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ANTHROPOS : Manusia

LOGOS : Ilmu

Antropologi: Ilmu yang mempelajari tentang 

manusia

Antropologi mempelajari manusia sebagai 

makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.



William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha 

menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia 

dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang 

lengkap tentang keanekaragaman manusia. 

David HunterDavid Hunter

Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan 

yang tidak terbatas tentang umat manusia. 

Koentjaraningrat

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia 

pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk 

fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan 







Jadi Antropologi, yaitu sebuah ilmu yang 

mempelajari manusia dari segi 

keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-

cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang 

dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu 

dengan yang lainnya berbeda-beda.



Antropologi berusaha untuk melihat 

segala aspek dari diri mahluk manusia 

pada semua waktu dan di semua tempat, 

beberapa contoh pertanyaan mendasar 

dalam studi-studi Antropologi.seperti: 

1. Apa yang secara umum dimiliki oleh 1. Apa yang secara umum dimiliki oleh 

semua manusia? 

2. Dalam hal apa saja mereka itu berbeda? 

3. Mengapa mereka bertingkah-laku seperti 

itu? 



1. Antropologi Fisik

Antropologi Fisik tertarik pada sisi fisik dari manusia. 

Termasuk didalamnya mempelajari gen-gen yang 

menentukan struktur dari tubuh manusia. Melihat 

perkembangan mahluk manusia sejak manusia itu mulai 

ada di bumi sampai manusia yang ada sekarang ini. ada di bumi sampai manusia yang ada sekarang ini. 

Ahli Antropologi Fisik yang lain menjadi terkenal karena 

keahlian forensiknya; mereka membantu dengan 

menyampaikan pendapat mereka pada sidang-sidang 

pengadilan dan membantu pihak berwenang dalam 

penyelidikan kasus-kasus pembunuhan.



2. Arkeologi

Ahli Arkeologi bekerja mencari benda-benda 

peninggalan manusia dari masa lampau. Mereka 

akhirnya banyak melakukan penggalian untuk 

menemukan sisa-sisa peralatan hidup atau senjata. 

3. Antropologi Sosial-Budaya

Antropologi Sosial-Budaya atau lebih sering disebut 

Antropologi Budaya berhubungan dengan apa yang Antropologi Budaya berhubungan dengan apa yang 

sering disebut dengan Etnologi. Ilmu ini mempelajari 

tingkah-laku manusia, baik itu tingkah-laku individu 

atau tingkah laku kelompok. Tingkah-laku yang 

dipelajari disini bukan hanya kegiatan yang bisa diamati 

dengan mata saja, tetapi juga apa yang ada dalam 

pikiran mereka.



� Sekitar abad ke- 15-16 bangsa-bangsa di  Eropa mulai berlomba-
lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika,Amerika, Asia, 
hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak 
menjumpai suku-suku yang asing. Kisah-kisah petualangan dan 
penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun 
jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang 
berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri 

Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)

berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri 
fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku 
tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing 
tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi 
tentang bangsa-bangsa.

� Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. 
Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa 
terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang 
ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk 
mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi.



� Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah 

disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara 

berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat 

dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan 

dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap 

bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa 

primitif yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai 

bangsa yang tinggi kebudayaannya

� Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka 

mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif 

dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang 

tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan 

manusia.



Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-

lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, 

Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka 

membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai 

kendala seperti serangan dari bangsa asli, 

pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang 

cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan 

lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial 

negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku 

asli untuk kemudian menaklukannya. Untuk itulah 

mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi 

tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari 

kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan 

pemerintah kolonial.



� Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. 

Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah 

bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh 

kebudayaan bangsa Eropa.

� Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di 

Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak 

perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa 

sebagian besar negara-negara di dunia kepada 

kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan 

kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang 

tak berujung.



� Namun pada saat itu juga, muncul semangat 

nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa 

untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian 

dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. 

Namun banyak masyarakatnya yang masih 

memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang 

telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.

� Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan 

perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan 

kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi 

juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman 

Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.
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1. Masa Germinal 9.  Masa Juvenil II

2. Masa Embrio 10. Masa Juvenil III 

3. Masa Transisi 11. Masa Pubertas

4. Masa Fentus 12. Masa Adolesen4. Masa Fentus 12. Masa Adolesen

5. Saat lahir 13. Masa Maturitas

6. Masa Neonatus 14. Masa Seng Scentia

7. Masa Infant 15. Masa Exithus Gethalis

8. Masa Juvenil I



•Masa pada minggu pertama
•Pembelahan selnya sangat •Pembelahan selnya sangat 
aktif



•Hari ke 5 sampai minggu ke 6

•Pada minggu ke-2 jaringan 
berdiferensiasi menjadi 2 lapis
- EKTODERM : Kulit, Sistem saraf

- ENDODERM : Saluran cerna, Hati- ENDODERM : Saluran cerna, Hati

•Minggu ke 3 lapisan mesoderm
Ex: jaringan ikat, jaringan otot, 

ginjal, gonad.



•Minggu ke 6 sampai minggu ke 12

•Terbentuk plasenta

•Pada minggu ke 8 berat janin kira-kira •Pada minggu ke 8 berat janin kira-kira 
1 gram, panjang kira-kira 2,5 cm

•Akhir minggu ke 12 : jenis kelamin 
mula-mula bisa dibedakan



� Minggu ke 12 sampai minggu ke 40 

� Dibagi Menjadi 2 masa, yaitu:

1).Trimester II ( minggu ke 12 sampai minggu ke 28 )

* Pertumbuhan janin cepat

* Akhir trimester II berat janin 1000 gram panjang 

35 cm

2). Trimester III (minggu ke 28 sampai minggu ke 40
*  Pertambahan ukuran terus bertambah

* Terutama jaringan subcutis, massa otak



� Faktor INTRA - UTERIN

merupakan gangguan oksigenasi janin karena 
plecenta

(tidak begitu baik)

� Infeksi : TORCHInfeksi : TORCH

� Cedera : trauma, radiasi

� Gangguan gizi pada ibu hamil

� MALNUTRISI : BBLR, berat bayi lahir rendah 

< 2500 gram

� Kekurangan Calcium menyebabkan Struktur tulang 
terganggu



�Berat lahir normal > 2500 gram

�Panjang rata-rata 50 cm

�Lingkar kepala kira-kira 35 cm



�2 minggu pertama setelah lahir
�Adaptasi bayi dengan lingkungan luar, 

pengaktifan fungsi organ (paru, peredaran 
darah, saluran cerna, hati, ginjal)

�Proporsi tubuh�Proporsi tubuh
� kepala relatif besar
� wajah bulat, rahang bawah relatif kecil
� dada cenderung bulat
� perut relatif menonjol
� ekstremitas relatif pendek
� titik tengah tumbuh umbilikus



�Tinja pertama : 24 jam pertama (mekonium)

�Sesudah minggu pertama

�Kebutuhan cairan 120 – 150 ml/KGBB/24 jam

�50 % : pembentukan urin

50 % : kehilangan air yang tidak kentara yaitu 

LANJUTAN

�50 % : kehilangan air yang tidak kentara yaitu 
melalui paru-paru, kulit



�Usia 2 minggu sampai 1 tahun

� Perubahan sikap tubuh secara bertahap 
dari posisi horizontal sampai tegak

� Perubahan bentuk makanan

�Bentuk cair ke bentuk padat

�Timbul pusat penulangan (gigi seri sebelah 
bawah)



�Usia 1-6 tahun

�Gigi susu (desi dua) Jumlah 20 

Rumus 212 212

212 212212 212

�Pusat penulangan sudah lengkap



�usia 6-10 tahun

�munculnya gigi permanen jumlah 32

Rumus 3 212  212 3

3 212  212 3

10. Masa Juvenil III (masa kanak-kanak akhir)10. Masa Juvenil III (masa kanak-kanak akhir)

• Usia 10-12 tahun

• Masa pre-pubertas

11. Masa Pubertas

• Untuk perempuan kira-kira usia 13-14 

thn 

• Untuk laki-laki kira-kira usia 14-15 thn



� Sampai usia 20 tahun

� Pertumbuhan fisik maksimal

� Pusat penulangan sekunder sudah mulai 
menutup, sudah tidak bisa bertambah tinggi



