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DIKTAT 6 

GENETIKA 
volume 4 

PENYIMPANGAN HUKUM MENDELL 
 
 
A.  Pendahuluan 

Kadang kala kita melihat bahwa hasil persilangan yang terjadi tidak lah seperti yang 
kita harapkan atau tidak seperti apa yang diperkirakan oleh Mendel. Hal ini wajar terjadi, dan 
dalam kemungkinan yang besar akan dapat terjadi. Dalam kenyataan sehari-hari banyak faktor 
yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Mendel 
tersebut, terlebih lagi bahwa hukum Mendell merupakan hukum kemungkinan, yang 
kemungkinan terjadinya sangat ditentukan oleh faktor dari dalam makhluk hidup yang 
bersilangan dan faktor luar dari makhluk hidup yang bersilangan tersebut. 

 
Berikut akan kita pelajari beberapa penyimpangan-penyimpangan dari hukum 

mendell tersebut, terkadang ada yang seolah-olah perbandingan tersebut menyalahi hukum 
Mendell tetapi sebenarnya memiliki rasio yang sama dengan hukum Mendell normal. Untuk 
lebih dalamnya berikut akan kita pelajari bersama. 
 
B.  Penyimpangan Semu Hukum Mendell 

Dalam percobaan-percobaan genetika, para ahli sering menemukan ratio fenotip yang 
ganjil, seakan-akan tidak mengikuti hukum Mendel. Misalnya pada perkawinan antara 2 
individu dg 2 sifat beda, ternyata ratio fenotip F2 tidak selalu 9:3:3:1. Tetapi sering dijumpai 
perbandingan-perbandingan 9:7, 12:3:1, 15:1, 9:3:4 dll. Bila diteliti betul-betul angka-angka 
perbandingan di atas, ternyata juga merupakan penggabungan angka-angka perbandingan 
Mendel. 9:7 = 9:(3+3+1), 12:3:1 = (9+3):3:1, 15:1 = (9+3+3):1, 9:3:4 = 9:3:(3+1). Oleh sebab itu 
disebut penyimpangan semu, karena masih mengikuti hukum Mendel. 

 
Penyimpangan semu hukum Mendel : terjadinya suatu kerjasama berbagai sifat yang 

memberikan fenotip berlainan namun masih mengikuti hukum-hukum perbandingan genotip 
dari Mendel. 
 
Modifikasi Perbandingan  3 : 1 

Ada tiga peristiwa yang menyebabkan terjadinya modifikasi perbandingan 3 : 1, yaitu 
semi dominansi, kodominansi, dan gen letal. 

Semi dominansi    

Peristiwa semi dominansi terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh 
alel resesifnya dengan sempurna, sehingga pada individu heterozigot akan muncul sifat antara 
(intermedier). Dengan demikian, individu heterozigot akan memiliki fenotipe yang berbeda 
dengan fenotipe individu homozigot dominan. Akibatnya, pada generasi F2 tidak didapatkan 
perbandingan fenotipe 3 : 1, tetapi menjadi 1 : 2 : 1 seperti halnya perbandingan genotipe. 

Contoh peristiwa semi dominansi dapat dilihat pada pewarisan warna bunga pada 
tanaman bunga pukul empat (Mirabilis jalapa). Gen yang mengatur warna bunga pada tanaman 
ini adalah M, yang menyebabkan bunga berwarna merah, dan gen m, yang menyebabkan bunga 
berwarna putih. Gen M tidak dominan sempurna terhadap gen m, sehingga warna bunga pada 
individu Mm bukannya merah, melainkan merah muda. Oleh karena itu, hasil persilangan 
sesama genotipe Mm akan menghasilkan generasi F2 dengan perbandingan fenotipe merah : 
merah muda : putih = 1 : 2 : 1. 
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Kodominansi 

Seperti halnya semi dominansi, peristiwa kodominansi akan menghasilkan perbandingan 
fenotipe 1 : 2 : 1 pada generasi F2. Bedanya, kodominansi tidak memunculkan sifat antara pada 
individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing 
alel. Dengan perkataan lain, kedua alel akan sama-sama diekspresikan dan tidak saling 
menutupi. 

