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SCPL KONSTRUK SCPL 3 : 
Menerapkan konsep, prinsip dan prosedur dasar  biologi untuk 

merancang penyelidikan sebagai usaha untuk  memecahkan 
masalah dalam bidang kesehatan   dengan menggunakan apilkasi 
teknologi sehingga dapat memformulasikan solusi dengan benar 

dan mengambil keputusan secara tepat 

CPMK 1. Menjelaskan Stereodogenesis 
2. Menjelaskan Mekanisme hubungan hipotalamus, hipofisis, gonad 

3. Menjelaskan Perkembangan folikuler dan siklus menstruasi 
4. Menjelaskan spermatogenesis 

5. Menjelaskan proses Fertilisasi 
6. Mampu melakukan simulasi Fertilisasi in vitro 
7. Menjelaskan proses Implantasi dan Plasentasi 

8. Menjelaskan proses Kehamilan dan  faktor-faktor pendukungnya 
serta persiapan fatus untuk lahir 
9. Memahami proses Parturasi dan Laktasi 

10. Menjelaskan Fertilitas 
11. Mampu melakukan Analisis artikel jurnal 

 

SUBCPMK 1.1.Mahasiswa memahami mekanisme pembentukan hormone 
steroid 



2.1.Mahasiswa mampu menghubungkan  antara mekanisme 
hipotalamus, hipofisis, testis 

2.2.Mahasiswa mampu menghubungkan  antara hipotalamus, 
hipofisis, ovarium 
2.3.Mahasiswa mampu menghubungkan regulasi fungsi gonad 

dengan feedback positif dan feedback negatif  
3.1.Mahasiswa menganalisis perkembangan folikuler  
3.2.Mahasiswa mampu menghubungkan perkembangan folikel 

dengan siklus menstruasi dan fungsi hormone 
3.3.Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan siklus menstruasi 

dengan keadaan di uterus, ovarium dan sistem sirkulasi 
3.4.Mahasiswa mampu melakukan isolasi oosit pada ovarium 
mamalia 

4.1.Mahasiswa menganalisis kejadian dalam spermatogenesis  
4.2.Mahasiswa mampu menghubungkan keterlibatan fungsi  

hormonal dalam spermatogenesis 
4.3.Mahasiswa mampu membandingkan antara siklus tubulus 
seminiferus dan  gelombang   spermatogenik 

4.4.Mahasiswa mampu melakukan isolasi dan pengamatan  
mengamati morfologi  sperma 
4.5.Mahasiswa mampu melakukan analisis kualitas sperma 

5.1.Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme fertilisasi 
5.2.Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang terlibat 

dalam Fertilisasi  
5.3.Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya kembar 
5.4.Mahasiswa mampu melakukan uji fertilitas 

5.5.Mahasiswa mampu melakukan simulasi fertilisasi in vitro 
6.1.Mahasiswa  mampu menganalisis hubungan antara Implantasi  
dan plasentasi 

6.2.Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan konseptus 
sebelum implantasi 

6.3.Mahasiswa mampu menjelaskan macam implantasi 
6.4.Mahasiswa mampumenjelaskan peran ovarium, uterus dan 



konseptus dalam implantasi 
6.5.Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan plasenta 

7.1.Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor hormonal dan 
seluler yang mendukung kehamilan 
7.2.Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan fetus selama 

kehamilan 
8.1.Mahasiswa  mampu menganalisis mekanisme parturasi 
8.2.Mahasiswa mampu menghubungkan faktor-faktor yang terkait 

dengan   Parturasi  
9.1.Mahasiswa  memahami mekanisme laktasi 

9.2.Mahasiswa mampu mengkaitkan  faktor-faktor yang berperan 
dalam  Laktasi  
10.1.Mahasiswa  mampu menjelaskan Fertilitas  

10.2. Mahasiswa  mampu menganalisis faktor internal dan 
eksternal  yang terkait Fertilitas 

11.1.Mahasiswa mampu menganalisis artikel jurnal 
11.2.Mahasiswa mampu menyusun percobaan secara sederhana 

 

 

RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 

Pertemuan 

ke 

Kode 

CPMK 

Sub 

CPMK 

Deskripsi Isi/Materi Pengalaman Belajar Sumber belajar 

(kode) 

Penilaian 

Offline Online 

Sinkron Asinkron 

1 1-11 1-11 Pendahuluan 

Pembagian kelompok 

Pendahuluan 

Pembagian 
kelompok 

    

2 1 1.1 1.1.Mahasiswa memahami 

mekanisme pembentukan 
hormone steroid 

 

