
 
 

KAJIAN MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA 

TERINTEGRASI SAINS DAN HUKUM ISLAM 

 

 

SKIRPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh:  

 

RIMA MARYAM 

NPM. 1611060414 

 

 

 

Program Studi: Pendidikan Biologi 
 

 
 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1443 H/ 2022 M 



 
 

 

KAJIAN MATERI SISTEM REPRODUKSI MANUSIA 

TERINTEGRASI SAINS DAN HUKUM ISLAM 

 

 

 

SKIRPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  

Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh:  

 

RIMA MARYAM 

NPM. 1611060414 

 

 

 

Program Studi: Pendidikan Biologi 

 

 

 

Pembimbing: Akbar Handoko, M.Pd.    

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1443 H/ 2022 M 



 
 

ii 

ABSTRAK 

 

     Membahas mengenai integrasi sains dan juga agama artinya 

menyatukan antara sains dan ayat-ayat Al-Qur’an. Sains dan agama 

memiliki perbedaan dalam metodologi dalam menjelaskan kebenaran. 

Metode agama bersifat subyektif, tergantung berdasarkan otoritas 

Nabi ataupun Al-Qur’an. Sedangkan sains bersifat obyektif dengan 

mengandalkan observasi dan interprestasi terhadap fenomena yang 

teramati dan juga dapat terverifikasi. Satu-satunya sumber ilmu 

pengetahuan yaitu Allah SWT. oleh karena itu dalam pandangan Al-

Qur’an, sains dan agama merupakan dua hal yang saling terintegrasi. 

Manusia diperintahkan untuk mempelajari segala ciptaan Allah SWT 

yang berhubungan dengan makhluk atau benda hidup lainnya dengan 

ilmu pengetahuan. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup 

adalah biologi. Salah satu materi biologi yang berkaitan dengan Al-

Qur’an yaitu sistem reproduksi yang berkaitan dalam pembelajaran 

biologi pada matakuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia 

     Kajian pembelajaran ini berisi tujuh pembelajaran yang dibuat 

sedemikian rupa dengan harapan dapat memberikan penguatan bagi 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan pada kegiatan tersebut yaitu 

sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita, kesehatan 

reproduksi pria dan wanita, kontrasepsi, kloning dan bayi tabung serta 

bank sperma.  

 

Kata Kunci: Kajian, Sistem Reproduksi, Sains, Hukum Islam 

  



 
 

iii 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

 Nama  : Rima Maryam 

 NPM  : 1611060414 

 Jurusan  : Pendidikan Biologi 

 Fakultas :Tarbiyah dan Keguruan 

 

    Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Materi 

Reproduksi Terintegrasi Sains dan Hukum Islam” benar-benar 

merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun 

saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang sudah dirujuk 

dan disebutkan dalam footnote dan juga daftar pustaka. Apabila di lain 

waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung 

jawab sepenuhnya ada pada penyusun sendiri. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

     

    Bandar Lampung,      Maret 2022 

    Penulis  

   
    Rima Maryam 

    NPM. 1611060414 

  







 
 

vi 

MOTTO 

 

ۡأُس َشۡيٗبا َولَۡم أَُكۢن بُِدَعآئَِك َربِّ  قَاَل َربِّ إِنِّي َوهََن ٱۡلَعۡظُم ِمنِّي َوٱۡشتََعَل ٱلرَّ

ا  ٤َشقِيّٗ

Artinya: Dia Zakaria berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah 

lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum 

pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku”. 

