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SCPL Menguasai konsep teoritis genetika dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif untuk menganalisis 
berbagai permasalahan di bidang genetika  

CPMK 1. Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur bidang genetika.  
2. Mampu merancang penyelidikan secara mandiri, kreatif dan inovatif dengan menemukan, menganalisis, dan 

memecahkan permasalahan di bidang genetika.  
3. Mampu mengaplikasikan teknologi bidang genetika untuk menghasilkan data yang akurat dan akuntabel bagi keperluan 

pemecahan masalah bidang genetika melalui pendekatan berbasis riset. 

Sub-CPMK 1.1 Menjelaskan lingkup konsep genetika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2 Menganalisis materi genetik: struktur kromosom pada makhluk hidup aseluler, prokariotik, dan eukariotik. 
1.3 Menganalisis materi genetik: DNA dan RNA sebagai materi genetik (eksperimen Griffith, Hershey dan Chase, 

Fraenkel-Conrat). 
1.4 Menganalisis materi genetik: Plasmid dan Episome sebagai materi genetik 
1.5 Menganalisis materi genetik: Transposable element sebagai materi genetik. 
1.6 Menganalisis materi genetik: Extrachromosomal inheritance: materi genetik di luar kromosom inti sel. 

1.7 Menganalisis Reproduksi Materi Genetik: Replikasi DNA pada eksperimen Meselson-Stahl. 
1.8 Menganalisis Reproduksi Materi Genetik: Replikasi DNA pada plasmid bakteri: Rolling circle replication. 
1.9 Menganalisis Reproduksi Materi Genetik: Replikasi asam nukleat retrovirus: Reverse transcription 
1.10 Menganalisis Ekspresi Materi Genetik: Transkripsi 
1.11 Menganalisis Ekspresi Materi Genetik: Modifikasi pasca transkripsi 
1.12 Menganalisis Ekspresi Materi Genetik: Kode Genetik 

1.13 Menganalisis Ekspresi Materi Genetik:Translasi 
1.14 Menganalisis Perubahan materi genetik: Pengertian mutasi 
1.15 Menganalisis Perubahan materi genetik: Sebab-sebab mutasi 
1.16 Menganalisis Perubahan materi genetik: Macam-macam mutasi: mutasi somatik dan germinal, mutasi kromosom dan 

mutasi gen, mutasi spontan dan terinduksi 
1.17 Menganalisis Perubahan materi genetik: Laju mutasi dan deteksi mutasi 
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1.18 Menganalisis Perubahan materi genetik: Mekanisme perbaikan DNA, mutasi dan adaptasi, serta aplikasi praktis 
mutasi 

1.19 Menganalisis Perubahan materi genetik: Mutasi kromosom: perubahan struktur dan jumlah kromosom 
2.1 Merancang penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian I 
2.2 Merancang penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian II 

2.3 Merancang penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian III 
2.4 Merancang penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian IV 
3.1 Mengaplikasikan rancangan penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian I 
3.2 Mengaplikasikan rancangan penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian II 
3.3 Mengaplikasikan rancangan penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian III 
3.4 Mengaplikasikan rancangan penyelidikan untuk memecahkan teori genetika pada topik praktikum proyek bagian IV 

 

 
RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 

 

 Kode 
CPMK 

Sub 
CPMK 

Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 1 1.1 Lingkup pembelajaran Genetika I: arti 
genetika secara utuh, ruang lingkup 
genetika sesuai dengan konsep-
konsep besar genetika, dan penerapan 

genetika dalam kehidupan sehari-hari. 
Didukung oleh kegiatan praktikum: 
Membuat medium biakan D. 
melanogaster dan pengenalan topik-
topik praktikum proyek. 