Presentasi, 

diskusi dan tanya 
jawab mengenai 

stereodogenesis 

  (1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai 
pembentukan 
hormone steroid 

- Penilaian 

performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 



3 2 2.1;2.2;2.3  2.1.Mahasiswa mampu 
menghubungkan  antara 

mekanisme hipotalamus, 
hipofisis, testis 
2.2.Mahasiswa mampu 

menghubungkan  antara 
hipotalamus, hipofisis, 
ovarium 

2.3.Mahasiswa mampu 
menghubungkan regulasi 

fungsi gonad dengan 
feedback positif dan 
feedback negatif  

 

Presentasi, 
diskusi dan tanya 

jawab mengenai 
mekanisme 
hubungan 

hipotalamus-
hipofisis-testis,  
ovarium 

menghubungkan 
regulasi fungsi 

gonad dengan 
feedback positif 
dan feedback 

negatif  

  (1),(2),(3),(4), 
(5),(6), (7) 

Laman 
mengenai 
regulasi fungsi 

gonad 

- Penilaian 
performance 

- Portofolio 
- Penguasaan 
konsep 

 

4 3 3.1;3.2;3.3 3.1.Mahasiswa 
menganalisis 
perkembangan folikuler  

3.2.Mahasiswa mampu 
menghubungkan 
perkembangan folikel 

dengan siklus menstruasi 
dan fungsi hormone 

3.3.Mahasiswa mampu 
menjelaskan hubungan 
siklus menstruasi dengan 

keadaan uterus, ovarium 
 

Presentasi, 
diskusi dan tanya 
jawab mengenai 

perkembangan 
folikuler , 
menghubungkan 

perkembangan 
folikel dengan 

siklus menstruasi 
dan fungsi 
hormone, 

hubungan siklus 
menstruasi 

dengan keadaan 
ovarium, uterus 

  (1),(2),(3),(4), 
(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai 
perkembanagan 
folikular 

- Penilaian 
performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 

5 3 3.4  3.4.Mahasiswa mampu 

melakukan isolasi oosit 
pada ovarium mamalia 
 

Praktikum 

mengenai isolasi 
oosit dari 
ovarium mencit 

  (1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 
mengenai 

-Penilaian 

performance 
- Portofolio 
-Laporan 



 dan kambing perkembanagan 
folikular  

praktikum 

6 4 4.1;4.2;4.3 4.1.Mahasiswa 

menganalisis kejadian 
dalam spermatogenesis  

4.2.Mahasiswa mampu 
menghubungkan 
keterlibatan fungsi  

hormonal dalam 
spermatogenesis 
4.3.Mahasiswa mampu 

membandingkan antara 
siklus tubulus seminiferus 

dan  gelombang   
spermatogenik 
 

 

Presentasi, 

diskusi dan tanya 
jawab mengenai 

kejadian dalam 
spermatogenesis, 
keterlibatan 

fungsi  hormonal 
dalam 
spermatogenesis, 

membandingkan 
antara siklus 

tubulus 
seminiferus dan  
gelombang   

spermatogenik 
 

  (1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai 
spermatogenesis 

- Penilaian 

performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 

7 4 4.4 4.4.Mahasiswa mampu 

melakukan isolasi dan 
pengamatan  mengamati 
morfologi  sperma 

4.5.Mahasiswa mampu 
melakukan analisis 

kualitas sperma 
 

Praktikum 

mengenai isolasi 
sperma dan 
analisis kualitas 

sperma 

  (1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 
mengenai 

spermatogenesis 

-Penilaian 

performance 
- Portofolio 
-Laporan 

praktikum 

8 1-4  TES 1 

 

     

9 5 5.1;5.2 5.1.Mahasiswa mampu 
menganalisis mekanisme 

fertilisasi 
5.2.Mahasiswa mampu 
menganalisis faktor-faktor 

Presentasi, 
diskusi dan Tanya 

jawab mengenai 
mekanisme 
fertilisasi, faktor-

 Membuka 
laman 

mengenai 
mekanisme 
fertilisasi 

(1),(2),(3),(4), 
(5),(6), (7) 

Laman 
mengenai 
fertilisasi 

- Penilaian 
performance 

- Portofolio 
- Penguasaan 
konsep 



yang terlibat dalam 
Fertilisasi  

5.3.Mahasiswa mampu 
menjelaskan mekanisme 
terjadinya kembar 

 

faktor yang 
terlibat dalam 

Fertilisasi, 
mekanisme 
terjadinya 

kembar 
 

 

