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PENDAHULUAN

Neurology berasal dari 2 kata 

yaitu: 

a) Neuron yang berarti saraf

b) Logia yang berarti ilmu

Neurology adalah ilmu yang 

mempelajari tentang saraf

Sistem yang melibatkan saraf 

adalah Sistem Saraf



SISTEM SARAF
terbagi menjadi 2 macam

•terdiri atas : otak dan 
medulla spinalis

Sistem 
Saraf 
Pusat

•Terdiri atas: saraf 
kranialis, saraf spinalis

Sistem 
Saraf 
Tepi



SISTEM SARAF

 Sistem Saraf 

Pusat

 Sistem Saraf 

Tepi



FUNGSI SISTEM SYARAF



Central Nervous System

Sistem Saraf Pusat (SSP) dibagi
menjadi dua bagian:

Encephalon (otak)

Spinal Cord



Diselubungi meninges yang 

dibentuk oleh 3 lapisan dari luar

ke dalam yaitu :
1. Dura mater: tebal dan keras

Cavum Sub Durale (menempel di tulang)

2. Arachnoid: tipis dan lunak

Cavum Sub Arachnoid (kaya pembuluh 
darah)

3. Pia mater: tipis dan lunak (menempel di 
otak dan medulla spinalis)



MENINGES

 Di dalam meninges terdapat cairan cerebrospinalis (cerebrospinal 

fluid/ CSF) guna merendam benturan



CAIRAN SEREBROSPINAL

Terdapat di dalam ventrikel
otak

Dibentuk oleh: plexus 
choroideus

Penimbunan: Hidrocephalus

Fungsi: - bantalan pengaman
- Metabolisme jaringan

Sistem Saraf Pusat (SSP)



Secara sederhana:



Otak dibagi lima sub bagian

 Telencephalon: hemisper cerebri dexter

et sinister

 Diencephalon: thalam-encephalon dan

hipothalamus

Mesencephalon: corpora quadrigemina

dan pedunculus cerebri

Myelencephalon: medula oblongata

Metencephalon: pons dan cerebellum



PEMBAGIAN OTAK



Pembagian Berdasarkan

Posisi:

Prosencephalon (otak depan)

- Diencephalon

- Telencephalon

Mesencephalon (otak tengah)

Rhombencephalon (otak

belakang)

- Myelencephalon

- Metencephalon



Rhombencephalon Mesencephalon Proencephalon

Myelencephalon Metencephalon Diencephalon Telencephalon

Medulla Oblongata Pons Tectum Epithalamus

Hemisphere 

Cerebri

Ventricel IV caudal Cerebellum Tecmentum Thalamus Pallium

Ventricel IV rostral Substantia Nigra Hypothalamus Corpus striatum

Cerebral Crura Ventricel III Ventricel lateral

Aquaductus sylvus

Rhiencephalon

Lobus olfactorius

Lobus piriformis

Lobus piriformis

Hippocampus

Fornix

Corpus Callosi



VENTRIKEL PADA OTAK

 Ventrikel otak merupakan celah kosong  yang berisi cairan 

cerebrospinalis

 Terdapat 3 ventrikel



VENTRIKEL PADA OTAK

 Ventrikel lateral : terdapat di antara corpus collosum dan fornix



VENTRIKEL PADA OTAK

 Ventrikel lateral (ventrikel I) memiliki cornu anterior, cornu 

posterior , dan cornu inferior



VENTRIKEL PADA OTAK

 Ventrikel I dan III dihubungkan oleh foramen interventricular

 Ventrikel III: terdapat di ventral dari thalamus



VENTRIKEL PADA OTAK

 Ventrikel IV: terdapat di antara medula oblongata dan 

cerebellum

 Ventrikel III dan IV dihubungkan oleh Aquaductus cerebralis



1.PROENCEPHALON

1.1 Telencephalon= 
Cerebrum=otak besar

A. HEMISPHERE CEREBRI

- merupakan struktur terbesar dari otak, 
bagian lateral dan dorsal membentuk
gyrus dan sulcus.