Peristiwa kodominansi dapat dilihat misalnya pada pewarisan golongan darah sistem 
ABO pada manusia (lihat juga bagian pada bab ini tentang beberapa contoh alel ganda).  Gen IA 
dan IB masing-masing menyebabkan terbentuknya antigen A dan antigen B di dalam eritrosit 
individu yang memilikinya. Pada individu dengan golongan darah AB (bergenotipe IAIB) akan 
terdapat baik antigen A maupun antigen B di dalam eritrositnya. Artinya, gen IA dan IB sama-
sama diekspresikan pada individu heterozigot tersebut.  

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki golongan 
darah AB dapat digambarkan seperti pada diagram berikut ini. 

                                             IAIB        x         IAIB 
                                                           
                                                       1 IAIA   (golongan  darah A) 
                                                       2 IAIB   (golongan darah AB) 
                                                       1 IBIB   (golongan darah B) 

                             Golongan darah A : AB : B = 1 : 2 : 1   

 Gambar  Diagram persilangan sesama individu bergolongan darah AB 

Gen letal 

Gen letal ialah gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot. 
Kematian ini dapat terjadi pada masa embrio atau beberapa saat setelah kelahiran. Akan tetapi, 
adakalanya pula terdapat sifat subletal, yang menyebabkan kematian pada waktu individu yang 
bersangkutan menjelang dewasa. 

Ada dua macam gen letal, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan 
dalam keadaan heterozigot dapat menimbulkan efek subletal atau kelainan fenotipe, sedang gen 
letal resesif cenderung menghasilkan fenotipe normal pada individu heterozigot. 

 Peristiwa letal dominan antara lain dapat dilihat pada ayam redep (creeper), yaitu ayam 
dengan kaki dan sayap yang pendek serta mempunyai genotipe heterozigot (Cpcp). Ayam 
dengan genotipe CpCp mengalami kematian pada masa embrio. Apabila sesama ayam redep 
dikawinkan, akan diperoleh keturunan dengan perbandingan fenotipe ayam redep (Cpcp) : 
ayam normal (cpcp) =  2 : 1.  Hal ini karena ayam dengan genotipe CpCp tidak pernah ada. 

Sementara itu, gen letal resesif misalnya adalah gen penyebab albino pada tanaman 
jagung. Tanaman jagung dengan genotipe gg akan mengalami kematian setelah cadangan 
makanan di dalam biji habis, karena tanaman ini tidak mampu melakukan fotosintesis 
sehubungan dengan tidak adanya khlorofil. Tanaman Gg memiliki warna hijau kekuningan, 
sedang tanaman GG adalah hijau normal. Persilangan antara sesama tanaman Gg akan 
menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotipe normal (GG) : kekuningan (Gg) = 1 : 2. 
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Modifikasi Perbandingan  9 : 3 : 3 : 1 

Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya 2 pasang gen atau lebih saling 
mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa pengaruh 
mempengaruhi antara 2 pasang gen atau lebih disebut Interaksi Gen. 

Interaksi Gen 

Interaksi gen ada 4 macam : 
1. Komplementer  
2. Kriptomeri  
3. Epistasis – Hipostasis  
4. Polimeri  

Modifikasi perbandingan 9 : 3 : 3 : 1 disebabkan oleh peristiwa yang dinamakan epistasis, 
yaitu penutupan ekspresi suatu gen nonalelik. Jadi, dalam hal ini suatu gen bersifat dominan 
terhadap gen lain yang bukan alelnya. Ada beberapa macam epistasis, masing-masing 
menghasilkan perbandingan fenotipe yang berbeda pada generasi F2. 

Epistasis dan Hipostasis 

Adalah peristiwa dimana 2 faktor yang bukan pasangan alelanya dapat mempengaruhi bagian 
yang sama dari suatu organisme. 

Epistasis = sifat yang menutupi 
• Epistasis dominan = bila faktor yang menutupi adalah gen dominan  
• Epistasis resesif     = bila faktor yang menutupi adalah gen resesif  

Hipostasis = sifat yang ditutupi 

Epistasis resesif 

Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain 
yang bukan alelnya.  Akibat peristiwa ini,  pada generasi F2  akan diperoleh perbandingan 
fenotipe 9 : 3 : 4. 