Mengenal lingkup 
materi Genetika I 
 

  13  Keaktifan  

 Tes Teori 

 

2 1 1.2 
1.3 

Struktur kromosom pada makhluk 
hidup, DNA sebagai materi genetik 

berdasarkan percobaan Griffith serta 
Hershey dan Chase, RNA sebagai 
materi genetik berdasarkan percobaan 
Fraenkel Conrat, perbedaan DNA dan 
RNA 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 

mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
struktur kromosom  

  5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
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3 1 1.4 
1.5 

Plasmid dan episome sebagai materi 
genetik, serta transposable element 
sebagai materi genetik. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Praktikum klasikal 1: Isolasi DNA 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
struktur kromosom 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah Plasmid 
dan episome 

5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

4 1 1.6 Extrachromosomal inheritance: materi 
genetik di luar kromosom inti sel. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Extrachromosomal 
inheritance 

  5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

5 1 1.7 
1.8 
1.9 

Proses replikasi DNA berdasarkan 
percobaan Meselson-Stahl, proses 
replikasi DNA pada plasmid bakteri 

melalui Rolling Circle Replication, cara 
reproduksi materi genetik retrovirus 
melalui Reverse transcription.. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 
Praktikum klasikal 2: Tahap-Tahap 

Mitosis Akar Bawang Merah 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 

membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Replikasi DNA 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 

informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah Proses 
replikasi DNA 

5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

6 1 1.10 Proses transkripsi pada makhluk hidup 
prokariot, proses transkripsi pada 
makhluk hidup eukariot, perbedaan 
transkripsi pada makhluk hidup 
prokariotik dan eukariotik. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 

sharing tentang topik 
Transkripsi 

  5, 10  Laporan 
praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

7 1 1.11 Proses modifikasi pasca transkripsi 
pada makhluk hidup eukariotik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 

  5, 10  Laporan 
praktikum 
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Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 
Praktikum klasikal 3: Pengamatan 
Kromosom Raksasa dari Kelenjar 
Ludah Larva Drosophila melanogaster 

mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 

Proses modifikasi 
pasca traskripsi 

klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

8 1 1.12 Macam-macam kode genetik pada 
makhluk hidup, peranan berbagai kode 
genetik pada ekspresi materi genetik, 
dan universalitas kode genetik. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Kode Genetika 

  5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

9 1 1.13 Proses translasi pada makhluk hidup 
prokariotik, proses translasi pada 
makhluk hidup eukariot, perbedaan 
translasi pada makhluk hidup 

prokariotik dan eukariotik. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 

dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Translasi 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

menyelesaikan 
masalah Proses 
translasi 

5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

10 1 1.14 
1.15 

Perihal mutasi dan sebab-sebab 
terjadinya mutasi pada materi genetik 
makhluk hidup 

Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 

membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Mutasi  

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 

informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah Mutasi 

2  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

11 1 1.16 
1.17 

Macam-macam mutasi yang dapat 
terjadi pada makhluk hidup, perbedaan 

mutasi berdasarkan tempat 
kejadiannya (mutasi somatik dan 
germinal), perbedaan mutasi 
berdasarkan ruang lingkup 
kejadiannya (mutasi kromosom dan 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 

mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 

  2  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
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gen), perbedaan mutasi berdasarkan 
sifat kejadiannya (mutasi spontan dan 
terinduksi), laju mutasi pada makhluk 
hidup, dan prinsip deteksi mutasi pada 
makhluk hidup 

Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Mutasi 

12 1 1.18 
1.19 

Proses terjadinya perbaikan DNA, 
hubungan antara mutasi dan adaptasi, 
Aplikasi praktis mutasi dalam 
kehidupan sehari-hari, macam-macam 
perubahan struktur kromosom, dan 

kelainan-kelainan yang berkaitan 
dengan perubahan jumlah kromosom 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Perbaikan DNA 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah 
Perbaikan DNA 

2  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

13 2, 3 2.1 
3.1 

Penerapan rancangan dan laporan 
penyelidikan untuk memecahkan teori 
genetika pada topik: (1) Mendel 1, (2) 

Mendel 2, (3) Proses kopulasi 
Drosophila melanogaster, (4) 
Perlakuan UV. 

