. 

5. Lakukan pengukuran tekanan darah a. brakhialis cara auskultasi dan tetapkan ke-5 fase 

Korotkoff dalam pengukuran tersebut. 

6. Ulangi pengukuran butir #5 sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata dan catat 

hasilnya. 

 

• Pemeriksaan Tekanan darah: 

a. Lengan baju digulung setinggi-tingginya sehingga tidak terlilit oleh manset 
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b. Tepi bawah manset letaknya ± 2–3 cm di atas fosa kubiti 

c. Balon dalam manset harus menutupi lengan atas di sisi ulnar (di atas a. brakhialis) 

d. Pipa karet manset jangan menutupi fosa kubiti 

e. Manset diikat cukup ketat 

• Kriteria penggunaan manset yang tepat yaitu ukuran lebar balon dalam manset 20% lebih 

besar dari diameter lengan dan panjangnya cukup melingkari ½ lengan. 

• Apabila terjadi kesalahan pemakaian manset, maka hasil pengukuran yang diperoleh akan 

lebih tinggi atau lebih rendah daripada keadaan sebenarnya. 

• Sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah, diperlukan perabaan denyut a. 

brakhialis untuk memperoleh tempat yang sesuai dengan peletakan stetoskop. 

• Pada saat pemeriksaan tekanan darah, diperlukan perabaan denyut a. radialis atau a. 

brakhialis untuk proses pengukuran tekanan darah secara palpasi. 

• Pada waktu melakukan pemeriksaan, tekanan dalam manset dinaikkan sampai denyut a. 

radialis atau a. brakhialis tidak teraba lagi. Bila denyut sudah tidak teraba Iagi, kita telah 

melampaui tekanan sistolik. 

• Teknik pemeriksaan tekanan darah : 

a. Pompa manset sambil meraba a. radialis atau a. brakhialis sampai denyut nadi tidak 

teraba lagi (= tekanan sistolik palpasi) 

b. Naikkan lagi tekanan dalam manset sebesar ±30 mmHg di atas tekanan sistolik 

palpasi. 

c. Letakkan stetoskop di atas a. brakhialis pada fosa kubiti 

d. Turunkan air raksa perlahan-lahan sambil melakukan auskultasi pada a. brakhialis di 

daerah lipat siku (fosa kubiti) 

• Kegunaan lain tindakan perabaan a. radialis ialah untuk menghilangkan salah pengukuran 

karena adanya peristiwa silent gap (ausculatory gap). (Untuk mengetahui apa yang 

dimaksud dengan silent gap, baca buku Ganong, Ed.20, 2001, Bab 30, hlm. 568: Palpation 

Method.) 

• Pada waktu pemeriksaan kita tidak perlu menekan stetoskop sekuat-kuatnya pada fosa 

kubiti. Bahkan tekanan tidak boleh terlalu kuat sehingga terjadi pembendungan. Yang 

penting meletakkan stetoskop dengan cermat agar tidak terjadi kebocoran (seluruh tepi 

corong stetoskop merapat pada kulit).  

• Dianjurkan untuk menurunkan tekanan dengan kecepatan 2 mm per interval denyut nadi. 

Bila terlampau cepat, nilai yang dicari dapat luput/lebih rendah daripada seharusnya. Bila 

terlampau lambat, darah terlalu Iama dibendung di lengan sehingga mengakibatkan 

terjadinya vasodilatasi, yang juga akan mempengaruhi hasil pengukuran. 

• Sound of Korotkof. Best & Taylor’s Physiol. Basis of Medical Practise, Edisi ke-9, 1973, hlm. 

150: 

a. Ph I : Sudden appearance of clear, but often faint, tapping sound growing Iouder 

during the succeeding 10 to 14 mmHg fall in pressure 

b. Ph II : The sound takes on a murmuring in quality during the next 15 to 20 mmHg 

fall in pressure 

c. Ph III : Sound changes little in quality but becomes clearer and louder during the 

next 5 to 7 mmHg fall in pressure 



33 
 

d. Ph IV : Muffled quality lasting throughout the next 5 to 6 mmHg fall in pressure. 

After this aIl sound disappears. 

e. Ph V : Point at which sound disappear 

• Menurut penelitian dengan metode Iama, tekanan sistolik sesuai dengan fase I dan 

tekanan diastolik sesuai dengan fase IV. Menurut penelitian dengan metode baru, 

tekanan sistolik sesuai dengan fase I dan tekanan diastolik sesuai dengan fase V. 

• Sebelum mengulangi pengukuran tekanan darah, air raksa dalam sfigmomanometer harus 

dikembalikan pada angka 0. Hal ini untuk menghindari terjadinya pembendungan yang 

dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Berilah waktu istirahat selama 1–2 menit antara 

tiap pengukuran, untuk memulihkan aliran darah di bagian distal pembendungan. 

 

B. DUDUK 

1. Tanpa melepas manset, OP disuruh duduk. 

2. Tunggu 3 menit dan ukurlah kembali tekanan darah a. brakhialisnya dengan cara yang sama. 

3. Ulangi pengukuran sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata dan catat hasilnya. 

 

P-TD.1. Sebutkan 5 faktor yang menentukan besar tekanan darah arteri. 

 

C. BERDIRI 

1. Tanpa melepas manset, OP disuruh disuruh berdiri. 

2. Setelah menunggu 3 menit, ukur kembali tekanan darah a. brakhialisnya dengan cara yang 

sama. 

3. Ulangi pengukuran sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata dan catat hasilnya. 

 

P-TD.2. Mengapa pengukuran tekanan darah baru dilakukan 3 menit setelah berdiri? 

 

4. Bandingkan hasil pengukuran tekanan darah OP pada ketiga sikap yang berbeda tersebut. 

 

II. Pengukuran Tekanan Darah Sesudah Kerja Otot 

1. Ukurlah tekanan darah a. brakhialis OP dengan penilaian menurut metode baru pada sikap 

duduk (OP tidak perlu sama dengan OP pada butir I). 

2. Tanpa melepas manset, suruh OP berlari di tempat dengan frekuensi ±120 loncatan/menit 

(mengikuti detakan metronom) selama 2 menit. Segera setelah selesai, OP disuruh duduk dan 

ukurlah tekanan darahnya. 

3. Ulangi pengukuran tekanan darah ini tiap menit sampai tekanan darahnya kembali seperti 

semula. 

4. Catat hasil pengukuran tersebut. 

 

P-TD.3. Bagaimana tekanan darah seseorang segera setelah melakukan kerja otot? 

 

 

III. Pengukuran Tekanan Darah A. Brakhialis dengan Cara Palpasi 

1. Ukur tekanan darah a. brakhialis OP pada sikap duduk dengan cara auslultasi (butir I). 
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2. Ukur tekanan darah a. brakhialis OP pada sikap yang sama dengan cara palpasi. 

