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Materi Genetik

� Materi genetika atau genetik?

� Apa yang dimaksud dengan materi genetik?

� Apa peran materi genetik bagi kehidupan? Contoh?

Apa yang dimaksud dengan kromosom?� Apa yang dimaksud dengan kromosom?

� Apa yang dimaksud dengan DNA?

� Apa yang dimaksud dengan gen?

� Apa yang dimaksud dengan nukleotida?

� Bagaimana hubungan /kaitan keempatnya



Peran Materi Genetik

� Apa sebenarnya yang disebut materi genetik? 

� Gen yang merupakan sepotong DNA yang membawa
informasi suatu sifat dan gen tersebut terdapat di
dalam kromosom.dalam kromosom.

� Perannya? 

� Peranan materi genetik tersebut adalah 
untukmengatur pewarisan sifat kepada keturunannya, 
misalnya mengatur bentuk rambut, warna kulit, 
susunan darah, dan lain-lain



Kromosom/chromosome

A threadlike, gene -carrying structure found 
in the nucleus of eukaryotic cell and most 
visible during mitosis and meiosis, also the visible during mitosis and meiosis, also the 
main gene-carrying  structure for 
prokaryotic  cell. Chromosome consist of 
chromatin, a combination of DNA and 
protein. 



DNA, Gen & Alel

� DNA : A double strand helical nucleic acid molecule 
consisting of nucleotid monomers with deoxyrobose
sugar and the nitrogenous bases Adenin (A), Cytosine 
(C), Guanine (G) and Thymine (T). Capable of 
replicating, is an organisms genetic material replicating, is an organisms genetic material 

� Gene : A discrete unit of hereditary information 
consisting of a specific nucleotide sequence in DNA (or 
RNA in some virus). Most of the gene of eukaryote are 
located in its chromosomal DNA : a few are carried by 
the DNA of mitochondria and chloroplast. 

� Alel : An alternative version of a gene



Pengertian Gen secara molekuler

� Gen adalah urutan DNA yang mengkode rantai
polipeptida tertentu.

Sebuah gen adalah suatu daerah DNA yang produk� Sebuah gen adalah suatu daerah DNA yang produk
akhirnya bisa suatu polipeptida (atau bisa juga
suatu molekul RNA)



Bagaimana dari Gen dapat menghasilkan suatu

sifat?



Hubungan Kromosom dengan DNA/gen



Karakteristik Gen

1. Sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam
kromosom.

2. Mengandung informasi genetik.

3. Dapat menduplikasi diri saat terjadi pembelahan sel.3. Dapat menduplikasi diri saat terjadi pembelahan sel.

4. Mempunyai tugas khusus sesuai fungsinya.

5. Kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa
nitrogennya.



Peran/fungsi Gen
1. Menyampaikan informasi genetik dari generasi ke

generasi. (melalui proses apa?)

2. Mengontrol dan mengatur metabolisme dan 
perkembangan tubuh.

Proses reaksi kimia dalam tubuh dapat terjadi secaraProses reaksi kimia dalam tubuh dapat terjadi secara
berurutan. (Pada setiap tahap reaksinya diperlukan
enzim. Pembentukan dan pengontrolan kerja enzim
tersebut dilakukan oleh gen. Pada proses
perkembangan yang memerlukan hormon juga diatur 
oleh gen).

(Terjadi melalui proses apa?)

3. Menentukan sifat-sifat pada keturunannya



Peran /fungsi DNA

a. Sebagai pembawa materi genetik dari generasi ke
generasi berikutnya.

b. Mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun
tidak langsung.

c. Melakukan sintesis protein.c. Melakukan sintesis protein.

d. Sebagai autokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk
menggandakan diri

(replikasi).

e. Sebagai heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk
dapat mensintesis

senyawa lain.



Menyampaikan informasi genetik pada

keturunannya





Jadi bagaimana hubungan antara materi genetik, 

DNA, Gen dan Kromosom?

?


