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1.  Fakulltas/Program Studi      :  MIPA / Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi 

2.  Mata Kuliah/Kode       :  Genetika / BIC 223 

3.  Jumlah SKS   :  Teori = 2   Praktikum = 1 

4.  Semester dan Waktu  :  Semester IV,  Waktu = 100 menit 

5.  Kompetensi Dasar       :  Memahami sifat alel dan interaksi gen yang tidak  

mengikuti pola pewarisan genetika Mendel, dan 

bagaimana kemungkinan perbandingan fenotip 

maupun genotip hasil perkawinannya 

6.  Indikator Pencapaian :   Mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat alel dan  

interaksi gen-gen yang tidak mengikuti pola pewaris-

an Mendel dan meramalkan kemungkinan perban-

dingan fenotip dan genotip hasil perkawinan individu 

dengan alel atau gen tersebut 

7.  Materi Pokok/Penggalan Materi    :  Pengembangan Genetika Mendel I (Intermediate, 

kodominan, interaksi gen) 

8.  Kegiatan Perkuliahan  : 

 

Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan 
Estimasi 

waktu 
Metode Media 

Sumber Bahan / 
Referensi 

Pendahuluan 

 

 Mengingatkan 
kembali tentang 
sifat alel dominan 
resesif dan kerja-
sama dua gen atau 
lebih dalam mem-
pengaruhi sifat 
menurut pola 
pewarisan Mendel 

 Dosen menjelaskan 
bahwa pada pene-
litian tentang pewa-
risan sifat pada 
organisme lain, ter-
nyata tidak semua-
nya mengikuti pola 
pewarisan seperti 
yang diperoleh 
Mendel pada ta-
naman kapri  

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of Genetics 

dan 
Brooker.2009.Genetics 

Analysis and 
Principles 



Penyajian 
Inti 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi con-
toh organisme yang 
memperlihatkan 
sifat fenotip di anta-
ra kedua induknya 
apabila dalam kea-
daan heterozigot 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi con-
toh organisme yang 
memperlihatkan 
sifat fenotip yang 
dipengaruhi oleh 
dua alel sekaligus 
pada organisme 
heterozigot 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi con-
toh organisme yang 
sifat fenotipnya di-
pengaruhi oleh in-
teraksi lebih dari 
satu gen, dan modi-
fikasi ratio fenotip 
hasil persilangan 
yang dihasilkan  

 Mahasiswa meng-
analisis pola pewa-
risan hasil persila-
ngan organisme 
dengan sifat khu-
sus di atas dan me-
ramalkan kemung-
kinan perbandingan 
fenotipnya   

10 menit 
 

 

 

 

 
 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 menit 

Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskusi dan 
latihan soal 

PPT, 
boardmarker 

 

 

Penutup 

 Dosen merangkum  
pola pewarisan dari 
alel-alel dan gen-
gen yang tidak 
mengikuti pola 
pewarisan Mendel 

8 menit Perkuliahan 
Tatap muka 

PPT, 
boardmarker 

 

 

Tindak 
Lanjut 

 Dosen memerintah-
kan mahasisiwa  
membuat ringkasan 
perbandingan 
fenotip dari hasil 
persilangan dihibrid 
dari gen-gen yang 
saling berinteraksi 

2 menit    



9.  Evaluasi 

Soal latihan : 

1. Apa perbedaan antara sifat intermediat dan kodominan? 

2. Jelaskan yang dimaksud dengan interaksi gen dan pengaruhnya terhadap fenotip! 
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1.  Fakulltas/Program Studi      :  MIPA / Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi 

2.  Mata Kuliah/Kode       :  Genetika / BIC 223 

3.  Jumlah SKS   :  Teori = 2   Praktikum = 1 

4.  Semester dan Waktu  :  Semester IV,  Waktu = 100 menit 

5.  Kompetensi Dasar                        :  Memahami adanya alternatif alel lain pada gen 

organisme diploid, adanya alel lethal dominan 

maupun resesif, dan adanya gen-gen terkait pada 

kromosom kelamin yang menyebabkan perbedaan 

pola pewarisan menurut Mendel 

6.  Indikator Pencapaian :  Mahasiswa dapat menjelaskan adanya alel ganda,  

                                                              alel lethal dan gen-gen yang terkait pada kromosom 

kelamin, menjelaskan pola pewarisannya dan 

meramalkan sifat dan perbandingan fenotip hasil 

perkawinan individu dengan alel atau gen tersebut. 