Pengukuran tekanan darah dengan cara palpasi dilakukan dengan sambil meraba a. radialis, 

tekanan dalam manset dinaikkan sampai denyut a. radialis tidak teraba lagi. Tekanan terus 

dinaikkan ±30 mmHg. Tanpa mengubah letak jari, tekanan manset diturunkan sampai denyut 

a. radialis teraba lagi. Tepat pada saat denyut a. radialis teraba lagi, manometer air raksa 

menunjukkan angka tekanan sistolik OP tersebut. (Baca Ganong, Ed. 20, 2001, Bab 30, hlm. 

568: Palpation method.) 

3. Terangkan perbedaan hasil pengukuran tekanan darah arteri yang diperoleh antara cara 

auskultasi dan cara palpasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES PENINGKATAN TEKANAN DARAH DENGAN PENDINGINAN 

(COLD-PRESSOR TEST) 
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TUJUAN 

Tujuan Instruksional Umum 

1. Melakukan tes peningkatan tekanan darah dengan pendinginan (Cold-pressor Test). 

2. Menilai hasil Cold-pressor Test seseorang. 

 

Tujuan Perilaku Khusus 

a. Memberikan rangsang pendinginan pada tangan selama satu menit. 

b. Mengukur tekanan darah a. brakhialis selama perangsangan sub 1.1. 

c. Menetapkan waktu pemulihan tekanan darah a. brakhialis. 

 

2.1. Menggolongkan orang percobaan dalam golongan hiperreaktor atau hiporeaktor. 

 

ALAT YANG DIPERLUKAN 
4. Sfigmomanometer dan stetoskop 

5. Stopwatch 

6. Wadah berisi air + es 

7. Termometer kimia 

 

TATA KERJA 
7. Suruhlah orang percobaan (OP) berbaring telentang dengan tenang selama 20 menit. 

 

P-CPT.1. Mengapa OP harus berbaring selama 20 menit? 

 

8. Selama menunggu, pasanglah manset sfigmomanometer pada lengan kanan atas OP. 

9. Setelah OP berbaring 20 menit, tetapkanlah tekanan darahnya setiap 5 menit sampai terdapat hasil 

yang sama (tekanan basal) 3 kali berturut-turut (selisih hasil 3 kali pengukuran  5 mmHg). 

 

P-CPT.2. Apakah kontraindikasi untuk melakukan Cold-pressor Test? 

 

10. Tanpa membuka manset, suruhlah OP memasukkan tangan kirinya ke dalam wadah berisi air es 

(4oC) sampai pergelangan tangan. 

11. Pada detik ke-30 dan detik ke-60 pendinginan, tetapkanlah tekanan sistolik dan diastoliknya. 

 

P-CPT.3. Bagaimana caranya supaya saudara dapat mengukur tekanan darah OP dengan 

cepat? 

 

P-CPT.4. Apa yang diharapkan terjadi pada tekanan darah OP selama pendinginan? 

Terangkan mekanismenya. 

 



36 
 

12. Catatlah hasil pengukuran tekanan darah OP selama pendinginan. Bila pada pendinginan tekanan 

sistolik naik  20 mmHg dan tekanan diastolik  15 mmHg dari tekanan basal, maka OP 

termasuk golongan hiperreaktor. Bila kenaikan tekanan darah OP masih di bawah angka-

angka tersebut, maka OP termasuk golongan hiporeaktor. (Hines & Brown Test. Proc. Staff 

Meet. Mayo Clinic 7: 322, 1952.) 

 

P-CPT.5. Apa gunanya kita mengetahui bahwa seseorang termasuk golongan hiperreaktor 

atau hiporeaktor? 

 

13. Suruhlah OP segera mengeluarkan tangan kirinya dari air es dan tetapkanlah tekanan sistolik dan 

diastoliknya tiap menit sampai kembali ke tekanan darah basal. Bila diperoleh hasil pengukuran 

tekanan sistolik  20 mmHg dan tekanan diastolik  15 mmHg, ulangi lagi pengukuran untuk 

memastikan hasil pemeriksaan. 

14. Bila saudara mengalami kesulitan untuk mengukur tekanan darah OP pada detik ke-30 dan 60 

pendinginan, pengukuran dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Ukur tekanan darah sistolik OP saja pada detik ke-30 dan 60 pendinginan. 

b. Suruhlah OP segera mengeluarkan tangan kirinya dari air es dan tetapkanlah tekanan sistolik 

dan diastoliknya tiap menit sampai kembali ke tekanan darah basal. 

c. Setelah tekanan darah OP kembali ke tekanan darah basal, suruhlah OP kembali memasukkan 

tangan kirinya ke dalam air es lagi 

d. Kali ini ukurlah tekanan darah diastolik OP saja pada detik ke-30 dan 60 pendinginan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TES KESANGGUPAN KARDIOVASKULER: 
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THE HARVARD STEP TEST 
 

 

TUJUAN 

Tujuan Instruksional Umum 

3. Melaksanakan tes kesanggupan badan cara Harvard 

4. Menilai kesanggupan badan seseorang 

 

Tujuan Perilaku Khusus 

d. Memilih tinggi bangku Harvard yang sesuai untuk orang percobaan 

e. Menyesuaikan metronom pada frekuensi 120×/menit 

f. Memberi contoh cara melakukan tes kesanggupan badan pada orang percobaan  

g. Menyuruh orang percobaan melakukan tes kesanggupan badan sesuai petunjuk 

h. Menjelaskan cara menghitung indeks kesanggupan badan: 

a. Cara cepat: (1) dengan rumus 

 (2) dengan tabel 

b. Cara lambat 

i. Menilai kesanggupan badan berdasarkan 3 cara perhitungan 

 

ALAT YANG DIPERLUKAN 
8. Bangku setinggi 19 inci dan 17 inci 

9. Metronom (frekuensi 120×/menit) 

10. Stopwatch 

 

TATA KERJA 
1. Suruh OP berdiri menghadap bangku yang sesuai sambil mendengarkan detakan metronom dengan 

frekuensi 120 kali per menit, dan ukur tinggi bangku tersebut. 

 

Memilih bangku yang sesuai untuk OP: 

Untuk OP pria, bangku setinggi 19 inci dan untuk OP wanita bangku setinggi 17 inci. Lihat tesis DR. 

Haryadi tahun 1970: Kesanggupan badan. Bila ukurannya tidak sesuai hubungkan dengan rumus 

indeks kesanggupan badan. 

 

2. Suruh OP menempatkan salah satu kakinya di bangku, tepat pada waktu detakan metronom. 

3. Pada detakan berikutnya (dianggap sebagai detakan kedua), kaki lainnya dinaikkan ke bangku 

sehingga OP berdiri tegak di atas bangku. 