Contoh epistasis resesif dapat dilihat pada pewarisan warna bulu mencit (Mus musculus).  
Ada dua pasang gen nonalelik yang mengatur warna bulu pada mencit, yaitu gen A 
menyebabkan bulu berwarna kelabu, gen a menyebabkan bulu berwarna hitam, gen C 
menyebabkan pigmentasi normal, dan gen c menyebabkan tidak ada pigmentasi. Persilangan 
antara mencit berbulu kelabu (AACC) dan albino (aacc) dapat digambarkan seperti pada 
diagram berikut ini. 

                                           P :   AACC   x   aacc 
                                                   kelabu       albino 

                                                                 
                                            F1 :            AaCc 
                                                             kelabu 
                                            F2 :   9   A-C-    kelabu 

3 A-cc    albino              kelabu : hitam : albino = 
3 aaC-    hitam                     9    :     3    :      4  
1    aacc     albino        

                           Gambar  Diagram persilangan epistasis resesif 
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Epistasis dominan 

Pada peristiwa epistasis dominan terjadi penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan 
yang bukan alelnya. Perbandingan fenotipe pada generasi F2 dengan adanya epistasis dominan 
adalah 12 : 3 : 1. 

Peristiwa epistasis dominan dapat dilihat misalnya pada pewarisan warna buah waluh 
besar (Cucurbita pepo). Dalam hal ini terdapat gen Y yang menyebabkan buah berwarna kuning 
dan alelnya y yang menyebabkan buah berwarna hijau. Selain itu, ada gen W yang menghalangi 
pigmentasi dan w yang tidak menghalangi pigmentasi.  Persilangan antara waluh putih (WWYY) 
dan waluh hijau (wwyy) menghasilkan perbandingan fenotipe generasi F2 sebagai berikut.    

                                  P  :   WWYY     x      wwyy 

                                            putih                  hijau 

                                                                    

                                  F1 :                  WwYy 

                                                            putih 

                                   F2 :    9 W-Y-   putih 

                                            3  W-yy   putih                  putih : kuning : hijau = 

3  wwY-  kuning                 12    :      3     :     1   

1   wwyy  hijau                                                             

                          Gambar Diagram persilangan epistasis dominan 

Epistasis resesif ganda 

Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen, katakanlah gen I, epistatis terhadap 
pasangan gen lain, katakanlah gen II, yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan 
gen II ini juga epistatis terhadap pasangan gen I, maka epistasis yang terjadi dinamakan 
epistasis resesif ganda.  Epistasis ini menghasilkan perbandingan fenotipe 9 : 7 pada generasi F2. 

Sebagai contoh peristiwa epistasis resesif ganda dapat dikemukakan pewarisan 
kandungan HCN pada tanaman Trifolium repens. Terbentuknya HCN pada tanaman ini dapat 
dilukiskan secara skema sebagai berikut. 

                                              gen L                                                   gen H 

                                                                                                           

                  Bahan dasar       enzim L       glukosida sianogenik      enzim H       HCN                                   

Gen L menyebabkan terbentuknya enzim L yang mengatalisis perubahan bahan dasar menjadi 
bahan antara berupa glukosida sianogenik. Alelnya, l, menghalangi pembentukan enzim L. Gen 
H menyebabkan terbentuknya enzim H yang mengatalisis perubahan glukosida sianogenik 
menjadi HCN, sedangkan gen h menghalangi pembentukan enzim H. Dengan demikian, l 
epistatis terhadap H dan h, sementara h epistatis terhadap L dan l.  Persilangan dua tanaman 
dengan kandungan HCN sama-sama rendah tetapi genotipenya berbeda (LLhh dengan llHH) 
dapat digambarkan sebagai berikut. 
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                                         P :          LLhh          x         llHH 

                                                 HCN rendah           HCN rendah 

                                                                                        

                                          F1 :                      LlHh 

                                                                HCN tinggi 

                                          F2 :   9  L-H-    HCN tinggi 

                                                   3  L-hh    HCN rendah        HCN tinggi : HCN rendah = 

                                                   3  llH-     HCN rendah                    9       :        7  

                                                   1  llhh      HCN rendah        

                         Gambar  Diagram persilangan epistasis resesif ganda 

Epistasis dominan ganda 

Apabila gen dominan dari pasangan gen I epistatis terhadap pasangan gen II yang bukan 
alelnya, sementara gen dominan dari pasangan gen II ini juga epistatis terhadap pasangan gen I, 
maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis dominan ganda.  Epistasis ini menghasilkan 
perbandingan fenotipe 15 : 1 pada generasi F2. 

