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I. Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada 

makhluk hidup yang meliputi pertambahan 

ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversible 

 Kuantitatif: terukur/terhitung dengan 

bilangan 

 Irreversible: tidak dapat kembali ke kondisi 

sebelumnya  

Contohnya adalah batang dan akar bertambah 

panjang, daun bertambah lebar, daun bertambah 

banyaknya, dan lain-lain 

II. Perkembangan 

Perkembangan adalah proses untuk mencapai 

kematangan fungsi organisme yang bersifat 

kualitatif dan reversible 

 Kuantitatif: tidak terukur/terhitung dengan 

bilangan 

 Irreversible: dapat kembali ke kondisi 

sebelumnya 

Contohnya adalah batang semakin kuat, akar 

berkemampuan menyerap air dan zat hara, daun 

dapat melakukan fotosintesis, dan lain-lain 

III. Pertumbuhan pada tumbuhan 

Dibagi tiga macam: 

1. Pertumbuhan primer (terjadi di jaringan 

meristem), terbagi menjadi 3 daerah 

a. Daerah pembelahan sel 

b. Daerah pemanjangan sel 

c. Daerah diferensiasi 

2. Pertumbuhan sekunder (kambium) 

3. Pertumbuhan interkalar (antar ruas) 

Note: saat meristem membentuk kambium masih 

termasuk pertumbuhan primer. Tapi kalo 

kambium berkembang menjadi xilem dan floem 

itu udah masuk pertumbuhan sekunder 

 

Pertumbuhan primer 

 Terjadi di jaringan meristem 

 Meristem adalah area tempat terjadinya mitosis sel 

Meristem dibagi tiga: 

a. Meristem apikal → terdapat di ujung akar dan ujung batang. Akar dan batang tambah panjang 

b. Meristem lateral → terdapat di tengah akar atau batang. Diameter akar dan batang tambah lebar 

c. Meristem interkalar → terdapat diantara ruas batang 
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IV. Perkembangan bakal biji pada Angiospermae 

Dimulai dari terjadinya pembuahan sampai dengan terbentuknya biji 

Pembuahan pada tumbuhan angiospermae disebut pembuahan ganda karena sekali membentuk biji terjadi dua 

kali pembuahan 

S1 : Sel Sperma 1 | SS2 : Sel Sperma 2 | ST : Sel Telur | IKLS  : Inti Kandung Lembaga Sekunder

Pembuahan pertama: 

 

 

 

 

Pembuahan kedua: 

 

 

 

Pertumbuhan sekunder 

 Terjadi di jaringan dewasa yang kembali meristematik 

 Pertumbuhan sekunder diawali ketika kambium dan perisikel membelah (meristematik) kembali. 

Pembelahan ke arah dalam menghasilkan kambium vaskuler, ke arah luar kembali membentuk 

perisikel. 

 

SS1 + ST zigot Sel 

terminal 

Sel 

basal 

Proembrio 
Ujung akar 

dan ujung 

batang 

Suspensor 

mitosis 

SS2 + IKLS endosperm 
Cadangan makanan 

(dialirkan ke kotiledon) 

Pertumbuhan primer 

(meristem apikal) 

Suspensor adalah penghubung embrio dan 
kulit bakal biji yang berfungsi untuk 
mengalirkan nutrien, seperti halnya 
plasenta pada manusia saat mengandung 
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V. Tipe perkecambahan 

1. Epigeal adalah tipe perkecambahan yang 

menghasilkan kotiledon dan epikotil keluar 

dari biji, karena pemanjangan hipokotil. 

Sehingga, kotiledon keluar ke atas tanah.  

 
 

 

 

2. Hipogeal adalah tipe perkecambahan yang 

menghasilkan sedikit hipokotil sehingga 

kotiledon tetap berada di dalam tanah (yang 

memanjang epikotil) 
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VI. Zona pembelahan 

 

VII. Faktor yang mempengaruhi  

pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan 

 Faktor internal: gen dan hormon 

Gen merupakan substansi pembawa sifat 

yang diturunkan dari induk ke generasi 

selanjutnya. 

Hormon merupakan zat yang berperan 

dalam mengendalikan berbagai fungsi di 

dalam tubuh. 

 Faktor eksternal: temperatur, cahaya, air, 

pH, oksigen, nutrisi, kondisi tanah, dan lain-

lain 

 

 

 

 

 

 

Temperatur, air, pH, oksigen: 

Setiap jenis tumbuhan memiliki 

toleransi pada suhu, air, pH dan 

oksigen minimum tertentu, optimum 

tertentu, dan maksimum tertentu. 

Toleransi ini berbeda-beda untuk tiap 

jenis tumbuhan. 

 

Hormon yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan: 

1. Auksin, berperan untuk memacu 

proses pemanjangan, pembelahan, 

dan diferensiasi sel. 

2. Giberlin, berperan untuk 

pembentukan biji serta 

perkembangan dan 

perkecambahan embrio. 

3. Etilen, berperan untuk 

pematangan buah dan perontokan 

daun. 

4. Sitokinin, berperan untuk 

pembelahan sel atau sitokenesis, 

seperti merangsang pembentukan 

akar dan cabang tanaman. 

5. Asam absisat, berperan untuk 

proses penuaan dan gugurnya 

daun. 

6. Kalin, berperan untuk proses 

organogenesis tanaman. 

7. Asam traumalin, berperan untuk 

regenerasi sel apabila mengalami 

kerusakan jaringan. 
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VIII. Pertumbuhan dan 

perkembangan pada hewan 

Dibagi menjadi 2 macam: 

1. Tahap embrio: zigot, morula, blastula, 

gastrula, diferensiasi, organogenesis 

2. Tahap pasca-embrio: regenerasi dan 

metamorfosis 

 

Fase zigot → morula → blastula 

Pengaruh cahaya 

Berdasarkan lamanya penyinaran 

maka ada 3 jenis tanaman 

1. Tanaman berhari panjang (long 

day plant) yaitu hari yang siangnya 

diatas 12 jam. Hari panjang terjadi 

pada musim panas. Contoh: 

tanaman kapas, jagung, gandum 

2. Tanaman berhari pendek (short 

day plant) mengalami Siang 

kurang dari 12 jam. Hari pendek 

terjadi pada musim gugur dan 

dingin. Contoh: tanaman stroberi, 

krisan 

3. Tanaman berhari netral (netral 

day plant) mengalami Siang 12 

jam. Contoh tanaman bunga 

mawar, bunga matahari. Keadaan 

seperti ini menimbulkan respon 

berbeda dari tumbuhan terhadap 

setiap musim. Respon ini disebut 

fotoperiodisme. 

 
Nutrisi 

Makronutrien: C, H, O, N, S, P, K, Ca 

Mikronutrien: B, Zn, Cl, Cu, Mo 

morula 
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Fase blastula → gastrula. Rongga blastula membentuk lipatan (no. 