Pembagian Lobus Cerebri

 Lobus Frontal : terkait emosi, pergerakan, bicara 

dan akal

 Lobus Parietal : terkait pergerakan, orientasi, 

pengenalan, dan penerjamahan rangsangan

 Lobus Occipital : terkait proses penglihatan

 Lobus temporal : terkait memori, bicara dan 

pengenalan dan respon terdapat stimulis 

pendengaran





POTONGAN SAGITAL

 Potongan Sagital  adalah potongan yang sejajar sumbu panjang

MEDIAL VIEW



POTONGAN CORONAL

 Potongan Coronal  adalah potongan yang sejajar sumbu lebar



CEREBRUM

 Pada Cerebrum 

terdapat lekukan ke 

dalam yang disebut 

Fissura

 Pada permukaan 

cerebrum luar 

terdapat 7 buah 

fissura, yaitu:

a. F. lateralis sylvii (1) , 

dilateral dan 

terdapat 3 cabang 

b. F. suprasylvia (7) 

terdapat di dorso-

lateral



CEREBRUM

c. F. presylvia (5) 

terdapat di latero-

cranial

d. F. marginalis 

e. F. entomarginalis  

f. F. ectomarginalis (8) 

terdapat dorsal

g. Sulcus rhinalis (6), 

lekukan yang 

memisahkan 

cerebrum dan brain 

stem

CEREBRUM

Brain stem



F. Marginalis dan F. 

entomarginalis

 F. marginalis terdapat di caudal

 F. entomarginalis terdapat di medial  F. marginalis



Fissura yang terdapat 

di Medial Cerebrum
 Pada medial cerebrum terdapat 4 fissura yaitu:

a. F. calloso-marginalis, mengelilingi corpus collosum



b. F. transversa: tegak lurus dengan F. calloso-marginalis



a. F. sublimbic : terdapat di bawah F. calloso-marginal



B. Ventricel lateral

Cavum ventricel lateralis bagian depan dan dorsal
cembung, sedangkan ventral cekung oleh adanya
nucleus caudatus dan corpus callosi. Bagian
ventricel terletak hippocampus, dinding lateral,
rostral dan ventral dibentuk oleh lobus temporalis
cerebri.



C. RHIENCEPHALON

Bulbus olfactorius (paling rostral dari
rhiencephalon)

- Lobus ini lamina cribosa di os. Ethmoidale, 
dan mengeluarkan serabut syaraf
olfactorius (penciuman) yang ujungnya
mencapai mucosa nasalis.

-Bagian caudal bulbus olfactorius
membentuk tangkai (striae) yang disebut
tractus olfactorius (medialis dan lateralis). 
Diantara kedua tractus membentuk
trigonom olfactorius





Lobus piriformis

 Bagian paling 
ventral dari
rhiencephalon. 

 Bagian depannya
terdapat ujung dari
chiasma opticus
yang mengarah ke
caudal.





 Ujung dari tractus 

olfactorius (a) melanjut 

ke cranial menjadi 

bulbus olfactorius (b)

 Pertemuan nervus 

opticus dexter dan 

sinister membentuk 

chiasma opticus (c)

 Dari pedunculus 

cerebralis (d), keluar 

n.oculomotorius (III) 
dan n. trochlear (IV)

(a)

(b)

(c)

(d)



Corpus callosi

adalah comisura terbesar pada otak, 
terletak tepat di bidang medial 
menghubungkan kedua sisi hemisphere 
cerebri. Ujung depan dan belakang yang 
membulat masing-masing dinamakan genu
dan splenium

Hippocampus

Terletak di rostral dari genu corpus callosum

Fornix

Adalah bagian comisura dari hippocampus. 
Posisinya di bagian ventral dari splenium
corpus callosi
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Potongan melintang



1.2 Diencephalon (otak depan bagian

ventral)

A. STRIA HABENULA THALAMUS

adalah bagian di garis median

dari dorsal diencephalon. Ujung

stria disebut comisura habenula,

tepat dibelakangnya terdapat

corpus pineale



B. EPITHALAMUS/EPIPHYSE (Corpus Pineale)

 Terletak pada dorsal diencephalon pada
batas caudal hemisphere.

 Di belakangnya terdapat corpora 
quadrigemina yang merupakan bagian
tengah otak

 Terdapat corpus choroideus tempat
pembentukan cairan serebrospinal

C. THALAMUS

 terletak di paramedian sebelah dorsal 
diencephalon dan dikelilingi oleh fornix di 
rostral, hippocampus di dorsal, corpus 
pinnealis di medial, lamina tecti di caudal 
dan oleh habenula di lateral.

 berfungsi: menerima dan mendistribusi
rangsang
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Potongan melintang



D. HYPOTHALAMUS

1. Chiasma opticus (Para Optica) nervus opticus

merupakan batas depan diencephalon, 
mempunyai tractus opticus yang menyilang di 
depan pedunculus cerebri, namun ujungnya
berakhir di bagian belakang lobus piriformis

