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MENDELISME



MENDEL

 Bapak GENETIKA

 Pastor Austria yang melakukan percobaan perkawinan 

silang pertama kali pd tahun 1857

 Percobaan pada tanaman ercis/kapri (Pisum sativum), 

dengan alasan :

1. Tanaman setahun (masa hidup tidak lama), mudah 

tumbuh   dan mudah disilangkan.

2. Memiliki bunga sempurna (punya benang sari dan 

putik).

3. Memiliki tujuh sifat beda yang mencolok.







Percobaan Mendel

 Mengawinkan tanaman 

kapri berbatang tinggi vs 

batang pendek

 Keterangan :

P = parens/induk

F = filial/keturunan

= jantan

= betina



 Simbol gen biasanya menggunakan huruf pertama dari sifat 

yang dimaksud.

 Gen dominan = simbol huruf besar

 Gen resesif = simbol huruf kecil

T = simbol gen untuk batang tinggi

t = simbol gen untuk batang pendek/kerdil

 Individu diploid, maka :

TT = simbol tanaman berbatang tinggi

tt = simbol tanaman berbatang pendek/kerdil



Hasil percobaan

 Semua keturunan pertama (F1) berbatang tinggi

 Sifat tinggi mengalahkan sifat pendek/kerdil =  sifat dominan

 Sifat yang dikalahkan = resesif

 Hasil perkawinan antara 2 individu yang memiliki sifat beda = 

hibrid, contoh F1 pada persilangan didepan.

 Monohibrid = hibrid dengan satu sifat beda (Aa)

 Dihibrid = hibrid dgn dua sifat beda (AaBb)

 Trihibrid = hibrid dgn tiga sifat beda (AaBbCc),

 Dst.



Percobaan lainnya

 Mendel mengawinkan tanaman berbunga ungu dengan 

tanaman berbunga putih

 Ungu disimbolkan dengan R, putih disimbolkan dengan r

 Bagaimana fenotip dan genotip F1-nya ?

 Jika F1 menyerbuk sendiri, bagaimana fenotip dan 

genotip keturunan F2-nya?



Percobaan lainnya

 Perkawinan antara tanaman 

berbunga ungu dengan 

bunga putih

 F1 semua bunga ungu

 F1 menyerbuk sendiri, 

diperoleh F2 bunga ungu : 

putih = 3:1



Kesimpulan Mendel

Terjadi pemisahan alel ketika tanaman heterozigotik (F1) 

membentuk gamet, sehingga gamet memiliki salah satu 

alel.

Hukum Mendel I

Hukum Pemisahan Gen yang Sealel

(“The Law of Segregation of Allelic Genes”)

Sifat batang kerdil tidak nampak pada F1 namun muncul 

lagi pada F2.



Kesimpulan.....

 Semua individu F1 adalah seragam

 Jika dominansi nampak sepenuhnya, maka individu F1 

memiliki fenotip seperti induknya yang dominan

 Ketika individu F1 yang heterozigotik membentuk gamet, 

terjadilah pemisahan alel sehingga gamet hanya memiliki 

salah satu alel saja

 Jika dominansi nampak sepenuhnya, maka perkawinan 

monohibrid (Tt x Tt) menghasilkan keturunan dengan 

perbandingan fenotip 3:1, dan perbandingan genotip 1:2:1



Perkawinan monohibrid pada hewan

Perkawinan antara marmot / tikus berambut hitam (normal) 

dan berambut putih (albino)

Bagaimana F1 dan F2-nya, jika disimbolkan :

Marmot/ tikus normal = rambut hitam = AA

Marmot/tikus albino = rambut putih = aa



Perkawinan monohibrid pada hewan

Contoh : Warna rambut pada 

marmot dan tikus

Marmot normal = rambut 

hitam = AA

Marmot albino = rambut 

putih = aa

F1 = semua berambut hitam

F2 =  3 hitam : 1 albino

1AA : 2Aa : 1aa



Perkawinan monohibrid pada manusia

1. Jari lebih (polidaktili)

P = polidaktili

p = jari normal

 tambahan jari pada satu atau 
dua tangan dan atau pada 
kakinya. 

 pada satu atau kedua tangan. 

 Tempat jari tambahan, ada 
yang terdapat di dekat ibu 
jari atau di dekat jari 
kelingking.

Bagaimanakah diagram 

perkawinan yang dapat 

menghasilkan keturunan 

anak dengan polidaktili ?





2. Pengecap dan Buta kecap

Dapat diketahui dengan tes PTC (Phenyl Thiocarbamida)

Pengecap = ‘Taster’ = T

Buta kecap = ‘Non taster’ = t



3. Kencing manis (Diabetes mellitus)

D = gen normal

d = menyebabkan kurangnya kemampuan pankreas 
menghasilkan insulin

4. Thalassemia

penyakit darah bawaan yang menyebabkan eritrosit pecah 
(hemolisis).

Ditentukan oleh gen dominanTh

Normal = th

ThTh (homozigot) = Thalassemia mayor

Thth (heterozigot) = Thalassemia minor



Perkawinan resiprok
Adalah perkawinan yang merupakan kebalikan dari perkawinan 

yang semula dilakukan.

Misal : perkawinan antara tanaman kapri berpolong hijau dan 
kuning

H = gen untuk buah polong warna hijau

h = gen untuk buah polong warna kuning

1. Bagaimana hasil perkawinan antara tumbuhan betina 
berpolong kuning homozigot  dengan  tanaman jantan 
berpolong hijau homozigot? (sd F2)

2. Bagaimana hasil perkawinan resiproknya ?????

3. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil perkawinan 
resiprok tersebut ?



