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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah penderita 

tunagrahita (retardasi mental) di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul, dan pola 
pewarisan gen tunagrahita  di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul dan menyusun 
modul pembelajaran genetika materi hereditas manusia untuk siswa SMA kelas XII 
berdasarkan hasil penelitian pola pewarisan gen tunagrahita (retardasi mental) di dusun 
Karang Poh, Semin, Gunung Kidul.  

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus tentang pola pewarisan gen 
tunagrahita di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. Subjek penelitian ini adalah 11 
keluarga yang mempunyai keturunan tunagrahita (retardasi mental) yang dapat dilacak 
sampai 3 generasi (kakek, Ibu, dan anak). Penelitian ini juga termasuk eksploratif untuk uji 
coba terbatas modul pembelajaran genetika dalam rangka mengetahui tingkat keterbacaan 
modul. Subjek penelitian ini 10 orang siswa kelas XII IPA5 dari SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta yang ditentukan secara purpossive sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah penderita tunagrahita 
(retardasi mental) di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul sebesar 3,45%. Pola 
pewarisan  gen tunagrahita (retardasi mental) di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul 
termasuk gen terpaut X dominan tidak penuh. Hasil penelitian ini setelah dianalisis 
potensinya berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan hasil uji coba terbatas, 
dapat dijadikan bahan ajar genetika materi hereditas pada manusia untuk siswa SMA kelas 
XII dalam bentuk modul pembelajaran.  
 
Kata kunci : Pola Pewarisan, tunagrahita, sumber belajar, potensi lokal, modul 

pembelajaran, dan tingkat keterbacaan.  
 
PENDAHULUAN 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran genetika di sekolah menunjukkan 
bahwa pembelajaran : 

1. Bersifat textbook oriented, akibatnya dalam pembelajaran tersebut miskin dengan contoh-
contoh fenomena genetik yang berada di sekitar kita. Pembelajaran yang bersifat textbook 
oriented akan menempatkan contoh-contoh fenomena genetik yang diambil sesuai dengan 
yang ada di buku, yang kadang-kadang  tidak dijumpai di tempat kita. 

2. Didominansi dengan penggunaan metode ceramah, sehingga hanya terjadi transfer 
pengetahuan (transfer of knowledge) dari guru kepada siswanya.  

3. Belum banyak menggunakan multi metode, multi media, multi sumber belajar maupun 
multi modul pembelajaran sebagai bagian dari pemberian layanan yang memperhatikan 
langgam belajar siswa.  

Akibat dari model pembelajaran tersebut respon, inisiatif maupun interaksi antara guru 
dengan siswa masih sangat rendah. Siswa hanya melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang 
diberikan guru tanpa melakukan pengembangan lebih lanjut. Guru tidak bisa memberikan 
wawasan yang memadai untuk mengungkap potensi lokal dalam bidang genetika yang dapat 
diteliti atau dipelajari lebih lanjut oleh para siswa. Pembelajaran lebih banyak  menyampaikan 
konsep-konsep genetika yang kurang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. 
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Akibatnya guru atau siswa sering mengalami kesulitan menjelaskan fenomena genetik pada 
organisme yang ada di sekitar kita. 

Dilain pihak, belajar berdasar masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau yang 
ada di sekitar siswa akan memberikan pengalaman yang tinggi nilainya kepada anak didik. Sedang 
bahan pelajaran yang ada saat ini tidak semuanya memuat masalah-masalah yang dekat dengan 
keseharian siswa. Suratsih dan Wuryadi (2002 : 79) menambahkan bahwa pembelajaran biologi di 
sekolah hendaknya terkait dengan lingkungan dimana peserta didik berada atau tinggal. 

Materi genetika adalah salah satu contoh materi pembelajaran biologi yang dirasa masih 
kurang dalam penggunaan lingkungan yang dekat dengan keseharian siswa sebagai sumber belajar. 
Ilustrasi kasus yang digunakan biasanya diambil dari luar negeri. Hal itu disebabkan buku-buku 
yang digunakan untuk bahan ajar maupun sumber belajar kebanyakan adalah hasil terjemahan 
(saduran) langsung dari buku luar negeri, sehingga contoh kasus yang digunakan berasal dari luar 
negeri pula. Misalnya saja submateri hereditas manusia, kasus yang paling sering dipakai adalah 
kasus hemofilia keluarga kerajaan Inggris, fibrosis sistik di Amerika Serikat, Tay Sacks di AS, 
Anemia sickle-cell dari Afro-Amerika, dan masih banyak lagi (Campbell, Reece, dan Mitchell 
2002: 272).  

