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Modul ini singkron dengan Aplikasi Android, Download melalui Play Store di HP Kamu,  ketik di pencarian 

 
sbl2reproduksi 

 
Jika Kamu kesulitan, Tanyakan ke tentor bagaimana cara downloadnya. 

Aplikasi ini berjalan dengan Koin yang bisa didapatkan di Info SMS absensi siswa ketika Kamu absen di 
Bimbel dengan Kartu. Tanyakan ke Tentor bagaimana cara mengaktifkan aplikasi ini.  

Have Fun And Enjoy It! 
 

 
SISTEM REPRODUKSI PADA MANUSIA 

ORGAN-ORGAN PENYUSUN SISTEM 
REPRODUKSI MANUSIA 

 
1. Sistem Reproduksi Pria 
 a. Testis (buah zakar) 

Jumlah 1 pasang, terdapat dalam kantong 
pelindung yang disebut skrotum dan 
terletak di luar dan di bawah rongga pelvis. 
Testis berfungsi menghasilkan hormon 
testosteron dan sel kelamin jantan 
(spermatozoa). Hormon testosterone 
berfungsi untuk menimbulkan tanda-tanda 
kelamin sekunder pada pria, di antaranya: 
tumbuhnya kumis, suara membesar, dada 
tumbuh bidang dan lain-lain. 

 b. Saluran reproduksi 
Saluran reproduksi pada pria terdiri atas: 1) 
Epididimis, merupakan tempat 
pendewasaan (pematangan) dan 
penyimpanan sperma. Epididimis berupa 
saluran yang berkelok-kelok yang terdapat 
di dalam skrotum. 2) Vas deferens (saluran 
sperma), merupakan kelanjutan dari saluran 
epididimis, berfungsi menyalurkan sperma 
ke uretra. 3) Uretra, kelanjutan dari vas 
deferens, berfungsi untuk menyalurkan 
sperma keluar dan merupakan saluran urine 
dari kandung kemih menuju ke luar. 

 c. Penis 
Merupakan alat kelamin luar, berfungsi 
untuk alat kopulasi, yaitu untuk 
memasukkan sperma ke dalam saluran 
reproduksi pada wanita. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 d. Kelenjar yang terdapat pada pria 
  1) Vesika seminalis 

Kelenjar ini menghasilkan cairan yang 
pekat berwarna kuning, mengandung 
makanan yang merupakan sumber 
energi untuk pergerakan sperma. 

  2)  Kelenjar prostat 
Merupakan kelenjar penghasil semen 
terbesar, bersifat encer dan berwarna 
putih, berisi makanan untuk sperma. 

  3)  Kelenjar bulbourethralis 
Kelenjar ini terdapat di sepanjang 
uretra, berfungsi mensekresi cairan 
lendir bening yang menetralkan cairan 
urine yang bersifat asam yang 
tertinggal pada uretra. 

 
2. Sistem Reproduksi Wanita 

Organ yang menyusun sistem reproduksi pada 
wanita terdiri atas: 

 a. Ovarium (indung telur) 
Jumlahnya 1 pasang, terletak di dalam 
rongga perut, berfungsi untuk pembentukan 
sel telur dan menghasilkan hormon 
estrogen dan progesteron. Pembentukan sel 
telur terjadi melalui pembentukan folikel. 
Hormon estrogen berfungsi untuk 
menimbulkan tanda-tanda kelamin 
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sekunder pada wanita, di antaranya: 
payudara membesar, suara semakin tinggi, 
kulit semakin halus, panggul membesar dan 
lain-lain. 
 

 b.  Saluran reproduksi, terdiri atas: 
  1) 1 pasang corong infundibulum, 

berfungsi untuk menangkap sel telur 
dari ovarium. 

  2) 1 pasang tuba falopii atau oviduk, 
merupakan saluran telur, berfungsi 
sebagai tempat terjadinya fertilisasi 
(pembuahan). 

  3) Uterus (rahim), berfungsi sebagai 
tempat perkembangan dan 
pertumbuhan janin. 

  4) Vagina, organ untuk kopulasi dan 
melahirkan. 

  5) Alat kelamin luar, umumnya 
dinamakan vulva, terdiri atas labia 
mayora, labia minora dan klitoris. 

 
Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan 
dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari 
ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi sel telur 
ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke 
saluran fallopi, di saluran inilah terjadi pembuahan. 
Bila sel telur telah dibuahi menjadi zigot dan zigot 
berkembang menjadi embrio yang kemudian 
menempel pada dinding rahim melalui plasenta dan 
berkembang di dalam rahim. 
 
