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DIKTAT 3 

GENETIKA 
volume 3 

PEWARISAN SIFAT (HEREDITAS) 
 
A. Pendahuluan 

Pernahkah kalian terpikir mirip dengan siapakah wajah kalian? Orang tua kita pasti 
jawabannya. Setiap makhluk hidup pasti memiliki induk, dan apa yang terdapat pada diri kita 
saat ini merupakan gabungan ekspresi yang diturunkan dari orang tua kita masing-masing. 
Pewarisan sifat atau Hereditas, mulai dikenal sejak Gregor Johann Mendell menyatakan 
hipotesisnya bahwa terdapat bagian tubuh yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap 
apa yang diekspresikan oleh tubuh kita saat ini. Hal inilah yang coba akan kita bahas dalam 
diktat kali ini. 
 
B. Sejarah 
1. Zaman Pre Mendel ( sebelum abad XIX ) 
Bangsa Babylonia ( 6000 Tahun lalu ), telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki 
keturunannya. Sedangkan bangsa Cina ( beberapa abad SM ), melakukan seleksi terhadap 
benih-benih padi untuk mencari sifat unggul tanaman itu. Di Amerika dan Eropa ( ribuan tahun 
lalu ), orang telah melakukan seleksi dan penyerbukan silang terhadap gandum dan jagung yang 
asalnya adalah rumput liar. 
2. Zaman Mendel ( 1822-1884 ) 
Di tandai dengan waktu Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman ercis ( Pisum 
Sativum ). Mendel ternyata berhasil mengamati sesuatu ,macam sifat keturunan ( karakter ) 
yang di turunkan dari generasi ke generasi. Mendel juga berhasil membuat perhitungan 
matematika tentang sifat genetis karakter yang di tampilkan. Factor genetis ini kemudian 
disebut determinant / factor. 
Dengan keberhasilannya tersebut, maka Mendel dinamakan BAPA GENETIKA.dan sekaligus 
memberi dasar pengetahuan bagi genetika madder 
3. Zaman Post Mendel ( setelah tahun 1900 ) 
Zaman ini di tandai dengan adanya ditemukannya karya Mendel oleh : 

a. Hugo de vries ( Belanda ) 
b. Carts Correns ( Jerman ) 
c. Erich Von Tshcemak ( Austria ) 
d.  

Setelah itu banyak ahli yang melakukan penelitian, diantaranya : 
1. Bateson & Punnet ( 1861-1926 ) 
Pada tahun 1907 melakukan percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah percobaan 
Mendel berlaku pada hewan. Mereka menemukan adanya sifat-sifat yang menyimpang dari 
matematika Mendel.Selain itu juga menemukan juga adanya interaksi antara gen dalam 
menumbuhkan suatu variasi. 
2. Van Beneden & Boveri 
Mengatakan bahwa kromosom dalam nucleus merupakan pembawa bahan genetis. 
3. Flemming & Roux 
Mengamati proses pembelahan sel somatic yang kemudian diberi nama MITOSIS dan MIOSIS. 
4. Weissmann 
Mengatakan bahwa kromosom membagi dua pada waktu pembelahan sel yakni dalam 
pembentukan gamet/meiosis. 
5. Sutton 
Mengumumkan adanya kesejajaran antara tingkah laku kromosom ketika sel sedang membelah 
dengan segregasi bahan genetis penemuan Mendel. 
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6. Morgan 
Mengatakan gen merupakan unit terkecil bahan genetis,(istilah gen diperkenalkan oleh 
Johansen)dan gen terdapat banyak dalam satu kromosom,dengan kata lain gen-gen 
berangkai.Bahan genetis tidak baka,dapat mengalami perubahan.Perubahan genetis yang bukan 
karena pengaruh hybrid ini disebut mutasi. 
7. Garrod (1909) 
Menemukan banyak penyakit bawaan disebabkan keabnormalan kegiatan enzim,sedangkan 
enzim itu diproduksi oleh gen. 
8. Ingram (1956) 
Mengatakan terdapat perbedaan hemoglobin normal dengan abnormal yang penyebabnya 
adalah karena terdapat perbedaan pada urut-urutan asam-asam amino dalam molekul 
globinnya.Perbedaan itu terjadi karena adanya mutasi. 
9. Muller (1927) & Auerbach (1962) 
Dalam penelitiannya melihat bahwa mutasi dapat terjadi dengan cara buatan (induksi). 
10. Watson & Crick (1953)-Wilkins (1961) 
Mengatakan susunan molekul gen adalah ADN. 
11. Nirenberg (1961) 
Menyusun kode genetis yang menentukan urutan-urutan asam amino dalam sintesa protein,dan 
mengetahui gen bekerja menumbuhkan suatu karakter lewat sintesa protein dalam tubuh. 
 