� Untuk perempuan maturitas puncak : 
menopouse

� Transisi perkembangan psikis pada puncaknya

� Senilium (tua)

Fase INVOLUSI (Pemunduran fisik fungsional)� Fase INVOLUSI (Pemunduran fisik fungsional)

- kecepatan konduksi saraf (15%)

� jantung cardiac out put (35%)

� kapasitas paru (45%)

� berat otak (10%)

� sexual intercourse (75%)



15. EXITHUS GETHALIS (SAAT 

KEMATIAN)



RUANG LINGKUP



SPORTS atau keolahragaan; SPORTS atau keolahragaan; 

apa batasannya?apa batasannya?
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PSIKISPSIKIS

SOSIALSOSIAL 33333333



DARI TIDAK TAHU, MENJADI TAHUDARI TIDAK TAHU, MENJADI TAHU

DARI TIDAK BISA, MENJADI BISADARI TIDAK BISA, MENJADI BISA
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DARI KURANG TERAMPIL, DARI KURANG TERAMPIL, 
MENJADI TERAMPILMENJADI TERAMPIL

44444444



��SPORT MEDICINESPORT MEDICINE

��SPORT BIOMECHANICSSPORT BIOMECHANICS

��SPORT PSYCHOLOGY SPORT PSYCHOLOGY ��SPORT PSYCHOLOGY SPORT PSYCHOLOGY 

��SPORT PEDAGOGYSPORT PEDAGOGY

��SPORT SOSIOLOGYSPORT SOSIOLOGY

��SPORT HISTORYSPORT HISTORY

��SPORT PHILOSOPHYSPORT PHILOSOPHY



��SPORT INFORMATIONSPORT INFORMATION

��SPORT POLITICSSPORT POLITICS

��SPORT LAWSPORT LAW��SPORT LAWSPORT LAW

��SPORT FACILITIESSPORT FACILITIES

��SPORT EQUIPMENTSPORT EQUIPMENT

��SPORT ECONOMYSPORT ECONOMY

��Etc.Etc.





Olahraga adalah wujud 
nyata rangkaian gerak nyata rangkaian gerak 
yang terikat pada pre-
kondisi anatomis dan 
fisiologis



Olahraga adalah bentuk gerakan 
manusia yang dpt dikembangkan manusia yang dpt dikembangkan 
secara optimal melalui prosedur 
belajar dan berlatih, di mana 
aspek biologis dan mekanis 
memainkan peran utama untuk 
pelaksanaan gerakan



Olahraga terdiri dari beberapa 
dimensi tindakan dan perilaku dimensi tindakan dan perilaku 
manusia di mana komponen 
motorik, kognisi dan afeksi 
memainkan peran dan 
menghasilkan berbagai pola 
gerakan



Olahraga adalah bentuk  
perilaku gerakan 
Olahraga adalah bentuk  
perilaku gerakan 
manusia, yang mana 
dan melalui mana 
seseorang dapat dididik



Olahraga adalah 
sebuah fenomena sebuah fenomena 
sosial, yang terbentuk 
oleh berbagai faktor 
sosial-budaya



Olahraga adalah fenomena 
sosial yg berkembang secara 
historis dan berubah terus historis dan berubah terus 
menerus.  Dapat dipahami dg 
lebih baik jika kajian yg 
dilakukan disadarkan pada
perkembangan historisnya



�Olahraga: suatu bentuk kompleks dalam kehidupan 
manusia yang dapat dijelaskan melalui perspektif 
sub-sub disiplin dari filsafat, seperti 
antropologi,ontologi, filosofi kebudayaan, estetika, 
etika, dan teori ilmu pengetahuan

�Olahraga: bentuk khusus, di mana manusia dapat 
mengaktualisasikan tubuhnya melalui gerakan.  
Dengan demikian olahraga telah menjadi suatu 
fenomena dg keragaman eksistensial dalam kaitan 
dengan kemungkinan kemungkinan kesadaran akan 
diri sendiri dalam kehidupan



Olahraga Bermain Olahraga (Profesional)

• Orientasi waktu sekarang.