Perkawinan resiprok menghasilkan keturunan yang sama



Perkawinan balik (Backcross)

Ialah perkawinan antara individu F1 dengan induknya betina 

atau jantan.

Contoh : Rambut marmot

B = untuk gen warna hitam

b = untuk gen warna putih

1. Bagaimanakah F1 hasil perkawinan antara jantan 

berambut hitam homozigot dengan betina 

berambut putih homozigot ?

2. Bagaimanakah hasil Backcross-nya?



Hasil : F1 semua seragam, yaitu Bb = warna hitam

Backcross dengan induk jantan dominan :

F2 berwarna hitam, dengan genotip yang berbeda (BB dan Bb)



Uji Silang (Testcross)

Adalah perkawinan antara individu F1 (hibrid) dengan 

individu yang dobel resesif.

Hasil : keturunan 50% marmot hitam dan 50% marmot 

putih (1:1)





Sifat Intermedier

 Penyerbukan silang antara tanaman Mirabilis jalapa bunga 

warna merah dan putih homozigot

Bunga merah = MM

Bunga putih = mm

 Bagaimanakah perbandingan keturunan F1 dan 

F2 jika terdapat sifat intermedier ?????



Sifat intermedier

 Contoh : penyerbukan silang tanaman Mirabilis jalapa

Warna merah jambu merupakan sifat intermedier



Perkawinan Dihibrid

 Persilangan tanaman kapri dengan 2 sifat beda pada 

bijinya, yaitu bentuk biji dan warna biji.

B = gen untuk biji bulat

b = gen untuk biji keriput

K = gen untuk biji kuning

k = gen untuk biji hijau

Bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip 

F1 dan F2 dari persilangan antara tanaman biji 

bulat-kuning dengan tanaman biji keriput-hijau 

homozigot ??



Perbandingan fenotip 9:3:3:1





Kesimpulan...
Hukum II Mendel

‘Gen-gen dari sepasang alel mengelompok secara bebas ketika 

berlangsung pembelahan reduksi (meiosis) pada waktu 

pembentukan gamet-gamet’

Hukum Pengelompokan Gen secara Bebas

“The Law of Independent assortment of Genes” 

Gen B mengelompok dgn gen K = gamet BK

Gen B mengelompok dgn gen k = gamet Bk

Gen b mengelompok dgn gen K = gamet bK

Gen b mengelompok dgn gen k = gamet bk



Semidominansi dalam dihibrid

 Dominansi tidak nampak sepenuhnya, sehingga dijumpai sifat 

intermedier. 

 Persilangan pada Mirabilis jalapa

LL = berdaun lebar  MM = bunga merah 

ll  = berdaun sempit mm = bunga putih

Ll = berdaun sedang Mm = bunga merah jambu

Bagaimanakah hasil persilangan antara tanaman 

berdaun lebar bunga merah dengan tanaman 

berdaun sempit bunga putih homozigot jika 

dijumpai  sifat intermedier ????





Fenotip Genotip Perbandingan

Genotip Fenotip

Lebar-merah

Lebar-merah jambu

Lebar-putih

Sedang-merah

Sedang merah jambu

Sedang putih

Sempit-merah

Sempit-merah jambu

Sempit-putih

LLMM

LLMm

LLmm

LlMM

LlMm

Llmm

llMM

llMm

llmm

1

2

1

2

4

2

1

2

1

1

2

1

2

4

2

1

2

1



Perkawinan dihibrid pada hewan dan 

manusia

 Pada marmot rambut hitam (H) dominan terhadap rambut 

putih (h), rambut kasar (K) dominan terhadap rambut 

halus (k). Bagaimanakah F2 dari perkawinan antar F1-

nya??? (Induk homozigot)

 Pada manusia, sifat kidal adalah resesif ditentukan oleh gen 

kd. Sifat normal adalah dominan Kd. Rambut keriting (Kr) 

dominan terhadap rambut lurus (kr). Ramalkan hasil F1 

dan F2 dari perkawinan antara pria normal-keriting dengan 

wanita kidal-rambut lurus !



Testcross pada dihibrid

 Pada tanaman kapri, dengan sifat :

B = biji bulat K = biji kuning

b = biji keriput k = biji hijau

Bagaimanakah hasil testcross dari induk 

tanaman berbiji bulat-kuning dengan 

tanaman biji keriput-hijau ???





Perhitungan matematika

1.  Meramalkan jumlah gamet yang dapat dibentuk oleh suatu 
hibrid

Rumus = 2

2.  Meramalkan banyaknya kombinasi dalam F2

Rumus = (2  )

3.  Meramal banyaknya fenotip dalam F2

Rumus = 2

4.  Meramal banyaknya individu yg genotip dan fenotipnya 
persis hibridnya

Rumus = 2

n

n 2

n

n



Perhitungan matematika (2)

5.  Meramal banyaknya individu yg homozigotik

Rumus = 2

6.  Meramal banyaknya kombinasi baru yg homozigotik

Rumus = 2  - 2

7.  Meramal banyaknya macam genotip dalam F2

Rumus = 3

n

n

n



Perhitungan matematika (3)

Tabel I-1. Hubungan antara banyaknya sifat beda, gamet, kombinasi F2, 

fenotip F2, genotip F2 apabila terdapat dominansi



Perkawinan Trihibrid

 Minggu depan....... (bersambung)


