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Kata Pengantar 

 
 

     Petunjuk praktikum Genetika (BIC 124) ini disusun untuk membantu mahasiswa 

dalam melaksanakan praktikum Genetika Dasar. Di dalam buku ini diberikan panduan 

langkah-langkah pelaksanaan praktikum sedemikian rupa supaya mahasiswa dapat 

melakukan kegiatan praktikum secara mandiri.  Materi praktikum ini merupakan 

materi dasar, yang disesuaikan dengan silabus matakuliah Genetika.   

     Mahasiswa diharapkan membaca dengan seksama dan melakukan sesuai 

petunjuk cara kerja atau yang diarahkan oleh pemandu acara praktikum. 

     Buku petunjuk praktikum ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang 

membangun demi penyempurnaan buku ini masih sangat diharapkan.  Semoga buku 

ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca. 

 

Yogyakarta,   Februari 2012 

Penyusun 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM GENETIKA 

 

 

     Praktikum ini merupakan bagian dari matakuliah Genetika yang harus diikuti oleh 

mahasiswa yang mengambil matakuliah Genetika.   

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti praktikum Genetika : 

1. Peserta praktikum adalah semua mahasiswa yang mengambil matakuliah 

Genetika 

2. Mahasiswa peserta praktikum harus mengikuti semua topik yang 

diselenggarakan 

3. Mahasiswa yang tidak dapat datang mengikuti acara praktikum pada hari 

yang telah ditetapkan, harus mencari waktu lain untuk praktikum dengan topic 

yang sama dan menyediakan sendiri bahan dan alat yang dibutuhkan  

4. Untuk topik-topik tertentu mahasiswa akan dibagi dalam kelompok, tiap 

kelompok meminjam alat-alat yang dibutuhkan dan mempersiapkan segala 

sesuatu sesuai dengan topik praktikum diselenggarakan 

5. Setiap kelompok bertanggungjawab atas alat-alat yang dipinjam.  Kerusakan 

atau hal-hal yang menyebabkan tidak berfungsinya alat-alat yang dipinjam 

selama praktikum berjalan menjadi tanggung-jawab anggota kelompok 

6. Pada akhir praktikum akan diselenggarakan ujian praktikum 

7. Nilai Akhir Praktikum meliputi : 

- Keseriusan dan Aktivitas selama praktikum   

- Laporan Praktikum  

- Ujian Praktium (Responsi) 
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A.  Topik 1   :  Persilangan Monohibrid  Pada tanaman Kacang Panjang  

( Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) 

B.  Tujuan  :  1. Menggunakan tanaman model untuk percobaan persilangan 

                           2. Mengamati beberapa sifat yang berbeda antar 2 tetua lini murni 

                           3. Menghasilkan populasi F1 dari persilangan dan menentukan dominansi 

beberapa sifat pada tanaman kacang panjang 

C.  Prinsip  : 

Pesilangan monohibrid adalah persilangan antar dua tetua dengan salah satu sifat 

yang dapat membedakan keduanya. Diharapkan keturunan pertamanya (generasi F1) akan 

memiliki sifat sama dengan salah satu tetua jika sifat tersebut dipengaruhi oleh alel dominan 

dan resesif serta tidak ada tautan seperti yang ditemukan oleh Mendel pada tanaman kapri 

(Pisum sativum).  

Mendel menggunakan tanaman kapri karena mudah dipelihara,  dapat 

menghasilkan banyak biji (banyak keturunan), mempunyai sifat-sifat yang dapat dibedakan 

antar varietas, dapat diperbanyak secara selfing atau disilangkan, dan mudah tumbuh di 

daerah tempat tinggal Mendel. Sebagai tanaman model untuk menunjukkan hasil 

persilangan monohibrid di daerah tropis seperti Indonesia dapat digunakan tanaman kacang 

panjang dengan alasan yang sama dengan Mendel dan mudah tumbuh di daerah tropis. 