2-3) sehingga terbentuk tiga lapisan embrio: ektoderm, mesoderm, 

dan endoderm (no. 4). 

Ektoderm akan mengalami diferensiasi menjadi 

epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar 

keringat, email gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. 

Mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi 

tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, 

sistem ekskresi misalnya duktus deferens, dan 

sistem reproduksi. 

Endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi 

jaringan epitel pencernaan, sistem pernapasan, 

pankreas, hati, dan kelenjar gondok. 

 

 

IX. Regenerasi dan metamorfosis 

Metamorfosis sempurna (holometabola): larva dan 

dewasa berbeda bentuk dan ada fase kepompong. 

Contoh: kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak 

Metamorfosis tidak sempurna (hemimetabola): larva 

dan dewasa berbeda bentuk tetapi tidak ada fase 

kepompong. Contoh: capung, belalang, dan jangkrik 

Tidak bermetamorfosis (ametabola): larva dan 

dewasa berbentuk sama (hanya beda ukuran) 

(gae contoh e metamorfosis sempurna, tidak 

sempurna, mbek gak metamorfosis iki aku dewe yo 

bingung rek soale ben sumber bedo2 mending 

browsing2 o dewe wes semangat i love u) 
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I. Metabolisme 
Metabolisme adalah reaksi biokimia dalam tubuh 

makhluk hidup yang melibatkan substrat dan enzim 

untuk menghasilkan produk 

Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme 

dan anabolisme 

Katabolisme Anabolisme 

mengubah senyawa 
organik menjadi 
senyawa anorganik 

mengubah senyawa 
anorganik menjadi 
senyawa organik 

mengurai molekul 
kompleks menjadi 
sederhana 

menyusun (sintesis) 
molekul sederhana 
menjadi kompleks 

menghasilkan ATP menggunakan ATP 

II. Anabolisme 

Anabolisme terdiri dari: 

1. Fotosintesis (anabolisme karbohidrat), 

adalah proses anabolisme yang 

menggunakan cahaya sebagai sumber energi. 

2. Kemosintesis, adalah proses anabolisme 

yang menggunakan senyawa kimia sebagai 

sumber energi. 

ATP (adenosin trifosfat) adalah bentuk energi yang 

digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan 

aktivitas tingkat sel. 

Energi ATP berasal dari proton (H+ ) dan elektron 

yang berada di dalamnya. 

Energi ATP pada anabolisme dibawa oleh NADP+ 

(nikotinamid adenin dinukleotida fosfat). 

ATP pada fotosintesis dibentuk dari fotofosforilasi. 

III. Komponen Fotosintesis 

Komponen yang melakukan reaksi fotosintesis 

adalah kloroplas yang mengandung pigmen 

fotosintetik yang menyerap cahaya tampak dengan λ 

= 400-700 nm (kecuali warna hijau dan kuning). 

Pigmen fotosintetik pada kloroplas: 

1. Klorofil a (hijau), mampu menyerap cahaya 

biru, ungu, dan merah. 

2. Klorofil b (hijau kebiruan), mampu 

menyerap cahaya biru dan jingga. 

3. Karotenoid (kuning), mampu menyerap 

cahaya biru. 

Daya absorpsi energi cahaya oleh pigmen 

fotosintetik pada kloroplas: 

 

Kloroplas terdapat banyak pada jaringan palisade 

dan sedikit pada jaringan spons pada mesofil daun. 

Struktur kloroplas: 

 

Tilakoid adalah suatu cakram yang di dalamnya 

terdapat pigmen fotosintetik, dan tumpukannya 

disebut grana. 

Fotosistem adalah suatu protein yang terdapat pada 

membran tilakoid yang mengandung kumpulan 

pigmen fotosintetik dan senyawa organik di 

dalamnya. 
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Fotosistem terdiri dari fotosistem I (PI atau P700) 

dan fotosistem II (PII atau P680). 

 

Stroma adalah ruang kosong yang terdapat dalam 

kloroplas. 

Reaksi fotosintesis terjadi di kloroplas, yang terdiri 

atas reaksi terang yang terjadi pada tilakoid, dan 

reaksi gelap yang terjadi pada stroma. 

IV. Fotosintesis 

Fotosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang 

membutuhkan cahaya sebagai sumber energi. 

Tahapan fotosintesis adalah reaksi terang dan reaksi 

gelap. 

Reaksi terang (light-depending reaction) adalah 

reaksi yang bergantung pada cahaya, dan terjadi 

dalam tilakoid (grana). 

Reaksi terang secara singkat: 

 

 

Tahapan reaksi terang: 

1. Cahaya diterima oleh fotosistem II 

menyebabkan fotoeksitasi 4e darinya. 

2. Fotolisis air adalah proses pemecahan 

molekul air oleh cahaya menurut reaksi: 

2H2O d O2 + 4e + 4H+ O2 yang dihasilkan 

dibuang ke lingkungan atau digunakan 

untuk respirasi aerob, dan 4e digunakan 

untuk menetralkan fotosistem II. 

3. 4e yang difotoeksitasi dari fotosistem II 

dibawa berjalan-jalan melalui plastokuinon, 

kompleks sitokrom dan plastosianin (aliran 

non-siklik), sehingga ruang tilakoid 

bermuatan negatif dan memacu 

pembentukan ATP (fotofosforilasi). Hal 

tersebut juga menyebabkan proton (H+ ) 

dari fotolisis air dipompa keluar membran 

tilakoid. 

4. Cahaya diterima fotosistem I menyebabkan 

fotoeksitasi 2e darinya. 

5. 4e dari fotosistem II yang telah dibawa 

berjalan-jalan,  

a. 2e nya digunakan untuk menetralkan 

fotosistem I.  

b. 2e lainnya bersama dengan 2e dari 

fotosistem I bergerak menuju kompleks 

ferredoksin. 

6. 2e yang digunakan untuk menetralkan 

fotosistem I akan berputar-putar di sekitar 

fotosistem I dan kompleks sitokrom (aliran 

siklik). 

7. Hasil dari aliran elektron: 

a. Aliran elektron non-siklik  

Melibatkan fotosistem II dan I, memacu 

pembentukan ATP pada plastosianin dan 

NADPH oleh NADP+ reduktase pada 

kompleks ferredoksin. 

b. Aliran elektron siklik  

Melibatkan fotosistem I, memacu 

pemompaan proton (H+ ) kembali ke ruang 

tilakoid dari kompleks sitokrom. Proton lalu 

bergerak melalui ATP-sintase memacu 

pembentukan ATP. 
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Jika perlakuan diberikan kepada fotosistem:  

1) Isolasi fotosistem I masih memungkinkan 

pembentukan O2, dan menyebabkan peningkatan 

NADPH dan penurunan ATP.  