4. Pada detakan ke-3, kaki yang pertama kali naik diturunkan. 

5. Pada detakan ke-4, kaki yang masih di atas bangku diturunkan pula sehingga OP berdiri tegak lagi di 

depan bangku. 

6. Siklus tersebut diulang terus-menerus sampai OP tidak kuat lagi tetapi tidak lebih dari 5 menit. 

Catat berapa lama percobaan tersebut dilakukan dengan menggunakan stopwatch. 
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7. Segera setelah itu, OP disuruh duduk. Hitunglah dan catat frekuensi denyut nadinya selama 30 detik 

sebanyak 3 kali, masing-masing dari 1’–1’30’’,dari 2’–2’30’’ dan dari 3’-3’30’’. 

8. Hitung indeks kesanggupan OP serta berikan penilaiannya menurut 2 cara berikut ini: 

a. Cara lambat 

 

                         
                                 

                                      
 

 

Penilaian:   

< 55 = kesanggupan kurang 

55–64 = kesanggupan sedang 

65–79 = kesanggupan cukup 

80–89 = kesanggupan baik 

 90 = kesanggupan amat baik 

 

b. Cara cepat 

 Dengan rumus 

 

                         
                                 

                                          
 

 

 Dengan daftar 

 

Lamanya 
Percobaan 

Pemulihan denyut nadi dari 1 menit hingga 1 ½ menit 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65–
69 

70–
74 

75–
79 

80–
84 

85–
89 

90 

0’’–29’’ 

30’’–59’’ 

5 

20 

5 

15 

5 

15 

5 

15 

5 

15 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

1’0’’–1’29’’ 

1’30’’–1’59’’ 

30 

45 

30 

40 

25 

40 

25 

35 

20 

30 

20 

30 

20 

25 

20 

25 

15 

25 

15 

20 

15 

20 

2’0’’–2’29’’ 

2’30’’–2’59’’ 

60 

70 

50 

65 

45 

60 

45 

55 

40 

50 

35 

45 

35 

40 

30 

40 

30 

35 

30 

35 

25 

35 

3’0’’–3’29’’ 

3’30’’–3’59’’ 

85 

100 

75 

85 

70 

80 

60 

70 

55 

65 

55 

60 

50 

55 

45 

55 

45 

50 

40 

45 

40 

45 

4’0’’–4’29’’ 

4’30’’–4’59’’ 

110 

125 

100 

110 

90 

100 

80 

90 

75 

85 

70 

75 

65 

70 

60 

65 

55 

60 

55 

60 

50 

55 

5’0’’ 130 115 105 95 90 80 75 70 65 65 60 

 

Petunjuk cara menggunakan daftar: 

1. Cari baris yang berhubungan dengan lamanya percobaan 
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2. Cari lajur yang berhubungan dengan banyaknya denyut nadi selama 30 detik pertama 

3. Indeks kesanggupan badan terdapat di persilangan baris dan Iajur 

 

Penilaian: 

<50 = kurang 

50–80 = sedang 

>80 = baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAN NAPAS 
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TUJUAN 
Tujuan Instruksional Umum 

Memahami pengaruh berbagai kondisi pernapasan terhadap tercapainya breaking point pada waktu 

menahan napas. 

 

Tujuan Perilaku Khusus 

1. Menentukan lama tercapainya breaking point seseorang pada waktu menahan napas pada berbagai 

kondisi pernapasan. 

2. Menerangkan sebab terjadinya perbedaan lama kesanggupan menahan napas pada kondisi 

pernapasan yang berbeda-beda. 

 

ALAT YANG DIPERLUKAN 

11. Stopwatch 

12. Beberapa kantung plastik: 

- berisi O2 murni 

- berisi CO2 10% 

 

TATA KERJA 

15. Lakukan percobaan ini pada minimal 4 orang percobaan (OP). 

16. Minta OP untuk menahan napas dengan cara menghentikan pernapasan serta menutup mulut dan 

hidungnya sendiri hingga tercapai breaking point pada berbagai kondisi pernapasan seperti 

tercantum dalam daftar berikut ini (beri istirahat 5 menit antara 2 percobaan): 

a. Pada akhir inspirasi biasa. 

b. Pada akhir ekspirasi biasa. 

c. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat. 

d. Pada akhir ekspirasi tunggal yang kuat. 

e. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat setelah OP bernapas dalam dan cepat selama 1 menit. 

f. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat dari kantung plastik berisi O2. 

g. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat setelah OP bernapas dalam dan cepat selama 3 detik 

dengan 3 kali pernapasan yang terakhir dari kantung plastik berisi O2. 

h. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat dari kantung plastik berisi CO2 10%. 

i. Pada akhir inspirasi tunggal yang kuat segera sesudah OP berlari di tempat selama 2 menit. 

17. Catat lamanya OP dapat menahan napas pada berbagai kondisi pernapasan di atas (dalam detik). 

 

P-TN.1. Apa yang dimaksud dengan breaking point? 

 

P-TN.2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya breaking point? 

 

18. Jelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan lama menahan napas pada percobaan butir 2.a sampai 

2.i. 

 

P-TN.3. Bagaimana perubahan pO2 dan pCO2 dalam udara alveol dan darah pada waktu 

kerja otot dan dalam keadaan hiperventilasi? 
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SESAK NAPAS 
 

 

TUJUAN 
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Tujuan Instruksional Umum 

Mengenal sensasi dan penyebab sesak napas. 

 

Tujuan Perilaku Khusus 

3. Menjelaskan sensasi sesak napas. 

4. Menjelaskan salah satu penyebab dan mekanisme terjadinya sesak napas. 

 

ALAT YANG DIPERLUKAN 

13. Stopwatch 

14. Karet penutup hidung (nose piece) berlubang dengan 3 ukuran diameter lubang: 

- 3 mm 

- 4 mm 

- 5 mm 

 

TATA KERJA 
19. Lakukan percobaan ini pada minimal 4 orang percobaan (OP) yang tidak memiliki kontraindikasi. 

 

P-SN.1. Apa saja kontraindikasi untuk melakukan percobaan ini? 

 

20. Pasanglah karet penutup hidung (nose piece) ukuran 5 mm pada salah satu lubang hidung OP. 

Tutuplah lubang hidung yang lain (dengan jari telunjuk OP) sehingga udara harus mengalir melalui 

hidung dengan nose piece. 

21. Minta OP untuk terus bernapas sampai napas terasa menjadi sangat sesak dan tidak sanggup lagi 

bernapas menggunakan karet penutup hidung tersebut. Bila OP masih dapat bertahan sampai 5 

menit, hentikan percobaan. 

 

P-SN.2. Bagaimana mekanisme timbulnya sensasi sesak napas pada percobaan ini? 

 

22. Catat lama waktu OP dapat bernapas melalui karet penutup hidung dalam detik. 

23. Ulangi langkah #2 s.d. #4 dengan menggunakan karet penutup hidung ukuran 4 mm dan 3 mm. Beri 

istirahat 5 menit antara 2 percobaan. 

