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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 2 

1.2 Menganalisis Regulasi Ekspresi Gen pada Makhluk Hidup Prokariotik 
1.3 Menganalisis Regulasi Ekspresi Gen pada Makhluk Hidup Eukariotik 
1.4 Menganalisis Kontrol Genetik Respon Imun 
1.5 Menganalisis Kontrol Genetik Pembelahan Sel 
1.6 Menganalisis Genetika Ekspresi Kelamin 
1.7 Menganalisis One Gene One Enzyme Hypothesis 

1.8 Menganalisis Interaksi Kerja Gen 
1.9 Menjelaskan Pengertian Rekombinasi 
1.10 Menganalisis Enzim-Enzim pada Proses Rekombinasi 
1.11 Menganalisis Beberapa Hal Spesifik tentang Rekombinasi 
1.12 Menganalisis Transformasi pada Bakteri 
1.13 Menganalisis Transduksi pada Bakteri 

1.14 Menganalisis Konjugasi pada Bakteri 
1.15 Menganalisis Rekombinasi pada Fag Bakteri 
1.16 Menganalisis Materi Genetik dalam Populasi 
1.17 Menganalisis Rekayasa Genetika sebagai Bentuk Aplikasi Ilmu Genetika pada Bioteknologi Modern 
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 
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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 II 
meliputi kerja/ekspresi materi genetik, 
perubahan materi genetik akibat 

rekombinasi, materi genetik dalam 
populasi, dan perekayasaannya. 
Didukung oleh kegiatan praktikum: 
Membuat medium biakan D. 
melanogaster dan pengenalan topik-
topik praktikum proyek. 

Mengenal lingkup 
materi Genetika II 
 

  5, 6, 9, 10  Keaktifan  

 Tes Teori 

 

2 1 1.2 Kontrol positif dan negatif regulasi 

ekspresi gen pada makhluk hidup 
prokariot, kerja operon lac sebagai 
contoh regulasi ekspresi gen pada 
makhluk hidup prokariot, dan kerja 
operon trp sebagai contoh regulasi 
ekspresi gen pada makhluk hidup 

prokariot. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 

model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 

Regulasi Ekspresi Gen 
pada Makhluk Hidup 
Prokariot 

  5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

3 1 1.3 Berbagai level regulasi ekspresi gen 
pada makhluk hidup eukariot, peranan 
faktor lingkungan pada proses regulasi 
ekspresi gen makhluk hidup eukariot, 

proses kerja hormon steroid dan 
peptida dalam regulasi ekspresi gen 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 

dan membuat 
pertanyaan dan 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

menyelesaikan 
masalah 

5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
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makhluk hidup eukariot, dan 
keterkaitan organisasi kromatin 
dengan regulasi ekspresi gen makhluk 
hidup eukariot. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

sharing tentang topik 
Regulasi Ekspresi Gen 
pada Makhluk Hidup 
Eukaryot 

Regulasi 
Ekspresi Gen 
pada Makhluk 
Hidup Eukaryot 

4 1 1.4 Komponen sistem imun vertebrata dan 
mekanisme kerjanya dalam merespon 
antigen, dan tiga hipotesis yang 
menjelaskan asal dari keragaman 
antibodi. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

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

sharing tentang topik 
Kontrol Genetik 
Respon Imun 

  5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

5 1 1.5 Peranan protoonkogen dan onkogen 
dalam kontrol genetik pembelahan sel, 
peranan gen-gen tumor suppressor 
dalam kontrol genetik pembelahan sel, 

dan terbentuknya kanker melalui 
analisis jalur ekspresi genetik. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 

dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Kontrol Genetik 
Pembelahan Sel 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 

menyelesaikan 
masalah Kontrol 
Genetik 
Pembelahan Sel 

5, 10  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

6 1 1.6 Perihal perkelaminan pada makhluk 
hidup, berbagai macam ekspresi 

kelamin pada makhluk hidup prokariot, 
dan berbagai macam ekspresi kelamin 
pada makhluk hidup eukariot. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 

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

  4  Laporan 

praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

7 1 1.7 

1.8 

Hipotesis satu gen satu polipeptida, 

kerja gen atau sekelompok gen dalam 
mengendalikan ekspresi satu atau 
banyak sifat, sifat-sifat yang 
dikendalikan oleh gen-gen yang 
tersebar atau berkelompok, pleiotropi 