2. Hypophysa (Para Intermedia)

di belakang chiasma opticus menggantung
hypophysa pada tangkai infundibulum. Tempat
keluarnya tangkai dari ventral hemisphere 
dinamakan tuber cinereum (sentra dingin) 
merupakan batas akhir dari diencephalon 
ventral, yang memiliki corpus mamillaris (sentra
panas) di ujung caudalnya

Ventricel III

Cavum ventriculus III meluas di bidang
median,lateral, ventral thalamus 



Fungsi Khusus Hipothalamus

 Pengaturan kardiovaskuler

 Pusat Penglihatan

 Pusat vasomotorik

 Pusat Respirasi

 Pengaturan suhu tubuh

 Pengaturan makan

 Pengendalian fungsi endokrin

(hormonal)



2. MESENCEPHALON (OTAK 

TENGAH)

2.1 Corpora quadrigemina

Disebut juga tectum, terletak di
dorsocaudal mesencephalon
sehingga menjadi atap dari
aquaductus mesencephalon

2.2 Pedunculus cerebri

disebut juga crura cerebri. Posisinya
di bagian terendah mesencephalon, 
tepat di batas belakang
diencephalon



Corpora quadrigemina

Pedunculus cerebri



3. RHOMBENCEPHALON

(OTAK BELAKANG

3.1 Metencephalon
A. PONS

Berbentuk membulat, tranversal, simetris di
kedua sisi midventral metencephalon.

Bagian caudal pons melebar ke orah corpus
trapezoideum yang terletak di belakangnya.

Bagian rostral yang mengarah ke pedunculus
cerebri tampak menyempit.

Pons dan medulla oblongata ke arah dorsal
akan berhubungan dengan cerebellum melalui
pedunculus cerebri.

Dari pons keluar n. trigeminal



B. CEREBELLUM (otak kecil)

Cerebellum atau Otak Kecil terdapat di 
Caudal dari Cerebrum

 Fungsi : koordinasi pergerakan, postur dan 
keseimbangan 

- Berbentuk membulat dan melebar ke
samping melindungi pons dan medula
oblongata. Lobus cerebellum pada kedua sisi
lateral membentuk hemisphere cerebelli.
Lobus-lobusnya bergelung-gelung seperti
cacing sehingga disebut vermis cerebelli
(tampak lateral).

- Pedunculus cerebelli menghantarkan
berbagai serabut syaraf dari spinal cord dan
medulla oblongata ke cerebellum.

- Bentukan cerebellum yang serupa
denganpohon seringkali disebut arbor cerebelli
(tampak medial).







Cerebellum

 Cerebellum terbagi 

menjadi 3 bagian:

a. Vermis

b. Hemisperium

c. Flocculus



Cerebellum

 Cerebellum terbagi 

menjadi 3 lobus :

a. Lobus anterior

b. Lobus posterior

c. Lobus   

Flocculonodular



Cerebellum

 Cerebellum memiliki 3 

fissura yaitu:

a. Fissura primer

b. Fissura horizontal

c. Fissura posterior



C. VENTRICEL IV
 Merupakan cavum di bawah

cerebelli

atapnya dibentuk oleh medulalry
rostral dan caudal serta plexus
choiroideus, dinding bagian lateral
dan ventral dibentuk oleh
pedunculus cerebelli

bagian cranial berhubungan
dengan aquaductus
mesencephalon



3.2 Myelencephalon
A. Medulla Oblongata 

 menempati posisi otak paling belakang
diantara pons dan medulla spinalis

Medulla oblongata sendiri di sisi lateral 
mengeluarkan saraf:

a. n. glosso pharyngeal (IX)

b. n. vagus (X)

c. n. accesorius (XI)

d. n. hypoglossus (XII)



B. Corpus trapezoideum

Berupa pita transversal, bagian midventral tertutup
oleh pyramids yang membujur longitudinal 
mencapai separuh hingga sepertiga medulla 
oblongata 

corpus trapezoideum yang mengeluarkan n. facial 
(VII) dan n.acousticus (VIII) 

C. Pyramids

merupakan penonjolan gilig pada garis tengah
mulai dari bagian corpus trapezoideum hingga
sebagian medulla oblongata

Pyramid mengeluarkan n. abducent (VI)







Adalah bagian dari CNS pada
bagian belakang otak yang 
menempati vertebral canal

Bagian akhir cranial dari spinal 
cord berlanjut menjadi medulla 
oblongata pada foramen 
magnum

Bagian akhir caudal dari spinal 
cord bervariasi pada tiap spesies
mulai dari vertebrae lumbar 
sampai sacral