7.  Materi Pokok/Penggalan Materi  :  Pengembangan Genetika Mendel  II ( alel ganda, alel  

                                                              lethal, X-linkage) 

8.  Kegiatan Perkuliahan  : 

 

Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan 
Estimasi 

waktu 
Metode Media 

Sumber Bahan / 
Referensi 

Pendahuluan 

 

 Mengingatkan kem-
bali tentang persilang-
an monohibrid & dihi-
brid  menurut  Mendel 
dan ratio fenotip dan 
genotip pada F1 & F2 

 Dosen menjelaskan   
adanya alel lethal 
yang dapat menye-
babkan kematian 
apabila  dalam keada-
an homozigot  dan 
adanya gen-gen pada 
kromosom kelamin 
yang menyebabkan 
pola pewarisan yang 
berbeda dengan pola 
pewarisan Mendel 

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of 

Genetics dan 
Brooker.2009.Ge
netics Analysis 
and Principles 



Penyajian 
Inti 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
adanya alel lethal do-
minan dan alel lethal 
resesif pada organis-
me yang apabila da-
lam keadaan homozi-
got dapat menyebab-
kan kematian  

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
gen-gen yang terda-
pat pada kromosom  
kelamin baik pada 
manusia maupun he-
wan dan bagaimana 
pola pewarisan & 
pedigrinya 

 Dosen menjelaskan 
bagaimana pola dan 
ratio fenotip maupun 
genotip F1 & F2 hasil  
perkawinan individu 
dengan alel lethal ma-
upun gen yang terkait 
kromosom kelamin. 

 Mahasiswa mengana-
lisis pola pewarisan 
hasil persilangan or-
ganisme dengan alel 
lethal dan organisme 
dengan gen terkait  
kromosom kelamin, 
dan meramalkan 
kemungkinan perban-
dingan fenotipnya   

25 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 menit 
 
 
 
 
 
 

20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 menit 

 

 

 

 
 

 

Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi & 
latihan soal 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of 

Genetics dan 
Brooker.2009.Ge
netics Analysis 
and Principles 

Penutup 

 Dosen merangkum  
materi pola pewarisan 
alel lethal dominan & 
resesif, dan gen yang 
terkait  kromosom 
kelamin, dan mem-
berikan pertanyaan 
lisan  

8 menit Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

  

Tindak 
Lanjut 

 Dosen memberi tugas 
untuk latihan soal 
yang berkaitan de-
ngan topik hari ini 

2 menit 
   

 



9.  Evaluasi 

Soal latihan : 

1.  Bagaimana perbedaan kemungkinan hidup antara individu dengan alel lethal dominan 

dan individu dengan alel lethal resesif? 

2.  Apa yang spesifik terlihat pada pola pewarisan gen terkait kromosom kelamin X ? 

3.  Mengapa kelainan yang disebabkan gen terkait kromosom X  banyak terlihat pada laki-

laki? 
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1.  Fakulltas/Program Studi      :  MIPA / Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi 

2.  Mata Kuliah/Kode       :  Genetika / BIC 223 

3.  Jumlah SKS   :  Teori = 2   Praktikum = 1 

4.  Semester dan Waktu  :  Semester IV,  Waktu = 100 menit 

5.  Kompetensi Dasar                        :  Memahami adanya faktor-faktor selain gen yang 

mempengaruhi ekspresi gen dan menyebabkan 

perbedaan pola pewarisan menurut Mendel 

6.  Indikator Pencapaian                    :  Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor di luar 

gen yang mempengaruhi ekspresi gen, pola 

pewarisannya dan contoh gennya.. 

