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PERKAWINAN DIHIBRID 



Pemecahan Persilangan Dihibrid

1. Metode Papan-Periksa Gametik

Metode ini perlu banyak 

pekerjaan, menghabiskan 

waktu, dan memungkinkamn 

kesalahan yang lebih besar 

dibandingkan metode 

lainnya.



Papan Periksa-Gametik



2. Metode Papan-Periksa Genotip dan 

Fenotip





3. Sistem Percabangan



Contoh...

Pada perkawinan tanaman kapri berbiji bulat-kuning dengan 

kapri berbiji keriput-hijau.

B = gen untuk biji bulat

b = gen untuk biji keriput

K = gen untuk biji kuning

k = gen untuk biji hijau

Berapakah frekuensi genotip BBKk dan fenotip tanaman kapri 

berbiji keriput-kuning pada keturunan induk-induk dihibrida 

???



TES CHI-SQUARE  χ2
Dalam suatu percobaan, hasil yang diperoleh tidak selalu sesuai dengan

yang diprediksikan suatu hipotesis. Untuk menetapkan apakah

penyimpangan yang terjadi signifikan atau tidak, dilakukan pengujian

dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square (χ2).

χ2 = ∑ (jumlah yang diamati – jumlah yang diharapkan)2

jumlah yang diharapkan

= ∑ (     )

χ2 = ∑ {│jumlah yang diamati – jumlah yang diharapkan│- 0.5}2

jumlah yang diharapkan

Khusus untuk dua kelas fenotip
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TES CHI-SQUARE  χ2
Harus diperhatikan adanya derajat kebebasan, yang nilainya = 

jumlah kelas fenotip – 1.

Misal :

Perkawinan monohibrid dengan keturunan dengan 

perbandingan 3:1 →  2 kelas fenotip, sehingga derajat bebas 

= 2 – 1 = 1

Jika terdapat sifat intermedier, keturunan memperlihatkan 

perbandingan 1:2:1 →  3 kelas fenotip, shg derajat bebas = 

3-1 = 2



Tabel χ2



 Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka peyimpangan atau

deviasi yang terjadi tidak signifikan atau merupakan kejadian yang 

normal. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka

deviasi yang terjadi adalah signifikan atau bukan merupakan

kejadian yang normal. Dengan kata lain, jika probabilitasnya > 

5%, hipotesis diterima dan bila < 5%, hipotesisnya ditolak. Nilai

5% dinyatakan sebagai tingkat kepercayaan dari percobaan.



Contoh..

Suatu tanaman berbatang tinggi heterozigotik (Tt) menyerbuk 

sendiri dan menghasilkan keturunan yang terdiri dari 40 tanaman 

berbatang tinggi dan 20 tanaman berbatang pendek. Apakah hasil 

tersebut dapat dipercaya kebenarannya??

Jawab:

Percobaan Mendel = perkawinan monohibrid (Tt x Tt) akan 

menghasilkan keturunan dengan perbandingan  fenotip 3 tinggi : 1 

pendek, shg secara teoritis akan menghasilkan keturunan 45 

tanaman berbatang tinggi dan 15 tanaman berbatang pendek.



Tinggi    Pendek  Jumlah

Diperoleh (o) 40 20 60

Diramal (e) 45        15            60

Deviasi (d) 5           5

(d-½) 4,5       4,5

(d-½)  0,45      1,35

X  = 0,45 + 1,35  = 1,80

Selanjutnya dilihat pada tabel chi-square diatas.

Derajat bebas 1. kita ikuti nilai X   dari kiri kekanan pada df 1, 

diperoleh angka 1,80 terletak diantara 1,07 dan 2,71. 

Kemungkinan lebih besar dari 0,05, maka hasil dapat 

diterima.
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Untuk tiga kelas fenotip atau lebih

Pada persilangan monohibrid antar tanaman Mirabilis jalapa bunga merah jambu, 
diperoleh keturunan 12 bunga merah, 21 bunga merah jambu dan 7 bunga putih. 
Apakah percobaan ini bisa diterima kebenarannya??

Jawab:

Sifat intermedier → perbandingan fenotip 1:2:1

merah    merah jambu     putih       jumlah

o          12               21                 7             40

e          10               20                10            40

d           2                1                   3    

d 0,4             0,05               0,9

X   = 0,4+0,05+0,9=1,35

Derajat bebas = 2

Pada tabel diperoleh kemungkinan antara 0,7 dan 0,5 

Hasil dapat diterima.
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