• Menekankan pada kehadiran.

• Orientasi campuran antara waktu

sekarang dan waktu akan datang.

• Jadwal yang disiplin,

• pengukuran objektif untuk rutinitas

sehari-hari.

• Kesadaran dan fokus pada jasmani.

• Jasmani sebagai sarananya,

• Sedikit kesadaran pada fisik sebagai

obyek penampilan.

• Fisiknya memiliki tugas khusus

• Menekankan pada penampilan.

Inovasi InovasiInovasi

a. Teknologi. Ada kecenderungan

orentasi memilih alat/sarana olahraga

sesuai yang diinginkan.

b. Teknik. Ekpresi individu dan

pengalaman berjalan bersama

Inovasi

a. Teknologi. Kecenderungan memakai

alat/sarana olahraga sebagai bagian

penting aktivitas jasmani.

b. Inovasi dalam teknik berdasar pada

hukum olahraga

• Hubungan yang baik dan harmoni

dengan lingkungan.

• Hubungan dengan lingkungan.



sistem sosial masyarakat, 

1. geografis, 

2. demografis, 

3. sejarah, dan 3. sejarah, dan 

4. faktor-faktor lainnya. 

Sebagai contoh, daerah pesisir pantai 

memunculkan jenis olahraga air seperti 

selancar, berlayar, penjaga pantai, dll. 



1. loncat batu dari Nias, 

2. karapan sapi dari Madura.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak olahraga yang sifatnya 

tradisional kedaerahan baik telah disadari maupun

belum sebagai olahraga

2. karapan sapi dari Madura.

3. Keranjang kambie dari Sumatera Barat, 

4. Ujungan dari Banten, 

5. Keket dari Jawa Timur, 

6. Barapen dari Papua, 

7. Tanggobe dari Gorontalo



OLEH :
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a. Pertumbuhan

- Penambahan ukuran / massa

- Meninjau segi kuantitatif

- Berhubungan dengan perkembangan

Ex: - Penambahan tinggi badan

- Penambahan lingkar kepala- Penambahan lingkar kepala

- Tulang, otot, kuku, rambut, gigi, dll.

b. Perkembangan

- Diferensiasi organ/jaringan

- Pertambahan kemampuan/fungsi

Ex : - Diferensiasi jaringan embrio ke dalam 
system saraf otot dll

- Produksi hormon sex selama pubertas



a. Genetik f. Penyakit

b. Neural g. Iklim dan 

MusimMusim

c. Hormonal h. Latihan Jasmani

d. Nutrisi i. Keadaan 

Antenatal

e. Sosial Ekonomi k. Lain-lain 

ganguan 

emosi, stress



� Sebagai Pengawas dalam pertumbuhan bentuk tubuh

Ex: - Maturasi gigi (pematangan gigi)

- Maturasi Seksual 

� Kelainan genetik: pertubuhan yang tidak normal

Ex: - Sindrom Turner

Jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan 1 kromosom 
kelamin. Penderita Sindrom Turner berjenis kelamin 
wanita, namun ovumnya tidak berkembang (ovaricular 
kelamin. Penderita Sindrom Turner berjenis kelamin 
wanita, namun ovumnya tidak berkembang (ovaricular 
disgenesis).

Ciri-cirinya

- Wanita: Kehilangan sebuah kromosom – X, 45, Xo

- Tubuh pendek (120-130 cm) leher pendek

- Tidak mengalami Haid (steril/Mandul)

- Dada lebar, pinggul lebih sempit

- Intelegensi kurang

� Faktor genetik dalam peranannya masih di pengaruhi oleh 



�Otak system saraf pusat

�Hipotalmus menjadi pusat pengawas 
pertumbuhan menghasilkan hormon SRH 
(Somatropin Releasing Hormon) dan TRH 
(Thyrotrophin Releasing Hormon).

c. Faktor Hormonal

Hormon, terutama berpengaruh pada 

prenatal, postnatal sampai 

berakhirnya pubertas



�Tinggi badan dan berat badan

- Untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan

linear

- Dalam keadaan normal, grafik tinggi sesuai 

dengan umur dengan umur 

kronolgis

�Pematangan raut muka

- Terjadinya bersamaan dengan proses 

pematangan tulang pada penderita kretinisme 

(petumbuhan batang hidung terganggu, raut 

muka imatur : karena tergangguny pematangan 

hidung-dagu).