7.  Materi Pokok/Penggalan Materi  :  Pengembangan Genetika Mendel III (faktor-faktor yg  

   mempengaruhi ekspresi gen : sex-limited, sex-influ-     

   enced, ekspresiviti & penetrasi, faktor lingkungan) 

 

8.  Kegiatan Perkuliahan  : 

 

Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan 
Estimasi 

waktu 
Metode Media 

Sumber 
Bahan / 

Referensi 

Pendahuluan 

 

 Dosen menjelaskan 
bahwa ekspresi yang 
nampak pada fenotip 
tidak selalu merupa-
kan refleksi dari geno-
tip, tetapi ada faktor 
lain yang mempenga-
ruhi 

 Dosen  memancing 
pertanyaan dengan 
menanyakan faktor-
faktor apa saja yang 
kira-kira dapat mem-
pengaruhi ekspresi 
gen  

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 
2006. Concepts 

of Genetics  
dan 

Brooker.2009.
Genetics 

Analysis and 
Principles 

Penyajian 
Inti 

 Dosen menjelaskan 
perbedaan  dan 
memberi contoh sifat-
sifat yang hanya ter-  

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

PPT, 
boardmarker 

 

 



 

dapat pada jenis kela-
min tertentu, yang 
disebabkan oleh gen 
autosomal dan di ba-
wah pengaruh hormon 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
ekpresi dan penetrasi 
genotip mutan terha-
dap fenotip  

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
ekpresi yang nampak 
pada fenotip yang di-
sebabkan oleh latar 
belakang genetik, 
temperatur dan nutrisi 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
gen yang ekspresinya 
nampak pada umur 
tertentu 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
tentang fenomena 
ekspresi fenotipik yang 
makin parah pada 
generasi berikut 
karena kelipatan 
trinukleotida pada / 
dekat gen 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
tentang genomik im-
printing, yaitu ekspresi 
gen yang ditentukan 
oleh asal gen tersebut 
dari induk jantan atau 
betina 

 Mahasiswa diminta 
menjelaskan kembali 
faktor-faktor yang ber-
peran pada ekspresi 
gen dan contohnya  

 
 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 
 

10 menit 
 
 
 

 

 

10 menit 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

`10 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diskusi dan 
Tanya jawab 

 

 

  

 

 Dosen merangkum 
tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
ekspresi gen dan ba-
gaimana pola pewa-
risannya 

8 menit    



Tindak 
Lanjut 

 Dosen memberi tugas 
kepada mahasiswa 
untuk mencari contoh 
selain contoh yang su-
dah diberikan yang 
berkaitan dengan topik 
hari ini 

2 menit    

 

9.  Evaluasi 

Soal latihan : 

1.  Bagaimana membedakan pewarisan karena sex-influenced, sex-limited, dan X-linked ? 

2.  Jelaskan kira-kira apa yang menyebabkan ekspresi yang tampak pada fenotip seringkali 

tidak sesuai dengan genotipnya? 
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1.  Fakulltas/Program Studi      :  MIPA / Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi 

2.  Mata Kuliah/Kode       :  Genetika / BIC 223 

3.  Jumlah SKS   :  Teori = 2   Praktikum = 1 

4.  Semester dan Waktu  :  Semester IV,  Waktu = 100 menit 

5.  Kompetensi Dasar                        :  Memahami  pola pewarisan gen-gen yang terdapat 

pada kromosom yang sama 

6.  Indikator Pencapaian                    :  Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perbedaan 

pola pewarisan gen-gen yang terdapat pada 

kromosom yang sama dengan gen-gen yang terdapat 

pada kromosom yang berbeda 

7.  Materi Pokok/Penggalan Materi  :  Gen terangkai dan pindah silang 

8.  Kegiatan Perkuliahan  : 

 

Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan 
Estimasi 

waktu 
Metode Media 

Sumber Bahan / 
Referensi 

Pendahuluan 

 

 Dosen mengingatkan 
kembali tentang pola 
pewarisan Mendel, dan 
menjelaskan bahwa gen-
gen yang dipelajari pada 
tanaman kapri tersebut 
masing-masing terdapat 
pada kromosom yang 
berbeda 

 Mahasiswa diminta me-
nyebutkan sifat-sifat apa 
saja pada tanaman kapri 
yang dipelajari oleh 
Mendel  

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of 

Genetics  
dan 

Brooker.2009. 
Genetics Analysis 

and Principles 

Penyajian 
Inti 

 Dosen menjelaskan pe-
ngertian tentang gen te-
rangkai & perbedaan pe-
nulisan simbol gen-gen 
terangkai dan yang tidak  

 Dosen menjelaskan per-
bedaan segregasi gen-
gen terangkai & yang 
tidak 

15 menit 
 

 
 
 

15 menit 

 

Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of 

Genetics 
dan 

Brooker.2009. 
Genetics Analysis 

and Principles 



 