C. Definisi 

Genetika berasal dari Bahasa Latin GENOS yang berarti suku bangsa atau asal usul. 
Dengan demikian genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan ( 
hereditas ) yang diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. 
Menurut sumber lainnya, Genetika berasal dari Bahasa Yunani GENNO yang berarti 
melahirkan.Dengan demikian genetika adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang 
menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme (seperti 
virus dan prion). 
 

Gen adalah suatu unit fungsional dasar hereditas yang merupakan titik focal dalam ilmu 
genetika modern. Pada semua cabang-cabang ilmu genetika, gen merupakan benang merah 
yang mempersatukan keberagaman dalam pelaksanaan percobaan. Para ahli ilmu genetika 
memiliki perhatian yang sangat besar terhadap transmisi gen dari generasi ke generasi, 
struktur fisik gen, variasi dalam gen, dan terhadap cara bagaimana gen menurunkan sifat-sifat 
dari sebuah spesies. 
 

Konsep gen (bukan kata ’gen’nya) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1865 oleh 
Gregor Mendel. Setelah itu, tidak banyak kemajuan dalam memahami hereditas yang telah 
dilakukan. Gagasan yang sedang berlaku pada saat itu adalah sperma dan sel telur mengandung 
sebuah sampling/cuplikan intisari dari berbagai bagian pada tubuh induk; sehingga pada proses 
pembuahan, intisari ini bercampur entah bagaimana untuk membentuk sifat individu baru yang 
dihasilkan. Ide ini yang disebut ” blending inheritance” (keturunan campuran) disusun untuk 
menjelaskan fakta bahwa hasil keturunan biasanya menunjukkan beberapa sifat yang sama 
dengan kedua induknya. 
 

Studi Mendel menghasilkan sebuah contoh luar biasa dari teknik saintifik yang baik. Ia 
memilih bahan-bahan penelitian yang cocok untuk mempelajari masalah yang ada, mendesain 
percobaannya dengan hati-hati, mengumpulkan banyak sekali data, dan menggunakan analisis 
matermatika untuk menunjukkan bahwa hasil-hasilnya konsisten dengan penjelasan-
penjelasan hipotesisnya. Perkiraan hipotesisnya diuji dalam sebuah rangkaian percobaan yang 
baru. 
 

Mendel memilih banyak karakter untuk dipelajari. Untuk tiap karakter yang dipilihnya, 
Mendel mendapat garis keturunan dari tumbuhan yang ia besarkan selama dua tahun untuk 
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memastikan mereka benar-benar asli/murni. Sebuah garis keturunan murni adalah sebuah 
populasi yang menurunkan sifat asli, atau tidak menunjukkan variasi pada karakter tertentu 
yang dipelajari, yaitu semua keturunan yang dihasilkan dari penyerbukan sendiri atau 
penyerbukan silang dalam populasi menunjukkan bentuk yang sama dari karakter ini.  
 

7 Sifat kontras yang terdapat pada tanaman Pisum sativum, yang diteliti oleh Mendell : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hukum Mendel I (Segregation of allelic genes) 

Hukum Mendel I disebut juga hukum segregasi adalah mengenai kaidah pemisahan alel 
pada waktu pembentukan gamet. Pembentukan gamet terjadi secara meiosis, dimana pasangan 
– pasangan homolog saling berpisah dan tidak berpasangan lagi/ terjadi pemisahan alel – alel 
suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Dengan demikian setiap sel gamet hanya 
mengandung satu gen dari alelnya. Fenomena ini dapat diamati pada persilangan monohybrid, 
yaitu persilangan satu karakter dengan dua sifat beda. 
 

Kita sekarang membahas beberapa percobaan Mendel dengan garis keturunan yang asli 
untuk warna bunga. Pada penelitian awalnya, Mendel menyerbukkan tanaman berbunga ungu 
dengan serbuk dari tanaman berbunga putih. Kita menyebut tanaman yang berasal dari garis 
keturunan asli/murni sebagai generasi parental (P). Semua tanaman yang dihasilkan dari 
penyilangan ini menghasilkan bunga berwarna ungu. Hasil keturunan ini disebut generasi filial 
pertama (F1). 
Generasi berikutnya yang dihasilkan dengan penyerbukan sendiri dilambangkan dengan F2, F3, 
dan seterusnya. 
 
