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 Banyak isolat local

 Siklus hidup pendek (14 hari): dapat diamati dari
fase/stadium telur sampai dewasa.

 Dapat dipelajari lebih dari 1 generasi (F1, F2 dst)

 Mudah dibudidaya, disilangkan

 Peralatan eksperimen mudah diperoleh siswa di RUMAH : 
toples, sedotan, kain kass, buah busuk dll

 Pengalaman belajar dengan pendekatan scientific

 Sejak lama digunakan ilmuwan sebagai hewan uji dalam
penelitian bidang genetika dan kedokteran

Sumber : Nainu, F. (2018). 
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 Pengertian lalat buah merujuk pada
dua spesies yang berbeda, yaitu Lalat
Cuka (Pomace Fly) (Drosophila
melanogaster, famili Drosophilidae)
dan Lalat Buah (“True” Fruit Fly,
famili Tephritidae). Sampai saat ini,
tercatat kurang lebih 5000 spesies
yang sudah dideskripsi yang terbagi ke
dalam 500 genus.

 Yang jadi objek studi kami adalah lalat
buah dari Famili Drosophilidae

Apabila ingin mempelajari mendalam ttg lalat buah

Famili Drosophilidae silahkan sitasi : 

https://www.genetics.org/content/209/1/1
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Tahun 2015 – 2020 > 22 jurnal ilmiah tentang Aplikasi

Praktikum Lalat Buah; masih tergolong sangat sedikit

(untuk jangka waktu 15 tahun). (Basis data google form 

pada software publish or perish)

Penulis artikel tentang penggunaan lalat buah

dan pembelajarannya di Indonesia > 2015 –

2020 ; tergolong masih sedikit

Pertanyaan ?? Mengapa masih sangat sedikit penelitian / 

penggunaan lalat buah dalam praktikum biologi ?  Faktor

apa yang jadi penghambat ? Bayangkan pengalaman

belajar siswa, apabila diaplikasikan pembelajaran berbasis

scientific approach ini.
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 Dikembangkan menjadi media pembelajaran audio visual

 Dilakukan penelitian kolaboratif >penelitian dibiayai oleh DRPM melalui SKIM Hibah Unggulan Perguruan Tinggi

 Aplikasi disekolah

Lalat

bua

Lokal

Kultivasi / rearing 

pada berbagai jenis

buah

Analisis Morfometri / 

Fenotifik

Analisis Genotifik

(DNA mitokondria)

Analisis Genotifik

(Ekspresi Gen DNA 

Nukleus)

PAKET PEMBELAJARAN BIOLOGI 

BERBASIS METAKOGNITIF
Pakan Ikan dan

Burung Walet
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 Menggunakan gen sitokrom oksidase
sub unit 1 (CO1)

 Penelitian kolaboratif dengan
mahasiswa Prodi Pendidikan Bio 
Unima tahun 2016-2017.

 Menghasilkan publikasi internasional

 Menghasilkan media pembelajaran
audio visual

Lalat buah dari Minahasa, disiolasi dari buah nenashttp://hppbi.or.id 6



Keunggulan >

- Berbasis isolate local

- Belajar dari alam dengan
pendekatan scientific / 
eksperimen / cara kerja
ilmuwan > stimulasi pada
peserta didik

- Panduan dikembangkan dengan
pendekatan Metakognitif

Karakteristik

• Materi Genetika Mendel, Objek
studi Karakteristik fenotifik > 
Isolasi lalat buah local di rumah, 
kultivasi pada berbagai jenis buah
local > Persilangan sederhana > 
Pengamatan Morfologi

• Panduan Praktikum telah
dikembangkan oleh Tim. Sekolah
Uji Coba percontohan awal SMA 
Negeri 1 Langowan.

• Dapat diaplikasikan di SMP (IPA), 
SMA dan Peguruan Tinggi
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MATERI : KARAKTERISTIK FENOTIFIK

SUDAH DIBUAT DALAM BENTUK VIDEO 
PEMBELAJARAN 

http://hppbi.or.id 8



http://hppbi.or.id 9



Data fenotifik yang diperoleh
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 Penyiapan buah yang sudah membusuk : nenas, pisang, manga dll (sesuai jenis buah yang banyak
melimpah didaerah masing masing)

 Diletakkan diwadah toples plastic, digantung dipekarangan selama 10 jam dari jam 07.00 – 18.00
(kebiasaan makan lalat buah, pada pagi dan sore hari)

 Pada kandang yang disiakan (ukuran 14 cm x 12 cm), masukkan 3 pasang lalat buah (betina
berukuran lebih besar dan jantan lebih kecil).

 Apabila sudah bertelur, pindahkan telur pada kandang atau wadah lain, amati selama 14 hari.

 Pengamatan dapat dilakukan 3 kali sehari oleh siswa/praktikan

 Sampel lalat dapat diterminasi menggunakan alcohol dan diamati menggunakan hp android atau
lup.

 Guru dapat melakukan banyak variasi praktikum berdasarkan faktor suhu, jenis makanan,
penyinaran cahaya dll. Sehingga panduan praktikum yang dibuat sangat variatif dan fleksibel.

 SESUAIKAN DENGAN TOPIK / MATERI : tidak hanya tentang genetika, bisa juga materi ekologi,
lingkungan, system organ dll. Dibutuhkan kemampuan guru untuk membangun / membentuk
Praktikum berbasis lalat buah.
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 Pemanfaatan Lalat buah isolate local dalam pembelajaran Biologi,
mudah dilakukan, menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah
diperoleh. Walaupun demikian, pemanfaatan lalat buah sebagai objek
studi pembelajaran biologi dengan pendekatan metakognitif akan
melahirkan peserta didik yang kreatif dan inovatif.
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 Sumampouw and Mokosuli. 2017. Laporan Penelitian Unggulan
Perguruan Tinggi. DRPM Ristek Dikti

 Sumampouw and Mokosuli. 2018. Laporan PKM Lalat Buah. 
LPPM Universitas Negeri Manado.

 Nainu, F. (2018). Penggunaan Drosophila melanogaster Sebagai
Organisme Model Dalam Penemuan Obat. Jurnal Farmasi
Galenika : Galenika Journal of Pharmacy, 4 (1), 50-67. 
doi:10.22487/j24428744.2018.v4.i1.9969
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HPPBI
Himpunan Pendidik dan Pendidikan Biologi Indonesia

http://hppbi.or.id 14



WEBSITE: http://hppbi.or.id/

http://hppbi.or.id 15

http://hppbi.or.id/


Pendaftaran: http://hppbi.or.id/daftar
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Mekanisme pendaftaran anggota HPPBI:

1. Masuk ke link http://hppbi.or.id/daftar/
2. Pendaftar baru: isi username berupa NIP/NIK dan password –
> klik Daftar
3. Jika sudah pernah mendaftar (sudah memiliki akun)–> klik
LOGIN
4. Jika lupa password –> Klik Lupa password
5. Lengkapi semua isian
6. Lakukan Pembayaran iuran anggota HPPBI pada
BNI 46 cabang Kampus UNS Surakarta
a.n. Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi (HPPBI)
Nomor Rekening : 2716489391
7. Upload bukti bayar
8. Tunggu verifikasi dari Bendahara HPPBI
9. Terverifikasi–> PRINT Kartu Anggota
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Channel Youtube: HPPBI Indonesia
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