 Dosen menjelaskan ten-
tang  : jarak antara gen-
gen terangkai & kemung-
kinan pindahsilang, se-
gregasi gen-gen terang-
kai yang mengalami 
pindah silang dan tidak, 
dan ratio linkage 

 Dosen memberi bebera-
pa contoh tentang pindah 
silang tunggal dan pin-
dah silang ganda dan ke-
mungkinan gamet yang 
dihasilkan  

 Mahasiswa diminta me-
nyelesaikan soal tentang 
kemungkinan pindah 
silang tunggal maupun 
ganda,  dan  menghitung 
prosentase gamet tipe 
parental & rekombinan 

15 menit 

 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

20 menit 

 

Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi, tanya 
jawab dan 
latihan soal 

PPT, 
boardmarker 

 

 

Penutup 
 Dosen merangkum ma-

teri hari ini dengan me-
lakukan tanya jawab  

8 menit    

Tindak 
Lanjut 

 Dosen memberikan tu-
gas kepada mahasiswa 
mempelajari materi hari 
ini untuk mempersiapkan 
diri menerima materi 
minggu depan yang 
masih berkaitan   

2 menit    

 

9.  Evaluasi 

Soal latihan : 

1.  Bagaimana membedakan pewarisan gen-gen terangkai dengan yang tidak terangkai? 

2.  Jelaskan bahwa frekuensi rekombinan antara dua gen ada hubungannya dengan jarak 

antara dua gen tersebut! 
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1.  Fakulltas/Program Studi      :  MIPA / Prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Biologi 

2.  Mata Kuliah/Kode       :  Genetika / BIC 223 

3.  Jumlah SKS   :  Teori = 2   Praktikum = 1 

4.  Semester dan Waktu  :  Semester IV,  Waktu = 100 menit 

5.  Kompetensi Dasar       :  Mengetahui cara penentuan urutan dan jarak gen  

                                                              pada kromosom 

6.  Indikator Pencapaian                    :  Mahasiswa mengetahui cara menentukan urutan gen 

pada kromosom dan menghitung jarak antara gen-

gen tersebut 

7.  Materi Pokok/Penggalan Materi  :  Peta Kromosom 

8.  Kegiatan Perkuliahan  : 

 

Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan 
Estimasi 

waktu 
Metode Media 

Sumber Bahan / 
Referensi 

Pendahuluan 

 

 Dosen mengingatkan 
kembali materi minggu 
yang lalu, tentang ba-
gaimana terjadinya 
pindah silang, segre-
gasi gen, dan cara 
menghitung  prosen-
tasi gamet tipe paren-
tal dan rekombinasi  

 Mahasiswa menjawab 
pertanyaan-pertanya-
an yang diberikan 
dosen 

10 menit Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
 Concepts of  

Genetics  
dan 

Brooker.2009.  
Genetics Analysis  

and Principles 

Penyajian Inti 

 Dosen menjelaskan 
tentang pindah silang 
sebagai dasar penen-
tuan jarak antar gen 

 Dosen menjelaskan 
dan memberi contoh 
tahap penentuan jarak 
antar gen 

 Dosen memberikan so-
al-soal latihan penen-
tuan jarak antar gen 

10 menit 

 

 

20 menit 

 

 

20 menit 

Diskusi 
dan  

Perkuliahaan 
Tatap muka 

 

PPT, 
boardmarker 

 

Klug et al., 2006. 
Concepts of 

Genetics  
dan 

Brooker.2009. 
Genetics Analysis 

and Principles 



 

 Mahasiswa mengana-
lisa dan mengerjakan 
soal-soal latihan yang 
diberikan dosen 

30 menit Diskusi dan 
tanya jawab 

  

Penutup 

 Dosen merangkum 
tahap-tahap penentuan 
jarak antar gen dengan 
melakukan tanya 
jawab 

8 menit    

Tindak Lanjut 

 Dosen memberi tugas 
kepada mahasiswa 
untuk latihan soal yang 
berkaitan dengan 
materi hari ini 

2 menit  
  

 

9.  Evaluasi 

Soal Latihan 

1.  Jelaskan mengapa sebelum menentukan jarak antar gen, harus diketahui terlebih dahulu 

urutan gen-gen tersebut? 

2.  Mengapa pada tahap penentuan jarak antar gen ini dilakukan uji silang (test cross) ? 
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