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MENGANDUNG KEHIDUPAN BARU

Bagaimana pembuahan normal terjadi? Apa yang 
menyebabkan kelahiran kembar?

• Pembuahan  bersatunya sel telur dan sperma yang 
menghasilkan formasi 1 sel zigot yang kemudian
menduplikasikan diri dengan pembelahan sel.

• Kelahiran kembar dapat terjadi, baik oleh pembuahan dari
dua sel telur (atau satu sel telur yang terpisah) atau
dengan berpisahnya sel telur yang telah dibuahi. 

• Kembar dizigot (fraternal) memiliki pembentuk genetis
yang berbeda dan mungkin juga berbeda jenis kelamin.

• Kembar monozigot (identik) umumnya memiliki banyak
kesamaan pembentuk genetis, mereka mungkin berbeda di 
temperamen atau aspek lain.
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MEKANISME HEREDITAS

• Bagaimana hereditas berperan dalam menentukan jenis 
kelamin dan menularkan sifat-sifat normal?

• Ilmu genetika adalah studi mengenai hereditasfaktor 
bawaan, warisan dari salah satu orang tua biologis yang 
berdampak pada perkembangan.

• Unit fungsional dasar hereditas adalah gen. 

• Gen dibuat dari asam deoksiribonukleat (DNA).

• Setiap gen ditempatkan berdasarkan fungsi di tempat yang 
pasti di kromosom tertentu.

• Kromosom: kumparan DNA yang terdiri dari gen-gen.

• Gen: segmen kecil dari DNA dengan posisi yang pasti 
dalam kromosom tertentu, unit fungsional dari hereditas.

• Genom manusia: rangkaian lengkap dari gen dalam tubuh 
manusia.
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• Setiap sela dalam tubuh manusia normal, kecuali sel 
kelamin (sperma dan telur) memiliki 23 pasangan 
kromosom. Sel kelamin mengalami pembentukan. Saat sel 
telur dan sperma melebur dalam pembuahan, mereka 
memproduksi zigot dengan 46 kromosom, 23 dari ayah dan 
23 dari ibu.

• Saat kehamilan, sel tunggal zigot memiliki semua informasi 
biologis yang dibutuhkan untuk mengerahkan 
perkembangan ke dalam individu yang unik.    
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Apa yang Menentukan Jenis Kelamin?

• Pada saat kehamilan, setiap manusia normal menerima 23 
kromosom dari ayah,  dan 23 dari ibu. Hal ini kemudian 
membentuk 23 pasangan kromosom, 22 pasangan adalah 
autosom (kromosom yang tidak terkait dengan ekspresi 
seksual) dan 1 pasang kromosom jenis kelamin.

• Anak yang menerima kromosom X dari masing-masing 
orang tua, secara genetis akan menjadi perempuan. Anak 
yang menerima kromosom Y dari ayahnya secara genetis 
akan menjadi laki-laki.

• Pola paling sederhana dari penyebaran genetis adalah 
pewarisan dominan dan resesif. Ketika sepasang alel adalah 
sama, maka individu adalah homozigot untuk sifat. Ketika 
mereka berbeda, individunya adalah heterozigot.
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Pola-Pola Penyebaran Genetis

• Greger Mendel, seorang biarawan dari Austria, meletakkan 
dasar pemahaman mengenai pola-pola pewarisan (1960).

• Mendel memulai penelitiannya dengan menanam kacang 
hasil persilangan kacang warna hijau dan kuning. Hasil dari 
percampuran ini adalah kacang biji warna kuning. Dia 
menarik kesimpulan bahwa kuning lebih dominan daripada 
hijau. 
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Pewarisan Dominan dan Resesif

• Pewarisan dominan  pola-pola dari 
pewarisan ketika anak menerima alelgen yang 
dapat menghasilkan ekspresi alternatif dari 
karakteristikyang berbeda, hanya yang 
dominan yang bisa diprediksikan.

• CONTOH: memiliki lesung pipit

• Pewarisan resesif  pola-pola dari pewarisan 

ketika anak menerima alel resesif  identik 
menghasilkan ekspresi sifat nondominan.

• CONTOH: tidak memiliki lesung pipit
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• Pewarisan poligenik  pola-pola dari pewarisan 

ketika gen ganda dari lokasi yang berbeda 
dalam kromosom berdampak pada ciri sifat 
yang kompleks.