 

P-SN.3. Mengapa terjadi perbedaan kecepatan timbulnya sensasi sesak napas pada 

pernapasan melalui ketiga karet penutup hidung tersebut? 

 

 

 

PRAKTIKUM ANATOMI 

TOPIK PRAKTIKUM Anatomi Jantung, Pembuluh Darah dan Sistem Respirasi 
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TUJUAN PRAKTIKUM 1. Mengetahui struktur organ jantung, pembuluh darah, dan sistem respirasi. 
2. Mengetahui vaskularisasi dan sirkulasi. 
3. Mengetahui hubungan sintopi jantung dan paru. 
4. Menjelaskan berbagai kasus fisiologis pada sistem 

hematoimmunecardiorespirasi tersebut. 
 

PRINSIP PRAKTIKUM 1. Mengetahui checklist praktikum minimal 90% identifikasi organ sistem 

hematoimune cardiorespirasi. 

2. Mengetahui anatomi superfisial sistem hematoimmunecardiorespirasi. 
3. Mengetahui topografi sistem hematoimmune cardiorespirasi. 
4. Mengetahui struktur organ dan hubungan sintopi sistem 

hematoimmunecardiorespirasi . 
5. Menjelaskan berbagai kasus fisiologis pada sistem 

hematoimmunecardiorespirasi tersebut. 
 

ALAT DAN BAHAN Alat : pinset anatomis, jarum dan benang berwarna. 

Bahan : kadaver, preparat organ, maneukin, poster anatomi. 

 

CARA KERJA 1. Mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum anatomi sesuai dengan jadwal 
dan kelompok yang telah ditentukan. 

2. Sebelum kegiatan praktikum diadakan kuis untuk mengetahui kesiapan 
dan kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum. Bagi 
mahasiswa yang mendapatkan nilai < 60 maka tidak diperbolehkan masuk 
ke dalam ruang praktikum, mahasiswa tersebut diberi waktu untuk belajar 
terlebih dahulu selama 10 menit dan akan dilakukan tes ulang. Jika lulus 
maka ia diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum. 

3. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil saat kegiatan 
praktikum. Salah satu mahasiswa memimpin doa pada masing-masing 
kelompok.  

4. Masing-masing kelompok mendapatkan organ dan panduan yang harus 
diselesaikan. 

5. Tutor menjelaskan hal yang tidak dimengerti oleh mahasiswa. 
6. Selama 20 menit dilakukan perputaran antar kelompok, sehingga semua 

mahasiswa melewati semua organ dan panduan. 
7. Setelah selesai, diakhiri dengan doa dan mahAsiswa mengumpulkan hasil 

praktikum dan boleh meninggalkan laboratorium anatomi. 
8. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang berlaku di laboratorium 

anatomi. 

PANDUAN   
  

CHECK LIST PRAKTIKUM ANATOMI 
ORGAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH 

PSPD UIN SYAHID JAKARTA 
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ORGAN/ 
SEDIAAN 

NO. BAGIAN YANG HARUS DICARI Check List  (√) 

INSITU 

1 Cordis/jantung  

2 m.sternocleidomastoideus  

3 Diaphragma  

4 Aorta thoracalis  

5 Aorta abdominalis  

JANTUNG 

6 Basis, Apex Cordis  

7 v.cava superior  

8 v.cava inferior  

9 Atrium dextra  

10 Katup trikuspidalis  

11 Ventriculus dextra  

12 Katup semilunaris pulmonaris  

13 Atrium sinistra  

14 Katup bikuspidalis/mitralis  

15 Ventriculus sinistra  

16 Katup semilunaris aorta  

17 Aorta ascendens  

18 Arcus aorta  

19 Aorta descendens  

20 a.coronarius dext/sin  

21 Sinus coronarius  

ARTERI 

22 Arteri carotis communis  

23 a. axillaris  

24 a. iliaca communis  

25 a. femoralis  

VENA 

26 v. jugularis interna  

27 v. jugularis eksterna  

28 v. femoralis  

29 v. mediana cubiti  

30 v. sefalica/ v. Basilica  
 

 

ORGAN/ 
SEDIAAN 

NO. BAGIAN YANG HARUS DICARI Check List  (√) 

Arteri 

1 Aorta ascendens  

2 Aorta descendens  

3 Aorta abdominalis  

4 Arteri carotis communis  

5 a. carotis interna  

6 a. carotis eksterna  

7 a. subclavia  

8 a. axillaris  

9 a. iliaca externa  

10 a. femoralis  

Vena 

11 Vena cava superior  

12 v. cava inferior  

13 v. jugularis interna  

14 v. jugularis eksterna  

15 v. subclavia  

16 v. femoralis  

17 v. axillaris  

18 v. sefalica  
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19 v. basilica  

 

Nama :  

 

 Prosentase check list : 
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47 
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1. Darah  
1. Darah adalah? 
2. Cairan interstitial adalah? 
3. Fungsi dari darah adalah? 

A. .......... 

B. .......... 

C. ......... 

4. Aspek klinik: beberapa cara pengambilan sample darah untuk tes 
laboratorium, antara lain: 

A. Venipuncture. Adalah ............................................................... 
   dilakukan di mana? .............. 

   kegunaan? 

B. Finger atau heel stick. Adalah ..................................................... 

   dilakukan di mana? ................. 

   kegunaan? .............................. 

C. Arterial stick. Adalah .................................................................... 

   dilakukan di mana? ................ 

   kegunaan? ............................. 

 

 

 

 

 

5. Komponen Darah  
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6. Jantung 
1. Letaknya atau topografinya? 
2. Mediastinum. (tunjuk bagian tersebut pada 
preparat/manuekin). 

- Adalah? 

- Pembagian : lihat grays anatomi hal 93 

  1. Mediatinum Superior : ............... 

          2.Mediastinum Inferior :(mediastinum anterior, media, posterior) ............... 