MEDULLA SPINALIS

 Medulla spinalis 

terdapat di dalam 

foramen vertebralis

 berkaitan erat dengan 

gerak refleks



MEDULLA SPINALIS

 Di ujung caudal dari 

medulla spinalis 

membentuk bentukan 

seperti ekor kuda 

(cauda equina)



PEMBAGIAN MEDULA 

SPINALIS





Pada potongan melintang spinal cord dibagi

menjadi gray matter (subst. grysea) terletak

pada bagian dalam yang tersusun dari sel-sel

syaraf, dan white matter (subst. alba) terletak

pada bagian superficial yang tersusun dari

serabut-serabut syaraf







Grey matter

Terdiri atas: 
soma (badan) 
sel dan prosesus 
neurons dan sel 
glial

Dorsal columna: 
afferent somatik 
dan otonom

White matter

Berada pada bagian 
superfisial medula spinalis 
dan mengelilingi grey 
matter

Terdiri atas: serabut 
ascending bermyelin dan 
serabut saraf descending

Selubung myelin dibentuk 
oleh oligodendrosit 
(warna putih)







ANESTESI EPIDURAL

 Anestesi epidural: 

anestesi (pembiusan) 

melalui injeksi 

anestetika (obat bius) 

pada Medulla spinalis 

melalui celah antara 

processus spinoos





 PERIPHERAL 
NERVOUS SYSTEM

terdiri dari syaraf
dan ganglion 
yang terhubung
dengan sistem
syaraf pusat

dan disusun oleh
cranial nerves
dan spinal nerves



I.Peripheral nervous system

 Terdiri dari sejumlah spinal nerves 
(tergantung spesies) dan 12 cranial 
nerves 

 Setiap spinal nerve menempel pada
spinal cord di dua tempat yaitu
Ventral (motor root)  dan dorsal 
(sensory root) yang akan bergabung
kembali dan membentuk spinal nerve 
yang muncul melalui foramen 
intervertebralis

 Setiap syaraf perifer adalah gabungan
dari serabut syaraf yang mempunyai
bermacam komponen fungsional.





 Berdasarkan fungsinya syaraf perifer

dibagi :

1. EFFERENT atau serabut motorik, yang 

membawa impuls dari sistem syaraf

pusat ke otot atau organ yang lain

2. AFFERENT atau serabut sensorik, yang 

membawa impuls ke sistem syaraf

pusat

 Setiap syaraf spinal mempunyai komponen fungsional yang 

terdiri dari serabut-serabut yang yang mampu membawa

impuls somatik dan visceral afferent, serta impuls somatik

efferent dan visceral efferent 



General somatic afferent mengirimkan
impuls yang berasal dari dunia luar dan
memberikan informasi kepada tubuh
tentang kondisi lingkungan seperti rasa 
sakit, suhu, sentuhan, tekanan, 
penglihatan, suara, rasa (exteroceptive) 

General visceral afferent mengirimkan
impuls impuls dari viscera, 
glandula,pembuluh darah, dan
membran mucosa

General somatic efferent mengirimkan

impuls motorik ke otot skelet

General visceral efferent mengirimkan

impuls (autonomic) jaringan glanduler

dan otot polos



 Ada 4 serabut yang terdapat di dalam syaraf

spinal

1. Special Visceral Efferent (SVE) otot lurik – digesti-

respirasi

2. Special Visceral Afferent (SVA) perasa dan

mukosa olfaktorius

3. Special Somatic Afferent (SSA) penglihatan, 

pendengaran dan keseimbangan

4. Special Somatic Efferent (SSE) membawa impuls

motorik (autonomic) ke otot dan viscera dan

impuls sekretorik ke glandula





Autonomic

sistem syaraf otonomik adalah suatu
sistem syaraf yang diatur dan
dipengaruhi oleh bermacam impuls
sensorik.

syaraf otonomik diluar sistem syaraf
berbentuk simpul disebut ganglion 
yang terletak disepanjang sisi
ventrolateral dari vertebrae.

General visceral efferent=autonomik
nervous system.