Pembelajaran dengan 

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

  13, 14  Laporan 

praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
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dan modifyer gene sebagai bentuk 
interaksi kerja gen. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

sharing tentang topik 
One Gene One 
Polypeptide 
Hypothesis dan 
Interaksi Kerja Gen 

 

8 1 1.9 

1.10 
1.11 

Mutasi dan  rekombinasi, enzim-enzim 

yang berperan dalam proses 
rekombinasi beserta peranannya. 
peristiwa pindah silang sebagai bentuk 
rekombinasi pada makhluk hidup 
eukariot. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 

proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 

model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 
dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 

Rekombinasi 

 Mampu 

memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 
masalah 
Rekombinasi 

2 (bab 7-10)  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

9 1 1.12 
1.13 

Proses transformasi sebagai bentuk 
rekombinasi pada bakteri, dan proses 
transduksi sebagai bentuk rekombinasi 
pada bakteri. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

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

sharing tentang topik 
Rekombinasi 

  2 (bab 11-
12) 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

10 1 1.14 
1.15 

Proses konjugasi sebagai suatu bentuk 
rekombinasi pada bakteri, dan proses 
rekombinasi pada fag bakteri. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

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

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Rekombinasi 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah 
Rekombinasi 

2 (bab 13-
14) 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

11 1 1.16 Populasi sebagai unit kajian genetika, 
model klasik dan balance dalam 
populasi, polimorfisme dan 
heterozigositas sebagai cara 

pengukuran variasi genetik dalam 
populasi. 
Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

Pembelajaran dengan 
model RQA: 
mahasiswa membaca, 
membuat ringkasan, 

dan membuat 
pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Materi Genetika dalam 
Populasi 

  1  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
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12 1 1.17 Teknik-teknik yang digunakan dalam 
rekayasa genetika, macam-macam 
vektor dan penggunaannya dalam 
rekayasa genetika, dan prosedur dasar 
rekayasa genetika. 

Didukung oleh kegiatan praktikum 
proyek: sebanyak 16 topik. 

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

pertanyaan dan 
sharing tentang topik 
Rekayasa Genetika 

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi 
informasi untuk 
menyelesaikan 

masalah 
Rekayasa 
Genetika 

15  Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

 

13 2, 3 2.1 
3.1 

Penerapan rancangan dan laporan 
penyelidikan untuk memecahkan teori 
genetika pada topik: (1) crossing over 
akibat pewarna, (2) crossing over 

akibat pengawet, (3) crossing over 
akibat UV, (4) crossing over akibat 
usia. 

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 akibat pewarna, (2) non 

dosjunction akibat pengawet, (3) non 
dosjunction akibat UV, (4) non 
dosjunction akibat usia. 

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) non 
dosjunction autosom, (2) nisbah 

kelamin, (3) pengaruh cahaya 
terhadap keberhasilan kawin. 

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) indeks isolasi, 
(2) hubungan kekerabatan, (3) 
fekunditas, (4) pemanfaatan sperma. 

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

    Laporan 
Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 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.  
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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. 2009. A Review on One Gene One Polypeptide Hypothesis. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar. UM. 
14. Corebima, AD. Hand Out Interaksi Kerja Gen. UM 
15. Corebima, AD. Hand Out Rekayasa Genetika. UM 

 
 

 
 
 

  



7 

 

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 II meliputi kerja/ekspresi materi genetik, 

perubahan materi genetik akibat rekombinasi, materi 
genetik dalam populasi, dan perekayasaannya. 

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

   Keaktifan  

 Tes Teori 
 

2 1.2 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang kontrol positif dan 
negatif regulasi ekspresi gen pada makhluk hidup 

prokariot, kerja operon lac sebagai contoh regulasi 
ekspresi gen pada makhluk hidup prokariot, dan kerja 
operon trp sebagai contoh regulasi ekspresi gen pada 
makhluk hidup prokariot. 

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

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

3 1.3 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 

pertanyaan dan sharing tentang berbagai level regulasi 
ekspresi gen pada makhluk hidup eukariot, peranan 
faktor lingkungan pada proses regulasi ekspresi gen 
makhluk hidup eukariot, proses kerja hormon steroid dan 
peptida dalam regulasi ekspresi gen makhluk hidup 
eukariot, dan keterkaitan organisasi kromatin dengan 

regulasi ekspresi gen makhluk hidup eukariot. 
2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 

mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik.  