2) Isolasi fotosistem II tidak memungkinkan 

pembentukan O2 dan NADPH, dan menyebabkan 

penurunan ATP. 

 

 Hasil reaksi terang berupa ATP dan NADPH, 

serta H+ dari ATP sintase selanjutnya digunakan 

dalam reaksi gelap. 

 Tumbuhan dapat menentukan penggunaan 

sistem transpor elektron. 

1) Jika jumlah ATP untuk reaksi gelap cukup, 

maka sistem yang dominan adalah aliran elektron 

non-siklik.  

2) Jika jumlah ATP untuk reaksi gelap kurang, 

NADPH akan terakumulasi, menyebabkan aliran 

elektron beralih menjadi siklik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reaksi gelap (light-independent reaction) adalah 

reaksi yang tidak bergantung pada cahaya, dan 

terjadi dalam stroma pada mesofil 

 Reaksi gelap dilakukan apabila telah terjadi reaksi 

terang. 

 
 Reaksi gelap dapat berlangsung menurut empat 

macam jalur:  

1) Jalur C3 (siklus Calvin) Jalur C3 dilakukan 

oleh tumbuhan pada umumnya. Pada jalur 

C3, fiksasi CO2 menghasilkan PGA (atom 

karbon 3). Siklus Calvin terjadi pada mesofil. 
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2) Jalur C4 (jalur Hatch-Slack) Jalur C4 

dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di 

lahan terbuka tidak teduh. Tumbuhan C4 

tidak dapat membuka stomatanya secara 

penuh pada siang hari, sehingga CO2 

ditimbun terlebih dahulu menjadi 

oksaloasetat (atom karbon 4) baru kemudian 

mengalami siklus Calvin. 

 
3) Jalur CAM (Crassulacean Acid Metabolism) 

Jalur CAM dilakukan oleh tumbuhan yang 

hidup di iklim gurun/kering atau epifit, 

contohnya famili Crassulaceae, Agavaceae 

dan Cactaceae. Tumbuhan CAM tidak dapat 

membuka stomatanya sama sekali pada siang 

hari, sehingga CO2 ditimbun seperti jalur C4 

pada malam hari, namun siklus Calvin baru 

terjadi pada siang hari keesokannya.  

 

4) Jalur C2/fotorespirasi (jalur Glikolat) Jalur C2 

terjadi apabila tumbuhan mendapat 

intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Akibat 

intensitas cahaya terlalu tinggi: a. Konsentrasi 

O2 dalam daun menjadi tinggi, sehingga CO2 

tidak dapat masuk. b. O2 akan diikat oleh 

RuBP (fotorespirasi). c. Tidak terjadi 

fotosintesis (menurunkan produksi glukosa). 

 

 

 Glukosa yang dihasilkan tumbuhan dapat 

dimodifikasi menjadi karbohidrat, protein atau 

lemak, dan disimpan dalam bentuk cadangan 

makanan yang berbeda-beda. 

 Percobaan sederhana para ilmuwan yang 

menjelaskan proses fotosintesis antara lain: 

1) Percobaan Ingenhousz  

Percobaan Ingenhousz dilakukan 

menggunakan Hydrilla sp. 

 
2) Percobaan Sachs  

Percobaan Sachs dilakukan dengan menutup 

sebagian daun selama sehari.  

Tahapan percobaan Sachs: 1. Daun yang telah 

diberi perlakuan direbus dalam air. 2. Rebus 

secara tidak langsung alkohol dan daun 

untuk melarutkan klorofil. 3. Ambil daun dan 

letakkan pada cawan petri untuk ditetesi 

lugol/iodin. 4. Bagian daun yang ditutup akan 

berubah warna menjadi pucat, sedangkan 

yang tidak ditutup berwarna biru tua atau 

hitam. 

Percobaan ini membuktikan bahwa 

fotosintesis menghasilkan amilum 

3) Percobaan Engelmann dilakukan 

menggunakan alga Spirogyra dan bakteri 

aerob 
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4) Percobaan dengan lilin Jika dalam sebuah 

tabung kaca tertutup terdapat sebuah 

tumbuhan, maka suatu lilin tetap dapat 

menyala. Percobaan ini membuktikan bahwa 

fotosintesis menghasilkan O2 

5) Percobaan lain-lain Fotosintesis akan 

menghasilkan O2 lebih banyak jika:  

a. Kadar CO2 meningkat.  

b. Intensitas cahaya meningkat.  

c. Gelombang cahaya optimal (selain kuning 

dan hijau). 

V. Kemosintesis 

Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang 

membutuhkan senyawa kimia sebagai sumber 

energi. 

Kemosintesis dilakukan oleh oleh bakteri 

kemoautotrof, dan merupakan reaksi oksidasi. 

 

Energi yang dihasilkan dari kemosintesis selanjutnya 

digunakan untuk membentuk glukosa dari CO2, 

CO3 2- atau CH4. 

VI. Katabolisme 

Katabolisme terdiri dari: 

1. Katabolisme karbohidrat (4,2 kkal/gram), 

berupa proses respirasi aerob dan respirasi 

anaerob. 

2. Katabolisme lemak (9,1 kkal/gram). 

3. Katabolisme protein (4,2 kkal/gram). 

ATP (adenosin trifosfat) adalah bentuk energi yang 

digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan 

aktivitas tingkat sel. 

Energi ATP berasal dari proton (H+ ) dan elektron 

yang berada di dalamnya. 

Energi ATP pada katabolisme dibawa oleh NAD+ 

(nikotinamid adenin dinukleotida) dan FAD (flavin 

adenin dinukleotida). 

ATP pada respirasi dibentuk dari fosforilasi dengan 

perangkaian gugus fosfat dan reaksi redoks oleh O2. 

VII. Respirasi aerob 

Respirasi aerob adalah katabolisme karbohidrat 

yang membutuhkan O2 sebagai oksidator (penerima 

elektron terakhir dari reaksi). 

Tahapan respirasi aerob adalah glikolisis, 

dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, siklus Kreb, 

dan transpor elektron. 

Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi 

asam piruvat pada respirasi aerob. Reaksi ini terjadi 

dalam sitoplasma sel. 

Reaksi glikolisis glukosa: 

 



PAGE 5 

 

Dekarboksilasi oksidatif adalah proses pemutusan 

gugus karboksil dan oksigen pada asam piruvat. 

Reaksi ini terjadi dalam mitokondria sel. 

 

Reaksi dekarboksilasi oksidatif asam piruvat 

 

Siklus Kreb (siklus asam sitrat) adalah siklus yang 

terjadi setelah dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. 