Kacang panjang digunakan sebagai tanaman model pengganti kapri karena lebih mudah 

tumbuh di Indonesia, dapat menghasilkan banyak biji, mempunyai beberapa sifat yang 

membedakan antar varietas dan dapat disilangkan. Tanaman kacang panjang juga termasuk  

famili yang sama dengan kapri sehingga mempunyai struktur bunga yang serupa.  

 

D.  Alat dan Bahan 

1. Peralatan bercocok tanam 

2. Polibag 5 kg 

3. Lanjaran bambu (tinggi 2 meter) 

4. Gunting 

5. Pinset 

6.   Benih kacang panjang : 2 varietas (var A dan var B) 

      7.   Campuran tanah : kompos = 2 : 1 

      8.   Pupuk NPK 

 

E.  CARA KERJA : 

Cara Tanam 

1. Polibag diisi campuran tanah : kompos (2:1)  

2. Tiap polibag ditanam 2 benih (biji) dengan jarak yang cukup antar keduanya 

3. Lanjaran ditancapkan di tengah polibag antara kedua benih 

4. Tanaman disiram bila perlu 

5. Pupuk NPK diberikan pada umur 14 hari setelah tanam 

6. Untuk 1 kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing dengan persilangan 

tertentu : 

Kelompok 1 :  ♀ var A  >< ♂ var B 

Kelompok 2 :  ♀ var B  ><  ♂ var A 

Kelompok 3 :  ♀ var B  ><  ♂ var B 

Kelompok 4 :  ♀ var A  >< ♂ var A 
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Pengamatan  morfologi tanaman 

1. Dicatat sifat-sifat yang membedakan  pada kedua tanaman tetua 

2. Sifat-sifat yang diamati : 

- Bentuk daun 

- Bentuk tajuk 

- Warna bunga 

- Warna polong / buah 

- Warna biji yang dihasilkan 

 

Persilangan 

1. Pada umur ± 25 hari setelah tanam atau saat bunga sudah muncul, bunga pada 

tanaman yang akan menjadi betina dikastrasi dengan memotong stamen 

2. Pada umur ± 30 hari setelah tanam atau saat polen  , dilakukan penyerbukan dengan 

mengambil bunga dari tanaman yang tidak dikastrasi dan diserbukkan pada populasi 

tanaman betina.Setelah dilakukan penyerbukan, bunga yang diserbuki (betina), ditutup 

dengan kantong kertas dan ditandai. 

3. Setelah 75-80 hari setelah tanam dan polong terlihat kering, buah kacang panjang 

dipanen dan diambil bijinya sebagai keturunan F1 

4. Diamati jumlah dan warna biji yang dihasilkan per polong  dari tiap persilangan 

 

F.  Hasil Pengamatan 

Tanaman tetua : 

- Warna biji 

- Bentuk daun 

- Warna bunga 

- Warna polong / buah 

- Jumlah buah per pohon 

- Jumlah biji per buah 

 

Generasi F1 : 

- Warna biji : Diamati macam warna biji dalam satu buah 

 

G.  Diskusi 

1. Berapa sifat yang dapat membedakan kedua tetua varietas kacang panjang yang 

digunakan ? Sebutkan ! 

2. Apakah kedua tetua yang digunakan dalam persilangan monohibrid (seperti 

Mendel) harus merupakan lini murni ? Jelaskan ! 

3. Apa hasil kesimpulan anda mengenai biji pada F1 ? Apakah hasilnya sama untuk 

semua jenis persilangan ? Jelaskan ! 

4. Pada percobaan ini telah dilakukan persilangan resiprok.Apa yang dimaksud 

dengan persilangan resiprok ? Hasil apa yang akan diperoleh ?  
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A.  Topik 2. :   Keanekaragaman pada manusia 

B.  Tujuan :   Mengetahui keanekaragaman genetik pada manusia melalui pengamatan   

    fenotip 

C.  Prinsip :    

Keanekaragaman merupakan dasar ciri-ciri dari benda hidup. Adanya keanekaragaman 

genetik merupakan hasil seleksi alam dari suatu spesies terhadap lingkungannya. 