 Mampu 

memanfaatkan 
teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 
masalah Regulasi 
Ekspresi Gen pada 
Makhluk Hidup 

Eukaryot 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

4 1.4 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang komponen sistem imun 
vertebrata dan mekanisme kerjanya dalam merespon 
antigen, dan tiga hipotesis yang menjelaskan asal dari 

keragaman antibodi. 
2) Melanjutkan praktikum proyek, setiap kelompok 

mengerjakan topik yang berbeda sebanyak 16 topik. 

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

5 1.5 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat  Mampu  Resume 
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pertanyaan dan sharing tentang peranan protoonkogen 
dan onkogen dalam kontrol genetik pembelahan sel, 
peranan gen-gen tumor suppressor dalam kontrol 
genetik pembelahan sel, dan terbentuknya kanker 
melalui analisis jalur ekspresi genetik. 

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

memanfaatkan 
teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 
masalah Kontrol 
Genetik Pembelahan 

Sel 

 Keaktifan 

 Tes Teori 

6 1.6 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang perkelaminan pada 
makhluk hidup, berbagai macam ekspresi kelamin pada 
makhluk hidup prokariot, dan berbagai macam ekspresi 
kelamin pada makhluk hidup eukariot. 

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

   Laporan praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

7 1.7 
1.8 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang hipotesis satu gen satu 
polipeptida, kerja gen atau sekelompok gen dalam 
mengendalikan ekspresi satu atau banyak sifat, sifat-sifat 
yang dikendalikan oleh gen-gen yang tersebar atau 

berkelompok, pleiotropi dan modifyer gene sebagai 
bentuk interaksi kerja gen. 

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

   Laporan praktikum 
klasikal 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

8 1.9 
1.10 
1.11 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang mutasi dan  
rekombinasi, enzim-enzim yang berperan dalam proses 

rekombinasi beserta peranannya. peristiwa pindah silang 
sebagai bentuk rekombinasi pada makhluk hidup 
eukariot. 

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

 Mampu 
memanfaatkan 
teknologi informasi 

untuk menyelesaikan 
masalah Rekombinasi 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

9 1.12 
1.13 

1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 
pertanyaan dan sharing tentang proses transformasi 

sebagai bentuk rekombinasi pada bakteri, dan proses 
transduksi sebagai bentuk rekombinasi pada bakteri. 

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

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

10 1.14 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat  Mampu  Resume 
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1.15 pertanyaan dan sharing tentang proses konjugasi 
sebagai suatu bentuk rekombinasi pada bakteri, dan 
proses rekombinasi pada fag bakteri. 

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

memanfaatkan 
teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 
masalah Rekombinasi 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

11 1.16 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 

pertanyaan dan sharing tentang populasi sebagai unit 
kajian genetika, model klasik dan balance dalam 
populasi, polimorfisme dan heterozigositas sebagai cara 
pengukuran variasi genetik dalam populasi. 

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

   Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

12 1.17 1) Membaca, membuat ringkasan, dan membuat 

pertanyaan dan sharing tentang teknik-teknik yang 
digunakan dalam rekayasa genetika, macam-macam 
vektor dan penggunaannya dalam rekayasa genetika, 
dan prosedur dasar rekayasa genetika. 

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

 Mampu 

memanfaatkan 
teknologi informasi 
untuk menyelesaikan 
masalah Rekayasa 
Genetika 

 Resume 

 Keaktifan 

 Tes Teori 
 

13 2.1 

3.1 

Presentasi dan diskusi laporan proyek penelitian (Kelompok 1-

4), topik: (1) crossing over akibat pewarna, (2) crossing over 
akibat pengawet, (3) crossing over akibat UV, (4) crossing 
over akibat usia. 

   Laporan Praktikum 

Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

14 2.2 
3.2 

Presentasi dan diskusi laporan proyek penelitian (Kelompok 5-
8), topik: (1) non dosjunction akibat pewarna, (2) non 

dosjunction akibat pengawet, (3) non dosjunction akibat UV, 
(4) non dosjunction akibat usia. 

   Laporan Praktikum 

Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum I 

15 2.3 
3.3 

Presentasi dan diskusi laporan proyek penelitian (Kelompok 9-
12), topik: (1) non dosjunction autosom, (2) nisbah kelamin, 

(3) pengaruh cahaya terhadap keberhasilan kawin 

   Laporan Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum II 

16 2.4 
3.4 

Presentasi dan diskusi laporan proyek penelitian (Kelompok 
13-16), topik: (1) indeks isolasi, (2) hubungan kekerabatan, (3) 
fekunditas, (4) pemanfaatan sperma. 

   Laporan Praktikum 
Proyek 

 Keaktifan 

 Tes Praktikum II 

 