• Hampir semua hasil dari pewarisan poligenik 
merupakan interaksi dari beberapa gen.

• Contoh: warna kulit adalah hasil dari tiga atau 
lebih kelompok gen pada tiga kromosom yang 
berbeda.

• Sifat mungkin dipengaruhi oleh 
mutasiperubahan yang tetap ketika gen ganda 
dalam kromosom memungkinkan menghasilkan 
karakteristik yang berbahaya.
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Genotipe dan Fenotipe: penyebaran Multi 
Faktor

• Fenotipe  karakteristik yang dapat diamati dari seseorang

• Genotipe  pembentukan genetis dari individu yang terdiri 
dari kedua karakteristik, terekspresikan atau tidak. 

• Transmisi multi-faktor  kombinasi dari genetika dan 
faktor lingkungan yang memproduksi sifat kompleks 
tertentu.

• CONTOH: memiliki lesung pipit adalah bagian dari 
fenotipe.
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Epigenesis: Pengaruh Lingkungan dan
Ekspresi Gen

• Hampir semua ilmuwan percaya bahwa gen yang
diwariskan kepada anak akan secara mapan terbentuk
selama perkembangan janin, walaupun dampak pada
perilaku dapat dimodifikasi oleh pengalaman.

• Epigenesis  mekanisme yang mengubah gen hidup atau
mati dan menentukan fungsi-fungsi sel tubuh.

• Epigenisis mengarah pada molekul kimia melekat pada gen
yang mengubah cara suatu sel dibaca oleh gen DNA.

• Sel sangat rentan terhadap modifikasi epigenetis selama
periode kritis misalnya pubertas dan kehamilan (Mayo
Foundation for Medical Education and Research, 2009;
Rackyan and Beck, 2006).
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• Karakteristik manusia normal yang paling 
umum adalah dari polgenik atau penyebaran 
multifaktor.

• Setiap anak diwarisi genotip unik.

• Pewarisan dominan dan penyebaran multifaktor 
menjelaskan mengapa fenotipe seseorang tidak 
selalu mengekspresikan genotipe yang utama.

• Kerangka kerja epigenetis mengontrol fungsi 
dari gen tertentu, dapat dipengaruhhi oleh 
faktor lingkungan.
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Genetika dan Abnormalitas Kromosom

• Cacat lahir dan penyakit bisa merupakan hasil 
dari dominan sederhana, resesif, atau 
pewarisan terkait jenis kelamin, dari mutasi 
atau dari genom imprinting.

• Kromosom abnormal juga dapat menyebabkan 
kelahiran cacat.

• Melalui konseling genetis, calon orang tua 
dapat menerima berbagai informasi mengenai 
kesempatan matematis dari memiliki anak 
dengan kecacatan tertentu.

• Tes genetis melibatkan resiko dna 
keuntungannya. 12



• Bayi yang lahir dengan cacat bawaaan memiliki 
resiko kematian setelah dilahirkan, di masa 
bayi, atau di masa anak-anak.

• Gangguan kelahiran cukup langka, hanya 
sekitar 3% dari kelahiran hidup (Weknine, 
2006)

• Tidak semua genetis/kromosom abnormal 
muncul di saat kelahiran. Penyakit Tay-Sach 
dan anemia sel sabit muncul pada saat bayi 
berusia 6 bulan.
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Pewarisan Dominan atau Resesif pada
Kecacatan

• Kadang-kdang gen abnormal lebih dominan 
dari pada gen normal.
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1 orang tua

memiliki
1 gen dominan abnormal
1 gen resesif normal

1 orang tua yang lain 

memiliki
2 gen resesif normal

Anak memiliki kesempatan 50-50 untuk 
memeroleh pewarisan gen abnormal



• Kecacatan resesif akan muncul hanya jika
anak adalah homozigot untuk gen tersebut.
anak harus diwarisi turunan dari gen resesif
dari masing-masing orang tua untuk terkena.

• Beberapa sifat hanya sebagian dominan atau
sebagian resesif. Dalam dominan yang tidak
lengkap, sifat tidak sepenuhnya tampak.

• Dominasi yang tidak lengkap adalah pola
pewarisan ketika anak menerima dua alel yang
berbeda, menghasilkan sebagian ekspresi dari
sifat.
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Kaitan Jenis Kelamin dengan pewarisan
Kecacatan

• Yaitu pola pewarisan ketika karakteristik 
pembawa sifat tertentu pada kromosom X 
diwariskan dari ibu yang disebarkan berbeda 
pada keturunan laki-laki dan perempuan.