Siklus ini terjadi dalam matriks mitokondria 

Reaksi siklus Kreb: 

 

K 



PAGE 6 

Transpor elektron (kemiosmosis) adalah proses 

pelepasan energi berupa proton (H+ ) dan elektron 

(e) dari molekul NADH dan FADH2 yang dibentuk 

selama katabolisme. Reaksi ini terjadi dalam matriks 

mitokondria.  
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VIII. Enzim 
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Substansi Genetik

K R O M O S O M

🐺 Kromosom: DNA yang terpadatkan

🐺 Bagian-bagian dari gen:

a. DNA d. Selenenoid

b. Protein Histon e. Kromatin

c. Nukleosom f. Kromatid

🐺 Bagian-bagian kromosom

a. Sentromer: Bagian kromosom di mana lengan kromatid berlekat erat dan rapat

b. Kromatin: Benang halus penyusun kromosom

c. Kromatid: Salah satu dari 2 lengan hasil replikasi kromosom

d. Satelit: Bagian dari kromosom yang bentuknya bulat dan terletak di ujung lengan kromatid

e. Telomer: Daerah terujung pada sebuah kromosom

🐺 Tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentrosom

a. Telosentrik: Sentromer terletak pada ujung kromosom,

biasanya terlihat 1 lengan

b. Akrosentrik: Sentromer sedikit menjauh dari pusat,

satu bagian sangat panjang satunya pendek

c. Submetasentrik: Sentromer sedikit menjauh dari pusat,

panjang tidak sama, asimetri

d. Metasentrik: Sentromer tepat di tengah,

kedua bagian sama panjang

🐺 Kariotipe: Tampilan visual kromosom setiap individu

🐺 Perbedaan autosom dan gonosom:

a. Autosom: Kromosom yang menentukan karakter tubuh E.g. warna mata, kulit, tinggi

b. Gonosom: Kromosom yang menentukan jenis kelamin E.g. XX (wanita), XY (pria)



🐺 Rumus kromosom

a. Sel Kelamin 1: (Gametik) 22A+X/22A+Y

b. Sel tubuh    :(Somatik) 22AA+XX/XY / 44A+XX/XY

🐺 Kromosom Homolog: Sepasang kromosom yang memiliki bentuk,

panjang, dan letak sentromer yang sama

🐺 Tipe-tipe kromosom berdasarkan set kromosom

a. Haploid: Kromosom tidak berpasangan (n)

b. Diploid: Kromosom 2 set lengkap (2n)

c. Triploid: Kromosom 3 set lengkap (3n)

d. Tetraploid: Kromosom 4 set lengkap (4)

e. Poliploid: Banyak set kromosom

f. Ploidi: istilah dalam biologi yang menunjuk pada satuan banyaknya genom pada sel organisme

G E N

🐺 Bagian-bagian gen:

a. Gen: Unit terkecil bahan sifat keturunan

b. Lokus: Letak gen pada kromosom, tersusun satu deret linier beraturan

c. Alel: Pasangan gen dalam kromosom

d. Genotif: Sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan E.g. (XX/XY)

e. Fenotif: Sifat yang dari luar/ bisa dilihat mata ( warna mata, kulit, tinggi )

🐺 Hubungan gen dan DNA adalah Gen bagian dari DNA, gen” inilah yang mebentuk kromosom pada

DNA

D N A
🐺 Bagian-bagian DNA

a. Fosfat

b. Gula pentosa

c. Basa nitrogen



🐺 Tipe-tipe sintesis DNA

a. Konservatif: Pita double helix induk tidak berubah

b. Semi konservatif: Pita terpisah, kemudian mencetak pita DNA baru dengan melengkapi pada

induk yang terpisah.

c. Dispersif: Pita terputus”, diganti DNA baru hingga tiap untai DNA berselang-seling DNA

induk dan baru

R N A

🐺 Bagian-bagian dari RNA

a. Gugus Fosfat

b. Gula Pentosa

c. Basa Nitrogen: Purin (Guanin n Adenin), Pirimidin (Sitosin n Urasil)

🐺 Tipe-tipe RNA

a. mRNA/dRNA/Kodon: membawa kode genetik

b. tRNA: menerjemahkan kode genetik n membawa asam amino

c. rRNA: merangkai asam amino menjadi polipeptida

🐺 Perbedaan DNA n RNA

Pembeda DNA RNA

Gula Pentosa Deoksiribosa Ribosa

Letak Nukleus, Mitokondria,

Kloroplas

Sitoplasma, Nukleus,

Mitokondria, Kloroplas

Basa Nitrogen Adenin, Guanin, Sitosin, Timin Adenin, Guanin, Sitosin,

Urasil

Rantai Double Helix Single Helix

Jumlah Tetap Bergantung sintesis protein

Fungsi Penentu sifat n perancang

sintesis protein

Pelaksana sintesis protein



S I N T E S I S   P R O T E I N

🐺 Tahapan Sintesis Protein:

a. Transkripsi (mencetak mRNA)

〄 Inisiasi: RNA Polimerase melekat pada DNA dan memecah untaian DNA

〄 Elongasi: Pemanjangan rantai mRNA oleh enzim RNA Polimerase

〄 Terminasi: Berhentinya proses pembentukan mRNA

b. Translasi (Penerjemah kode yang dibawa oleh mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino)

〄 Inisiasi: Kodon start akan bertemu ribosom

〄 Elongasi: Kodon diterjemahkan menjadi asam amino. Rangkaian asam amino

digabungkan dengan tRNA membentuk polipeptida

〄 Terminasi: Tahapan kodon stop bertemu ribosom

B A S A   N I T R O G E N

🐺 Dalam proses transkripsi terdapat proses pencetakan ulang DNA ke mRNA, dengan urutan

a. DNA template: Pembentukan mRNA

b. DNA non-template: Pembentukan selain mRNA

c. mRNA

🐺 Dalam DNA terdapat 2 untaian satu template satu non template

🐺 Ketika mRNA terbentuk terjadi proses penerjemahan dari DNA ke mRNA

🐺 Basa Nitrogen DNA: A=T, C=G

🐺 Ketika diterjemahkan menjadi RNA T diganti U namun yang lainnya tetap

🐺 Jadi untuk DNA sense menjadi RNA butuh 2 kali proses penerjemahan. Sedangkan antisense

hanya perlu mengubah T menjadi U



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGI: BAB 4 
REPRODUKSI SEL 

XII MIPA 3 | OSMARTDA 

Semoga mendapat jurusan yang terbaik 
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Bab 4 Reproduksi Sel 

A. Tipe Pembelahan Sel 

1. Pembelahan Amitosis (Pembelahan Langsung) 

Terjadi pada organisme bersel satu (uniseluler) baik pada organisme prokariotik seperti 

bakteri dan alga biru maupun pada organisme eukariotik seperti Paramecium dan Amoeba. 