Contoh peristiwa epistasis dominan ganda dapat dilihat pada pewarisan bentuk buah 
Capsella. Ada dua macam bentuk buah Capsella, yaitu segitiga dan oval. Bentuk segitiga 
disebabkan oleh gen dominan C dan D, sedang bentuk oval disebabkan oleh gen resesif c dan d. 
Dalam hal ini C dominan terhadap D dan d, sedangkan D dominan terhadap  C dan c. 

                                      P :    CCDD      x        ccdd 

                                               segitiga              oval  

                                                                

                                                 F1 :               CcDd 

                                                                    segitiga 

                                                 F2 :  9 C-D-      segitiga 

                                                         3 C-dd      segitiga             segitiga : oval = 15 : 1   

                                                         3 ccD-       segitiga 

                                                         1 ccdd        oval           

                            Gambar  Diagram persilangan epistasis dominan ganda 

Epistasis domian-resesif 

Epistasis dominan-resesif terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen I epistatis 
terhadap pasangan gen II yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan gen II ini 
juga epistatis terhadap pasangan gen I.  Epistasis ini menghasilkan perbandingan fenotipe 13 : 3 
pada generasi F2. 
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Contoh peristiwa epistasis dominan-resesif dapat dilihat pada pewarisan warna bulu 
ayam ras. Dalam hal ini terdapat pasangan gen I, yang menghalangi pigmentasi, dan alelnya, i,  
yang tidak menghalangi pigmentasi. Selain itu, terdapat gen C, yang menimbulkan pigmentasi, 
dan alelnya, c, yang tidak menimbulkan pigmentasi. Gen I dominan terhadap C dan c, sedangkan 
gen c dominan terhadap I dan i. 

                                       P :     IICC        x        iicc 

                                                putih                 putih 

                                                                

                                                 F1 :                IiCc 

                                                                      putih 

                                                 F2 :  9 I-C-      putih 

                                                         3 I-cc      putih                    putih : berwarna  =  13 : 3   

                                                         3 iiC-      berwarna 

                                                         1 iicc       putih 

                            Gambar Diagram persilangan epistasis dominan-resesif 

Epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif  

Pada Cucurbita pepo dikenal tiga macam bentuk buah, yaitu cakram, bulat, dan lonjong. 
Gen yang mengatur pemunculan fenotipe tersebut ada dua pasang, masing-masing B dan b serta 
L dan l.  Apabila pada suatu individu terdapat sebuah atau dua buah gen dominan dari salah 
satu pasangan gen tersebut, maka fenotipe yang muncul adalah bentuk buah bulat (B-ll atau 
bbL-). Sementara itu, apabila sebuah atau dua buah gen dominan dari kedua pasangan gen 
tersebut berada pada suatu individu, maka fenotipe yang dihasilkan adalah bentuk buah cakram 
(B-L-). Adapun fenotipe tanpa gen dominan (bbll) akan berupa buah berbentuk lonjong. 
Pewarisan sifat semacam ini dinamakan epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif. 

                                       P :     BBLL        x        bbll 

                                                cakram              lonjong 

                                                                  

                                                 F1 :                 BbLl 

                                                                      cakram 

                                                 F2 :  9 B-L-    cakram 

                                                         3 B-ll      bulat                 cakram : bulat : lonjong =  9 : 6 : 1  

                                                         3  bbL-    bulat 

                                                         1  bbll      lonjong 

            Gambar 2.11. Diagram persilangan epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif 
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Interaksi Gen 

Penyimpangan semu ini terjadi karena adanya 2 pasang gen atau lebih saling 
mempengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa pengaruh 
mempengaruhi antara 2 pasang gen atau lebih disebut Interaksi Gen. 

Selain mengalami berbagai modifikasi perbandingan fenotipe karena adanya peristiwa 
aksi gen tertentu, terdapat pula penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak 
melibatkan modifikasi perbandingan fenotipe, tetapi menimbulkan fenotipe-fenotipe yang 
merupakan hasil kerja sama atau interaksi dua pasang gen nonalelik.  Peristiwa semacam ini 
dinamakan interaksi gen. 

