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Pewarisan Sifat Kromosom dan Gen 

 
 
Sel ini memiliki inti sel atau nukleus, pada inti sel 
terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut 
kromosom. Kromosom inilah yang merupakan 
pembawa sifat keturunan. Di sepanjang kromosom 
terdapat gen yang merupakan penentu sifat 
keturunan suatu makhluk hidup. Jadi baik 
kromosom maupun gen sama pentingnya dalam 
penurunan sifat. Berdasarkan fungsinya, kromosom 
dibedakan menjadi dua tipe, yaitu : 
1. Kromosom Tubuh (Autosom) 

Yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri 
tubuh. 
 

2. Kromosom Kelamin (Gonosom) 
Yaitu kromosom yang menentukan jenis 
kelamin pada individu jantan atau betina atau 
pada manusia pria atau wanita. Misalnya: pada 
kromosom lalat buah (Drosophila 
melanogaster) memiliki 4 pasang kromosom, 
terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang 
gonosom. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Istilah-istilah dalam Genetika 
1. Sel Diploid dan Sel Haploid 

Yaitu sel yang memiliki kromosom dalam 
keadaan berpasangan atau sel yang memiliki 
dua set atau dua perangkat kromosom. 
Misalnya sel tubuh manusia memiliki 46 buah 
kromosom yang selalu dalam keadaan 
berpasangan sehingga disebut diploid (2n) (di 
berarti dua, ploid berarti set/perangkat). 
Sedangkan sel kelamin manusia memiliki 
kromosom tidak berpasangan . Hal ini terjadi 
karena pada saat pembentukan sel kelamin, sel 
induk yang bersifat diploid membelah secara 
meiosis, sehingga sel kelamin anaknya hanya 
mewarisi setengah dari kromosom induknya. 
Maka dalam sel kelamin (gamet) manusia 
terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan 
atau hanya memiliki seperangkat atau satu set 
kromosom saja, disebut haploid (n). 
 

2. Genotip 
Genotip adalah susunan gen yang menentukan 
sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat 
tetap. Dalam genetika genotip ditulis dengan 
menggunakan symbol huruf dari huruf paling 
depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. 
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Setiap karakter sifat yang dimiliki oleh suatu 
individu dikendalikan oleh sepasang gen yang 
membentuk alel. Sehingga dalam genetika 
symbol genotip ditulis dengan dua huruf. Jika 
sifat tersebut dominan, maka penulisannya 
menggunakan huruf capital dan jika sifatnya 
resesif ditulis dengan huruf kecil. Genotip yang 
memiliki pasangan alel sama, misalnya BB atau 
bb, merupakan pasangan alel yang homozigot. 
Individu dengan genotip BB disebut homozigot 
dominan, sedangkan individu dengan genotip 
bb disebut homozigot resesif .Untuk genotip 
yang memiliki pasangan alel berbeda misal Bb, 
merupakan pasangan alel yang heterozigot. 
 

3. Fenotip 
Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu 
individu dan dapat diamati dengan panca indra, 
misalnya warna bunga merah, rambut keriting, 
tubuh besar, buah rasa manis, dan sebagainya. 
Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan 
factor lingkungan. Sehingga suatu individu 
dengan fenotipe sama belum tentu mempunyai 
genotip sama. 

 
4. Dominan 

Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut 
bersama dengan gen lain (gen pasangannya), 
akan menutup peran/sifat gen pasangannya 
tersebut. Dalam persilangan gen, dominan 
ditulis dengan huruf besar. 
 

5. Resesif 
Gen dikatakan resesif apabila berpasangan 
dengan gen lain yang dominan ia akan tertutup 
sifatnya (tidak muncul) tetapi jika ia bersama 
gen resesif lainnya (alelanya) sifatnya akan 
muncul. Dalam genetika gen resesif ditulis 
dengan huruf kecil. 
 