 Dusun Karang Poh adalah salah satu dusun yang terletak di Desa Semin, Kecamatan 
Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Di dusun ini terdapat kasus unik tentang tunagrahita. Dusun ini 
paling banyak memiliki penduduk yang menderita tunagrahita diantara dusun lain di Kecamatan 
Semin bahkan di seluruh DIY. Diantara keluarga di dusun Karang Poh, ada salah satu keluarga 
yang memiliki anak 11 orang, dimana 9 orang anaknya menderita tunagrahita semuanya.
 Tunagrahita biasa dikenal dengan cacat mental atau keterbelakangan mental. Tunagrahita 
ini antara lain disebabkan oleh gen yang diturunkan. Orang yang menderita tunagrahita umumnya 
tidak dapat hidup secara mandiri dan banyak memerlukan bantuan orang dalam menjalani 
hidupnya. Oleh karena itu, orang tunagrahita memerlukan biaya yang lebih tinggi untuk tetap 
melangsungkan hidupnya. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari harus senantiasa tetap 
dibimbing dan perlu diperhatikan. 

 Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi lebih 
jauh tentang pola pewarisan gen tunagrahita dan persentase jumlah penderita tunagrahita di dusun 
Karang Poh Semin Gunung Kidul, kemudian data yang diperoleh dijadikan bahan ajar dalam 
bentuk modul pembelajaran genetika materi hereditas manusia SMA kelas XII. Selain itu, 
pelacakan pola pewarisan sifat tunagrahita dapat digunakan dalam rangka mengkaji kebenaran 
mitos dilihat dari sudut pandang ilmiah.  

 Pemilihan modul pembelajaran sebagai bentuk bahan ajar genetika dimaksudkan agar 
hasil-hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara langsung oleh siswa dalam suatu pembelajaran 
dan dapat dilakukan secara mandiri. Selain itu menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai 
(1989:133) pembelajaran menggunakan modul bertujuan agar tujuan pendidikan bisa tercapai 
secara efektif dan efisien. Para siswa dapat mengikuti program pengajaran sesuai dengan 
kecepatan dan kemampuan sendiri, lebih banyak belajar mandiri, dapat mengetahui hasil belajar 
sendiri, dan menekankan penguasaan bahan pelajaran secara optimal (mastery learning). Modul 
diharapkan dapat memberikan wawasan kepada siswa bahwa penelitian genetika dapat dilakukan 
terhadap berbagai fenomena suatu organisme yang ada di sekitar kita. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui persentase jumlah penderita tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, 

Gunung Kidul. 
2. Mengetahui pola pewarisan gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul 

yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 
3. Menyusun modul pembelajaran genetika materi hereditas manusia untuk siswa SMA kelas 

XII berdasarkan hasil analisis peta silsilah pewarisan gen tunagrahita. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
1. Tunagrahita 

Istilah tunagrahita digunakan bermacam-macam istilah, diantaranya dikemukakan Robert P 
Ingals (Amin, 1995 : 20) terdiri : “mental retardation, mental deficiency, mentally defective, 
mentally handicapped, feeblemindedness, mental subnormality, amentia, and oligopredia.’  

Menurut Mumpuniarti (2000 : 30) tunagrahita atau kecacatan mental adalah suatu keadaan 
dimana baik disebabkan oleh faktor intrinsik maupun ekstrinsik, tidak terdapat perkembangan 
mental yang wajar, biasa dan normal sehingga sebagai akibatnya terdapat ketidakmampuan dalam 
bidang intelektual, kemauan , rasa, penyesuaian sosial da lain sebagainya. Keterbelakangan mental 
merupakan suatu kondisi selama masa perkembangan  dan ditandai dengan kurangnya rata-rata 
intelektual dalam kehidupan sosial. 
 Sedangkan menurut Supratiknya (1995 : 76), retardasi mental atau tunagrahita merupakan 
keadaan dimana fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (< 70) disertai dengan 
ketidakmampuan beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan, yang muncul selama masa 
pertumbuhan. Saat munculnya gangguan ini dibatasi sampai umur 17 tahun. Artinya, bila 
gangguan itu baru muncul sesudah 17 tahun dan sebelumnya tumbuh normal, maka dikatagorikan 
gangguan mental organik.  
 Retardasi mental banyak ditemukan pada anak-anak usia 5 dan 6 tahun, puncaknya pada 
golongan remaja umur 15 tahun. Selama masa kanak-kanak awal, mereka yang menderita retardasi 
ringan relatif nampak normal. Kekurangan mereka baru nampak sesudah masuk sekolah, yaitu 
umur 5 atau 6 tahun sampai umur belasan tahun. 
 Karakteristik anak tunagrahita menurut Brown et al, 1991; Wolery & Haring, 1994 (dalam  
http://www.ditplb.or.id/profile.php?id=45) adalah : 
1) Lamban dalam mempelajari hal-hal yang baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari 

pengetahuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa 
latihan yang terus menerus.  

2) Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal yang baru.  
3) Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat.  
4) Cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak denga tunagrahita berat mempunyai 

ketebatasan dalam gerak fisik, ada yang tidak dapat berjalan, tidak dapat berdiri atau bangun 
tanpa bantuan. Mereka lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit 
menjangkau sesuatu , dan mendongakkan kepala.  

5) Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tunagrahita berat sangat 
sulit untuk mengurus diri sendiri, seperti: berpakaian, makan, dan mengurus kebersihan diri. 
Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar.  

6) Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tunagrahita ringan dapat bermain bersama 
dengan anak reguler, tetapi anak yang mempunyai tunagrahita berat tidak melakukan hal 
tersebut. Hal itu mungkin disebabkan kesulitan bagi anak tunagrahita dalam memberikan 
perhatian terhadap lawan main. 

7)  Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus. Banyak anak tunagrahita berat bertingkah 
laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, misalnya: memutar-mutar jari di 
depan wajahnya dan melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri, misalnya: menggigit 
diri sendiri, membentur-beturkan kepala, dll. 

  
Menurut AAMD (Amin, 1995:22-24) secara psikometrik klasifikasi tunagrahita adalah 

sebagai berikut: 
1) Tunagrahita ringan, tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar 50-70. Dalam penyesuaian sosial 

maupun bergaul, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan 
mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil. Tetapi, dalam hal imajinasi, kreativitas 
dan membuat penilaian-penilaian kurang.  

2) Tunagrahita sedang, tingkat kecerdasan (IQ) mereka berkisar antara 30-50, mampu melakukan 
ketrampilan mengurus diri sendiri (self-helf), mampu mengadakan adaptasi sosial di 
lingkungan terdekat, dan mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan atau 
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bekerja di tempat kerja terlindung (sheltered workshop). Secara fisik mereka tampak “wagu” 
dan biasanya memiliki sejumlah cacat fisik. Koordinator geraknya buruk sehingga gerakan 
tangan-kaki maupun tubuhnya tidak luwes. 

3) Tunagrahita berat dan sangat berat, mereka sepanjang kehidupannya selalu bergantung bantuan 
dan perawatan orang lain. Ada yang masih mampu dilatih mengurus diri sendiri dan 
berkomunikasi secara sederhana dalam batas tertentu, mereka memiliki tingkat kecerdasan 
(IQ) kurang dari 30. Perkembangan motor dan bicara sangat terbelakang, sering disertai 
gangguan penginderaan dan motor.  

Retardasi mental disebabkan oleh karena kelainan pada gonosom yang disebut dengan 
Fragile X Syndrome. Fragile X syndrome disebabkan oleh mutasi gen FMR-1 yang terletak pada 
kromosom X. Gen ini sebenarnya berperan penting dalam perkembangan otak, tetapi pada 
kenyataannya gen tersebut tidak mengekspresikan fungsinya secara sempurna. Fragile X Syndrom 
berbeda dengan Down Syndrome. Down Syndrome pada umumnya disebabkan oleh kromosom, 
tetapi kalau Fragile X Syndrome disebabkan oleh abnormalitas salah satu gen pada kromosom X. 
Kromosom dengan fragile X akan tampak mengecil (seperti rapuh) pada bagian ujungnya. Hal ini 
terjadi  karena adanya pengulangan basa CGG yang berlebihan pada gen tersebut.  Semakin 
banyak pengulangan basa CGG maka bagian kromosom yang mengecil semakin panjang. Pada 
orang normal atau tidak terlihat retardasi mental, terdapat 6 – 54 pengulangan basa CGG 
(trinukloetida repeat) di bagian gen tersebut. Jika sesorang mempunyai lebih dari 200 pengulangan 
basa CGG tersebut, maka gen tersebut akan berhenti bekerja dalam proses sintesis protein yang 
berperan dalam perkembangan otak. ( http//www.fragilex.org/html/what.htm ) 

 