• Kromosom Y pada manusia lebih kecil dan 
membawa sifat yang lebih sedikit gen dari pada 
kromosom X.
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Laki-laki

• Kromosom  XY

• Laki-laki hanya 
menerima 1

• Laki-laki cenderung 
terkena oleh semua 
pembawa sifat pada 
kromosom X.

Perempuan

• Kromosom  XX

• Perempuan menerima 
dua turunan semua 
gen pembawa sifat 
pada kromosom X
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Abnormalitas Kromosom

• Kelainan kromosom biasanya terjadi pada proses 
pembelahan sel, menghasilkan kehilangan atau 
kelebihan kromosom.

• CONTOH: Sindrom Klinefelter disebabkan kelebihan 
kromosom kelamin perempuan; Sindrom Turner hasil 
dari kromosom yang hilang. 

• Abnormalitas kromosom yang lain terjadi pada 
kromosom nonkelamin(autosom) selama pembelahan 
otak. 

• Paling banyak terjadi pada Syndrom Downgangguan 
kromosom yang dikarakteristikkan dengan retardasi 
mental di tingkat menengah sampai parah dengan 
tanda fisik lipatan kulit miring ke bawah di sudut 
dalam dari mata.
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• Kira-kira 700 bayi yang lahir hidup mengidap sindrom 
Down.

• Dari 1979-2003 terjadi 31% peningkatan kelahiran 
hidup bayi dengan sindrom Down.

• Penyebabnya adalah ibu yang lebih tua.

• Otak anak dengan sindorm Down tampak mendekati 
normal saat kelahiran, tetapi volume otak akan 
menyusut di masa dewasa muda.

• Anak dengan sindrom Down bermanfaat dalam hal 
sosial, kognitif, dan emosional saat ditempatkan di 
kelas reguler dari pada sekolah khusus (Davis, 2008) 
dan saat disediakan desain terapi yang intensif untuk 
membantu keterampilan.

• 70% orang dengan sindrom Down hidup sampai umur 
60 tahun.
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Konseling dan Pengujian Genetis

• Konseling genetis  pelayanan klinis yang 
memberikan nasihat pada calon orang tua 
mengenai kemungkinan mereka memiliki anak 
dengan cacat hereditas.

• Genetika berkontribusi besar untuk menghindari 
kelahiran cacat.

• Konselor genetis mengambil historis keluarga dan 
memberikan pengujian fisik pada calon orang tua 
dan anak biologis.

• Konselor juga akan mencoba membantu klien 
memahami perhitungan resiko dari kondisi 
tertentu, menjelaskan implikasinya, dan 
menampilkan informasi mengenai alternatif 
tindakan. 
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Nature dan Nurture: Pengaruh-Pengaruh
Hereditas dan Lingkungan

• Bagaimana ilmuwan mempelajari pengaruh relatif dari 
hereditas dan lingkungan bekerja sama?

• Penelitian dalam genetika perilaku berdasarkan pada 
asumsi bahwa pengaruh relatif dari hereditas dan 
lingkungan dalam suatu populasi dapat diukur secara 
statistik.

• Jika hereditas memiliki pengaruh penting pada sifat, 
individu yang secara genetis dekat akan serupa 
sifatnya.

• Genetika perilaku adalah studi kuantitatif dari 
hubungan hereditas dan pengaruh lingkungan 
terhadap perilaku.
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• Studi keluarga, studi adopsi, dan studi tentang 
pasangan kembar memungkinkan peneliti untuk 
mengukur heritabilitas dan sifat tertentu.

• Heritabilitas adalah estimasi statistik mengenai 
kontribusi hereditas terhadap perbedaan individual 
mengenai sifat spesifik di dalam populasi tertentu.
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Bagaimana Hereditas dan Lingkungan
Bekerja Sama?

• Konsep rentang reaksi, penyaluran, interaksi 
genotipe dan lingkungan, dan niche picking 
menggambarkan cara bagaimana hereditas dan 
lingkungan bekerja sama.

• Saudara lebih cederung berbeda daripada 
serupa dalam intelegensi maupun kepribadian. 