6. Intermediet 
Adalah sifat suatu individu yang merupakan 
gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini 
dapat  kuat (kodominan). Misalnya bunga 
warna merah disilangkan dengan bunga warna 
putih, menghasilkan keturunan berwarna merah 
muda. 
 

7. Hibrid 
Adalah hasil perkawinan antara dua individu 
yang memiliki sifat beda. Bila individu tersebut 
memiliki satu sifat beda disebut monohibrid, 
dua sifat beda disebut dihibrid, tiga sifat beda 
trihibrid, dan sebagainya. 

Hukum Penurunan Sifat Mendel 
Dalam percobaannya, Mendel menggunakan 
tanaman kacang ercis atau kacang kapri (Pisum 
sativum). Adapun alasan Mendel menggunakan 
tanaman kacang ercis dalam percobaannya adalah: 
1. Memiliki pasangan sifat yang kontras. 
2. Dapat melakukan penyerbukan sendiri. 
3. Mudah dilakukan penyerbukan silang. 
4. Mempunyai daur hidup yang relatif pendek. 
5. Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. 
 
Mendel mengemukakan beberapa kesimpulan yang 
kemudian disebut Hukum Mendel : 
1.  Setiap individu hasil persilangan mengandung 

gamet dari kedua induknya (bersifat diploid = 
2n), misalnya induk jantan berwarna merah 
(MM) dan betina (mm) maka keturunannya 
memiliki gen Mm. 

2.  Pada proses pembentukan gamet, gen berpisah 
secara acak (Hukum Segregasi secara bebas) 
atau dikenal sebagai Hukum Mendel I. Jadi Mm 
akan berpisah menjadi dua gamet, yaitu M dan 
m. 

3.  Pada proses pembuahan (fertilisasi) gamet akan 
bertemu secara acak pula (asortasi) atau dikenal 
sebagai Hukum Mendel II. Dalam kasus di atas 
gamet M dapat membuahi gamet lainnya, 
misalnya M atau dapat juga m. 

 
Persilangan  
1. Persilangan dengan Satu Sifat Beda 

(Monohibrid) 
Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis 
berbunga merah galur murni (MM) dengan kacang 
ercis berbunga putih galur murni (mm), dihasilkan 
keturunan pertama (Filial) F1 yang semua berwarna 
merah dengan genotipe Mm. Bila sesama F1 ini 
disilangkan akan menghasilkan keturunan II atau 
F2. 
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Penjelasan: 
• Pada F1 dihasilkan individu yang seluruhnya 

berbunga merah dan bergenotipe Mm karena 
adanya dominasi penuh dari sifat warna merah 
terhadap putih. 

• Pada F2 dihasilkan individu-individu yang 
terdiri atas 3 macam genotip, yaitu MM, Mm, 
dan mm dengan perbandingan 25% : 50% : 
25% atau 1 : 2 : 1 dan dihasilkan dua macam 
fenotip, yaitu merah dan putih dengan 
perbandingan 75% : 25% atau 3 : 1. 

 
2. Persilangan Monohibrid Intermediet 
Tanaman Antirrinum majus berbunga merah galur 
murni (MM) dengan bunga putih galur murni (mm). 
Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga 
merah muda (Mm). Warna merah muda ini terjadi 
karena pengaruh gen dominan yang tidak sempurna 
(kodominan). Untuk memperoleh F2 maka Mendel 
menyilangkan sesama F1. 
 

 
 
3. Persilangan dengan Dua Sifat Beda 

(Dihibrid) 
Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan 
memperhatikan dua sifat yang berbeda. Misalnya, 
ercis berbiji bulat berwarna kuning (BBKK) 
disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna 
hijau (bbkk). Karena sifat bulat dan kuning 
dominant terhadap sifat keriput dan hijau, maka 
turunan pertama semuanya berbiji bulat kuning 
heterozigot (BbKk). Jika sesama F1 ini disilangkan, 
akan diperoleh 16 kombinasi genotipe dan 4 macam 
fenotipe. 
 