Hasilnya adalaha dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom identic dengan sel induknya 

Mekanisme pembelahan amitosis : 

a. Pengikatan kromosom. Kromosom bakteri akan melekan pada mesosom (bagian 

membrane sel yang melekuk ke dalam) untuk mempermudah replikasi 

b. Replikasi kromosom. Senyawa kimia dalam mesosom akan memicu kromosom untuk 

mereplikasi, mengakibatkan terbentuknya dua kromosom identik, yaitu kromosom induk 

dan anak yang melekat pada mesosom yang berbeda 

c. Penyekatan sitoplasma. Setelah kedua kromosom memisah, membran sel akan melekuk 

ke arah dalam dan membagi sel menjadi dua bagian sama besar 

d. Pemisahan sel. Pemisahan dilakukan bila lekukan sudah saling bertemu dan membentuk 

sekat (septum) yang membagi kedua sel sama besar. 

Pemisahan kedua kromosom hingga menjadi dua sel baru diinisiasi oleh protein FtsZ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pembelahan Mitosis (Pembelahan Tidak Langsung) 

Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh (sel somatic) dan sel-sel induk gamet. Sel induk akan 

membelah menjadi dua sel anak yang sama persis, termasuk jumlah kromosomnya. Bila 

induknya diploid, anaknya juga diploid. Dalam satu kali siklus sel, ada dua fase utama yaitu 

interfase (persiapan pembelahan) dan mitosis (pembelahan itu sendiri) 

a. Interfase 

 

 

Merupakan fase terlama dalam satu siklus sel, tahap interfase dibagi menjadi 3 fase, 

a) Subfase G-1 (Gap-1, Growth-1, Pertumbuhan Primer) 

Fase ini adalah subfase terlama interfase, bisa berlangsung selama 12-24 jam. Tetapi, 

dalam kasus tertentu beberapa sel tidak mengalami G-1 karena harus segera membelah. 
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Sel yang sudah tidak membelah hanya berada pada subfase ini, seperti sel-sel saraf. Hal 

ini juga bisa disebut dengan fase G-0, 

Pada tahap ini, terjadi : 

 Pembesaran ukuran nucleus 

 Penggandaan organela 

 Penambahan sitoplasma 

 Pembentukan enzim-enzim replikasi  

 Pembentukan protein melalui tahap-tahap sintesis protein (transkripsi dan 

translasi) untuk memacu pembelahan nucleus 

 Pembentukan tubulin dan protein untuk membentuk benang spindle 

 

b) Subfase S (Sintesis) 

Terjadi sintesis DNA (penggandaan DNA sehingga DNA sel anak sama dengan sel 

induk) dan replikasi DNA (penyalinan kromosom sehingga kromosom bertambah 

panjang, serta pembentukan histon. Proses ini berlangsung selama 6-8 jam 

 

c) Subfase G-2 (Gap-2, Growth-2, Pertumbuhan Sekunder) 

Fase persiapan akhir menuju mitosis. Waktu yang diperlukan adalah 3-4 jam. Dalam 

proses ini terjadi : 

 Penyusunan organela 

 Persiapan pembelahan 

Hasil akhir dari interfase adalah sebuah sel yang memiliki nucleus dengan satu atau 

dua nucleolus, di dalam nucleus juga terdapat benang kromatin halus panjang. Di 

luar nucleus terdapat sentrosom yang hanya terdapat pada sel hewan 

b. Mitosis 

Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang sama persis dengan sel induk, 

termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk berkromosom diploid (2n), kromosom sel 

anak juga akan diploid. Tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak 

jumlah sel. 

 

Pembelahan mitosis terdiri dari dua tahap, kariokinesis (pembelahan intisel) dan 

sitokinesis (pembagian sitoplasma). Tahapan kariokinesis terdiri dari : 

a) Profase 

 Benang-benang kromatin akan memendek dan menebal menjadi kromosom 

 Nukleolus (anak inti) menghilang 

 Kedua sentrosom mulai menjauh dan terbentuk benang-benang spindle 

Terdapat tahap peralihan dari profase ke tahap selanjutnya yang dinamakan 

prometafase. Pada tahap ini terjadi : 

 Membran inti mulai menghilang 

 Benang spindle pada  sentrosom mulai berinteraksi dengan kromosom 
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 Sebagian benang spindle berikatan dengan kromosom pada kinetokor dalam 

sentromer. Sebagian lain berhubungan dengan benang spindle dari kutub yang 

berlawanan. 

b) Metafase 

 Kromosom menuju bidang ekuatorial pembelahan 

 Sentromer dari seluruh kromosom berjajar lurus dalam satu formasi 

c) Anafase 

 Sentromer membelah sehingga masing-masing kromatid saudara dalam setiap 

kromosom terpisah 

 Kromatid saudara ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Pada akhir anaphase, 

seluruh kromatid sudah di kutubnya masing-masing. 

Jumlah kromosom paling mudah dihitung ketika berada dalam fase ini. 

d) Telofase 

 Kromosom pada masing-masing kutub kembali menipis menjadi benang-

benang kromatin 

 Nukleolus dan membran inti terbentuk kembali 

 Penebalan di bagian ekuator sehingga sitoplasma terbagi menjadi dua 

(sitokinesis) 

 Terbentuk dua anak sel baru yang identik dengan sel induk 

 

 

 

 

 

  



PAGE 4 

3. Pembelahan Meiosis (Pembelahan Tidak Langsung) 

Pembelahan ini akan menghasilkan empat sel anak dengan jumlah kromosom tiap anaknya 

hanya setengah dari sel induknya. Tujuan dari pembelahan ini adalah menjaga jumlah 

kromosom dari generasi ke generasi tetap konstan. Disebut juga pembelahan reduksi. 

Tahapannya terdiri dari interfase, meiosis I, dan meiosis II. 

a) Interfase 

 Replikasi DNA 

 Replikasi sentrosom menjadi dua buah 

b) Meiosis I (Tahap pembelahan reduksi, karena terjadi pemisahan kromosom homolog dari 

sel induk diploid (2n) menjadi dua anak haploid (n)) 

 Profase I 

Fase terpanjang. Terdiri dari lima subfase : 

- Leptoten 

Benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom. 

- Zigoten 

Sentromer membelah menjadi dua, kemudian menuju kutub-kutub yang 

berlawanan dan kromosom homolog dari gamet kedua induk saling mendekat 

dan berpasangan. Proses ini disebut sinapsis dan pasangan kromosomnya 

disebut bivalven  

- Pakiten 

Setiap kromosom berduplikasi membentuk dua kromatid dengan sentromer 

masih menyatu. Hal ini disebut tetrad  

- Diploten 

Kromosom homolog saling menjauh, dan beberapa bagian membentuk kiasma 

(persilangan seperti huruf x) di mana akan terjadi pindah silang di sana. 