- Raut muka tetap kekanakan



HormonHormon PertumbuhanPertumbuhan

LinearLinear

Pematangan Pematangan 

TulangTulang

Hormon Hormon 

PertumbuhanPertumbuhan

+ ++ + ++

Hormon Hormon + + + ++ +Hormon Hormon 

TiroidTiroid

+ + + ++ +

Andorogen Andorogen 

EstrogenEstrogen

++ + ++ +

kortikoidkortikoid -- + ++ +







� Sebelum usia keamilan 2 bulan: Hormon belum 
pengaruh

� Sesudah usia kehamilan 2 bulan hormone mulai 
berpengaruh

� Bulan ke 4 pertubuhan panjang badan fetus/janin cepat
� Pada pria minggu ke-12 muncul hormon testoteon
� Pada wanita minggu ke-14 muncul alat genitalia 
eksternaeksterna

Postnatal
� Perubahan fisik pada masa kanak-kanak: Pertambahan 
tinggi badan, berat badan, perkembangan raut muka, 
pematangan tulang, pertumbuhan gigi

� Perubahan fisik pada masa pubertas: Pematangan 
kelenjar kelamin (Gonad), Pertumbuhan alat-alat 
genital, pertmbuhan tanda-tanda kelamin sekunder.

� Pengaruh beberapa hormon terhadap pertumbuhan 
linear dan pematangan tulang



� Perkembangan mental

- Dinyatakan dalam IQ / umur mental

- Hormon tirod sangat diperlukan untuk 
perkembangan 

sususnan saraf pusat dalam masa janin dan 
neonatus 

(bayi baru lahir).

� Perkembanan seksual

- Pada masa pubertas: didahului oleh 
pematangan 

kelenjar oleh hormon gonadotropin.

- Pada pria pembesaran testis,tanda-tanda sex 
sekunder.

- Pada wanita perubahan areola mammae, massa 

kelenjar mammae, tanda sex sekunder.



� Faktor lingkungan yang berpengaruh pada 
pertumbuhan nutrisi

� Malnutrisi: mempercepat pertumbuhan bila 
malnutrisi dapat diatasi, terjadi peningkatan 
kecepatan pertumbuhan.kecepatan pertumbuhan.

� Wanita lebih tahan terhadap keadaan 
malnutrisi dan lebih cepat mengejar 
ketinggalan daripada laki-laki. (diperkirakan 
kromosom xx lebih stabil dibandingkan xy)



� Kelompok sosial-ekonomi atas, TB dan BB 

lebih baik karena

- Nutrisi lebih baik

- Kesehatan leih terjamin- Kesehatan leih terjamin

- Tidur dan latihan cukup

- Perawatan dan perhatian orang 

tua lebih baik.



�Menurunkan kecepatan pertumbuhan
�Penurunan sekresi STH, kenaikan kortikosteroid
�Metotik index pada lapisan epifisis menurun.

g. Faktor Musim

�Pertumbuhan TB: 2-2,5 kali lebih cepat pada 
musim semi daripada musim gugur

�Pertumbuhan BB : 4-5 kali lebih cepat pada 
musim gugur daripada musim semi.

�Berhubungan dengan faktor hormonal dan 
nutrisi.



� Berhubungan dengan nutrisi

i. Faktor Antenatal
� Ibu hamil perokok 10 batang /hari menyebabkan bayi 
berat lahir rendah (BBLR) dan resiko mortalitas, 
morbiditas, perkembangan terlambat.morbiditas, perkembangan terlambat.

j. Faktor-faktor Lain
� Gangguan emosi Mempengaruhi:

- Hipotalamus

- Gangguan metabolisme

- Kenaikan Steroid



a. Genital
�Bentuknya Sigmoid (seperti huruf S)
�Mula-mula cepat, menurun, cepat, 

puncak.
Pola Generalis meliputiPola Generalis meliputi
- Semua alat genital,kecuali uterus dan 