    A. Mediastinum Anterior : ............... 

    B. Mediastinum Media : .................. 

    C. Mediastinum Posterior : .............. 
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3. Jumlah? 
4. Beratnya? 

5. Anatomi superfisial (gambarkan dan tunjukkan pada 
kadaver/manuekin). 

6. Bagian :  
7. - Apex ...... (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin).  

- Basis ..... (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

 

8. Perikardium 
   - Adalah? 

   - Pembagian: 

    1. Fibrous perikardium : 

2. Serous perikardium : (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

   A. Parietal layer serous perikardium : ... 

   B. Visceral layer serous perikardium : ... 

   - Pericardial cavity/cavum perikardium : ..... berisi...... (tunjuk bagian tersebut pada 

preparat/manuekin). 
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- Secara histologi, Otot Jantung terdiri atas perikardium, miokardium 

dan endokardium.  (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin) 

 

9. Ruang di Jantung (tunjuk bagian tersebut pada 
preparat/manuekin). 

   - atrium 

   - ventrikel 

   - auricula 

   - sulcus coronarius 

   - sulcus interventricular anterior 

   - sulcus interventricular posterior 

 

   A. Atrium Dextra : (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

      - menerima darah dari 3 vena yaitu: ............., ............., dan ................ - 

dinding anterior terdapat Musculus pectinati : 

      - auricula : 

      - septum interarterial : 

      - fossa ovalis (foramen ovale) : 

      - katup trikuspidalis / katup atrioventricular dextra : 

      - berisi darah yang kaya akan ?......... 
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   B. Ventrikel Dextra : (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

- trabeculae carnae : 

- chordae tendinae : 

      - Musculus papilaris : 

      - septum interventricular : 

      - katup pulmonalis / pulmonary semilunar valve 

      - katup trikuspidalis / katup atrioventricular dextra : 

      - berisi darah yang kaya akan ?......... 

 

   C. Atrium Sinistra : (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

      - menerima darah dari :         

      - dinding anterior terdapat Musculus pectinati : 

      - auricula : 

      - septum interarterial : 

      - katup mitral / katup bikuspid / katup atrioventricular sinistra : 

      - berisi darah yang kaya akan ?......... 

 

 

   D. Ventrikel Sinistra : (tunjuk bagian tersebut pada preparat/manuekin). 

      - trabeculae carnae : 

      - chordae tendinae : 

      - Musculus papilaris : 

      - septum interventricular : 

      - katup aorta / (aortic semilunar valve 

       - katup mitral / katup bikuspid / katup atrioventricular sinistra : 

      - berisi darah yang kaya akan ?......... 

      - ligamentum arteriosum :  
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- Apa perbedaan miokardium ke-4 ruang jantung diatas, dan 

alasannya? ............................................ 

 

 

 

10. Sirkulasi Sistemik dan Pulmonal. 
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11. Sirkulasi Koroner 

 

 

12. Sistem Konduksi 

 

 



55 
 

  

13. Anatomi Superficial : (tunjuk bagian tersebut pada 
preparat/manuekin). 

   A. Ictus cordis : 

B. Batas jantung atas : 

C. Batas jantung kanan : 

D. Batas jantung kiri : 

E. Batas pinggang jantung : 

 

 

14. Pemeriksaan Fisik: (lakukan pemeriksaan fisik pada 
kadaver/maneukin). 

Garis Khayal Anatomi Thorax: 

1. Linea sternalis : 
2. Linea midclavicularis : 
3. Linea axillaris anterior : 
4. Linea midaxillaris : 
5. Linea axillaris posterior : 

 

 

 Auskultasi 

A. Auskultasi katup trikuspid : 

B. Auskultasi katup pulmonal : 

C. Auskultasi katup mitral : 

D. Auskultasi katup aorta : 
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Pemasangan EKG 

Menentukan lokasi pemasangan elektroda prekordial dan 

memasangnya pada: 

1. V1 : 
2. V2 : 
3. V3 : 
4. V4 : 
5. V5 : 
6. V6 : 

 

Pungsi Arteri/Vena 

Sebutkan di manakah lokasi dilakukannya tindakan pungsi arteri/vena 

dan tunjuk pada kadaver/maneukin 

:……………............................................... 

 

 

7. Radioanatomi 
   Sebutkan bagian/struktur organ jantung yang dapat dinilai dari sebuah foto 

rontgen?.................(tunjuk bagian tersebut pada foto rontgen). 

1. Apex cordis :  
2. Pinggang jantung : 
3. Arteri pulmonalis-Vena pulmonalis : 
4. Arcus aorta : 
5. CTR (Cardiohoraxic ratio) : 

1. Costo-chondral junction : 
2. Costa anterior/depan : 
3. Costa posterior/belakang : 
4. Trakea : 
5. Bronkus primer dextra dan sinistra : 
6. Sinus costofrenicus : 
7. Pulmo : hilus dextra dan sinistra : 
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KESIMPULAN Catatan hasil panduan masing-masing kelompok 

 

 

 

 CHECK LIST PRAKTIKUM ANATOMI 
SISTEM RESPIRASI 

FKIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 
 

ORGAN/ 
SEDIAAN 

NO. BAGIAN YANG HARUS DICARI Check List  (√) 

INSITU 

1 Os nasal, vestibulum nasi  

2 Concha nasalis superior/media/inferior  

3 Meatus nasi superior/media/inferior  

4 Sinus paranasales ……….  

5 Diaphragma  

6 m.sternocleidomastoideus  

7 m.intercostalis externa/interna  

8 m.rectus abdominalis  

9 m. obliquus abdominis externus/internus  

10 Trachea  

11 Oesophagus  

12 Aorta Thorakalis  

 

SEDIAAN KEPALA 
(potongan sagital) 

12 Uvula  

13 Nasopharinx  

14 Oropharinx  

15 Laryngopharinx  

16 Larynx  

17 Epiglottis  

18 Esophagus  



58 
 

19 Trachea  

    

PARU  

20 Bifurcatio tachea  

21 Bronchus primer dext/sin  

22 Pleura  

23 Pulmo dextra/sinistra  

24 Lobus superior pulmo dextra  

25 Lobus medius pulmo dextra  

26 Lobus inferior pulmo dextra  

27 Lobus superior pulmo sinistra  

28 Lobus inferior pulmo sinistra  
 
 

Nama :  
 

 Prosentase check list : 

 
 

 

 

1. Fungsi sistem respirasi? 
 

 

2. Secara struktural, sistem respirasi terdiri dari dua(2) bagian? (tunjuk bagian 
tersebut pada preparat atau maneukin) 
1. Sistem respirasi bagian atas: 

1.  
1.  

 

b)  Sistem respirasi bagian bawah: 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

5. Secara fungsional, sistem respirasi dibagi menjadi dua (2) bagian: (tunjuk 
bagian tersebut pada preparat atau maneukin) 
1. Zona Konduksi : 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

--> berfungsi:  

 



59 
 

1. Zona Respirasi 
1.  
2.  
3.  
4.  

--> berfungsi:  

 

1. Hidung 
1. External nose (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 

maneukin) 
1. Adalah: 
2. Fungsinya apa? 
3. Dibentuk oleh tulang-tulang: 

4. cartilaginous framework of the external nose consist of:  

 

2. Internal nose 
1. Adalah: 
2. Dibagian anterior berhubungan dengan? 
3. Dibagian posterior berhubungan dengan?    
4. Duktus sinus paranasal dan duktus lakrimalis (tunjuk bagian 

tersebut pada preparat atau maneukin) 
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5. Tulang yang membentuk sinus paranasal? 
6. Sinus Paranasal ..............bermuara ke meatus? 