 

“Terkadang tidak semua kehilangan adalah musibah, namun bisa saja 

itu adalah sebuah keselamatan”  

-Rima Maryam- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Agama dan Sains adalah satu keilmuan yang utuh dan 

berkaitan. Pengetahuan tidak akan lepas dari ilmu Al-Qur‟an dan 

juga Hadits. Namun sebagian ilmuan mengatakan bahwa antara 

sains dan agama berdiri pada posisinya masing-masing, karena 

pada ilmu pengetahuan menggunakan data-data yang empiris guna 

mengetahui kebenaran ilmu tersebut. Sedangkan dalam ilmu 

agama dapat menerima yang bersifat abstrak dan juga tidak pasti 

hanya didasarkan pada variabel berwujud dari kepercayaan 

kepada Al-Qur‟an dan Hadits. 
1
 

      Ilmu pengetahuan pada dasarnya berasal dari Allah SWT. 

manusia hanya bersifat menemukan, tetapi penciptanya tetap 

Allah SWT. Al-Qur‟an tidak membeda-bedakan antara ilmu 

umum yaitu sains, teknologi dan sosial humaniora dengan ilmu-

ilmu agama islam. Baik dari ilmu agama ataupun umum tidak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya karena hakikatnya ilmu-ilmu 

tersebut berasal dari Allah SWT.  
2
 

     Manusia diperintahkan untuk mempelajari segala ciptaan Allah 

SWT yang berhubungan dengan makhluk atau benda hidup 

lainnya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang 

memiliki kaitan erat dengan makhluk hidup dan juga benda hidup 

adalah biologi. Al-Qur‟an telah mengisyaratkan bahwa ilmu 

pengetahuan penting dan menjadikan setiap proses pencariannya 

adalah ibadah, dan di dalam Al-Qur‟an juga sudah dijelaskan 

bahwasanya satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yaitu Allah 

SWT. oleh karena itu dalam pandangan Al-Qur‟an, sains dan 

agama merupakan dua hal yang saling terintegrasi.
3
       

                                                             
1 Chanifudin Chanifudin and Tuti Nuriyati, „Integrasi Sains Dan Islam Dalam 

Pembelajaran‟, ASATIZA: Jurnal Pendidikan, 1.2 (2020), 216. 
2 E.B. Minarno, „Integrasi Sains-Islam Dan Implementasinya‟, Seminar 

Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi, Dan Industri (SNTKI) 9 Fakultas Sains 

Dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, 659. 
3 Hilmiyatu Naja and others, „Integrasi Sains Dan Agama (Unity of Science) 

Dan Pengaplikasiannya Terhadap Penerapan Materi Reproduksi Dan Embriologi‟, 

Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi, 13.2 (2021), 73. 



2 

 
Salah satu materi biologi yang berkaitan dengan Al-Qur‟an 

yaitu sistem reproduksi yang berkaitan dalam pembelajaran 

biologi pada matakuliah Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia. 

Pembelajaran materi sistem reproduksi terintegrasi sains dan Al-

Qur‟an sangat diperlukan karena saling memiliki keterkaitan. 

Penerapan integrasi pendidikan biologi dengan islam adalah salah 

satu perwujudan dari kesatuan ilmu pengetahuan.  

     Sebagai seorang muslim yang berpedoman kepada Al-Qur‟an 

untuk semua petunjuk kehidupan serta sumber keilmuan. Di 

dalam Al-Qur‟an sudah dijelaskan apa saja yang ada di muka 

bumi. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam sebaik-

baiknya bentuk, seperti dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi: 

  ٌٖ ِٝ٘ ِِ جَۡق ٜٓ أَۡحَس َِ فِ َّسَٰ  ٗىَقَۡذ َخيَۡقَْب ٱۡۡلِ

Artinya:  

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya” 

     Allah SWT menciptakan manusia dengan paling sempurna dari 

semua yang telah diciptakan-Nya. Pada proses penciptaannya, 

Manusia lebih mulia dibandingkan dengan malaikat karena 

manusia diciptakan dengan akal dan juga hawa nafsu. Sedangkan 

malaikat diciptakan dengan akal yang suci serta pikiran yang 

murni, senantiasa tunduk serta patuh terhadap segala perintah 

Allah tanpa hawa nafsu dan kemarahan seperti halnya manusia. 

Sementara hewan diciptakan dengan hanya memiliki nafsu dan 

tidak memiliki akal seperti manusia. Sedangkan iblis diciptakan 

dari api yang bersifat merusak sebagai musuh utama manusia. 