Penyakit pada Sistem Reproduksi Manusia 
1. AIDS 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome), Acquired berarti diperoleh, Immuno 
Deficiency berarti kekebalan yang rapuh dan 
Syndrom berarti penyakit, sehingga pengidap 
AIDS mudah sekali terserang penyakit yang 
berbahaya. 

 a. Penyebab AIDS 
AIDS disebabkan oleh virus, yang diberi 
nama HIV (Human Immuno Deficiency 

Virus), virus ini menyerang sel darah putih 
tertentu, dimana sel darah putih berfungsi 
sebagai system kekebalan tubu yaitu 
menangkal infeksi atau serangan penyakit 
terhadap tubuh. Apabila virus HIV 
bersarang dalam sel darah putih dan 
merusak sel darah putih maka tubuh akan 
menjadi lemah dan mudah terserang 
penyakit. 

 b. Penularan AIDS 
Virus HIV dapat berpindah dari seseorang 
ke orang lain atau dengan kata lain penyakit 
AIDS dapat menular. Penularan AIDS tidak 
menyebar melalui udara, atau karena 
berjabat tangan dengan penderita AIDS 
juga tidak menular melalui peralatan makan 
penderita AIDS. Tetapi virus HIV dapat 
menular masuk ke tubuh orang lain melalui 
transfusi darah (donor darah seseorang 
yang terinfeksi HIV) atau melalui alat-alat 
yang menyebabkan luka, seperti jarum 
suntik, jarum infus, dapat juga melalui 
kontak seksual. 

 c. Pencegahannya 
Sampai sekarang belum ditemukan cara 
pengobatan yang efektif pada penderita 
AIDS, oleh karena itu akan lebih baik bila 
kita berusaha menghindari penyakit ini 
dengan cara mencegah penularan virus 
HIV, antara lain: 

  1) Menggunakan jarum suntik yang steril 
dan jarum yang sekali pakai lalu 
dibuang. 

  2) Memeriksa darah sebelum transfusi 
darah, sehingga darah dapat dipastikan 
tidak terinfeksi virus HIV. 

  3) Hanya melakukan kontak seksual 
dengan pasangannya yang sah. 

 
2. Gonorea 

Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria 
gonorrhoeae. Bakteri ini dapat ditularkan 
melalui kontak seksual. Penderita gonorea akan 
merasakan sakit pada saat urinasi, kadang-
kadang urine mengeluarkan nanah 

 
3. Sifilis 

Sifilis disebabkan oleh sejenis bakteri 
Treponema pallidium, bakteri ini biasa 
ditularkan melalui kontak seksual, namun 
demikian bakteri ini juga dapat ditularkan 
melalui jalan lain, misalnya bayi yang 
dilahirkan dari ibu penderita sifilis. 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 

 
Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 
Soal Pilihan Ganda  
1. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada 

pria secara urut . . . . 
a.  testis, vas deferens, epididimis, uretra, 

penis 
b.  testis, epididimis, vas deferens, uretra, 

penis 
c.  testis, uretra, vas deferens, epididimis, 

penis 
d.  testis, epididimis, uretra, vas deferens, 

penis 
 

2. Fungsi testis adalah . . . . 
a. penghasil sperma   
b. penghasil ovum 
c. saluran sperma   
d. alat kopulasi 
 

3. Fungsi ovarium adalah . . . . 
a. penghasil sperma   
b. tempat terjadinya fertilisasi 
c. penghasil ovum   
d. tempat pertumbuhan zigot 
 

4. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium 
disebut . . . . 
a. menstruasi    
b. fertilisasi 
c. ovipar     
d. ovulasi 
 

5. Berikut adalah penyakit yang dapat 
mengakibatkan menurunnya sistem 
kekebalan tubuh seseorang . . . . 
a. AIDS  
b. herpes   
c. gonore   
d. sifilis 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/
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Untuk soal nomor 6 sampai nomor 8 perhatikan 
gambar saluran reproduksi pada wanita di 
bawah ini. 

 
6. Oviduk dan uterus berturut-turut ditunjukkan 

oleh gambar nomor  . . . 
a. 1 dan 2   
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3   
d. 2 dan 4 
 

7. Tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan oleh 
gambar nomor . . . . 
a. 1   
b. 3   
c. 2   
d. 4 
 

8. Setelah terjadi fertilisasi, kemudian zigot 
tumbuh menjadi embrio, embrio kemudian 
akan menempel dan tumbuh pada nomor . . . . 
a. 1   
b. 2   
c. 3   
d. 4 
 

9. Bakteri berikut dapat menyebabkan penyakit 
sifilis adalah . . . . 
a. Neisseria gonorrhoeae   
b. Trypanosoma gambiense 
c. Treponema palladium   
d. Eschericia coli 
 