Peristiwa interaksi gen pertama kali dilaporkan oleh W. Bateson dan R.C. Punnet setelah 
mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. Dalam hal ini terdapat empat macam 
bentuk jengger ayam, yaitu mawar, kacang, walnut, dan tunggal, seperti dapat dilihat pada 
Gambar 2.12. 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar. Bentuk jengger ayam dari galur yang berbeda 

Persilangan ayam berjengger mawar dengan ayam berjengger kacang menghasilkan 
keturunan dengan bentuk jengger yang sama sekali berbeda dengan bentuk jengger kedua 
tetuanya. Ayam hibrid (hasil persilangan) ini memiliki jengger berbentuk walnut. Selanjutnya, 
apabila ayam berjengger walnut disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh generasi F2 
dengan perbandingan fenotipe walnut : mawar : kacang : tunggal = 9 : 3 : 3 : 1.   

Dari perbandingan fenotipe tersebut, terlihat adanya satu kelas fenotipe yang sebelumnya 
tidak pernah dijumpai, yaitu bentuk jengger tunggal. Munculnya fenotipe ini, dan juga fenotipe 
walnut, mengindikasikan adanya keterlibatan dua pasang gen nonalelik yang berinteraksi untuk 
menghasilkan suatu fenotipe. Kedua pasang gen tersebut masing-masing ditunjukkan oleh 
fenotipe mawar dan fenotipe kacang. 

Apabila gen yang bertanggung jawab atas munculnya fenotipe mawar adalah R, 
sedangkan gen untuk fenotipe kacang adalah P, maka keempat macam fenotipe tersebut 
masing-masing dapat dituliskan sebagai R-pp untuk mawar, rrP- untuk kacang, R-P- untuk 
walnut, dan rrpp untuk tunggal. Dengan demikian, diagram persilangan untuk pewarisan 
jengger ayam dapat dijelaskan seperti pada Gambar 2.13.      

                                       P :      RRpp       x        rrPP 
                                                mawar               kacang 
                                                                  

                                                 F1 :                 RrPp 
                                                                      walnut 
                                                 F2 :  9 R-P-     walnut 
                                                         3 R-pp    mawar               walnut : mawar : kacang : tunggal 
                                                         3  rrP-     kacang            =   9       :     3       :      3     :     1       
                                                         1  rrpp     tunggal 
                           Gambar 2.13. Diagram persilangan interaksi gen nonalelik  

walnut 

 

tunggal kacang mawar 
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Komplementer 

Adalah peristiwa dimana 2 gen dominan saling mempengaruhi atau melengkapi dalam 
mengekspresikan suatu sifat. 
Contoh : 
C = gen penumbuh bahan mentah pigmen 
c = gen tdk mampu menumbuhkan bahan mentah pigmen 
R = gen penumbuh enzim pigmentasi kulit 
r = gen tdk mampu menumbuhkan enzim pigmentasi kulit 
P          CCRR   x    ccrr 
        (berwarna)   (tdk berwarna) 
F1        CcRr  –> berwarna 
P2       CcRr  x   CcRr 
Gamet CR, Cr, cR, cr 
F2        1CCRR  -->  berwarna 
            2CCRr   -->  berwarna 
            2CcRR   -->  berwarna 
            4CcRr    -->  berwarna 
            1CCrr    -->  tidak berwarna 
            2Ccrr     -->  tidak berwarna 
            1ccRR    -->  tidak berwarna 
            2ccRr    -->  tidak berwarna 
            1ccrr    -->  tidak berwarna 
Fenotip : berwarna dan tidak berwarna 
Ratio fenotip :  9 : 7 
- berwarna            = 1+2+2+4 = 9 
- tidak berwarna    = 1+2+1+2+1 = 7 
 
Kriptomeri 

Adalah peristiwa dimana suatu faktor dominan baru nampak pengaruhnya bila 
bertemu dg faktor dominan lain yang bukan alelanya. Faktor dominan ini seolah-olah sembunyi 
(kriptos) 
Contoh :  Misalnya Linaria maroccana biru (AaBb) disilangkan dg Linaria maroccana merah 
(Aabb), sedangkan gen A adalah untuk antosianin dan gen B untuk sifat basa. 
Jika  2 gen dominan A dan B maka berwarna biru 
        1 gen dominan A maka berwarna merah 
        1 gen dominan B atau A dan B tidak ada maka berwarna putih 
 