Akal yang hanya Allah berikan kepada manusia yaitu supaya 

manusia dapat memikirkan segala sesuatu yang ada di dalam bumi 

ini. 
4
 

      Proses dalam pencipataan manusia keturunan nabi adam pada 

umumnya disebut dengan istilah reproduksi. Kemampuan untuk 

menghasilkan keturunan yang baru disebut dengan istilah 

reproduksi. Tujuannya untuk mempertahankan serta melestarikan 

keturunannya. Proses untuk menghasilkan keturunan yaitu diawali 

                                                             
4 Bambang Sugiyanto, „Perkembangan Embriologi Dalam Perspektif Al-

Qur‟an Dan Sains‟, Jurnal Kajian Pendidikan Islam, (UNSIQ Jawa Tengah), h. 133. 
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dengan proses pembuahan atau disebut juga dengan fertilisasi. 

Proses fertilisasi untuk menghasilkan keturunan, bukan hanya 

melibatkan satu unsur saja, tetapi  melibatkan dua unsur yaitu 

laki-laki dan juga perempuan. Berkaitan dengan pelestarian 

keturunan, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang 

berbunyi: 

َِ ثََٰ ... ٌۡ  فَٱۡىـ ََٰ ُ ىَُن ب َمحََت ٱَّللَّ ٍَ ٱۡثحَُغْ٘ا  َٗ  َِّ  ٨١ٔ  ...ِشُشُٕٗ

Artinya: 

“Campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh 

Allah untukmu (yaitu anak). “ (QS. Al-Baqarah ayat 187) 

     Allah menghalalkan manusia untuk jima’ dengan istrinya 

berdasarkan ayat diatas. Menggauli isteri yang dilakukan oleh 

suami nantinya akan menyebabkan bercampurnya unsur antra 

laki-laki dan juga perempuan yang dijelaskan dalam QS. Al-Insan 

ayat 2 yang berbunyi: 

َشبٖز َّّۡجحَ  ٍۡ ِ ُّّۡطفٍَة أَ ٍِ  َِ َّسَٰ ب ثَِصًٞشا  ئَِّّب َخيَۡقَْب ٱۡۡلِ َٞعَۢ َِ ُٔ َس ِٔ فََجَعۡيََْٰ  ٕيِٞ

Artinya:  

“Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia dari setetes mani 

yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah 

dan larangan) karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan 

Melihat.” 

     Pada tafsir Fi Zhilal Al-Qur’an dijelaskan bahwa al-amsaj 

memiliki arti bercampur. Hal ini menerangkan adanya 

percampuran antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-

laki. Bisa jadi percampuran yang dimaksud merupakan warisan 

yang terkandung dalam nutfah adalah warisan gen untuk 

mewariskan sifat ke keturunan dari seseorang ke janin yang 

dihasilkan. Proses reprodukai manusia berawal daei pertemuan 

antara sel telur dan sel sperma yang akan berkembang melalui 

beberapa fase sampai pada fase kelahiran. Pembahasan mengenai 

reproduksi banyak dieliti dan juga dibahas untuk dikembangkan 

dalam sains. Bertemunya sel sperma dan sel telur dinamanakan 

dengan fertilisasi atau pembuahan dan kemudian sel-sel tersebut 
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akan melakukan pembelahan dan menjadi zygot dan akan 

menempel di uterus. 
5
 

     Berdasarkan pemaparan diatas, sistem reproduksi memiliki 

kaitan dengan hukum-hukum islam. Maka penulis tertarik untuk 

mencari informasi mengenai kajian materi sistem reproduksi 

terintegrasi sains dan hukum islam. 

       

B. Tujuan  

     Kajian materi ini terdiri dari tujuh kegiatan pembelajaran yang 

disusun sedemikian rupa dan diharapkan akan memberikan 

penguatan bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Kegiatan 

pembelajaran meliputi: Sistem Reproduksi Pria, Sistem 

Reproduksi Wanita, Kesehatan Reproduksi Pria dan Wanita, 

Kontrasepsi, Kloning dan Bayi Tabung. 