Manusia memperlihatkan variasi pada beberapa ciri-ciri yang dapat dilihat dengan 

mudah melalui fenotip atau penampilannya. Beberapa dari ciri-ciri yang nampak tersebut 

tidak tidak mengalami seleksi alam, sehingga tetap ada sampai sekarang, dan dapat ditentukan 

oleh para ahli genetika melalui beberapa cara.  

Latihan berikut akan melihat keanekaragaman yang terdapat di dalam kelas, dengan 

menggunakan 6 ciri-ciri.   Lima, diantara ciri-ciri tersebut dapat dilihat dari kenampakan yang 

ada.  Pengamatan ke enam, yaitu golongan darah ABO, yang sudah anda ketahui hasilnya 

pada praktikum pada semester yang telah lewat.  Dari 6 ciri-ciri ini anda akan mengetahui 

adanya perbedaan dari masing-masing individu yang ada di dalam kelas. 

     Keenam ciri-ciri yang dapat diamati antara lain : Ujung daun telinga yang bebas dan yang 

melekat, ibu jari yang dapat membengkok dan yang tidak, bulu mata  yang panjang dan yang 

pendek, rambut yang tidak lurus dan yang lurus, adanya bulu pada ruas tengah pada jari-jari 

tangan dan tidak ada bulu, lidah dapat melipat atau tidak, lesung pipit dan tidak, golongan 

darah ABO, dan sifat-sifat lainnya. 

D.  Alat &  Bahan : 

Gambar Cakram Genetika 

E.  Cara Kerja :   

1.  Tentukan ciri-ciri yang ada pada diri anda sesuai dengan keenam ciri yang sudah disebut-  

     kan di atas. 

2.  Gunakan Cakram Genetika, dimulai dari bagian tengah dengan ciri pertama, dan tentukan 

     apakah anda berada di sisi kanan atau sisi kiri dari garis vertikal. 

3.  Pindah pada garis lingkaran ke dua pada roda cakram tersebut, kemudian tentukan pada  

     bagian mana sifat anda terdapat.  Demikian selanjutnya sampai lingkaran terluar, yaitu     

     tipe golongan darah, pilih salah satu dari keempat macam tipe  golongan darah.  Baca  

     angka yang tertulis, untuk kombinasi dari ciri-ciri khusus yang telah anda amati. 

4.  Laporkan angka yang anda peroleh tersebut 

5.  Dapatkan angka seperti yang anda punyai, dari teman-temanmu 

F.  Hasil Pengamatan 
: 
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G.  Diskusi : 

1.  Apakah ada seseorang di kelas anda yang mempunyai kesamaan terhadap ke enam    

     ciri-ciri tersebut ?  Yang berarti mempunyai angka yang sama dengan yang anda  

     punyai ? ( Jika ada, dapatkah anda dapat menentukan ciri-ciri ke tujuh yang  

     dapat membedakan anda ?) 

2.  Bagaimana ciri-ciri seseorang dengan angka 73 dapat berbeda dengan orang  

     lainnya yang mempunyai angka 56? 

3.  Bagaimana ciri-ciri seseorang dengan angka 46 dapat berbeda dengan orang  

     lainnya yang mempunyai angka 80? 

4.  Coba laporkan melalui beberapa kelompok individual di dalam kelas anda untuk  

     sejumlah ciri-ciri lainnya 

5.  Apabila pada suatu kecelakaan pesawat terbang, dua orang laki-laki dan dua  

     orang perempuan, masing-masing berturut-turut mempunyai angka 36, 40, 44  

     dan 48 dapat selamat dan tinggal pada suatu pulau yang tidak berpenghuni, ter- 

     pisah secara populasi dengan lainnya.    Ciri-ciri apa yang tidak anda dapatkan pa- 

     da populasi di pulau ini, yang ada di kelas anda? 
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A.  Topik  3. :   Mengenal  Lalat Buah Drosophila sp. 