Teori Peluang 

Percobaan-percobaan persilangan secara teori akan menghasilkan keturunan dengan 
perbandingan tertentu. Perbandingan teoretis ini pada hakekatnya merupakan peluang 
diperolehnya suatu hasil, baik berupa fenotipe maupun genotipe. Sebagai contoh, persilangan 
monohibrid antara sesama individu Aa akan memberikan perbandingan fenotipe A- : aa = 3 : 1 
dan perbandingan genotipe AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1 pada generasi F 2.  Dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa peluang diperolehnya fenotipe A- dari persilangan tersebut adalah 3/4, 
sedangkan peluang munculnya fenotipe aa adalah 1/4. Begitu juga, untuk genotipe, peluang 
munculnya AA, Aa, dan aa masing-masing adalah 1/4, 2/4 (=1/2), dan 1/4. 

Peluang munculnya suatu kejadian dapat didefinisikan sebagai perbandingan munculnya 
kejadian tersebut terhadap seluruh kejadian. Nilai peluang berkisar dari 0 (0%) hingga 1 
(100%). Kejadian yang tidak pernah muncul sama sekali dikatakan memiliki peluang = 0, 
sedangkan kejadian yang selalu muncul dikatakan memiliki peluang = 1. 
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Dua kejadian independen untuk muncul bersama-sama akan memiliki peluang yang 
besarnya sama dengan hasil kali masing-masing peluang kejadian. Sebagai contoh, kejadian I 
dan II yang independen masing-masing memiliki peluang = 1/2.  Peluang bagi kejadian I dan II 
untuk muncul bersama-sama = 1/2 x 1/2 = 1/4. Contoh lainnya adalah pada pelemparan dua 
mata uang logam sekaligus. Jika peluang untuk mendapatkan salah satu sisi mata uang = 1/2, 
maka peluang untuk mendapatkan sisi mata uang tersebut pada dua mata uang logam yang 
dilempar sekaligus = 1/2 x 1/2 = 1/4.   

Apabila ada dua kejadian, misalnya A dan B yang masing-masing memiliki peluang 
kemunculan sebesar p dan q, maka sebaran peluang kemunculan kedua kejadian tersebut 
adalah (p + q)n. Dalam hal ini n menunjukkan banyaknya ulangan yang dilakukan untuk 
memunculkan kejadian tersebut. Untuk jelasnya bisa dilihat contoh soal berikut ini. 

Berapa peluang untuk memperoleh tiga sisi bergambar burung garuda dan dua sisi tulisan 
pada uang logam Rp 100,00 apabila lima mata uang logam tersebut dilemparkan bersama-sama 
secara independen ?  Jawab :  Peluang memperoleh sisi gambar = p = 1/2, sedangkan peluang 
memperoleh sisi tulisan = q = 1/2.  Sebaran peluang memperoleh kedua sisi tersebut = (p + q)5 = 
p5 + 5 p4q + 10 p3q2 + 10 p2q3 + 5 pq4 + q5. Dengan demikian, peluang memperoleh tiga sisi 
gambar dan dua sisi tulisan = 10 p3q2 = 10 (1/2)3(1/2)2 = 10/32. 

Contoh lain penghitungan peluang misalnya pada sepasang suami-istri yang masing-
masing pembawa (karier) sifat albino. Gen penyebab albino adalah gen resesif a. Jika mereka 
ingin memiliki empat orang anak yang semuanya normal, maka peluang terpenuhinya 
keinginan tersebut adalah 81/256. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.  

                                           Aa          x          Aa 
                                         suami                   istri 
                                                               
                                                3 A-  (normal) 
                                                1 aa   (albino) 
      Peluang munculnya anak normal = 3/4 (misalnya = p) 
      Peluang munculnya anak albino = 1/4 (misalnya = q) 
      Karena ingin diperoleh empat anak, maka sebaran peluangnya = (p + q)4  
                                                                       = p4 + 4p3q + 6p2q2 + 4pq3 + q4 
      Peluang mendapatkan empat anak normal = p4 = (3/4)4 = 81/256 
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