     Kajian ini disusun dan dibuat untuk mahasiswa fakultas 

tarbiyah program studi pendidikan biologi pada materi Sistem 

Reproduksi. Kajian ini juga memberikan pemahaman tentang 

system reproduksi terintegrasi sains dan juga hukum islam. 

Adapun hasil belajar yang diharapkan setelah mempelajari kajian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat memahami materi sistem reproduksi pria 

2. Mahasiswa dapat memahami materi sistem reproduksi Wanita 

3. Mahasiswa dapat memahami kesehatan sistem reproduksi pria 

dan Wanita 

4. Mahasiswa dapat memahami masalah kontrasepsi 

5. Mahasiswa dapat memahami masalah kloning dan bayi tabung 

6. Mahasiswa dapat memahami masalah bank sperma 

     Setelah mempelajari kajian ini, maanfaat yang dapat diperoleh 

yaitu dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi 

pembelajaran yang terkait dengan sistem reproduksi. 

  

                                                             
5 Eddyman W. Ferial, Biologi Reproduksi (Jakarta: Erlangga, 2013), 13. 
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BAB II 

SISTEM REPRODUKSI PRIA 

 

A. Struktur dan Fungsi Organ Reproduksi Pada Pria 

     Organ reprodukai pria berasal dari jaringan embrional yang 

sama dengan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria 

terdiri dari organ interna dan juga organ eksterna.  

        
Gambar 2.1 Alat Reproduksi Internal Pria 

Sumber: Eddyman W. Ferial, 2013, hlm. 13 

      Organ eksterna terdiri dari beberapa organ yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penis 

      Penis memiliki fungsi sebagai alat kopulasi atau 

persetubuhan. Penis terdiri dari: 

a. Meatus uretra adalah lubang sebagai titik keluarnya urin. 

b. Glans penis merupakan ujung distalnya berbentuk seperti 

struktur buah jati belanda. 

c. Prepusium merupakan lipatan sirkuler kulit longgar yang 

merentang menutupi glans penis 

d. Korpus penis yang terdiri dari massa jaringan erektil 

siliandris, yaitu korpus karvernosum dan korpus 

spongiosum ventral disekitar uretra. 
6
 

                                                             
6 Eddyman W. Ferial, Biologi Reproduksi (Jakarta: Erlangga, 2013), 13. 
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      Penis manusia mengandung urerta dan juga tiga silinder 

jaringan erektil yang berbentuk seperti spons. Pada saat gairah 

seksual bangkit, maka jaringan erektil yang berasal dari vena 

dan kapiler yang termodifikasi akan terisi oleh darah dari 

arteri-arteri. Pada saat jaringan ini terisi, akan terjadi 

peningkatan tekanan yang menyumbat vena yang mengalirkan 

darah keluar dari penis, sehingga penis akan membengkak 

akibat terisi oleh darah. Batang utama penis tertutupi oleh 

kulit yang lumayan tebal. Bagian kepala atau glans memiliki 

penutup yang jauh lebih tipis sehingga akan lebih sensitif 

terhadap rangsangan. Glans atau kepala penis ditutupi oleh 

lipatan kulit yang disebut dengan prepusium atau kulup yang 

dibuang melalui proses khitan. 
7
  

2. Skrotum 

      Skrotum merupakaN kantong longgar yang terdiri atas 

kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang 

testis, berfungsi sebagai tempat mereproduksi sperma. 

Skrotum juga memiliki fungsi untuk melindungi testis dan 

mengatur suhu yang tepat untuk spermatozoa.  . Skrotum 

terdiri dari: 

a. Testis, merupakan organ lunak yang berbentuk oval 

dengan panjang 4-5 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3 cm. 

terdiri dari sepasang testis yang memiliki berat 10-14 g. 

testis memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan 

juga memproduksi hormon yang mengendalikan sifat-sifat 

sekunder kejantanan yaitu testosterone. Pada pemeriksaan 

mikroskopis terkadang dapat dilihat sperma tongonia 

sebelum anak laki-laki berumur 11 tahun. Akan tetapi 

produksi sperma yang memiliki maturisasi atau 

pematangan sebagian biasanya baru terjadi setelah anak 

berusia 12 tahun. Produksi sperma yang matang baru akan 

terjadi pada anak laki-laki berusia 16 tahun. 