• Berdasarkan beberapa genetika perilaku, 
hereditas mengukur yang paling mirip dan efek 
lingkungan yang tidak berbagi mengukur pada 
aspek yang sangat berbeda.  
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Apa yang membuat saudara begitu
berbeda? Lingkungan yang tidak berbagi

• Dua anak dalam sebuah keluarga mungkin 
memiliki kemiripan fisik yang mencolok, dapat 
pula sangat berbeda dalam kecerdasan 
khususnya di kepribadian  (Plomin, 1989)

• Alasannya mungkin karena  adanya perbedaan 
genetis yang mengarahkan pada kebutuhan 
stimulasi yang berbeda dari setiap anak atau 
untuk merespon secara berbeda terhadap 
lingkungan rumah yang sama.

• Hal ini juga mungkin karena dampak dari 
lingkungan yang tidak berbagilingkungan unik 
dari setiap anak tumbuh.
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Bagaimana hereditas dan lingkungan
memainkan peran dalam kesehatan fisik, 

intelegensi, dan kepribadian? 

• Obesitas, umur panjang, intelegensi, temperamen, 
dan aspek lain dari kepribadian dipengaruhi oleh 
hereditas dan lingkungan.

• Skizofrenia adalah gangguan neurologis yang 
diwariskan yang juga dipengaruhi oleh lingkungan.

• Bukti tidak langsung mengenai peran hereditas 
pada intelegensi datang dari studi adopsi dan 
pasangan kembar.IQ anak adopsi konsisten 
mendekati IQ ibu biologis, bukan orang tua adopsi.

• IQ saudara kembar monozigot lebih serupa 
daripada kembar dizigot.
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Perkembangan Pranatal

• Perkembagan pranatal terjadi dalam 3 tahap
kehamilan

1. Tahap geminal (pembuahan sampai 2 minggu)

2. Tahap embrionik (2-8 minggu)

3. Tahap janin (8minggu-lahir)

• Kecacatan embrio yang parah sering kali adalah
aborsi spontan selama 3 bulan pertama
kehamilan.

• Saat janin tumbuh, mereka bergerak tetapi lebih
bersemangat.

• Fetus mampu mendengar, berlatih, perbedaan
sensori, belajar, dan mengingat.
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Pengaruh Lingkungan: Faktor dari Pihak
Ibu (Maternal)

• Perkembangan organisme dapat dipengaruhi oleh
lingkungan pranatal.

• Kecenderungan lahir cacat dapat tergantung pada waktu
dan intensitas peristiwa yang terjadi di lingkungan dan
interaksi dengan faktor genetis.

• Pengaruh lingkungan yang penting melibatkan:

1. Internal ibu, termasuk gizi, konsumsi alkohol /obat-obatan

2. Penyebaran sakit atau infeksi pada ibu seperti stres, 
cemas, atau depresi

3. Usia ibu

4. Aktivitas fisik

5. Lingkungan ekssternal yang berbahaya seperti zat kimia
dan radiasi

6. Pengaruh eksternal yang mungkin berdampak pada
sperma ayah 
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Memonitor dan Mendorong
Perkembangan Pranatal

• Ultrasound, sonoembriologi, amniosentesis, charionic, villus 
sampling, fetoscopy, diagnosis praimplantasi genetis, 
sampel tali pusar, dan tes darah pada ibu dapat digunakan
untuk menentukan apakah bayi yang belum lahir
berkembang secara normal.

• Manfaat perawatan pranatal yang berkualitas tinggi sejak
dini:

1. Penting untuk perkembangan yang sehat

2. Mendeteksi kecacatan dan gangguan

3. Menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi

4. Mencegah bayi berat lahir rendah dan kkomplikasi
kelahiran lain

28



• Kesenjangan rasial-etnis dalam perawatan 
pranatal bisa menjadi faktor kesenjangan 
dalam berat lahir rendah dan kematian 
pranatal.

• Perawatan pra-kehamilan untuk setiap 
perempuan usia subur akan meningkatkan 
kesempatan kehamilan yang bagus sebagai 
hasilnya. 

• Perawatan dini pranatal tidaklah cukup. 
Perawtan seharusnya mulai sejak sebelum 
kehamilan untuk mengidentifikasi resiko-resiko 
yang bisa dicegah.
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• Perawatan sebelum menikah meliputi:

1. Pemeriksaan fisik

2. Vaksinasi rubela dan hepatitis B

3. Skrining risiko untuk gangguan genetis

4. Konseling perempuan untuk menghindari
rokok dan alkohol
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