Presentasi dan diskusi 
laporan proyek 
penelitian (Kelompok 

1-4) 

    Laporan 
Praktikum 

Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

14 2, 3 2.2 
3.2 

Penerapan rancangan dan laporan 
penyelidikan untuk memecahkan teori 
genetika pada topik: (1) non 
dosjunction, (2) crossing over, (3) 

interaksi letal, (4) pautan kelamin. 

Presentasi dan diskusi 
laporan proyek 
penelitian (Kelompok 
5-8) 

    Laporan 
Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

15 2, 3 2.3 
3.3 

Penerapan rancangan dan laporan 
penyelidikan untuk memecahkan teori 
genetika pada topik: (1) Polipoloidi 
tumbuhan paku, (2) perlakuan kolkisin 

terhadap mitosis, (3) perlakuan 
rotenon terhada mitosis, (4) nisbah 
kelamin 

Presentasi dan diskusi 
laporan proyek 
penelitian (Kelompok 
9-12) 

    Laporan 
Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum II 

16 2, 3 2.4 
3.4 

Penerapan rancangan dan laporan 
penyelidikan untuk memecahkan teori 
genetika pada topik: (1) poliploidi alami 
pada ikan, (2) poliploidi buatan pada 

Presentasi dan diskusi 
laporan proyek 
penelitian (Kelompok 
13-16) 

    Laporan 
Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 
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ikan, (3) identifikasi lalat tangkapan, (4) 
interaksi gen. 

 Tes Praktikum II 

Sumber Belajar:  
1. Ayala, F.J. and Kiger, J.A. 1984. Modern Genetics. Menlo Park California: The Benyamin/ Cumings Publishing Company, Inc. 
2. Corebima, A.D. 2013. Genetika Mutasi dan Rekombinasi. Surabaya: Airlangga University Press 
3. Corebima, A.D. 2004. Genetika Mendel. Surabaya: Airlangga University Press.  

4. Corebima, A.D. 2004. Genetika Kelamin. Surabaya: Airlangga University Press.  
5. Gardner, E.J., dkk. 1991. Principle of Genetic. New York: Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore: John Wiley and Sons Inc. 
6. Klug, W. S., dkk. 1994. Concept of Genetic. Engle Offs New Jersey: Prentice Hall Inc.  
7. Lewin, B 2002. Genes VII. Oxford University Press.  
8. Purdom, CE. 1983. Genetic Engineering by the Manipulation of Chromosomes. Aquaculture. 33:287-300. 
9. Russel, PJ. 1992. Genetics. New York: Harper Colins Publishers. 

10. Snustad, D. P. dan Simmons, M. J. 2012. Principles of Genetics Sixth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. 
11. Strickberger, M.W. 1985. Genetics. New York: McMillan Publishing Company.  
12. Watson, dkk. 1987. Molecular Biology of the Gene, Vol. 1. Menlo Park: The Benjamin/ Cummings Publishing Company, Inc. 
13. Corebima, AD. Hand Out Materi Genetika. UM 
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PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1 1.1 1) Diskusi dan tanya jawab tentang lingkup pembelajaran 
Genetika I: arti genetika secara utuh, ruang lingkup 

genetika sesuai dengan konsep-konsep besar genetika, 
dan penerapan genetika dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Membuat medium biakan D. melanogaster dan 
pengenalan topik-topik praktikum proyek. 

   Keaktifan  

 Tes Teori 
 

2 1.2 
1.3 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang struktur kromosom pada makhluk 
hidup, DNA sebagai materi genetik berdasarkan 

percobaan Griffith serta Hershey dan Chase, RNA sebagai 
materi genetik berdasarkan percobaan Fraenkel Conrat, 
perbedaan DNA dan RNA. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

3 1.4 
1.5 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Plasmid dan episome sebagai materi 

genetik, serta transposable element sebagai materi 
genetik. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik.  