1. Sinus frontalis  → 
2. Sinus sphenoidalis → 
3. Sinus ethmoidalis → 
4. Sinus maxillaris  → 

 

3. Cavum nasalis 
1. Bagian anterior terdapat vestibulum nasalis (tunjuk bagian 

tersebut pada preparat atau maneukin) 
2. Dan dibatasi oleh septum nasalis (tunjuk bagian tersebut 

pada preparat atau maneukin) 
3. Meatus nasalis superior, medius dan inferior (tunjuk bagian 

tersebut pada preparat atau maneukin) 
 

 

2. Faring 
1. Adalah? 
2. Topografi? 

 

3. Fungsi? 
Terbagi menjadi tiga (3): (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 

maneukin) 

1. Nasofaring, topografinya? 
1. Palatum molle 
2. Tuba eustachius 
3. Pharingeal tonsil (adenoid) 

2. Orofaring 
1. Tonsil palatina 
2. Tonsil lingual 

(tunjuk bagian 

tersebut pada preparat 

atau maneukin) 
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3. Laringofaring (hypofaring)  
 

 

3. Laring  
1. Topografi? 
2. Terdiri atas 9 pasang kartilago 

 
             1.  Sebuah Kartilago thyroid (adam’s apple) → lebih besar pada laki-  
laki saat pubertas karena pengaruh hormon pertumbuhan 

2. Sebuah Epiglotis 
3. Sebuah Kartilago krikoid 
4. Sepasang kartilago aritenoid 
5. Sepasang kartilago cuneiformis 
6. Sepasang kartilago corniculatum 

a. Vocal Folds (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 
maneukin) 

i. Ventricular folds (false vocal cords)  
ii. Vocal folds (true vocal cords) 
iii. The space between the ventricular folds is known 

as the rima vestibuli 
 

7. Trachea 
a. Topografi? 
b. Terbagi menjadi bronkus primer kanan dan kiri. 

Percabangannnya disebut?....... (tunjuk bagian tersebut 
pada preparat atau maneukin) 

 

8. Bronkus  (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau maneukin) 
a. Percabangan bronkus apa saja? 
b. Bronkus primer kanan mempunyai bentuk?  

1. ......... 
2. ......... 
3. ......... dibandingkan bronkus primer kiri. 

 
 

 

 

 

(tunjuk bagian tersebut 

pada preparat atau 

maneukin) 
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9. Paru 
a. Jumlah? 
b. Topografi? 
c. Pleural membrane : Pleural visceralis dan parietalis 
d. Cavum pleura 
e. Bagian-bagian: (tunjuk bagian tersebut pada preparat 

atau maneukin) 
i. Apex 
ii. Basis 
iii. Permukaan costae 
iv. Permukaan mediastinum 
v. Hilum 

f. Lobus : (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 
maneukin) 

i. Pulmo dextra: 
ii. Pulmo sinistra: 

g. Fissura (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 
maneukin) 

i. Pulmo dextra: 
ii. Pulmo sinistra: 

h. Lobulus (tunjuk bagian tersebut pada preparat atau 
maneukin) 

i. Pulmo dextra: 
ii. Pulmo sinistra: 

i. Pembuluh darah? (tunjuk bagian tersebut pada preparat 
atau maneukin) 

i. Arteri pulmonary dextra. Membawa darah yang 
kaya akan? ..... 

ii. Arteri pulmonary sinistra. Membawa darah yang 
kaya akan? ..... 

iii. Vena pulmonary dextra. Membawa darah yang 
kaya akan? ..... 

iv. Vena pulmonary sinistra. Membawa darah yang 
kaya akan? ..... 

 

10. Otot-otot yang berperan saat inspirasi? 
a. ..... 
b. ..... 
c. ..... 
d. Diafragma? 

 

11. Otot-otot yang berperan saat ekspirasi? 
a. ..... 
b. ..... 
c. ..... 
d. ..... 
e. ..... 

f. Diafragma? 
KESIMPULAN  
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METODE PRAKTIKUM 

MetodePraktikum yang digunakan pada modul Hematoimmune & Cardiorespiratoryadalah 

pengajaran aktif (student centered), praktikum yang menggunakan pendekatan metoda 

Pembelajaran Berdasarkan Masalah (BDM), disesuaikan dengan kasus-kasus klinik 

berdasarkan SKDI. 

Metoda Pembelajaran meliputi: 

1. Tahap Orientasi, Kegiatan Laboratoriumbertujuan memberikan keterampilan 
laboratorium yang berkaitan dengan sistem Hematoimmune & Cardiorespiratory. 

2. Tahap Latihan,Kegiatan Praktikum bertujuan untuk mengembangkan serta 
mempertajam dan meningkatkan kemampuan melalui berbagai pengalaman belajar 

3. Tahap Umpan Balik, bertujuan untuk memberikan input kepada mahasiswa maupun 
pengelola modul dengan melakukan penilaian proses dan hasil yang telah dicapai 
mahasiswa 

a. Laporan kegiatan laboratorium 
b. Ujian Praktikum 

 

SUMBER PEMBELAJARAN 

Sumber pembelajaran berupa: 

 Buku teks 
 Narasumber 
 Handout 
 Pedoman Kegiatan Laboratorium/Praktikum 
 Internet 
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SUMBER DAYA 

TIM NARASUMBER PRAKTIKUM  

MODUL HEMATOIMMUNE & CARDIORESPIRATORY 
 

No. Materi Praktikum Narasumber 

1. Faal Dr. Mustika Anggiane Putri, 

M.Biomed 

2. Biokimia DR. Endah Wulandari, M.Biomed 

3. Biologi Kedokteran DR. Zeti Harryati, M.Biomed 

4.  Histologi  Rr. Ayu Fitri Hapsari, M.Biomed 

5. Anatomi dr. Nurmilasari, M.Kes 
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PENILAIAN HASIL PRAKTIKUM 

Penilaian hasil praktikum mahasiswa akan disatukan menjadi nilai akhir modul, yang menentukan tingkat 

kelulusan mahasiswa.  

Untuk dapat mengikuti ujian praktikum mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang meliputi kewajiban 

mengikuti minimal 80% kegiatan Praktikum 

 

Pembobotan nilai praktikum pada akhir modul dengan ketentuan sebagai berikut, 

Proses 30 % Sumatif Praktikum 30% Sumatif Ujian Tulis 40% 

Diskusi kelompok              15% Jumlah total dari seluruh nilai 
ujian praktikum. 
 

Nilai total dari ujian tulis 1+ 2  
Ujian tulis meliputi seluruh materi 
kuliah dan pemicu diskusi 
kelompok yang telah dipelajari. 