                  
Gambar 1 :   Kromosom dengan fragile X dan Gen FMR-1 dengan pengulangan basa 

CGG 5 – 50         (http//www.fragilex.org/html/what.htm) 
 

 Fragile X Syndrome dapat diturunkan dari wanita carrier kepada anaknya. Wanita yang 
tergolong carrier Fragile X Syndrome berarti pada salah satu kromosom X nya membawa/terdapat 
55 – 200 pengulangan basa CGG (disebut “pre mutation”) atau terdapat lebih dari 200 
pengulangan basa CGG (disebut “full mutation”).Wanita carrier dengan “pre mutation” 
umumnya tidak memperlihatkan gejala tunagrahita atau retardasi mental, tetapi mempunyai resiko 
tinggi waktu menopause yang lebih awal ( sebelum umur 40 tahun ). ( 
http//www.fragilex.org/html/what.htm ). Kira-kira sepertiga sampai setengah wanita carrier dengan 
“full mutation” akan menunjukkan Fragile X Syndrome tetapi lebih ringan daripada laki-laki yang 
terkena “full mutation” pada kromosom X. Ibu yang carrier “pre mutation” mempunyai 50% 
kemungkinan menurunkan gen abnormalnya kepada anak-anaknya. Sebagian anak yang mewarisi 
gen abnormal hanya akan mempunyai “pre mutation” tetapi tidak memperlihatkan Fragile X 
Syndrome. Akan tetapi jumlah pengulangan basa trinukleotida sepertinya akan meluas / 
berkembang ketika diturunkan dari ibu ke anak-anaknya, sehingga sebagian anak dari ibu yang 
carrier “pre mutation”  menunjukkan gejala Fragile X Syndrome (terdapat pengulangan basa > 
200 atau “full mutation“). Hal ini dipertegas oleh Klug dan Cummings (2000 : 274) yang 
menyatakan bahwa jumlah pengulangan basa (trinucleotida repeats) akan terus meningkat pada 
generasi berikutnya. 
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Gambar 2 :    Peta silsilah penurunan Fragile X Syndrome 

(http://www.hmc.psu.edu/childrens/healthinfo/f/fragilex.htm) 
 

 Individu yang mengalami Fragile X Syndrome nampak normal ketika lahir tetapi 
mengalami perkembangan yang lambat pada masa pertumbuhannya. Laki-laki memperlihatkan 
gejala fragile X yang lebih kentara/hebat dibandingkan perempuan karena laki-laki hanya memiliki 
satu kromosom X. Perempuan mempunyai dua kromosom X. Jika salah satu kromosom X tidak 
normal, maka masih dapat diimbangi oleh kromosom  X  normal yang satunya. Akan tetapi 
perempuan juga dapat menjadi carrier fragile X, dimana masing-masing anaknya mempunyai 
kemungkinan 50% terkena Syndrome Fragile X.  

Gejala atau tanda-tanda fragile X syndrome pada laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-
laki dengan fragile X akan tampak normal ketika lahir, tetapi setelah masa perkembangan akan 
jelas dan nyata mengalami keterlambatan perkembangan. Hal ini biasa ditandai dengan perilaku 
yang hiperaktif atau sangat tidak perhatian. Selain itu kondisi fisiknya ditandai dengan sifat fisik 
dasar yang luas/besar, telinga yang menonjol, bentuk kepala yang tidak simetris, muka panjang 
atau sempit, dagu dan dahi menonjol (menarik perhatian), double jointed-fingers, kaki tumpul, dan 
testes membesar setelah puber. 

(http://www.hmc.psu.edu/childrens/healthinfo/f/fragilex.htm) 
 

2. Sumber Belajar dan Bahan Ajar Biologi 
Biologi merupakan ilmu yang mempelajari obyek dan persoalan gejala alam. Semua benda 

dan kejadian alam merupakan sasaran yang dipelajari dalam biologi. Proses belajar biologi 
menurut Collete (Djohar, 1987:1) adalah bahwa di dalam belajar sains diperlukan sebuah 
ketrampilan, yaitu ketrampilan terpadu dan ketrampilan dasar. Ketrampilan dasar meliputi 
ketrampilan untuk melakukan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, dan prediksi, 
sedangkan ketrampilan terpadu meliputi ketrampilan untuk merumuskan hipotesis, mengontrol 
variabel, merumuskan masalah, dan interpretasi data. 

