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Kromosom & HereditasKromosom & Hereditas



• Pengertian hereditas?
• Melalui apa sifat diturunkan?
• Apa itu gen?
• Bagaimana hubungan antara gen dengan DNA?
• Bagaimana hubungan antara gen dengan kromosom?
• Gen terletak pd kromosom & keturunan mendapatkan 

gen dari orang tua melalui pewarisan kromosom.gen dari orang tua melalui pewarisan kromosom.
• Apa peran gen dalam tubuh individu?
• Bagaimana proses penurunan sifat yang dibawa gen 

menjadi suatu fenotip?
• Bagaimana sifat (yang dikode oleh gen), diturunkan dari 

induk pada turunannya?
• Melalui proses apa gamet dibentuk?
• Apa akibat meiosis?
• Pada peristiwa apa gamet hasil meiosis dipersatukan?



PeranPeran Gen Gen dalamdalam TubuhTubuh IndividuIndividu

• Mengatur perkembangan dan metabolisme 
individu. (pada peristiwa apa peran ini dapat 
dilihat/terjadi? ).

• Menyampaikan informasi genetik kepada 
generasi berikutnya (pada peristiwa apa peran 
ini dapat dilihat/terjadi?) 



Pertanyaan :
• Bagaimanankah mekanisme  dari suatu ekspresi gen yang berupa 

sintesis protein dapat membentuk suatu fenotip tertentu seperti 
bentuk hidung atau warna mata?

• Mengapa banyak penyakit manusia yang disebabkan oleh pautan 
sex?

• Bagaimanan penentuan suatu gen disebut resesif atau disebut 
dominan? Apa dasarnya?













PolaPola--pola Hereditaspola Hereditas
• Bagaimana pola penurunan sifat?
• (bergantung posisi gen dan sifat gen tersebut)
• Sifat individu merupakan perpaduan sifat kedua induknya (sel diploid 

individu adalah gabungan 2 sel haploid induknya)
• Hukum Mendel 1 : Segregasi  (akibat pemisahan bebas selama 

meiosis)
• Hukum Mendel 2 : Perpaduan bebas (sifat yang terpisah hasil meiosis, 

dpt digabungkan secara bebas dalam fertilisasi)
• Bagaimana kaitan penurunan sifat dengan Hk. Mendel?• Bagaimana kaitan penurunan sifat dengan Hk. Mendel?
• Prinsip2 yang terkandung pd Hukum Mendel meliputi:

1. Sifat organisme dikendalikan oleh faktor menurun (gen) dari induk 
jantan dan betina.
2. Pd pembentukan gamet, pasangan gen memisah secara bebas shg 
tiap gamet mendapat salah satu gen dari pasangan gen (alel) tsb.
3. Pd pembuahan (fertilisasi), gen-gen dari gamet jantan maupun 
gamet betina akan berpasangan secara bebas
4. Pd dominansi penuh, fenotip gen dominan akan menutupi pengaruh 
gen resesif. Pd intermediet, fenotip pada individu heterozigot berada 
diantara pengaruh kedua alel gen yang menyusunnya.

_  Penyimpangan semu Hk. Mendel, bukan penyimpangan sesungguhnya



PenjabaranPenjabaran lebihlebih lanjutlanjut Hk.MendellHk.Mendell oleholeh Walter Walter 
StanboroughStanborough Sutton:Sutton:

• Jumlah kromosom yang dikandung oleh sel sperma & 
sel telur adalah sama, yaitu separuh dari jumlah sel 
tubuh.

• Organisme baru sebagai hasil fertilisasi mengandung 
dua perangkat kromosom (diploid) pada setiap selnya, 
seperti halnya tiap sel induknya.seperti halnya tiap sel induknya.

• Dalam meiosis, kedua perangkat kromosom memisah 
secara bebas.

• Bentuk dan identitats setiap kromosom adalah tetap, 
sekalipun melalui proses pembelahan meiosis dan 
mitosis. Begitu pula masing-masing gen sebagai bagian 
faktor menurun adalah mantap.





Penyimpangan semu Hk. MendellPenyimpangan semu Hk. Mendell

• Interaksi gen, pengertian ?Contoh?
• Poligenis, pengertian? contoh?
• Epistasis (dominan, resesif), pengertian? 

contoh?contoh?
• Pautan dan pindah silang, pengertian?contoh?
• Gen terpaut sex, pengertian?contoh?
• Gagal berpisah, pengertian? Contoh?
• Gen letal, pengertian?contoh?
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Hereditas pada ManusiaHereditas pada Manusia

• Bagaimana perbedaan mempelajari hereditas pada 
manusia dengan pada mahluk lain?

• Apa yang dimaksud dengan pedigree/peta silsilah?
• Bagaimana menentukan gen penyebab kelainan pd 

pedigree?pedigree?
• Beri contoh-contoh kelainan akibat gen pada manusia, 

berdasarkan gen pembawanya (autosom, 
gonosom/dominan atau resesif?

• Bagaimana pola pewarisan sifat untuk golongan darah 
ABO, MN dan rhesus?

• Bagaimana penerapan ilmu genetik pada manusia? 
(amniosentetik, CVS,pemeriksaan bayi baru lahir)



Pertanyaan :
• Mengapa penyakit yang disebabkan oleh gen terpaut sex  

kebanyakan ada pada kromosom X, bukan Y.
• Mengapa untuk mennelusuri penurunan sifat pada manusia 

dibutuhkan beberapa generasi, mengapa harus menggunakan 
pedigree?

• Mengapa hemofili lebih banyak diderita laki-laki daripada 
perempuan?

• Mengapa ada penyekit keturunan yang menyebabkan kematian, tapi 
ada juga yang tidak?ada juga yang tidak?

• Apakah yang membedakan cara pewarisan cacat yang terpaut 
kromosom tubuh dengan yang terpaut sex?

• Apa yang menyebabkan tautan dan mengapa tak dapat 
memisahkan secara bebas gen-gen yang demikian?

• Bagaimanakah usaha yang dapat dilakukan agar tidak mempunyai 
keturunan yang mempunyai kelainan genetik?



• Bagaimana caranya 1 sel embrio  dapat menghasilkan sel-sel lain 
dengan karakter yang brbeda dalam perkembangannya?

• Perkawinan antar anggota keluarga dilarang. Apakah jika terjadi 
perkawinan seperti ini gen resesif pasti terekspresikan? Bagaimana 
baiknya?

• Bagaimana mekanisme dalam tubuh sehingga wanita yang 
mengalami buta warna atau hemofili homozigot mengalami letal?

• Apakah kebotakan disebabkan gen terpaut sex?
• Bagaimanana proses bekerjanya gen-gen yang dominan menutupi 

gen-gen yang resesif?gen-gen yang resesif?
• Kapan istilah gen disebut sebagai alel dan kapan disebut esbagai 

gen karena keduanya berkaitan dengan penentuan sifat?
• Apakah kemampuan mendapatkan anak kembar, diturunkan?
• Apakah brakidaktili merupakan penyakit yang diturunkan melalui 

gen atau akibat zat penyebab mutasi seperti alkohol, radiasi dll.
• Bagaimana proses mutagen melakukan perubahan genetik pada 

suatu individu. 