10 5 5.3;5.4  5.4.Mahasiswa mampu 

melakukan uji fertilitas 
5.5.Mahasiswa mampu 
melakukan simulasi 

fertilisasi in vitro 
 

Praktikum 

mengenai uji 
fertilitas, simulasi 
fertilisasi in vitro 

 

  (1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 
mengenai 

fertilisasi 

-Penilaian 

performance 
- Portofolio 
-Laporan 

praktikum 

11 6 6.1;6.2;6.3; 

6.4;6.5;6.6 

 6.1.Mahasiswa  mampu 

menganalisis hubungan 
antara Implantasi  dan 

plasentasi 
6.2.Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

perkembangan konseptus 
sebelum implantasi 
6.3.Mahasiswa mampu 

menjelaskan macam 
implantasi 

6.4.Mahasiswa 
mampumenjelaskan peran 
ovarium, uterus dan 

konseptus dalam 
implantasi 

6.5.Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pembentukan plasenta 

Presentasi, 

diskusi dan Tanya 
jawab mengenai  

Implantasi  dan 
plasentasi, 
perkembangan 

konseptus 
sebelum 
implantasi, 

macam 
implantasi, peran 

ovarium, uterus 
dan konseptus 
dalam implantasi 

pembentukan 
plasenta 

 

  Membuka 

laman 
mengenai 

mekanisme 
Implantasi  
dan 

plasentasi,   
 

(1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai 
implantasi dan 
plasentasi 

Penilaian 

performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 

12 7 7.1; 7.2 7.1.Mahasiswa mampu Presentasi,   (1),(2),(3),(4), Penilaian 



menganalisis faktor-faktor 
hormonal dan seluler yang 

mendukung kehamilan 
7.2.Mahasiswa mampu 
menjelaskan 

perkembangan fetus 
selama kehamilan 

diskusi dan tanya 
jawab mengenai 

faktor-faktor 
hormonal dan 
seluler yang 

mendukung 
kehamilan 
menjelaskan 

perkembangan 
fetus selama 

kehamilan  

(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai 
kehamilan 

performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 

13 8,9 8.1; 8.2; 
9.1; 9.2 

8.1.Mahasiswa  mampu 
menganalisis mekanisme 

parturasi 
8.2.Mahasiswa mampu 
menghubungkan faktor-

faktor yang terkait dengan   
Parturasi  
9.1.Mahasiswa  

memahami mekanisme 
laktasi 

9.2.Mahasiswa mampu 
mengkaitkan  faktor-faktor 
yang berperan dalam  

Laktasi 

Presentasi 
diskusi dan tanya 

jawab mengenai 
mekanisme 
parturasi, 

menghubungkan 
faktor-faktor 
yang terkait 

dengan   
Parturasi, 

mekanisme 
laktasi,  faktor-
faktor yang 

berperan dalam  
Laktasi 

  Membuka 
laman 

mengenai 
mekanisme 
parturasi  

(1),(2),(3),(4), 
(5),(6), (7) 

Laman 
mengenai 
parturasi  

Penilaian 
performance 

- Portofolio 
- Penguasaan 
konsep 

 

14 10 10.1; 10.2 10.1.Mahasiswa  mampu 

menjelaskan Fertilitas  
10.2. Mahasiswa  mampu 

menganalisis f actor 
internal dan eksternal  
yang terkait Fertilitas  

Presentasi 

diskusi dan tanya 
jawab mengenai 

fertilitas dan 
factor internal 
dan eksternal 

yang terkait 

 Mencari 

artikel jurnal  
mengenai 

fertilitas 

(1),(2),(3),(4), 

(5),(6), (7) 
Laman 

mengenai  
fertilitas 

Penilaian 

performance 
- Portofolio 

- Penguasaan 
konsep 
 



dengan fertilitas 

15 11 11.1; 11.2 11.1.Mahasiswa mampu 
menganalisis artikel jurnal 

11.2.Mahasiswa mampu 
menyusun percobaan 

secara sederhana 

Analisis artikel 
jurnal 

-Membuat 
rancangan 

penelitian 
sederhana 

   (1),(2),(3),(4), 
(5),(6), (7) 

Artikel jurnal 
yang berkaitan 

dengan fisiologi 
reproduksi 

Penilaian  
- Portofolio 

- performance 

16   5-11 5-11  TES II         

         

Sumber belajar 
1. Gilbert, S.F. 2010. Developmental Biology. Ed. 8, Sunderland: Sinauer 