Proses belajar biologi menurut Djohar (1987:1) merupakan perwujudan dari interaksi subyek 
(anak didik) dengan obyek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. Dikatakan 
pula bahwa dalam pendidikan biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan, bukan sebagai 
tujuan pendidikan, sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran hendaknya memberi pelajaran 
kepada subyek belajar untuk melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri, sehingga 
dapat mengeksplorasi dan menemukan konsep. Konsep belajar mengajar biologi memiliki tiga 
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persoalan utama, yaitu hakekat mengajar, kedudukan materi meliputi arti dan peranannya serta 
kedudukan siswa (Djohar, 1984:7). Hakekatnya, dalam pendidikan biologi menekankan adanya 
interaksi antara siswa dengan obyek yang dipelajari. Dengan interaksi ini memberi peluang kepada 
siswa untuk berlatih belajar dan mengerti bagaimana belajar, mengembangkan potensi rasional 
pikir, ketrampilan, dan kepribadian serta mengenal permasalahan biologi dan pengkajiannya 
(Djohar, 1974:4).  

 Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 
kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, 
pengalaman, dan ketrampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2002:48).  

Syarat-syarat sumber belajar antara lain :  
1) Kejelasan potensi  
2) Kesesuaian dengan tujuan belajar  
3) Kejelasan sasaran  
4) Kejelasan informasi yang dapat diungkap  
5) Kejelasan pedoman eksplorasi  
6) Kejelasan perolehan yang diharapkan  (Djohar, 1987:2) 

 Surachman (2001: 8) mengemukakan bahwa sumber belajar yang penggunaannya secara 
terencana dan terprogram oleh guru disebut bahan ajar. Sumber belajar yang dapat dikembangkan 
sebagai bahan ajar antara lain adalah informasi tertulis, produk rekaman elektronik dan 
gambar/grafis. Untuk membentuk sebuah pribadi yang utuh, bahan ajar perlu dipandang dan 
didudukkan sebagai alat belajar, alat untuk membentuk sikap dan perilaku siswa. Dengan demikian 
bahan ajar perlu diolah, dirancang dan disusun menjadi sesuatu yang menarik disajikan, enak dan 
mudah untuk dicerna. 
 
3. Modul Pembelajaran 

 Menurut E. Mulyasa (2002 : 43) modul merupakan paket belajar mandiri yang meliputi 
serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 
membantu peserta didik mencapai tujuan belajar, atau modul adalah suatu proses pembelajaran 
mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional dan terarah 
untuk digunakan oleh peserta didik dengan pedoman pegangan oleh para guru. Modul merupakan 
suatu unit program pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Modul 
bisa dipandang sebagai paket program pengajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang 
berisi tujuan belajar, bahan pelajaran, metode belajar, alat atau media, serta sumber belajar dan 
sistem evaluasinya. Modul memiliki karakteristik tertentu, misalnya berbentuk unit pengajaran 
terkecil dan lengkap, berisi rangkaian kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis, berisi 
tujuan belajar yang dirumuskan secara jelas dan khusus, memungkinkan siswa belajar mandiri, dan 
merupakan realisasi perbedaan individual serta perwujudan pengajaran individual (Nana Sudjana 
dan Ahmad Rivai, 1989:132).  

 Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (1989:133) penggunaan modul bertujuan agar 
tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Para siswa dapat mengikuti program 
pengajaran sesuai dengan kecepatan dan kemampuan sendiri, lebih banyak belajar mandiri, dapat 
mengetahui hasil belajar sendiri, dan menekankan penguasaan bahan pelajaran secara optimal 
(mastery learning) yaitu dengan penguasaan minimal 80 %. Pada umumnya sebuah modul sudah 
mencakup seluruh kegiatan belajar yang harus ditempuh peserta didik, sehingga guru tidak 
menjadi unsur yang pokok dalam mempelajari materi. Peran guru dalam pembelajaran modul 
adalah sebagai sumber tambahan dan membimbing, namun banyak peserta didik mungkin tidak 
memerlukan masukan dari guru dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tugas guru dalam 
pembelajaran dengan modul bukan menyampaikan bahan kepada peserta didik. 
 
C.   METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan meliputi 2 penelitian yaitu :  
1. Penelitian studi kasus, yaitu mengetahui persentase jumlah penderita dan pola pewarisan sifat 

gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. 



Suratsih,Victoria Henuhili,Tutiek Rahayu,Rr. Khoiry Nuria W/Penyusunan Sumber Belajar... 

730 

2. Penelitian eksploratif, yaitu mengungkap/mengetahui tingkat keterbacaan dan kejelasan modul 
pembelajaran genetika yang akan disusun. 

