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 1. genetalia eksterna

 Vulva, mons pubis, labia

 mayora,labia minora, clitoris,

 vestibulum, orif vagina, vagina,

 perineum

 2. genetalia interna

 uterus, tuba, ovarium, ligamentum
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1. Vulva

Tampak dari luar (mulai mons pubis
sampai tepi perineum) terdiri dari
mons pubis, labia, clitoris, hymen,
vestibulum, orif uretra,kelenjer-
kelenjer pada dinding vagina

2. Mons pubis

Lapisan lemak di bag. Anterior
symphisis os pubis rambut



3. Labia mayora

Homolog dg skrotum, banyak mengandung

pleksus vena

4. Labia minora

Jaringan tipis dibalik labia mayora, bnayak

mengandung pembuluh darah, otot polos

dan serabut saraf

5. Clitoris

Homolog dg penis, banyak mengandung

pembuluh darah, serabut saraf sensitif



6. Vestibulum

Terdapat 6 lubang: orif uretra, introitus 

vagina, ductus glandula bartolini ka-ki,  

skene ka-ki

7.  Introitus vagina

pada gadis tertutup hymen

8.  Vagina

Rongga musculomembranosa berbentuk 

tabung dari tepi servik sampe vulva

9. Perineum: dari tepi bawah vulva sampe anus



04/09/2018 10
anatomi fisiologi sistem 

reproduksi 2011

MateriAnatomiReproMat.ppt
MateriAnatomiReproMat.ppt


04/09/2018
anatomi fisiologi sistem 

reproduksi 2010 11



9/4/2018 12



Genetalia interna

1. Uterus

Terdiri dari: corpus, fundus, cornu, ithmus, servik uteri

Merupakan tempat tumbuhnya janin 

2. Tuba : tempat terjadinya konsepsi

3. Ovarium

Homolog dengan testis

Penghasil sel telur, berperan dlm ovulasi, sintesis dan 
sekresi hormon-hormon



Hormon-hormon reproduksi

1. GnRH (gonadotropin releasing hormone)   

diproduksi di hypotalamus, berfungsi  
menstimulasi hip.anterior memproduksi 
dan melepaskan hormon2 gonadotropin 
(FSH,LH)

2.  FSH: diproduksi sel basal hipofise anterior , 
berfungsi memicu pertumbuhan dan 
pematangan folikel dan sel2 granulosa di 
ovarium wanita, pada pria pemicu 
pematangan sperma di testis



Hormon-hormon reproduksi
3. LH, diproduksi di sel2 basal hipogise anterior,, 

bersama FSH berfungsi memicu 
perkembangan folikel dan mencetuskan 
terjadinya ovulasi.

4. Estrogen, diproduksi di ovarium, juga 
diproduksi di kelenjer adrenal melalui 
konversi hormon androgen, pada pria juga 
diproduksi di testis, selama kehamilan 
diproduksi oleh plasenta
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Fungsi estrogen:
Menyebabkan proliferasi endometrium, 

pelunakan serviks, pengentalan lendir servik, 
proliferasi dinding vagina, pertumbuhan sel2 
payudara, menstimulasi osteoblas.

5. Progesteron, diproduksi di ovarium, sebagian 
di kelenjar adrenal, menyebabkan terjadinya
fase sekresi pada endometrium uterus, yang 
mempersiapkan uterus jika terjadi implantasi.
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6. HCG, diproduksi pada masa kehamilan, 
berfungsi mempertahankan  fungsi korpus 
luteum dan produksi hormon hormon steroid, 
jg memiliki fungsi imunologik tes kehamilan.

7. LTH/lactotropic hormone, diproduksi oleh 
hipofise anterior, meningkatkan produksi ASI.

Siklus haid...............?????



Anatomi Panggul

Panggul  terdiri dari :

1. Bagian keras

a. 2 tulang pangkal paha ( os coxae); ilium, 

ischium/duduk, pubis/kemaluan

b. 1 tulang kelangkang (os sacrum)

c. 1 tulang tungging (0s coccygis)

2. Bagian lunak

a. Pars muscularis levator ani

b. Pars membranasea

c. Regio perineum



ANATOMI PANGGUL
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Fungsi Panggul
1. Bagian keras:

a. Menyangga isi abdomen

b. Membentuk  jalan lahir

c. Tempat alat genetalia Hormon-hormon 
reproduksi

b. Bagian lunak:

a. Membentuk lapisan jalan lahir

b. Menyangga alat genetalia agar tetap pada 
posisi 

yang normal saat hamil maupun masa nifas

c. Saat persalinan berperan dalam proses 
kelahiran





Fungsi reproduksi pria dapat dibagi dalam tiga
subgolongan utama :

pertama, spermatogenesis, yang hanya berarti
pembentukan sperma;

kedua, pelaksanaan kerja seksual pria; dan

ketiga, pengaturan fungsi seksual pria oleh berbagai
hormone. Yang berhubungan dengan fungsi
reproduksi ini adalah efek hormone seks pria pada
organ seks tambahan, pada metabolisme sel, pada
pertumbuhan, dan pada fungsi tubuh lain.
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Genetalia eksterna laki-laki
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Genetalia interna laki-laki
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 Organ seks pria

Organ seks eksternal pria adalah penis dan skrotum. 

Organ seks internal pria yaitu testis, epididimis dan 
duktus deferen, kelenjar prostat, vesikula seminalis 
dan kelenjar Cowper. 



Adalah testis yang terletak didalam

skrotum dimana dipertahankan tetap dingin,
agar testis tersebut tetap berfungsi dengan
baik. Setiap testis terbentuk dari sekitar 200
tubulus seminiferus yang saling melilit
dengan sangat erat, sperma terbentuk
didalamnya, dikeluarkan ke vas deferens
melewati duktus epididimis panjang yang
melilit. Di epididimis ini sperma mengalami
pematangan



Penyimpanan sprema
Sejumlah kecil disimpan di epididimis, sebag 
besar di ampula vas deferens 

Vesika seminalis:
Fungsi mensekresi zat mukoid yang 
mengandung banyak fruktosa dan zat gizi 
lain, juga prostaglandin & fibrinogen

Kelenjer prostat
mensekresi cairan alkali yang encer           
penting untuk keberhasilan fertilisasi ovum



Ereksi dari penis adalah karena dilatasi arteri 

yang dikontrol oleh sistem saraf 
parasimpatis. 

Ejakuasi adalah reflek kontraksi peristaltik 

dari vas deferens dan vesika seminalis yang 
mengeluarkan sekitar 3 ml semen yang 
mengandung sekitar 300 jt spermatozoa ke 
dalam saluran genital wanita selama 
hubungan seksual.



Hormon seks laki-laki
Antara usia 10-15 tahun, kel. hipofise anterior mulai 
mensekresi hormon-hormon gonadotropin            

pubertas
FSH merangsang dan mempertahankan 

spermatogenesis dalam tubulus.

LH menyebabkan sekresi testosteron oleh 
sel-sel interstitiel.



Hormon seks laki-laki

Testosteron bertanggungjawab terhadap :

1. pertumbuhan, pemeliharaan, sekresi dari saluran 
reproduktif pria, termasuk pembesaran penis, 
skrotum, prostat pada masa pubertas.

2.Pertumbuhan organ seks sekunder.

3. Pertumbuhan laring dengan pendalaman suara.

Sekresi testosteron dan spermatogenesis berlanjut 
sampai usia lanjut hanya sedikit penurunan                      
tidak ada kesamaan pria dengan menopause wanita.



See you again…………….
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