3) Menerapkan Praktikum klasikal 1: Isolasi DNA 

  Mampu 
memanfaatkan 

teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 
masalah Plasmid dan 
episome 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

4 1.6 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Extrachromosomal inheritance: materi 

genetik di luar kromosom inti sel. 
2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 

mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

5 1.7 
1.8 
1.9 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Proses replikasi DNA berdasarkan 
percobaan Meselson-Stahl, proses replikasi DNA pada 
plasmid bakteri melalui Rolling Circle Replication, cara 

reproduksi materi genetik retrovirus melalui Reverse 
transcription. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 

  Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 

masalah Proses 
replikasi DNA 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 



8 

 

mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 
3) Menerapkan Praktikum klasikal 2: Tahap-Tahap Mitosis 

Akar Bawang Merah 

6 1.10 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Proses transkripsi pada makhluk 
hidup prokariot, proses transkripsi pada makhluk hidup 

eukariot, perbedaan transkripsi pada makhluk hidup 
prokariotik dan eukariotik. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

   Laporan praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

7 1.11 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Proses modifikasi pasca transkripsi 
pada makhluk hidup eukariotik. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

3) Menerapkan Praktikum klasikal 3: Pengamatan Kromosom 
Raksasa dari Kelenjar Ludah Larva Drosophila 
melanogaster. 

   Laporan praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

8 1.12 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Macam-macam kode genetik pada 

makhluk hidup, peranan berbagai kode genetik pada 
ekspresi materi genetik, dan universalitas kode genetik. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

9 1.13 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Proses translasi pada makhluk hidup 
prokariotik, proses translasi pada makhluk hidup eukariot, 

perbedaan translasi pada makhluk hidup prokariotik dan 
eukariotik. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 

untuk menyelesaikan 
masalah Proses 
translasi 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

10 1.14 
1.15 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang mutasi dan sebab-sebab terjadinya 
mutasi pada materi genetik makhluk hidup. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 

untuk menyelesaikan 
masalah Mutasi 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

11 1.16 
1.17 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang macam-macam mutasi yang dapat 

   Resume 

 Keaktifan 
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terjadi pada makhluk hidup, perbedaan mutasi 
berdasarkan tempat kejadiannya (mutasi somatik dan 
germinal), perbedaan mutasi berdasarkan ruang lingkup 
kejadiannya (mutasi kromosom dan gen), perbedaan 
mutasi berdasarkan sifat kejadiannya (mutasi spontan dan 

terinduksi), laju mutasi pada makhluk hidup, dan prinsip 
deteksi mutasi pada makhluk hidup. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

 Tes Teori 
 

12 1.18 
1.19 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat pertanyaan 
dan sharing tentang Proses terjadinya perbaikan DNA, 
hubungan antara mutasi dan adaptasi, Aplikasi praktis 

mutasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam 
perubahan struktur kromosom, dan kelainan-kelainan yang 
berkaitan dengan perubahan jumlah kromosom. 

2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 
mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 

untuk menyelesaikan 
masalah Perbaikan 
DNA 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

13 2.1 
3.1 

Penerapan rancangan dan laporan penyelidikan untuk 
memecahkan teori genetika pada topik: (1) Mendel 1, (2) 

Mendel 2, (3) Proses kopulasi Drosophila melanogaster, (4) 
Perlakuan UV. 

   Laporan Praktikum 

Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

14 2.2 
3.2 

Penerapan rancangan dan laporan penyelidikan untuk 
memecahkan teori genetika pada topik: (1) non dosjunction, (2) 
crossing over, (3) interaksi letal, (4) pautan kelamin. 

   Laporan Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

15 2.3 
3.3 

Penerapan rancangan dan laporan penyelidikan untuk 
memecahkan teori genetika pada topik: (1) Polipoloidi tumbuhan 
paku, (2) perlakuan kolkisin terhadap mitosis, (3) perlakuan 

rotenon terhada mitosis, (4) nisbah kelamin 

   Laporan Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum II 

16 2.4 
3.4 

Penerapan rancangan dan laporan penyelidikan untuk 
memecahkan teori genetika pada topik: (1) poliploidi alami pada 
ikan, (2) poliploidi buatan pada ikan, (3) identifikasi lalat 
tangkapan, (4) interaksi gen. 

   Laporan Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum II 

 