- Diakinesis 

Nukleolus dan membran inti mulai menghilang dan terbentuk benang spindel 

antara kedua sentrosom yang terpisah 

 Metafase I 

- Kromosom tetrad menuju bidang ekuator sehingga akan tampak dua barisan 

kromosom kembar pada bidang ekuator 

- Benang spindel melekat pada kinetokor masing masing kromosom 

- Sentromer pada kromosom tetrad belum membelah 

 Anafase I 

- Kromosom homolog yang masih tetrad ditarik benang spindel. Kromosom 

menjadi terpisah satu sama lain menuju kutub yang berlawanan 

- Pemisahan membuat kromosom diploid (2n) menjadi haploid (n) 

 Telofase I 

- Kromosom homolog berada di setiap kutub sehingga masing-masing kutub 

memiliki satu unit kromosom haploid 

- Terjadi sitokinesis, terbentuk dua sel anak haploid. Tetapi setiap kromosom 

masih terdiri atas sepasang kromatid (1n, 2c) 

c) Interkinesis 
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Tahap peralihan dari meiosis I menjadi meiosis II. Tidak terjadi replikasi DNA karena 

masing-masing anak DNA yang dimiliki masih rangkap 

d) Meiosis II 

Tahap pembagian salinan DNA yang masih rangkap. 

 Profase II 

- Kromosom saudara masih berlekatan pada sentromer 

- Sentrosom membentuk dua sentriol pada kutub berlawanan 

- Benang spindel mulai terbentuk 

- Nukleolus dan membran inti menghilang 

 Metafase II 

Kromosom berjajar di bidang ekuator dalam satu baris 

 Anafase II 

- Pemisahan sentromer sehingga kromosom saudara saling terpisah menjadi 

kromosom individual 

- Kromosom yang terpisah akan ditarik ke arah kutub yang berlawanan 

 Telofase II 

- Kromosom berada di kutubnya masing-masing 

- Nukleolus dan membran inti terbentuk kembali 

- Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk dua anak dari satu sel yang bersifat 

haploid. Karena dari meiosis I terbentuk dua anak, maka total anak yang 

terbentuk ada 4 sel dengan struktur 1n, 1c yang berarti haploid dengan satu 

salinan DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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B. Gametogenesis 

1. Spermatogenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Oogenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mikrosporogenesis 
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4. Makrosporogenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gametogenesis Tumbuhan 
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Selama perjalanan serbuka sari di dalam tabung sari menuju bakal biji, terjadi beberapa perubahan. Inti 

sel serbuk sari membelah menjadi dua,yakni inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif berfungsi 

untuk mengatur pertumbuhan tabung serbuk sari sehingga mencapai mikrofil dan setelah itu inti 

vegetatif mati. Sedangkan Inti generatif membelah membelah lagi menjadi dua inti sperma. Dua inti 

sperma yang terbentuk ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui mikropil. inti sperma satu membuahi 

sel telur membentuk zigot (lembaga). Peristiwa pembuahan ini disebut pembuahan pertama. Zigot 

kemudian tumbuh menjadi embrio. Sedangkan inti sperma yang kedua melebur dengan inti kandungan 

lembaga sekunder membentuk endoperm yang bersifat triploid (3n). Peristiwa pembuahan ini disebut 

pembuahan kedua. Endosperm merupakan cadangan makanan bagi lembaga atau embrio. Nah! Karena 

terjadi dua kali pembuahan seperti ini maka proses pembuahan pada tumbuhan biji sering disebut 

sebagai pembuahan ganda. 
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BIOLOGI: BAB 5 
POLA PEWARISAN SIFAT 

XII MIPA 3 | OSMARTDA 

Manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan. 
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POLA PEWARISAN SIFAT PADA HUKUM MENDEL 

Alasan Mendel memilih KACANG ERCIS 

- Banyak varietas 

- Bisa melakukan penyerbukan sendiri 

HUKUM PEWARISAN SIFAT 

1. HUKUM MENDEL 1 

Pemisahan Alel secara bebas dari diploid menjadi haploid 

2. HUKUM MENDEL 2 

Alel yang sudah berpisah akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi 

alel yang berbeda. 

Persilangan monohibrid 

P1 Fenotif Bungan Ungun X Bunga Putih 

Genotif UU uu 

Gamet U u 

F1 Fenotif Bunga Ungu 

Genotif Uu 

P2 

 

Fenotif Bunga Ungu X Bunga Ungu 

Genotif Uu Uu 

Gamet U, u U,u 

F2 Fenotif Bunga Ungu, Bunga Putih 

Genotif UU, Uu, uu 

 

Persilangan dihibrid 

P1 Fenotif Biji bulat kuning X Biji keriput hijau 

Genotif BBKK bbkk 

Gamet BK bk 

F1 Fenotif Biji bulat kuning 

Genotif BbKk 

P2 Fenotif Biji bulat kuning  Biji bulat kuning 

Genotif BbKk  BbKk 

Gamet BK, Bk, bK, bk  BK, Bk, bK, bk 

 F2 

Perbandingan Fenotif = 9 : 3 : 3 : 1 

 

 

Cara Menentukan jumlah gamet = 2n (n itu sifat) 

 

TESTCROSS 
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 Adalah persilangan suatu individu yang tidak diketahui genotifnya dengan induk yang genotifnya 

homozigot resesif. 

 

BACKCROSS 

 Adalah persilangan antara F1 yang heterozigot dengan induknya yang homozigot dominan. 

 

PENYIMPANGAN SEMU HUKUM  MENDEL 

 

PENYIMPANGAN MENDEL 1 

1. Intermediet (dominansi tidak sempurna) 

2. Kodominan 

3. Alel ganda 

4. Alel Letal 

PENYIMPANGAN HUKUM MENDEL 2 

1. Interaksi gen/atavisme 

2. Polimeri 

3. Kriptomeri 

4. Epistasis Hipostasis 

5. Komplementer 

 

HUKUM MENDEL 1 

INTERMEDIET (DOMINANSI TIDAK SEMPURNA) 

 Gampangnya itu bunga berwarna PINK. 

 

KODOMINAN 

 Memunculkan sifat baru. 

 

INTERAKSI ALEL GANDA 

 Alel ganda ini itu yang kelinci itu lo 

BERWARNA 

POLOS 

CHINCHILLA HIMALAYA ALBINO ABU-ABU 

MUDA 

CC cchcch cHcH cc cchcH 

Ccch 

Ccch cHc cchc 

Cc 

 

ALEL LETAL 
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 Tergantung letal resesif atau dominan. Kalau letal resesif berarti  yang resesif mati. Kalau letal dominan 

ya yang genotif dominan semua mati. 