b. Epididymis, berupa pipa halus yang berkelok-kelok, yang 

terletak di sepanjang sisi posterior testis dengan panjang 6 

cm. epididymis ini memiliki fungsi sebagai tempat 

                                                             
7 Neil A Campbell, Biologi, 8th edn (Jakarta: Erlangga, 2008), 174. 
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pematangan sperma dengan cara menyimpan sperma dan 

mepertahankannya selama 6 minggu. Setelah 6 minggu 

maka sperma akan menjadi motil, matur, sempurna dan 

mampu melakukan fertilisasi.  

c. Permulaan Vas deferens adalah tabung yang masing-

masing memiliki panjang 45 cm yang mengangkut 

spermatozoa dari epididymis dan uretra pars prostatik. 

Vas deferens ini adalah saluran yang dapat diikat dan 

dipotong pada saat vasektomi. Untyk sperma yang masih 

diproduksi akan memasuki vas deferens namun sperma 

tersebut tidak dapat diejakulasikan sehingga akan 

mengalami degenerasi. 

d. Duktus deferens adalah kelanjutan dari epididymis. Pada 

duktus deferens ini mengalir di balik vesika urinaria 

bagian bawah dan akan bergabung fengan duktus 

ejakulatoris.
8
 

3. Uretra 

Uretra merentang dari vesika urinaria sampai dengan ujung 

penis. Uretra memiliki beberapa bagian yaitu sebagai berikut: 

a. Uretra prostatic, dimulai dari bagian dasar vesika urinaria 

mengembus prostat. 

b. Uretra membranosa memiliki panjang 1-2 cm yang 

dikelilingi oleh sfingter uretra eksterna. 

c. Uretra penis dikelilingi oleh jaringan erektil dan berakhir 

pada ostium uretra eksterna atau glans penis. 
9
 

     Diatas merupakan organ reproduksi eksterna yang dimiliki 

oleh pria.  

                                                             
8 Eddyman W. Ferial, 13-14. 
9 Eddyman W. Ferial, 14. 
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Gambar 2.2 Organ Reproduksi Interna Pria 

Sumber: Campbell, 2010, hlm 173 

      Sedangkan organ reproduksi interna pada pria yaitu terdiri 

dari beberapa bagian yaitu: 

1. Vas deferens selebihnya 

2. Vesikula seminalis dan duktus seminalis 

     Vesikula seminalis dan duktus seminalis berupa kantong-

kantong kecil yang berbentuk tidak teratur, memiliki panjang 

5 cm yang terletak diantara vesika urinaria dan rectum. 

Vesikula seminalis dan duktus seminalis memiliki fungsi 

untuk mensekresi cairan kental berwarna kekuningan yang 

ditambahkan pada sperma untuk membantu cairan semen. 

Cairan tersebut memiliki kandungan glukosa yang memiliki 

fungsi memberi nutrisi pada sperma atau cairan semen. 

Setiap vesikula bermuara pada duktus seminalis yang 

bergabung dengan vas deferens pada sisi yang sesuai untuk 

membentuk duktus ejakulatoris. 
10

 

3. Duktus ejakulatoris 

     Duktus ejakulatoris merupakan pertemuan ampula di 

bagian ujung duktus deferens dan duktus vesikula seminalis, 

setiap duktus menembus kelenjar prostat untuk bergabung 

                                                             
10 Eddyman W. Ferial, 15. 
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dengan uretra yang berasak dari vesika urinaria yang 

memiliki panjang 2,5 cm. 
11

 

4. Prostat 

Prostat menghasilkan struktur yang berbentuk kerucut dengan 

panjang 4 cm, lebar 3cm, tebal 2 cm dan berat kira-kira 8 

gram. Prostat mengelilingi bagian atas uretra yang terletak 

dalam hubungan langsung dengan seviks vesika urinaria. 