Peta konsep & temu pakar 2,5% 
Buku catatan diskusi            5% 
Evaluasi KKD                          5% 
Kuis & laporan praktikum   2,5% 
Nilai akhir = 30% proses + 30% sumatif ujian praktikum + 40% sumatif ujian tulis 

 

Ketentuan terkait kelulusan dan ujian her/perbaikan, 

1. Nilai batas lulus adalah 60 (C) 

2. Bila mahasiswa tidak lulus maka dapat mengulang ujian perbaikan sebanyak satu kali, dalam 

bentuk ujian sumatif Gross dan Ujian praktikum 

3. Bagi yang nilainya kurang dari C maka nilai maksimal ujian her adalah C 

4. Bila ada mahasiswa yang lulus modul namun nilainya kurang dari B maka diperkenankan 

mengikuti ujian her dengan maksimal perbaikan nilai her adalah B 

5. Her modul hanya dapat dilakukan bila sudah mengikuti sumatif 

6. Setelah ujian perbaikan, bila mahasiswa dinyatakan tetap tidak lulus maka harus mengulang 

modul 

7. Her/remedial akan diselenggarakan pada akhir modul, bila tidak terpenuhi karena sesuatu hal 

maka penyelenggaraannya diundur hingga akhir semester setelah semua modul berjalan 

 

Konversi nilai angka menjadi nilai huruf sesuai dengan ketentuan dari Universitas, sebagai berikut : 

NILAI ANGKA NILAI HURUF NILAI BOBOT KETERANGAN 

80-100 A 4.00 LULUS 

70-79 B 3.00 LULUS 

60-69 C 2.00 LULUS 

50-59 D 1.00 TIDAK LULUS 

<50 E 0 TIDAK LULUS 

 

PERATURAN TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 
1. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti setiap praktikum 
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2. Sebelum bekerja di ruang praktikum setiap mahasiswa harus sudah mempelajari 
materi. 

3. Mahasiswa wajib hadir dalam ruang praktikum 15 menit sebelum praktikum dimulai 
4. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit setelah praktikum dimulai tidak 

diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang praktikum 
5. Kegiatan praktikum meliputi : 

-kuis 
-pengarahan praktikum 
-praktikum 
-membuat laporan/tugas dalam buku praktikum 

6. Sebelum memasuki laboratorium,  tas dan peralatan yang tidak berhubungan 
dengan praktikum diletakkan di locker yang sudah disediakan 

7. Selama bekerja di ruang praktikum diharuskan memakai jas praktikum (jas 
lab/tertutup kancing) yang menggunakan nama yang sudah disiapkan staf 
laboratorium 

8. Selama praktikum mahasiswa  dilarang: 

 bersendagurau dan mengganggu teman 
 mengerjakan hal yang tidak berhubungan dengan praktikum 
 keluar masuk ruangan pada jam praktikum 
 melakukan kegiatan makan, minum, merokok 

 membuang sampah sembarangan (di meja, ruangan praktikum dan bak cuci) 
 meletakkan tas dan buku buku yang tdk diperlukan di meja  
 meminjam alat tulis dan buku gambar 
 menyalin gambar dari buku teman 

9. Selama praktikum mahasiswa  harus menjaga kebersihan dan kesehatan diri 
(mencuci tangan setiap kali kontak dengan bahan praktikum, tidak 
menggaruk/menyentuh tubuh tanpa cuci tangan sebelumnya) 

10.  Mahasiswa diharap hati-hati menggunakan bahan dan alat praktikum 
11. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap peralatan gelas lainnya yang 

dipercayakan pemakaiannya. Peralatan yang rusak atau pecah harus dilaporkan 
kepada instruktur. penggantian alat ditanggung mahasiswa yang bersangkutan. 

12. Ketua kelompok praktikum mengumpulkan dan mengambil kembali tugas atau 
buku panduan praktikum yang akan atau sudah di koreksi PJ praktikum 

13. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti praktikum, segera memberitahu dengan 
membawa bukti tertulis alasan ketidakhadiran paling lambat 3 hari setelah 
praktikum (mengikuti aturan modul).  

14.  Mengembalikan alat pada tempatnya setelah selesai praktikum 
15. Mahasiswa merapihkan dan membersihkan alat serta ruang praktikum sebelum 

meninggalkan ruang laboratorium 
16. Selesaikan praktikum, tinggalkan meja dan alat kerja dalam keadaan bersih dan 

rapi seperti semula 
17. Mahasiswa hanya diperkenankan meninggalkan laboratorium ketika semua alat 

telah dikembalikan lengkap 
18. Jas lab hanya digunakan selama praktikum di laboratorium dan dilepas segera 

setelah keluar dari laboratorium 
19. Setelah praktikum, kursi diangkat ke atas meja laboratorium 
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20. Memasukkan mikroskop ke lemarinya dan meletakkan kunci di tempat semula 
21. Mahasiswa dalam bekerja di lab menyediakan buku laporan, kain laboratotium/ 

serbet, sabun, tissue gulung 
 

PERATURAN KHUSUS LAB FISIOLOGI 
1. Kegiatan praktikum meliputi : 

- Membuat laporan sementara (di penuntun praktikum) 
- Diskusi dengan pembimbing atau instruktur 
- Membuat laporan lengkap (kelompok) 

2. Mahasiswa mengenakan pakaian olahraga untuk praktikum yang melakukan 
exersice 

3. Pada percobaan menggunakan hewan coba mahasiswa harus membersihkan 
peralatan yang digunakan dan membuang sisa hewan coba pada tempat yang 
disediakan laboran 

4. Mahasiswa dilarang membuang sampah sisa percobaan pada tempat cuci / 
washtafle 

5. Mahasiswa dilarang menggunakan alat laboratorium fisiologi yang tidak 
diperlukan pada jadwal praktikum yg berlangsung.  

6. Laporan praktikum memuat pendahuluan (tujuan, teori / tinjauan pustaka), cara 
kerja, hasil pengamatan,  pembahasan/ diskusi, kesimpulan dan daftar pustaka. 

7. Laporan praktikum kelompok dikumpulkan maksimal sepekan setelah praktikum 
atau pada praktikum berikutnya 

 
PERATURAN KHUSUS LAB BIOKIMIA 

1. Kegiatan praktikum meliputi : 
- Membuat laporan sementara (di penuntun praktikum) 
- Diskusi dengan pembimbing atau instruktur 
- Membuat laporan lengkap (kelompok) 

2. Laporan praktikum memuat pendahuluan (tujuan, teori / tinjauan pustaka), cara 
kerja, hasil pengamatan,  kesimpulan dan daftar pustaka. 