B.  Tujuan :   1.   Mengetahui siklus hidup lalat buah Drosophila sp. 

2. Dapat membedakan jenis kelamin Drosophila sp.  

3. Menguji apakah perbandingan ♂ :  ♀ =  1 : 1 

    3.   Dapat membuat media pemeliharaan Drosophila sp. 

C.  Prinsip :    

Lalat buah Drosophila sp. banyak digunakan dalam praktikum maupun penelitian 

genetika, karena mempunyai banyak sifat yang menguntungkan, diantaranya :  mudah 

dipelihara, tidak memerlukan kondisi yang steril,  mempunyai siklus hidup yang pendek,  

mempunyai jumlah kromosom yang sedikit (4 – 5 pasang kromosom), mempunyai kromosom 

raksasa,  mempunyai banyak mutan dan dapat menghasilkan keturunan banyak.. 

Siklus hidup lalat buah berkisar sekitar 10 hari sampai 2 minggu.  Telur berbentuk 

lonjong dengan panjang kira-kira 0,5 mm. Pada ujung anteriornya terdapat dua tangkai kecil 

seperti sendok. Pada spesies lainnya bentuk tersebut jumlahnya lebih dari 2.  

Pertumbuhan dimulai segera setelah fertilisasi, yang dibagi menjadi 2 tahap : 

a.  Periode embrionik di dalam telur : dimulai setelah fertilisasi sampai menetas 

b.  Periode post embrionik : larva (instar 1, instar 2, instar 3), pupa dan imago. 

Lamanya pertumbuhan dari telur sampai menjadi imago tergantung dari suhu udara. 

Pada temperatur 25oC, seluruh siklus hidup lalat buah kira-kira 10 hari, sedangkan pada tem-

peratur 20oC diselesaikan dalam 15 hari. Di atas 30oC pertumbuhan lalat terganggu, dapat 

menyebabkan steril.  

 

 

 
Siklus hidup Drosophila sp. 

 

Untuk membedakan jenis kelamin lalat jantan dan betina dapat diamati sebagai berikut : 

  Lalat betina Lalat jantan 

 
Ujung abdomen memanjang dan meruncing membulat 

 
Jumlah segmen abdomen 7 5 

 
Ukuran tubuh lebih besar lebih kecil 

 
Sex Comb (sisir kelamin) tidak ada terdapat pada permukaan 

distal dari tarsus terakhir 

dari kaki depan 
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              Drosophila jantan dan betina              Sisir kelamin hanya terdapat pada jantan  

 

D. Alat dan Bahan : 

1. Drosophila melanogaster liar 

2. Mikroskop stereo dan binokuler 

3. Kaca pembesar (loup) 

4. Cawan petri 

5. Kuas 

6. Kaca objek 

7. Oven 

8. Blender 

9. Pisang ambon masak 

10. Eter 

11. Tegosept 

12. Botol kultur dan tutup dari busa 

13. Corong  

 

E. Cara Kerja   : 

Pembuatan Media Pemeliharaan Lalat Buah 

Ada beberapa resep untuk membuat media pemeliharaan lalat buah.  Media yang dibuat dari 

bahan dasar campuran tape dan pisang sering dipakai untuk media pemeliharaan.   Dalam 

praktikum ini dipakai media dengan bahan bahan dasar pisang ambon.  Cara pembuatannya 

adalah sebagai berikut : 

      1.   500 gram daging buah pisang ambon masak  dilumatkan dengan blender 

2. 15 gram tepung agar-agar dilarutkan dalam 478 cc air, kemudian masak sampai 

mendidih 

3. Masukkan bubur pisang dan Tegosept (7 cc) ke dalam larutan air & agar yang sedang 

dimasak  

4. Panaskan lagi sampai hampir mendidih 

5. Masukkan medium ke dalam botol biakan yang telah disteril dalam oven 

6. Masukkan kertas saring yang telah dilipat, untuk menyerap kelebihan air 

7. Tutup dengan sumbat busa yang bersih 

 