Secret prostat diproduksi terus menerus dan disekresi dalam 

urine setiap hari kira-kira 1 ml, namun jumlahnya bergantung 

pada testosterone karena hormon ini yang merangsang 

sekresi tersebut. 

5. Glandula bulbouretralis 

     Grandula bulbouretralis memiliki bentuk seperti kacang 

karpi yang memiliki warna kuning saluran kelenjar ini 

memiliki panjang kira-kira 3 cm dan bermuara ke dalam 

uretra sebelum mencapai bagian penis. Sekresi dari glandula 

bulbouretalus mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi 

dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mudah masuk 

kedalam vagina. 
12

 Glandula Bulbuorethralis memiliki bentuk 

bulat serta berjumlah dua buah. Glandula bulbuorethralis 

terletak di dalam otot sfingter uretra eksternum pada 

diafragma urogenital, dorsal dari uretra pars membranase.
13

 

6. Glandula Prostatica 

     Glandula protatica merupakan organ yang terdiri dari 

kelenjar-kelenjar tubuloalveolar. Glandula ini terdapat di 

dalam cavum pelvis sub peritoneal, dorsal syhmpisis pubis, 

yang dilalui oleh uretra pars prostatica. Bagian-bagian dari 

glandula prostatica adalah apeks, basis fascies arterior, 

fascies anterior, dan juga fascies posterior. Glandula 

prostatica memiliki lima lobus yaitu posterior, dua lateral, 

arterior dan medius. 
14

 

 

                                                             
11 Murti Ani, Biologi Reproduksi Dan Mikrobiologi (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), 5. 
12 Eddyman W. Ferial, 15. 
13 Murti Ani, 6. 
14 Murti Ani. 
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B. Fisiologi Hormon Seks Pria 

     Hormon kelamin utama pada laki-laki yang dihasilkan oleh 

testis yaitu hormon androgen. Testosteron merupakan jenis 

hormon androgen yang terpenting. Hormon ini bertanggung jawab 

terhadap perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder dan primer 

pada pria. Sifat kelamin sekunder berhubungan dengan ciri 

“kejantanan” yang tidak berkaitan langsung dengan system 

reproduksi sedangkan sifat kelamin primer berhubungan dengan 

perkembangan system reproduksi pria dan produksi spermatozoa. 

      Setelah distimulasi oleh hipotalamus, hipofisis akan 

memproduksi dua jenis hormon gonadtropi  yaitu hormon LH dan 

FSH yang memberikan efek berbeda terhadap testis. Hormon LH 

atau lutenizing hormon  dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis 

yang menstimulus sel-sel interstial dari testis untuk memproduksi 

androgen. Sedangakan hormon FSH atau follicle stimulating 

hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis juga, yang 

menginduksi tubule seminiferi untuk memproduksi spermatozoa 

maka hormon LH secara tidak langsung menstimulasi proses 

spermatogenesis. Produksi dari hormon LH dan juga FSH 

dikontrol oleh satu jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus 

yaitu hormon GnRH atau gonadotropin-releasing hormon. 

Konsentrasi dari hormon LH, FSH dan GnRH diatur seacara 

umpan balik oleh hormon androgen. 
15

 
 

C. Proses Spermatogenesis 

 
Gambar 2.3 Spermatogenesis 

Sumber: Eddyman W. Ferial , hlm 34  

                                                             
15 Eddyman W. Ferial, 22. 
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      Spermatogenesis merupakan suatu proses yang kompleks 

dimana sel germinal yang relative belum berdiferensiasi dan 

berproliferasi dan berubah menjadi spermatozoa yang 

terspesialisasi dan motil yang masing-masingnya mengandung 

satu set 23 kromosom yang haploid. Proses spermatogenesis 

terjadi di tubulus seminifirus, dimana dindingnya mengandung 

banyak sel-sel germinal dan juga sel sertoli. Dalam satu siklus 

spermatogenesis terdiri dari 3 fase yaitu spermatositogenesis, 

spermatidogenesis dan juga spermiogenesis yang memerlukan 

waktu selama 44 hari.
16

 

  

                                                             
16 Eddyman W. Ferial,33. 
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