 
 

 
 
Persilangan dihibrid adalah bulat kuning : bulat 
hijau: keriput kuning : keriput hijau = 9 : 3 : 3 : 1. 
Jika dari persilangan tersebut dihasilkan 1600 
keturunan, maka kemungkinan diperoleh ercis 
berbiji bulat warna kuning ialah: 9/16 × 1600 = 900 
pohon. 
 
 
Manfaat Persilangan bagi Manusia 
a. Menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat yang 

baik. 
b. Menghasilkan bibit unggul baik pada tumbuhan 

maupun hewan, misalnya varietas tanaman 
jenis unggul hasil persilangan PB5, PB8, IR22, 
IR24, juga pada ternak, misalnya sapi Santa 
gertrudis hasil persilangan sapi brahman 
dengan sapi shorthorn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Penawaran Bimbel Aqila Course 
 

Mau Les Privat di Rumah 
· Pilih Tutor Sendiri untuk Les Privat di Rumah, buka di bimbelaqila.com 
· Bebas Pilih Tutor, Harga Paket Mulai Rp 300.000,- 
· Penawaran Tutor mulai Rp 25.000 per pertemuan 
· Setelah Pendaftaran Online dan Transfer, Tutor langsung datang ke Rumah sesuai Jadwal yang telah 

disepakati 
 
Lowongan Tutor Les Privat di Rumah 
· Kami menerima Tutor/Guru Les Privat di Rumah di seluruh se-Indonesia 
· Pendaftaran Tutor silahkan buka di http://bimbelaqila.com/inputtentor.php 
 
Download Materi Belajar 
· Download Modul ini dan Materi Lainnya dalam bentuk Word hanya Rp 2.500,-  
· buka di http://belajar.bimbelaqila.com/ 
 
Download Aplikasi Belajar Kami 
· Aplikasi Belajar adalah sebuah Aplikasi Android untuk menunjang dan mempercepat kegiatan Belajar 

dengan HP.  
· Daftar Aplikasi Belajar dan Video Belajar Kami (Gratis) buka di http://promo.appaqila.web.id/ 
 
Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
· info lengkap dapat dilihat di http://aqilacourse.net/ 
 
 
Soal Pilihan Ganda  
1. Pembawa sifat keturunan suatu makhluk 

hidup adalah . . . . 
a. plasma sel 
b. inti sel  
c. kromosom 
d. gen 
 

2. Sel diploid pada manusia berjumlah . . . . 
 a. 46 pasang  
 b. 26 pasang  
 c. 32 pasang 
 d. 23 pasang 
 

3. Ruang khusus tempat kedudukan gen disebut 
. . . . 
a. alel 
b. lokus  
c. kromosom 
d. rongga sel 
 

4. Hasil perkawinan antara dua individu yang 
mempunyai sifat beda disebut . . . . 
a. filius  
b. parental  

c. hibrid 
d. gamet 
 

5. Yang merupakan galur murni adalah . . . . 
a. BB dan Bb  
b. Bb dan Bb  
c. bb dan BB 
d. Bb dan bb 
 

6. Persilangan antara bunga warna merah 
dominan (MM) dengan bunga warna putih 
(mm) menghasilkan perbandingan pada F2-
nya adalah . . . . 
a. 75% MM : 25% mm 
b. 50% MM : 50% mm 
c. 25% MM : 50% Mm : 25% mm 
d. 25% Mm : 50% MM : 25% mm 
 

7. Agar diperoleh keturunan dengan 
perbandingan fenotipe 50% merah dan 50% 
putih, maka genotipe kedua induknya adalah . 
. . . 

 a. MM x mm  
 b. Mm x Mm  

http://bimbelaqila.com/
http://bimbelaqila.com/inputtentor.php
http://belajar.bimbelaqila.com/
http://promo.appaqila.web.id/
http://aqilacourse.net/
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 c. Mm x mm 
 d. MM x Mm 
 

8. Individu yang bergenotipe MMKk akan 
menghasilkan gamet . . . . 
a. MKk dan MkK  
b. MK dan Mk  
c. Kk dan MM 
d. Mk dan mk 
 