10. Pernyataan berikut adalah usaha untuk 
mencegah penularan virus HIV, kecuali . . . . 
a.  menggunakan jarum suntik yang steril 

dan sekali pakai 
b.  peralatan operasi harus steril 
c.  tidak perlu melakukan donor darah 
d.  memeriksa darah sebelum melakukan 

transfusi darah 
 

11. Di dalam penis terdapat saluran yang disebut 
uretra. Saluran ini berfungsi untuk . . . . 
a.  saluran sperma dan urine  
b.  penghasil sperma dan hormon 
c.  penghasil sperma dan urine  
d.  saluran sperma dari testis ke kantong 

sperma 
 

12. Masa pubertas ditandai dengan dihasilkan 
dan dikeluarkannya . . . . 
a.  sperma oelh individu jantan atau sel telur 

oleh individu betina 
b.  testosteron oleh testis dan estrogen oleh 

ovarium 
c.  testosteron dan FSH   
d.  FSH dan LH 
 

13. Selaput pembungkus embrio salah satunya 
adalah amnion yang mempunyai fungsi . . . . 
a. melindungi ibu dan janin 
b. pertukaran zat antara ibu dan janin 
c. melindungi embrio dari benturan 
d. memberi makanan dan O2 pada embrio 
 

14. Penghubung antara ibu dan embrio adalah . . .  
a. plasenta   
b. amnion   
c. khorion  
d. yolk 
 

15. Yang dimaksud ovulasi adalah . . . . 
a. pembuahan sel telur oleh sperma 
b. pembentukan sel telur oleh folikel 
c. pelepasan sel telur dari ovarium 
d. pembentukan folikel awal 
 

16.  Berikut ini yang bukan termasuk organ 
reproduksi pada pria adalah .... 
a. testis    
b. tuba fallopi 
c. vas deferens   
d. penis 
 

17.  Berikut ini yang termasuk organ reproduksi 
pada wanita adalah .... 
a. testis     
b. vas deferens 
c. vagina    
d. penis 
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Untuk menjawab soal nomor 18 – 20, perhatikan 
gambar berikut. 
18.  Bagian yang bernomor 1, 2, dan 3 secara urut 

adalah .... 

 
a. uterus, vagina, tabung fallopi 
b. rektum, uterus, vagina 
c. ovarium, uterus, vagina 
d. vagina, rektum, uterus 
 

19.  Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh 
nomor .... 
a. 1   
b. 2   
c. 3   
d. 4 
 

20.  Organ yang ditunjukkan nomor 2 berfungsi 
untuk .... 
a.  menghasilkan sel telur 
b.  organ pertumbuhan dan menghasilkan 

bayi 
c.  tempat pertumbuhan dan perkembangan 

embrio 
d.  menggerakkan ovum ke arah rahim 
 

21. Selain menghasilkan sel sperma, testis juga 
berfungsi sebagai tempat pembentukan 
hormon .... 
a. insulin     
b. estrogen  
c. progesterone  
d. testesteron 
 

22. Seorang wanita sudah tidak produktif untuk 
bereproduksi yang ditandai dengan tidak 
mengalami menstruasi disebut .... 
a. oogenis   
b. permatogenesis   
c. ovulasi   
d. menopause 
 

23. Selaput yang membatasi ruangan terdapatnya 
embrio dan menghasilkan getah berupa air 
ketuban disebut .... 
a. alantois   
b. amnion   
c. korion   
d. salkus vitellinus 
 

24. Penyakit pada sistem reproduksi yang 
disebabkan virus adalah .... 
a. sifilis   
b. gonore   
c. AIDS   
d. herpes genetalis 
 

25. Berikut ini termasuk penyakit pada sistem 
reproduksi, kecuali .... 
a. gonore   
b. sifilis   
c. herpes genetalis  
d. AIDS 
 

26.  Berikut yang bukan alat reproduksi laki-laki 
adalah .... 
a. vulva  
b. epididimis  
c. testis   
d. uretra 
 

27. Alat reproduksi laki-laki yang berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum 
dikeluarkan melalui penis adalah .... 
a. vulva  
b. vas deferens   
c. epididimis  
d. uretra 
 

28. Serviks disebut juga .... 
a. mulut rahim  
b. rahim   
c. saluran telur  
d. indung telur 
 

29. Lapisan rahim paling luar adalah .... 
a. endometrium  
b. parametrium  
c. myometrium  
d. uterus 

30.  Pembentukan sperma pada laki-laki dewasa 
terjadi di .... 
a. tuba fallopi  
b. testis  
c. rahim  
d. ovarium 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 

 
Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/