PENYIMPANGAN SEMU HUKUM MENDEL 2 

ATAVISME Adalah Interaksi beberapa gen yang memunculkan satu karakter. (YANG AYAM) 

FENOTIF GENOTIF 

R_P_ Walnut 

R_p_ Ros 

r_P_ Pea 

r_p_ Single 

 

KRIPTOMERI Adalah peristiwa dimana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama dengan 

gen dominan lainnya. Jika gen dominan itu berdiri sendiri, maka sifat dominannnya akan tertutupi 

CONTOH: 

A = ada pigmen 

a = tidak ada pigmen 

B = sitoplasma basa (Ungu) 

b = sitoplasma asam (Merah) 

EPISTASIS HIPOSTASIS Adalah interaksi antara gen dominan menutup gen dominan lain yang bukan 

alelnya. (YANG PADI ITU LOH) 

 Gen Epistasis menutup sifat dari gen Hipostasis. Selama ada gen epistasis dalam suatu fenotif itu maka warna 

yang akan timbul adalah warna bawaan dari sel epistasisnya. 

KOMPLEMENTER adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk 

memunculkan fenotip tertentu. 

Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer 

dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen: 

C = membentuk pigmen warna 

c = tidak membentuk pigmen warna 

P = membentuk enzim pengaktif 

p = tidak membentuk enzim pengaktif  

Pada tumbuhan Lathyrus odoratus, warna bunga ungu hanya muncul jika tumbuhan tersebut memiliki gen C 

dan gen P sekaligus. Artinya warna bunga ungu akan muncul kalau tumbuhan tersebut membentuk pigmen 

warna (dipengaruhi oleh gen C) dan membentuk enzim pengaktifnya (dipengaruhi oleh gen P). 

Jadi bisa dibilang bahwa gen C dan P ini saling melengkapi ya. Nah kalau tidak punya salah satu dari kedua gen 

dominan C dan P gimana? Maka bunganya tidak membentuk warna alias jadi albino (putih).  

 

  

Jika ada genotif yang tidak ada A 

nya, maka fenotifnya akan berwarna putih 
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BIOLOGI: BAB 6 
POLA HEREDITAS 

XII MIPA 3 | OSMARTDA 

Heal, learn, grow, love. 
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BIOLOGI: BAB 7 
HEREDITAS PADA MANUSIA 

XII MIPA 3 | OSMARTDA 

Enjoy the little things. 
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BAB 7 

HEREDITAS PADA MANUSIA 

 

Pengantar : 

Hereditas pada manusia mempelajari mengenai pola pewarisan sifat pada manusia. Sifat hereditas pada manusia 

diantaranya adalah cacat dan penyakit menurun. Cacat dan penyakit menurun merupakan sifat yang diwariskan 

dari orang tua kepada keturunannya. 

Berikut beberapa nama penyakit yang terpaut kromosom seks maupun autosomal : 

 

No. 

 

Nama Penyakit 

 

Pautan 

Kromosom X Kromosom Y Autosom 

D R D R D R 

1. Albino - - - - - V 

2. Phenil Keton 

Uria (PKU) 

- - - - - V 

3. Brachidaktili - - - - V - 

4. Polidaktili - - - - V - 

5. Thalasemia - - - - V - 

6. Anemia Sel Sabit - - - - - V 

7. Hypertrichosis - - - V - - 

8. Webbed toes - - - V - - 

9. Hystrixgravier - - - V - - 

10. Buta warna - V - - - - 

11. Hemofilia - V - - - - 

12. Anodonsia - V - - - - 

13. Amolar - V - - - - 
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AUTOSOMAL (Resesif) 

1. Albino 

Albino adalah cacat menurun yang mana seseorang tidak mempunyai tirosin yang akan diubah menjadi 

pigmen melanin. Gen yang menjadi penyebab albino bersifat resesif, sedangkan dominannya 

mengendalikan sifat normal. Sedangkan jika alelnya heterozigot, maka menjadi carrier atau pembawa 

sifat. 

 

Contoh soal : 

Seorang wanita normal carrier kawin dengan pria carrier. Bagaimana perbandingan fenotifnya dan 

berapa % keturunan yang carrier? 

Jawab : 

 

2. Phenilketouria (PKU) 

PKU adalah penyakit cacat mental yang menurun karena seseorang tidak punya enzim yang mengubah 

dari fenilalanin menjadi tirosin. Konsekuensinya adalah terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan 

akan diubah menjadi asam fenilpiruvat. Kadar fenilpiruvat yang tinggi akan menghambat perkembangan 

dan fungsi otak. 

Ciri-ciri penyakit PKU :  

- IQ rendah 

- Rambut dan kulit kekurangan pigmen 

- Reaksi refleks yang lamban 

- Kulit kering 

- Retardasi mental 
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Untuk contoh kasusnya sama dengan albino. Jika resesif maka PKU, jika dominan maka normal. 

3. Anemia Sel Sabit 

Anemia sel sabit adalah penyakit anemia genetis (menurun). Sel sabit adalah kondisi dimana sel 

darah merah berubah menjadi sabit dan kaku serta lengket sehingga sulit bergerak dalam pembuluh 

darah dan menurunnya kemampuan mengikat oksigen. Untuk gen sel sabit adalah (S), sedangkan  

 

Gejala umum Anemia sel sabit : 

- Anemia kronis 

- Letih 

- Bengkak pada tangan dan kaki karena pembuluh darah terhambat. 

- Rasa sakit parah pada dada, daerah perut, persendian, dan tulang. 

 

Contoh kasus : 

Seorang wanita normal menikah dengan pria yang carrier sel sabit. Bagaimana genotif keturunannya dan 

berapa persentase keturunannya yang normal? 

Jawab : 

 

 

 

 

 

AUTOSOMAL (Dominan) 
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1. Brachidaktili 

Penderita brachidaktili memiliki jari-jari yang pendek karena tulang-tulang Falanges (ruas jari) nya 

pendek akibat adanya gen dominan (B).  

- Jika gen-gen berada dalam keadaan homozigot dominan (BB) akan letal (mati). 

- Jika dalam heterozigot (Bb) menderita brachidaktili. 

- Jika dalam keadaan homozigot resesif (bb) adalah normal. 

- Peluang munculnya brachidaktili pada setiap generasi adalah besar. 

 

Contoh kasus : 

Seorang pria mengidap brachidaktili menikah dengan wanita brachidaktili. Bagaimana genotif 

keturunannya dan berapa persentase keturunan yang hidup? 

 

Jawab : 

 

 

2. Polidaktili 

Polidaktili merupakan cacat genetik berupa kelebihan jumlah jari tangan dan kaki. Kelainan ini 

berseifat genetis/menurun. Kelainan ini diwariskan oleh gen autosom dominan (P), sedangkan gen 

(p) mewariskan sifat normal. 

 

Untuk contoh kasusnya sama dengan Brachidaktili. Namun jika pada brachidaktili alelnya 

homozigot dominan akan letal, pada polidaktili tidak letal melainkan menderita polidaktili. 
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Contoh = Jika brachidaktili dominan (BB) akan letal, jika polidaktili dominan (PP) tidak letal, 

melainkan hanya mengidap polidaktili. 