Penangkapan  Lalat Buah Di Alam 

1. Siapkan botol selei yang bersih 

2. Masukan potongan buah yang masak 

3. Letakkan di tempat yang terbuka. Dijaga jangan sampai ada semut yang masuk 

4. Setelah sehari atau beberapa hari, akan ada lalat buah yang masuk 

5. Tutuplah botol dengan kain setelah jumlah lalat yang masuk ke dalam botol cukup 

banyak 
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6. Ikatlah kain penutup botol dengan karet atau rafia 

7. Pindahkan lalat pada botolbiakan yang telah berisi media 

Eterisasi 

     Untuk pengamatan dan penghitungan lalat buah  harus dibius terlebih dahulu. Zat kimia  

     yang biasa dipakai adalah Etil Asetat atau Dietil Eter. Bahan lain yang juga dapat dipakai       

     dan merupakan derivat dari Etil Asetat adalah Fly Nap.   Cara pembiusan  : 

1. Sentakkan botol pada telapak tangan secara perlahan, supaya lalat buah yang menempel 

pada tutup busa dapat jatuh ke bawah 

2. Pindahkan lalat buah ke botol kosong dengan bantuan corong 

3. Tutup botol berisi lalat buah dengan sumbat busa 

4. Masukkan kapas yang telah ditetesi eter ke dalam botol berisi lalat melalui sela-sela 

sumbat busa 

5. Setelah lalat terbius, pindahkan lalat ke atas kertas putih atau ke dalam cawan petri 

6. Lalat akan terbius selama 1 – 2 menit 

7. Lakukan pengamatan dengan cepat. Apabila pengamatan belum selesai lalat sudah 

sadar, lakukan pembiusan sekali lagi 

8. Setelah pengamatan, lalat dimasukkan kembali pada botol medium semula. 

Pengamatan 

     1.  Pegamatan jenis kelamin 

- Amati lalat buah yang telah ditangkap 

- Bedakan jenis kelamin lalat betina dan jantan, kemudian  gambar kedua jenis lalat 

tersebut, beri keterangan bagian-bagiannya, sehingga tampak jelas perbedaan kedua 

jenis kelamin lalat tersebut. 

     2.  Pengamatan siklus hidup lalat buah 

- Pelihara 3 pasang lalat buah dalam botol yang telah berisi media 

- Beri catatan pada botol : tanggal  mulai pemeliharaan, nama kelompok 

- Amati  perubahan yang terjadi setiap hari, misalnya terdapatnya telur, larva instar 

1, 2, 3, prapupa, pupa, pigmentasi pupa dan keluarnya lalat dewasa.   

- Setelah terbentuk pupa, keluarkan lalat parental dari dalam botol, masukkan ke 

dalam botol berisi detergen 

4. Pengamatan jumlah lalat jantan dan betina dan menghitung perbandingan jenis kelamin 

- Amati imago yang terbentuk setiap hari 

- Pisahkan lalat  ♂ dan ♀ pada botol biakan yang berbeda  

- Hitung perbandingan jenis kelamin dengan Uji χ2 

F.  Hasil Pengamatan : 

1. Siklus Hidup 

    Jenis lalat   :                                                                                Tanggal : 

Fase Telur Larva inst 1 Larva inst 2 Larva inst 3 Pupa Imago 

Tanggal Pemngamatan 

: 

      

 

2.  Jumlah Imago 

Jenis 

Kelamin 

Jumlah imago yang terbenrtuk pada hari ke : 
Jumlah 7 14 

♂    

♀    
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3.   Hasil Pengamatan Lalat ♂ dan  ♀ 

Lalat Jantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalat Betina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Diskusi : 

1. Mengapa botol biakan yang telah berisi lalat ditutup dengan kain, atau busa plastik ? 

2.  Mengapa lalat yang dipelihara pada temperatur yang lebih rendah mempunyai siklus yang 

     lebih panjang ? 

3.  Apakah fungsi Tegosept dalam media pemeliharaan ? 

4.  Apakah fungsi kertas saring yang diletakkan pada media ? 
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