9. Penyakit menurun yang terpaut dalam 
kromosom X adalah . . . . 
a. buta warna dan albino 
b. hemofilia dan anemia 
c. buta warna dan thalasemia 
d. hemofilia dan buta warna 
 

10. Seorang wanita bergolongan darah B 
heterozigot menikah dengan pria bergolongan 
darah A heterozigot, maka kemungkinan 
golongan darah pada anak-anaknya adalah . . 
. . 
a. A dan B 
b. AB 
c. A, B, AB, dan O 
d. AB dan O 
 

11.  Kromosom haploid merupakan kromosom 
yang .... 
a.  jumlahnya setengah dari kromosom sel 

kelamin 
b.  jumlahnya dua kali kromosom sel 

kelamin 
c.  tidak berpasangan 
d.  berpasang-pasangan 
 

12. Jumlah kromosom diploid pada sel tubuh 
manusia adalah …. 
a. 48 buah  
b. 46 buah  
c. 24 buah 
d. 23 buah 
 

13.  Filial merupakan …. 
a. induk dari suatu persilangan 
b. keturunan dari suatu persilangan 
c. sifat beda dari suatu persilangan 
d. gamet dari suatu persilangan 
 

14.  Sel zigot manusia mempunyai 46 kromosom 
yang berasal dari …. 
a. sel telur 21 dan sel sperma 25 
b. sel telur 22 dan sel sperma 24 
c. sel telur 23 dan sel sperma 23 

d. sel telur 24 dan sel sperma 22 
 

15.  Berikut ini terdapat beberapa macam 
genotipe: 
1. AaBb  
2. Aabb  
3. CcDd 
4. aaDD 
5. CcDD 
Genotipe yang heterozigot sempurna 
ditunjukkan oleh nomor .... 
a. 1 dan 3  
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 4 
 

16.  Sifat warna bunga merah dan bentuk biji 
lonjong merupakan contoh …. 
a. fenotipe  
b. genotipe  
c. gen 
d. kromosom 
 

17.  Faktor penentu sifat pada makhluk hidup 
adalah …. 
a. genotipe 
b. kromosom  
c. gen 
d. nukleus 
 

18.  Ilmu yang mempelajari tentang penurunan 
sifat makhluk hidup disebut …. 
a. genotipe  
b. genetika  
c. ekologi 
d. taksonomi 
 

19.  Seorang anak lahir dari rahim ibunya. Oleh 
karena itu, sifat yang dimilikinya selalu …. 
a.  lebih banyak ditentukan oleh ayahnya 
b.  lebih banyak ditentukan oleh sifat ibunya 
c.  ditentukan oleh sifat ayah dan ibunya 
d.  tidak dipengaruhi oleh sifat yang dibawa 

ayah dan ibu 
 

20.  Alasan Mendel menggunakan kacang ercis 
dalam percobaannya, antara lain …. 
a. cepat berbuah 
b. tahan lama 
c. tanaman menahun 
d. berbunga menarik 
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21.  Perhatikan bagan persilangan bunga berikut. 

  
 Turunan pertama (F1) pada persilangan di 

atas berbunga merah. Hal ini menunjukkan 
bahwa …. 
a. F1 hanya mewarisi sifat dari induk A 
b. F1 hanya mewarisi sifat induk B 
c. sifat putih dominan terhadap merah 
d. sifat merah dominan terhadap putih 
 

22.   Tanaman kapri berbunga merah disilangkan 
dengan kapri berbunga putih. F1 100% 
berupa kapri berbunga merah. Hal itu 
menunjukkan bahwa …. 
a. sifat merah resesif terhadap putih 
b. sifat putih resesif terhadap merah 
c. sifat putih intermediat terhadap merah 
d. sifat merah resesif terhadap putih 
 

23.  Jeruk berbuah manis (MM) disilangkan 
dengan jeruk berbuah asam (mm). F1 yang 
dihasilkan adalah jeruk berbuah manis (Mm). 
Jika sesama F1 disilangkan dihasilkan 
keturunan kedua (F2) sebagai berikut. 