Ovarium
- Sistem respirasi / pernafasan
- Sistem pencernaan
- Sistem peredaran darah
- Tiroid, ginjal
- Tulang, otot



b. Neural

- Cepat pada infant dan Juvenil satu

- Usia 5 tahun 90%

- Usia 10 tahun 95%

Pola Neuralis

- Otak, Bola mata

- Mendula spinalis

- Ukuran Dimensi kepala- Ukuran Dimensi kepala

c.Lemphoid

- Cepat pada infant dan juvenil

- Volume teresar prepubertas menurun sampai postpubertas

/dewasa

Pola Lymphoid

- Thymus (usus buntu)

- Jaringan Lymphoid, lymphonedus (pertahanan) dan 
Tonsil (amandel) 
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Hasil akhir pertumbuhan Abnormal (Deformasi)

Macam

a. Deformasi Artificial (dibuat)

b. Deformasi Non Artificialb. Deformasi Non Artificial

1).  Pada bagian tubuh tertentu

2).  Menyeluruh



� Pada Kaki
Wanita cina kaki lebih kecil karena selama masa pertumbuhan di 

kenakan sepatu berukuran kecil.

� Pada Kepala
#  Bangsa Indian perlakuan terhadap kepala selama masa pertumbuhan

#  Bentuk kepala bermacam-macam

a.  Tipe Frontale (depan)a.  Tipe Frontale (depan)

Perlakuan bagian frontal kepala di taruh papan, bentuk dahi datar

b. Tipe Occipital (belakang)

Perlakuan papan pada os occipital, bentuk bagian occipital kepala 
datar

c.  Tipe Fronta-Occipital

Perlakuan papan pada fronta-occipital, bentuk kepala melebar ke 
samping 

dan atas

d.  Tipe Anguler

Perlakuan memberi ikatan melingkar, bentuk terjadi sulcul di 
kepala

e.  Tipe Platybasia
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� Pada bagian tertentu misal kepala 

karena kelainan patologis yaitu hidrocephalus dan microcephalus 
disebabkan synostosis sutura lebih awal (penutupan).

contoh bentuk kepala Trigono-Sephal

Dari atas bentuk segitiga synostosis sutura antara os frontale kanan 
dan kiri

hasil dahi sempit, pertumbuhan kearah samping dan belakang

� Gangguan Menyeluruh� Gangguan Menyeluruh

- Kelainan genetik: Turner Syndrome, Down Syndrome

- Kelainan hormonal: Aczomegali, Gigantisme

� Tubuh Pendek:Tinggi badan di bawah tinggi badan orang seusianya

Penyebab: Pertumbuhan dan Adolesen terlambat

Ciri: - Pria lebih besar dari wanita

- Lahir normal pertumbuhan tinggi terlamabat terhadap umur 

kronologis

- Tidak ada kelainan endokrin

- Riwayat keluarga berpengaruh



� Tubuh Pendek Familier

Ciri: - Sesuai dengan pola pertumbuhan seluruh 
anggota 

keluarga

- Kecepatan pertumbuhan normal

- Tidak ada kelainan endokrin

� Kelainan Endokrin (defisiensi hormon)

Ciri:- Pertumbuhan cebol

- Pria lebih besar dari pada wanita

- Terlihat mulai umur umur 4-5 tahun

- Paras kekanakan, pertumbuhan gigi 

terlambat

- Kecerdasan biasa



� Sindrom down
- Kelainan genetik pada kromosom autosom
- Dapat dijumpai pada pria dan wanita
- Kelebihan kromosom autosom no. 21
- Jumlah kromosom 47
- Ciri-ciri:

- Tubuh kelihatan pendek

- Muka bentuk membulat

- Kelopak mata atas mempunyai lipatan mirip orang 
mongol 

(dulu disebut Mongoloid)(dulu disebut Mongoloid)

- Iris mata berbintik-bintik

- Mulut biasanya  selalu terbuka ujung lidah yang 
membesar 

keluar

- Hidung lebar dan datar

- Pada telapak tangan hanya terdapat sebuah garis 
horisontal

- Ibu jari kaki dan jari kedua tidak rapat

- Kelainan jantung

- IQ rendah (20-50)

- Wajah selalu gembira.
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