 

3. Thalasemia 

Thalasemia merupakan penyakit genetik yang disebabkan rendahnya kemampuan tubuh dalam 

membentuk hemoglobin. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pada salah satu rantai globin dari 

hemoglobin. Thalasemia menyebabkan kemampuan eritrosit dalam mengangkut oksigen menjadi 

rendah sehingga menyebabkan anemia. 

Thalasemia dibedakan menjadi 2, yaitu : 

- Thalasemia mayor (ThTh) biasanya menyebabkan kematian. 

- Thalasemia minor (Thth) individu dapat hidup, tetapi harus secara rutin cuci darah. 

 

Contoh kasus : 

Seorang pria mengidap thalasemia minor menikah dengan wanita yang juga mengidap thalasemia 

minor. Berapa persentase keturunannya yang normal? 

 

Jawab : 

 

 

GONOSOMAL (Terpaut kromosom seks Y / Seks Holondrik) 

Jika terpaut kromosom seks Y, maka yang mengidap penyakit atau kelainan hanya pada keturunan yang laki-

laki. 

1. Hypertrichosis 
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Hypertrichosis adalah kondisi kelainan langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut terlalu cepat 

dan berlebih di sekujur tubuh. Hypertrichosis dapat muncul saat lahir atau berkembang seiring waktu. 

Kebanyakan Hypertrichosis disebabkan oleh mutasi genetik pada gen pembawa yang merangsang 

pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut ini bisa terjadi di dahi, kelopak mata, maupun di bagian 

tubuh tertentu. 

 

2. Webbed toes (Jari memiliki selaput seperti bebek) 

Webbed toes adalah salah satu kelainan sifat, dimana di antara jari-jari kaki terdapat pertumbuhan 

selaput seperti kaki bebek. Kelainan ini terjadi karena dikendalikan oleh gen resesif (wt), akan tetapi 

pada gen dominan (Wt) memiliki keadaan yang normal. 

 

3. Hystrixgravier 

Hystrixgravier adalah kelainan yang mana ada pertumbuhan rambut panjang dan kasar, sehingga 

menyerupai seperti duri landak. Munculnya sifat ini yang menandakan hereditas pada manusia karena 

dikendalikan oleh adanya gen resesif (hg). 

 

GONOSOMAL (Terpaut kromosom seks X / Seks-Linked) 

Jika terpaut kromosom seks X, maka yang mengidap penyakit atau kelainan dapat terjadi pada keturunan laki-

laki maupun perempuan. 

1. Buta warna 

Buta warna adalah penyakit genetis (menurun) yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan 

warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh gen resesif 

cb (color blind). 

 

 

Genotif Buta Warna = 

X
b
X

b 
= Wanita buta warna 

X
b
X   = Wanita normal carrier 

XX     = Wanita normal 

X
b
Y    = Laki-laki buta warna 

XY     = Laki-laki normal  
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Contoh kasus : 

Seorang pria buta warna menikah dengan wanita carrier. Bagaimana fenotif keturunannya dan berapa % 

keturunan yang normal? 

Jawab : 

 

 

2. Hemofilia 

Hemofilia adalah penyakit menurun yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku. Penderita 

hemofilia jika terluka darahnya akan membeku sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini akan 

mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapaat menimbulkan kematian. 

Penyakit ini dikendalikan oleh gen resesif (h) yang terpaut kromosom X. 

 

 

 

Gejala hemofilia : 

- Pendarahan pada hidung (mimisan), otot, gusi atau sendi. 

- Kulit mudah memar 

- Kesemutan dan nyeri ringan pada lutut, siku dan pergelangan kaki. 

Genotif Hemofilia : 

X
h
X

h 
= Letal 

X
h
X   = Wanita normal carrier 
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XX     = Wanita normal 

X
h
Y    = Laki-laki hemofilia 

XY     = Laki-laki normal  

Contoh kasus : 

Seorang pria hemofilia menikah dengan wanita carrier hemofilia. Bagaimana fenotif keturunannya dan 

berapa % keturunannya yang hidup? 

Jawab : 

 

 

 

 

3. Anodonsia 

Anodonsia adalah kelainan genetik (keturunan) berupa tidak tumbuhnya gigi karena tidak adanya benih 

gigi. Terdapat 3 macam anodonsia, yaitu : 

- Complete Anodonsia = semua gigi tidak tumbuh 

- Hipodonsia = 1 – 6 gigi tidak tumbuh 

- Oligodonsia = Lebih dari 6 gigi tidak tumbuh 
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Kondisi kelainan ini biasanya melibatkan gigi susu dan gigi permanen, namun seringkali pada gigi 

permanen. 

Genotif Anodonsia : 

X
a
X

a  
= Wanita Anodonsia 

X
a
X   = Wanita normal carrier 

XX     = Wanita normal 

X
a
Y    = Laki-laki Anodonsia 

XY     = Laki-laki normal  

 

Untuk contoh kasus sama seperti hemofilia. 

 

4. Amolar 

Amolar adalah kelainan pada gigi yang ditandai dengan penderita tidak memiliki gigi geraham. Untuk 

genotifnya sama dengan anodonsia beserta contoh kasusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLONGAN DARAH (ABO, MN, Rhesus) 

a. Sistem ABO 

Fenotif Genotif Antigen Antibodi 

Golongan darah 

A 

I
A

I
A

  

A 
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I
A

I
O

  𝛽 

Golongan darah  

B 

I
B

I
B

 

I
B

I
O

 

 

B 

 

 

𝛼 

Golongan darah 

AB 

I
A

I
B

 AB - 

Golongan darah 

O 

I
O

I
O

 - 𝛼𝛽 

 

b. Sistem MN 

Fenotif Genotif Antigen 

Golongan darah M I
M

I
M

 M 

Golongan darah N I
N

I
N

 N 

Golongan darah MN I
M

I
N

 MN 

 

c. Sistem Rhesus 

Fenotif Genotif Antigen 

Rhesus + I
Rh

I
Rh 

 

I
rh

I
rh

 

 

Ada 

Rhesus -  I
rh

I
rh

 Tidak ada 

 

Catatan penting : Khusus golongan darah, jika di soal tidak diketahui heterozigot atau homozigot, maka 

gunakan heterozigot. 

 

Contoh kasus : 

1. Seorang bergolongan darah A menikah dengan golongan darah B. Berapa % kemungkinan 

keturunan bergolongan darah AB dan berapa % kemungkinan keturunan bergolongan darah O? 

2. Seorang bergolongan darah Rh+ menikah dengan golongan darah Rh-. Bagaimanakah rasio fenotif 

keturunannya dan berapa % keturunan yang Rh+ heterozigot? 

Jawab : 
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1.  

 

 

2.  

 

 

 


