
HEREDITAS PADA MANUSIA 
 

1. Berikut ini adalah penyakit-penyakit pada manusia: 
1) AIDS 
2) Albinisme 
3) TBC 
4) Hemofilia 
5) Buta warna 
Yang termasuk penyakit bawaan adalah … 
A. 1, 2 dan 3 
B. 1, 4 dan 5 
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4 dan 5 
E. 3, 4 dan 5 

 
2. Berikut ini yang termasuk pewarisan sifat pada manusia yang tidak terpaut seks 

diturunkan oleh alel resesif adalah…. 
A. Albino, katarak dan Brakidaktili 
B. Anemia sel sabit, sindaktili dan Thalassemia 
C. Albino, sickle cell anemia dan bukan perasa PTC 
D. Dentinogenesis imperfecta, Thalassemia dan Polidaktili 
E. Albino, Fenilketonuria dan Thalassemia 

 
3. Perhatikan peta silsilah berikut1 

 
Berdasarkan peta tersebut, genotip orang tua pada nomor 1 dan nomor 2 adalah … 
A. keduanya homozigot dominan 
B. ayah homozigot dominan, ibu heterozigot 
C. ayah homozigot dominan, ibu homozigot resesif 
D. keduanya heterozigot 
E. keduanya homozigot resesif 

 
4. Dentinogenesis imperfecta merupakan salah satu kelainan pada gigi, yaitu keadaan 

tulang gigi berwarna putih seperti air susu. Kelainan itu disebabkan oleh Gen D, 
sedangkan gigi normal ditentukan oleh Gen d. Jika seseorang penderita dentinogenesis 
imperfecta (Dd) menikah dengan seseorang yang normal, maka kemungkinan 
keturunannya yang juga mengalami dentinogenesis imperfecta adalah …. 
A. Tidak ada yang menderita dentinogenesis 
B. 25% 



C. 50% 
D. 75% 
E. 100% 

 
5. Seorang laki-laki normal (homozigot) menikah dengan perempuan yang tidak dapat 

merasakan rasa PTC, maka kemungkinan presentase anak-anaknya yang tidak dapat 
merasa perasa PTC adalah…. 
A. 0% 
B. 25% 
C. 50%  
D. 75% 
E. 100% 

 
6. Faktor hemofilia bersifat letal pada wanita dan manifestasinya muncul pada anak laki-

laki saja. Jika seorang wanita yang diperkirakan carrier hemofilia menikah dengan 
seorang pria hemofilia, maka kemungkinan anak perempuannya …. 
A. Carrier dan letal 
B. Normal 
C. Semua letal 
D. Semua carrier 
E. Resesif  

 
7. Liana adalah wanita berpengihatan normal yang mempunyai anak wanita buta warna. 

Pernyataan berikut benar, kecuali… 
A. Suami liana pasti buta warna 
B. Ibu Liana mungkin buta warna 
C. 50% anaknya yang laki-laki buta warna  
D. Liana normal carrier 
E. Anak Liana tidak ada yang berpenglihatan normal 

 
8. Anodontia merupakan kelainan menurun yang disebabkan oleh gen resesif pada 

kromosom X. Alel dominan A menentukan orang yang bergigi normal, sedangkan alel 
resesif a menentukan orang yang anodontia. Jika seorang wanita normal carrier menikah 
dengan seorang pria anodontia maka kemungkinan keturunannya…. 

A. ¼ dari keturunannya penderita anodontia 
B. 50% dari keturunannya yang laki-laki menderita anodontia 
C. Semua anaknya yang perempuan normal 
D. 50% anaknya letal 
E. Tidak ada keturunannya yang normal 

  
9. Seorang pria buta warna yang ayahnya hipertrikosis menikahi seorang wanita carrier 

buta warna. Jika dari pernikahan tersebut dilahirkan anak-anak yang berjenis kelamin 
semuanya laki-laki, maka kemungkinan dari anak-anaknya …. 



A. Menderita buta warna dan hipertrikosis 
B. Menderita buta warna semua tetapi hanya 50% menderita hipertrikosis 
C. Semua anaknya menderita hipertrikosis, tetapi hanya 50% menderita buta warna 
D. 50% anaknya carrier buta warna dan 100% hipertrikosis 
E. 50% anaknya buta warna dan hipertrikosis 

 
10.  Perhatikan pedigree berikut! 

 
Berdasarkan pedigree tersebut, kemungkinan genotip ibunya adalah …. 
A. IBIB, XBXB 
B. IBIB, XBXb 
C. IBIO, XbXb 
D. IBIO, XBXb 
E. IBIO, XBXB 

 
11. Seorang suami bergolongan darah A, sedangkan istrinya bergolongan darah B, dan salah 

seorang anaknya bergolongan darah O. dapat kita ketahui bahwa golongan darah suami-
istri itu adalah…. 
A. Kedua-duanya homozigot 
B. Kedua-duanya heterozigot 
C. Suami homozigot, isteri heterozigot 
D. Suami heterozigot, isteri homozigot 
E. Kedua-duanya homozigot resesif 

 
12. Suami isteri bergolongan darah A maka kemungkinan…. 

A. Semua anaknya bergolongan darah A dan B 
B. Semua anaknya bergolongan darah AB 
C. Semua anaknya bergolongan darah O 
D. Semua anaknya juga bergolongan darah A 
E. Semua anaknya juga bergolongan darah B 

 
13. Seorang ibu Rh- mengandung embrio Rh+ (kandungan pertama) maka pada umumnya…. 

A. Kandungan pertamanya selamat 
B. Anak pertamanya menderita erytroblastosis fetalis  
C. Kandungan pertamanya menderita anemia yang parah 
D. Tubuh anak pertamanya menjadi kuning 



E. Anak pertamanya meninggal dunia 
 

14. Golongan darah O tidak mungkin lahir dari orang tua yang brgolongan darah …. 
A. A >< B 
B. A >< O 
C. AB >< O 
D. B >< B 
E. A >< A 

 
15. Salah satu cara untuk memperoleh keturunan yang sehat adalah …. 

A. Perkawinan di antara keluarga 
B. Perkawinan berdasarkan tingkat pendidikaan 
C. Menghindari perkawinan dengan keluarga dekat dan kenali silsilah keluarga calon 

pasangan 
D. Mengawini orang-orang yang mengalami gangguan mental seperti imbisil, idiot, dan 

debil 
E. Kawin usia muda  


