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Gen dan Kromosom 

Kromosom Kromosom berdasarkan 
fungsinya 

 Autosom 

 Gonosom 

u  Menentukan ciri-ciri 
tubuh 

 

u  Menentukan jenis 
kelamin individu •  Penentu sifat keturunan 

makhluk hidup 

§  Benang-benang halus yang 
terdapat di dalam inti sel 

§  Merupakan Pembawa Sifat 
Keturunan 

§  Di sepanjang kromosom 
terdapat gen 

Materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat 
adalah Gen dan Kromosom 
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Gen dan Kromosom 

Bagan Kromosom Manusia  
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Gen dan Kromosom 

Kromosom Homolog Sel Diploid dan Sel 
Haploid 

 Sel Diploid 

 Sel Haploid 

§  Sel yang memiliki 
kromosom dalam keadaan 
berpasangan atau sel yang 
memiliki dua set atau dua 
perangkat kromosom.  

§  Kromosom yang tidak 
memiliki pasangan atau 
hanya memiliki seperangkat 
kromosom.  

 Kromosom yang berpasang- 
pasangan, selalu mempunyai 
bentuk, panjang, letak 
sentromer, dan struktur yang 
sama atau hampir sama.  

Jenis-Jenis Kromosom 
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Istilah-istilah dalam Pewarisan Sifat 

u Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup 
dan bersifat tetap. Dalam genetika genotip ditulis dengan menggunakan simbol 
huruf dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. 

u   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.  

u Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain (gen 
pasangannya), akan menutup peran/sifat gen pasangannya tersebut.  

u 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.  

u  Intermediet adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat 
kedua induknya.  

u Hibrid adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda.  
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Persilangan Monohibrid 
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Persilangan Monohibrid 
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Persilangan Dihibrid 
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Pewarisan Sifat pada Manusia 

u Buta Warna 
    Buta warna ini dikendalikan oleh gen resesif. Gen ini terpaut dalam kromosom X.  
 
u   Hemofilia 
     Gen yang mengendalikan sifat ini adalah gen resesif dan terpaut dalam    
     kromosom X.  
 
u Penurunan sifat Golongan Darah 
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Manfaat Persilangan Bagi Manusia 

Dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Misalnya:  
u Menghasilkan produk susu yang bermutu tinggi dari sapi yang merupakan bibit 

unggul dari hasil penyilangan.  
u Daging yang berkualitas tinggi dari sapi Brahma dan ayam pedaging broiler.  
u Menghasilkan beras yang bermutu tinggi dari padi unggul, misalnya padi C, 

Gading, Centani, Remaja, dan padi unggul dari Philipina seperti PB 5, PB 8, dan 
PB 36.  

u Menghasilkan rambutan yang berbuah manis dan besar serta pohonnya rendah 
yang didapat dari hasil penyilangan.  

u Bisa menghemat biaya dan tenaga kerja, misalnya teknologi tanam benih 
langsung yang disebut TOT Tabela dengan menggunakan jenis padi Mamberomo 
dan Cibobas.  

u Dapat mempercepat produksi, misalnya padi unggul Mamberomo dan Cibobas 
yang masa panennya 2 minggu lebih cepat.  

u Tanaman dan hewan akan berumur panjang karena sifat unggulnya yang tahan 
terhadap penyakit dan iklim. Misalnya padi VUTW (Varietas unggul tahan wereng) 
dan padi IR 64.  
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