2. Handayani, N. 2002. Spermatogenesis Dan Fertilisasi. Universitas Negeri Malang. 

3. Johnson, M. and Everitt, B. 2010. Essential Repoduction. ed3. Oxford Blackwell. 

4. Knobil, E. and Jimmy D. Neill. 1988. The Physiology of Reproduction. Raven Press. New York. 

5. Lestari, U, 2002. Fisiologi Reproduksi 1. Universitas Negeri Malang. 

6. Wolpert, L., Tickle, C. 2010. Principles of Development. Ed.4. New York. Oxford 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



PENGALAMAN BELAJAR (Satuan Acara Perkuliahan) 
Nama Matakuliah/Kode: Fisiologi Reproduksi/NBIO6405 

 
 

Pertemuan 

ke 

CPMK/Sub CPMK Pengalaman Belajar Penilaian 

Offline Online 

Sinkron Asinkron 

1 1-11/1-11 Pendahuluan 
Pembagian kelompok 

   

2 1/1.1 ceramah, diskusi dan tanya jawab 
mengenai stereodogenesis 

  - Penilaian performance 
- Portofolio 
- Penguasaan konsep 

 

3 2/2.1;2.2;2.3 ceramah, diskusi dan tanya jawab 
mengenai mekanisme hubungan 

hipotalamus-hipofisis-testis,  ovarium 
menghubungkan regulasi fungsi gonad 
dengan feedback positif dan feedback 

negatif  

  - Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

4 3/3.1;3.2;3.3 ceramah, diskusi dan tanya jawab 
mengenai 

perkembangan folikuler , 
menghubungkan perkembangan 

folikel dengan siklus menstruasi dan 
fungsi hormone, 
hubungan siklus menstruasi dengan 

keadaan ovarium, uterus 

  - Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

5 3/3.4 Praktikum mengenai isolasi oosit dari 
ovarium mencit dan kambing 

  -Penilaian performance 
- Portofolio 

-Laporan praktikum 

6 4/4.1;4.2;4.3 ceramah, diskusi dan tanya jawab 
mengenai 

kejadian dalam spermatogenesis, 

  - Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 



keterlibatan fungsi  hormonal dalam 
spermatogenesis, membandingkan 

antara siklus tubulus seminiferus dan  
gelombang   spermatogenik 
 

 

7 4/4.4 Praktikum mengenai isolasi sperma 
dan analisis kualitas sperma 

  -Penilaian performance 
- Portofolio 
-Laporan praktikum 

8 1-4 TES I    

9 5/5.1;5.2 Presentasi, diskusi dan Tanya jawab 
mengenai mekanisme fertilisasi, 

faktor-faktor yang terlibat dalam 
Fertilisasi, mekanisme terjadinya 
kembar 

 

 Membuka 
laman  

mengenai 
mekanisme 
fertilisasi 

- Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

10 5/5.3;5.4 Praktikum mengenai uji fertilitas, 
simulasi fertilisasi in vitro 

 

  -Penilaian performance 
- Portofolio 

-Laporan praktikum 

11 6/6.1;6.2;6.3; 
6.4;6.5;6.6 

 Presentasi, diskusi dan Tanya jawab 
mengenai  Implantasi  dan plasentasi, 

perkembangan konseptus sebelum 
implantasi, macam implantasi, peran 
ovarium, uterus dan konseptus dalam 

implantasi 
pembentukan plasenta 
 

  Membuka 
laman 

mengenai 
mekanisme 
Implantasi  dan 

plasentasi,   
implantasi, 
pembentukan 

plasenta 

Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

12 7/7.1; 7.2 ceramah, diskusi dan tanya jawab 
mengenai 

faktor-faktor hormonal dan seluler 
yang mendukung kehamilan 

menjelaskan perkembangan fetus 
selama kehamilan  

  Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 



13 8,9/8.1; 8.2; 9.1; 
9.2 

presentasi diskusi dan tanya jawab 
mengenai mekanisme parturasi, 

menghubungkan faktor-faktor yang 
terkait dengan   Parturasi, mekanisme 
laktasi,  faktor-faktor yang berperan 

dalam  Laktasi     

  Membuka 
laman 

mengenai 
mekanisme 
parturasi dan 

laktasi 

Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

14 10/10.1; 10.2 presentasi diskusi dan tanya jawab 
mengenai fertilitas dan factor internal 

dan eksternal yang terkait dengan 
fertilitas  

 Mencari 
artiekel 

mengenai 
fertilitas 

Penilaian performance 
- Portofolio 

- Penguasaan konsep 
 

15 11/11.1; 11.2 Analisis artikel jurnal 

-Membuat rancangan penelitian 
sederhana 

     Penilaian  

- Portofolio 
- Penguasaan konsep 
 

 16  5-11 Tes II       

 
 

 