General visceral efferent=autonomik
nervous system 

secara struktural masing-masing
bagian dari sistem syaraf otonomik
terdiri dari dua rantai neuron. Neuron 
pertama mempunyai badan sel di 
columna visceral efferent dari otak
dan spinal cord(neuron 
preganglionic), neuron kedua
berlokasi pada suatu ganglion diluar
otak dan spinal cord (neuron post 
ganglionic)= dari ganglion ke efektor



 Stimulasi parasimpatik (aktivitas spesifik/lokal

bekerja untuk melambatkan jantung, konstriksi
pupil, meningkatkan peristaltik dan
mengosongkan kandung kemih dan rectum

 Stimulasi simpatik (aktivitas luas/sistemik)

stimulasinya menimbulkan dilatasi pupil, 
meningkatkan detak jantung, meningkatkan
tekanan darah dan aliran darah ke otot, 
meningkatkan respirasi dan disaat yang sama
menurunkan peristaltik (mirip epinefrin)

Kedua sistem diatas dikontrol langsung oleh
hipothalamus yang merupakan pusat dari sistem
syaraf otonomik



CRANIAL NERVES 



SARAF KRANIALIS

 Saraf kranialis : nervus yang berasal dari 

Otak

 Terdapat 12 macam saraf kranialis

I. N. OLFACTORIUS II. N. OPTICUS III. N. OCULOMOTORIUS

IV. N. TROCHLEAR V. N.TRIGEMINAL VI. N. ABDUCENT

VII. N. FACIAL VIII. N. ACOUSTIC
IX.N.GLOSSO-

PHARYNGEAL

X. N. VAGUS XI. N. ACCESORIUS XII. N. HYPOGLOSSUS



SARAF KRANIALIS

I. N. OLFACTORIUS 

Sifat : Sensorik

Berfungsi :

Mendeteksi bau

II. N. OPTICUS

Sifat : Sensorik

Berfungsi :

mentransimisikan 
penglihatan



SARAF KRANIALIS

III. N. OCULOMOTORIUS

Sifat : motorik

Berfungsi :

pergerakan mata  dan 

palpebrae

IV. N. TROCHLEAR

Sifat : motorik

Berfungsi :

pergerakan mata (otot mata 

bagian atas, musculus 

obliquus superior)



SARAF KRANIALIS

V. N. TRIGEMINAL

Sifat : mixed

memiliki cabang:

a. N. opthalmicus

b. N. maxillaris

c. N. mandibullaris

Berfungsi :

sensor dan motorik otot 

wajah, maxila dan 

mandibula



SARAF KRANIALIS

VI. N. ABDUCENT

Sifat : motorik

Berfungsi :

pergerakan mata (otot mata 

bagian lateral dan bawah, 

musculus rectus lateralis)



SARAF KRANIALIS

VII. N. Facial

Sifat : motorik

Berfungsi :

menstimulasi motorik 

musculus bagian wajah



SARAF KRANIALIS

VIII. N. ACOUSTICUS

Sifat : sensorik

Berfungsi :

- menerima stimulus suara

- mengatur keseimbangan



SARAF KRANIALIS

IX. N. GLOSSO-PHARYNGEAL

Sifat : mixed

Berfungsi :

- Menerima sensasi rasa

- Menstimulasi salivasi



SARAF KRANIALIS

X. N. VAGUS

Sifat : mixed

Berfungsi :

- Mengatur tekanan darah

- Menginervasi ke trache dan 

esofagus

- Menginervasi organ-organ 

dalam



SARAF KRANIALIS

XI. N. ACCESORIUS

Sifat : motorik

Berfungsi :

- Menginervasi daerah 

scapula



SARAF KRANIALIS

XII. N. HYPOGLOSSAL

Sifat : motorik

Berfungsi :

- Mengatur pergerakan lidah



REVIEW







SARAF SPINALIS



SARAF SPINALIS

 SARAF SPINALIS : saraf keluar dari medulla spinalis di sepanjang os 

vertebrae



DORSAL ROOT – VENTRAL 

ROOT

 Medulla spinalis mengeluarkan serabut saraf melalui dorsal 

root dan ventral root





Motorik-Sensorik

•Saraf 
sensorik

Dorsal 
root

•Saraf 
motorik

Ventral 
Root



SARAF SIMPATIK DAN 

PARASIMPATIK

 Nervus spinalis 

membentuk : 

Sistem Saraf 

Simpatik

 Nervus kranialis  

membentuk: 

Sistem Saraf 

Parasimpatik

 Efek saraf 

simpatik dan 

parasimpatik 

saling 

berlawanan



SARAF SIMPATIK

 Sistem Saraf simpatik 

berasal dari saraf 

spinalis

 Ganglion terdapat di 

dekat medulla spinalis

 Saraf simpatik dimulai 

dari saraf spinalis 

thoracalis I hingga saraf 

spinalis lumbalis 3 



SARAF PARASIMPATIK

 Saraf parasimpatik 

berasal dari nervus 

kranialis dan 

n.spinalis sacralis

 Ganglia terdapat 

di dekat organ
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