3. Laporan praktikum kelompok dikumpulkan maksimal pada praktikum berikutnya 
4. Semua pekerjaan dan penggunaan bahan bahan kimia berbahaya dengan uap 

beracun atau merangsang (alkohol, eter, H2SO4, asam asetat dll) harus dilakukan 
di dalam lemari asam  

5. Hati-hati dengan semua pekerjaan pemanasan. Hindarkan percikan cairan atau 
terhisap uap selama bekerja 

6. Pengambilan larutan asam atau basa kuat (HNO3, HCl, H2SO4 dll) dilakukan di 
lemari asam menggunakan balon penghisap atau pipet tetes 

7. Segera tutup kembali bahan kimia yang disediakan dalam botol tertutup untuk 
mecegah terjadinya inhalasi bahan bahan 

8. Jangan sampai menumpahkan bahan-bahan kimia, terutama asam atau basa 
pekat dimeja atau lantai. Bila hal ini terjadi segera laporkan apda dosen atau 
asisten 

9. Bila terjadi kontak dengan bahan-bahan kimia berbahay: korosif atau beracun, 
segera bilas dengan air sebanyak banyaknya, selanjutnya segera laporkan 
kepada dosen atau asisten 
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10. Berhati hatilah bila bekerja dengan bahan uji yang berasal dari bahan biologis , 
seperti saliva, darah, karena mungkin dapat terinfeksi kuman atau virus 
berbahaya. Sebaiknya menggunakan sarung tangan karet sekali pakai terutama 
bila ada luka. 

11. Cuci segera tangan atau anggota badan yang kontak atau terpercik bahan tsb 
12. Buanglah cairan atau larutan yg telah selesai digunakan untuk percobaan melalui 

bak pencuci. Selanjutnya bilas atau gelontor dengan air sebanyak banyaknya. 
Bahan yang infeksius dibuang pada kotak/ tempat yang disediakan 
 

PERATURAN KHUSUS LAB HISTOLOGI-PATOLOGI ANATOMI 
1. Mahasiswa harus mengisi kolom yang kosong pada setiap judul preparat kecuali 

kolom Gambar dan mengumpulkannya sehari sebelum praktikum di laboratorium 
histologi-patologi anatomi. 

2. Peraturan no.1 tersebut  sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan praktikum 
esok harinya. 

3. Mahasiswa dibagi atas beberapa kelompok tergantung ketersediaan jumlah 
preparat pada setiap modul. 

4. Setiap kelompok bertanggung jawab atas jumlah dan kondisi mikroskop dan 
preparat yang digunakan selama praktikum. 

5. Pada akhir praktikum, akan diperiksa gambar preparat yang telah dilengkapi 
dengan keterangan gambar dan diwarnai sesuai dengan warna preparat. Bila 
belum sesuai, maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki saat itu 
juga.  

6. Setelah selesai praktikum, mikroskop dipakaikan sarungnya lagi baru dimasukkan 
kedalam lemari mikroskop dan dalam kondisi utuh. 

7. Setelah selesai praktikum, preparat dikembalikan dalam jumlah dan kondisi yang 
utuh 

8. Setelah selesai praktikum, akan diadakan post test mengenai materi praktikum. 
9. Mahasiswa diperkenankan meninggalkan laboratorium, setelah kondisi 

laboratorium bersih. 
 

PERATURAN KHUSUS LAB ANATOMI 
1. Berdoa sebelum dan sesudah praktikum 
2. Menghormati  cadaver (tidak bersenda gurau) 

 
PERATURAN KHUSUS LAB FARMAKOLOGI 

1. Membersihkan dan mencuci alat yang dipakai untuk praktikum 
2. Mengembalikan alat pada tempatnya setelah selesai praktikum 
3. Memperlakukan hewan coba dengan rasa perikemanusiaan 

 
PERATURAN KHUSUS LAB BIOLOGI 

1. Membersihkan dan mencuci alat yang dipakai untuk praktikum khususnya 
membersihkan mikroskop setelah menggunakan minyak imersi dengan 
menggunakan alkohol 

2. Menggunakan sarung tangan saat praktikum sampel biologis (analisa semen, 
isolasi DNA, PCR, elektroforesis) 
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PERATURAN KHUSUS LAB PATOLOGI KLINIK 

1. Membersihkan dan mencuci alat yang dipakai untuk praktikum, khususnya 
membersihkan mikroskop dengan menggunakan minyak imersi 

2. Menggunakan sarung tangan saat praktikum 
 
PERATURAN KHUSUS PENGGUNAAN MIKROSKOP 

1. Setiap mahasiswa sudah mampu menguasai penggunaan mikroskop dengan 
benar 

2. Ketua kelompok praktikum bertugas : 
a. Mangambil dan mengembalikan kunci lemari mikroskop kelompok sesuai 

tempatnya 
b. Mengambil dan mengembalikan preparat  
c. Melaporkan apabila ada preparat /alat yang rusak 

3. Mahasiswa hanya diperkenankan meninggalkan laboratorium ketika semua 
preparat dan mikroskop telah dikembalikan lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PRAKTIKUM 

1. Cuci tangan sesering mungkin ketika akan dan sudah bekerja dengan 

menggunakan sabun dan air mengalir 

2. Pada saat bekerja dengan bahan berbahaya gunakan alat pelindung diri yang 

terdiri dari: 
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a. Sarung tangan 

b. Masker 

c. Jas Laboratorium 

3. Jangan menggunakan sandal, gunakan sepatu anti slip dan tidak menggunakan 

sepatu berhak tinggi. 

4. Dilarang menggunakan alat pelindung diri keluar dari ruang pemeriksaan 

laboratorium 

5. Dilarang makan dan minum di dalam Laboratorium 

6. Letakkan bahan kimia dan reagen yang mudah terbakar jauh dari jangkauan api 

7. Simpan bahan kimia dan reagen di tempat yang sesuai 

8. Gunakan alat suntik untuk sekali pakai dan buanglah pada tempat pembuangan 

khusus jarum yang sudah disediakan 

9. Buanglah sampah medis ke dalam kantung/ kotak infeksius yang sudah tersedia 

10. Bersihkan kembali meja kerja dan peralatan yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN  UJIAN PRAKTIKUM 

1. Soal ujian menggunakan vignette, disesuaikan dengan jumlah praktikum laboratorium yang 

terlibat dalam modul Hematoimune Cardiorespiratory, yaitu ada 5 materi laboratorium 

2. Pembobotan: Jumlah soal setiap materi praktikum ditentukan berdasarkan jumlah 

pertemuan. Diawal ujian mahasiswa diberikan waktu 1 menit untuk membaca soal vignette 

guna, memberi kesempatanmahasiswa membaca dan memahami soal. Selanjutnya 
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mahasiswa diberikan waktu 1 menit untuk mengerjakan setiap soal. Pada pergantian ke soal 

vignette berikutnya, mahasiswa diberikan waktu satu menit lagi. Narasumber diberikan 

kesempatan menilai ujian maksimal 3 hari 

3. Perbaikan ujian praktikum hanya dilakukan sekali, dilaksanakan menggunakan vignette 

disesuaikan dengan jumlah peserta yang mengikuti perbaikan. 

4. Hasil evaluasi praktikum, akan digunakan dalam penilaian akhir modul. 
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