Persilangan Monohybrid : 
P1   UU   x   uu 

(Ungu)    (Putih) 
 

G1   U   x   u 
 
 
F1     Uu 
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Pada waktu pembentukan gamet betina, UU memisah menjadi U dan U, sehingga dalam 
sel gamet tanaman ungu hanya mengandung satu macam alel yaitu alel U. Sebaliknya tanaman 
jantan berbunga putih homozigot resesif dan genotipenya uu. Alel ini memisah secara bebas 
menjadi u dan u, sehingga gamet – gamet jantan tanaman putih hanya mempunyai satu macam 
alel , yaitu alel u. Proses pembentukan gamet inilah yang menggambarkan fenomena Hukum 
Mendel I. 
 
TeoriPewarisanTerpisah(Partikulat) 

Warna putih yang tidak tampak pada fenotipe F1 bukan berarti bercampur, 
tetapi akan tetap mempertahankan identitasnya dan tetap terpisah, sehingga pada 
waktu pembentukan gamet akan bersegregasi 
Dominan-Resesif: 
•Warna Ungu bersifat dominan terhadap Putih, sebaliknya 
•Warna Putih bersifat resesif terhadap Ungu 
 
Hukum Mendel II (Independent Assortment of Genes) 

Hukum Mendel II disebut juga hukum asortasi. Menurut hukum ini, setiap gen / sifat 
dapat berpasangan secara bebas dengan gen / sifat lain. Hukum ini berlaku ketika 
pembentukan gamet pada persilangan dihibrid. 
 
Persilangan Dihibrid 
P1   BBKK    x    bbkk 

(Biji bulat berwarna kuning)     (Biji keriput Hijau) 
 

G1   BK BK    x    bk bk 
 
F1       BbKk 
 
P2   BbKk     x    BbKk 
 
G2   BK, Bk, bK,bk      BK, Bk, bK,bk 
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Pada waktu pembentukan gamet parental ke-2, terjadi penggabungan bebas (lebih tepatnya 
kombinasi bebas) antara B dan b dengan K dan k. Asortasi bebas ini menghasilkan empat 
macam kombinasi gamet, yaitu BK, Bk, bK, bk. Proses pembentukan gamet inilah yang 
menggambarkan fenomena Hukum Mendel II. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hukum Kedua Mendel: Selama pembentukan gamete, pembelahan allele dari satu gen adalah 
bebas dari pembelahan allele dari gen yang lainnya. Sebuah catatan peringatan: kita harus 
melihat kemudian bahwa sebuah fenomena yang disebut ikatan gen (gene linkage) 
menghasilkan sebuah pengecualian penting terhadap Hukum Kedua Mendel. Catat bagaimana 
Mendel menghitung menuju penemuan suatu keteraturan yang tak terduga sebagai rasio 
9:3:3:1 dan bagaimana sedikit asumsi sederhana (seperti pembelahan sama dan penggabungan 
bebas) dapat menjelaskan rasio ini yang semula sepertinya sangat mengherankan. Walaupun itu 
tidak dihargai pada saat itu, pendekatan kuantitatif Mendel merupakan kunci untuk pengertian 
mekanisme genetika. 
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Contoh Kasus : 
 

1. Kacang Kapri (Pisum sativum L) berbuah lebat (B) dan berkulit biji licin (L), disilangkan 
dengan kacang kapri berbuah sedikit (b) berkulit keriput (l). Jika kedua induk dalam 
keadaan homozigot dan Buah lebat dominan terhadap berbuah sedikit, berkulit biji licin 
dominan terhadap berbiki keriput, tentukan : 

a. Genotipe kedua induk tersebut 
b. Gamet dari kedua induk tersebut 
c. Kemungkinan fenotipe dan genotipe keturunan pertama, beserta persentasenya 
d. Jika keturunan pertama kembali disilangkan sesamanya, tentukan gamet yang 

terbentuk 
e. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe keturunan kedua, beserta persentasenya 
f. Jika dari keturunan kedua dihasilkan 270 anakan, tentukan jumlah anakan 

berdasarkan persentase fenotipe yang dihasilkan 
 

2. Dari kasus pertama, jika genotipe Induk BbLL disilangkan dengan induk bbLl, tentukan : 
a. Gamet dari kedua induk tersebut 
b. Kemungkinan Fenotipe dan Genotipe yang terbentuk, beserta persentasenya 
c. Jika dihasilkan 500 anakan, tentukan jumlah anakan berdasarkan persentase 

fenotipe yang dihasilkan 
 

3. Dari kedua kasus diatas berikan pendapat kalian tentang hukum Mendell dan 
persilangan Dihibrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