  
 Jika pada F2 diperoleh 240 keturunan, jumlah 

keturunan yang berbuah manis heterozigot 
adalah …. 
a. 60  
b. 90  
c. 120 
d. 240 
 

24.  Ercis biji bulat disilangkan dengan ercis biji 
kisut. Jika bulat bersifat dominan yang 
muncul adalah… 
a. 50 % bulat : 50 % kisut 
b. 75 % bulat : 25 % kisut 
c. 100 % kisut 
d. 100 % bulat 
 
 

25.  Kelinci hitam dengan genotipe Hh 
dikawinkan dengan kelinci putih bergenotipe 
hh. F1 pada perkawinan tersebut adalah …. 
a. 100 % hitam 
b. hitam : putih = 3 : 1 
c. hitam : putih = 3 : 1 
d. hitam : putih = 1 : 1 
 

26.  Dalam suatu persilangan, sifat resesif tidak 
tampak pada fenotipe keturunannya jika …. 
a.  gen resesif hilang 
b.  gen resesif berpasangan dengan gen 

dominan 
c.  gen dominan bertambah 
d.  gen resesif berkurang 
 

27.  Persilangan antarsesama F1 menghasilkan F2 
dengan perbandingan genotype MM : Mm : 
mm = 1 : 2 : 1. Jika diketahui gen M dominan 
terhadap gen m, kemungkinan untuk 
mendapatkan individu homozigot resesif 
adalah …. 
a. 25 %  
b. 50 %  
c. 75 % 
d. 100 % 
 

28.  Kambing berbulu hitam (Hh) disilangkan 
dengan kambing berbulu putih (hh). Gamet 
pada persilangan tersebut adalah …. 
a. Hh dan hh  
b. Hh dan Hh  
c. h dan h 
d. H dan h 
 

29. Marmut berbulu hitam (MM) halus (SS) 
disilangkan dengan marmut berbulu putih 
(mm) kasar (ss) menghasilkan F1 semuanya 
berbulu hitam halus. Jika sesama F1 
disilangkan maka marmot berbulu hitam 
halus heterozigot sempurna pada diagram 
ditunjukkan oleh nomor .... 

  
a. 1 dan 16 
b. 2 dan 5 
c. 4, 7, 10, dan 13 
d. 1, 6, 11, dan 16 
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30.  Bagian sel yang mempengaruhi penurunan 
sifat adalah .... 
a. inti sel dan ribosom 
b. nukleus dan nukleolus 
c. kromosom dan gen 
d. kromosom dan genetik 
 

31.  Genotipe yang tersusun dari sifat dominan 
saja (AA) atau resesif saja (aa) disebut .... 
a. heterozigot 
b. homozigot 
c. dominan 
d. resesif 
 

32.  Sifat turunan yang bisa diamati dengan mata 
adalah sifat .... 
a. dominan  
b. resesif  
c. genotipe 
d. fenotipe 
 

33.  Penggabungan sifat dari dua makhluk hidup 
disebut .... 
a. genotipe 
b. fenotipe 
c. galur murni 
d. persilangan 

 
34.  Tanaman rasa manis homozigot dominan 

disilangkan dengan tanaman rasa masam 
homozigot resesif. Jika A = rasa manis, a= 
rasa masam, berapa jumlah fenotipe 2 rasa 
masam? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

35.  Bunga warna merah (MM) disilangkan 
dengan bunga warna putih (mm) bersifat 
intermediet. Warna turunan yang akan 
dihasilkan adalah .... 
a. merah muda 100% 
b. merah muda 50% 
c. putih 100% 
d. putih 50% 
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Kerjasama Mendirikan Bimbel 
· Kami Juga membuka peluang Bagi Anda yang ingin bekerjasama dengan Kami dalam mendirikan Bimbel 
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