Subjek penelitian ini adalah :  
1. Penderita tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul.  
2. 10 Siswa SMA Kelas XII SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang memiliki ranking 20 besar 

dan nilai biologi diatas 70. 
Instrumen penelitian yang digunakan antara lain : 

1. Stigmata ciri-ciri fisik tunagrahita 
2. Angket biodata / daftar riwayat hidup  
3. Daftar Pertanyaan untuk wawancara 
4. Angket uji coba keterbacaan modul 

Langkah-langkah penelitian : 
1.  Tahap Persiapan 

a. Melakukan observasi di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. 
b. Menentukan sampel penelitian, yaitu memilih keluarga yang terkena tunagrahita. 
c. Membuat instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Melakukan wawancara dengan kepala Dukuh Karang Poh dan sampel keluarga. 
b. Memberikan angket riwayat hidup pada semua anggota keluarga sampel penelitian. 
c. Merekap hasil penelusuran silsilah keluarga sampel penelitian 
d. Membuat peta silsilah dilengkapi simbol gen tunagrahita. 
e. Menganalisis peta silsilah untuk menentukan tingkat kejadian tunagrahita dan pola 

pewarisan gen tunagrahita. 
f. Menarik kesimpulan. 
g. Mengidentifikasi konsep dan persoalan untuk penyusunan/ pembuatan  modul. 
h. Menyusun modul pembelajaran biologi materi hereditas manusia berdasarkan data hasil 

penelitian dan disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
SMA/MA. Modul yang disusun termasuk tipe self contained yang secara garis besar berisi 
tentang petunjuk penggunaan, indikator pembelajaran, submateri hereditas manusia 
dilengkapi pewarisan gen tunagrahita di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul sebagai 
contoh kasus lokal, latihan soal, rangkuman, dan tes formatif. 

i. Mengujicoba modul untuk mengetahui tingkat keterbacaan modul. 
3.  Tahap Evaluasi 

a.  Mengalisis hasil uji coba modul 
b.  Melakukan revisi modul. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis peta 

silsilah untuk menentukan pola pewarisan gen tunagrahita. Peta silsilah merupakan alat yang 
paling banyak digunakan bagi penelitian dan gambaran pewarisan sifat-sifat manusia dan standar 
simbol-simbol tertentu telah disusun oleh para ahli genetika dalam publikasinya. Untuk menyusun 
suatu pola peta silsilah, diperlukan keturunan dalam jumlah yang banyak, sedikitnya 3 generasi (C. 
Pai, Anna, 1985: 66-68) Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun modul pembelajaran 
berdasarkan potensi hasil penelitian. Setelah itu modul diujicobakan pada siswa SMA untuk 
mengetahui tingkat keterbacaan modul. Data hasil ujicoba modul dianalisis secara deskriptif 
dengan melihat persentase masing-masing aspek/deskriptor pada angket. Modul dapat dikatakan 
baik jika persentase tingkat keterbacaannya lebih dari 70%.  Setelah hasil dianalisis kemudian 
dilakukan revisi terhadap modul. 
 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Nasional Biologi, Lingkungan dan Pembelajarannya, 
 Jurdik Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 4 Juli 2009 

731 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Data Jumlah Penderita Tunagrahita dan Jumlah Penduduk Dusun Karang Poh 

Semin Gunung Kidul. 
 
Tabel 1 : Jumlah penderita tunagrahita di dusun Karang Poh Semin Gunung Kidul 

Keadaan Penduduk Laki - Laki Perempuan Total 
Jumlah Penduduk  

(jiwa) 
352 371 723 

( 196 KK ) 
Jumlah Penderita Tuna Grahita 14 11 25 

Persentase 1,93% 1,52% 3,45 % 
 

2. Data Kasus Tunagrahita dan Pola Pewarisan Gen Tunagrahita di Dusun Karang 
Poh, Semin, Gunung Kidul. 
a. Kejadian 
Berikut ini hanya ditampilkan satu  data keluarga penderita tunagrahita dari 11 keluarga 
penderita tunagrahita yang diteliti di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 : Daftar Anggota Keluarga Ibu Tarmo (RT 04) 
Keterangan :  
* = meninggal dunia 
# = tidak hadir dalam pengambilan data 
P = Perempuan 
L = Laki-laki 
N   = Normal 
TG = Tunagrahita 

 
 

No. Nama Jenis kelamin Keterangan Status 

1. Bpk Tarmo* L N Ayah 
2. Ibu Tarmo  P N Ibu 
3. Yatno * L TG Anak 
4. Damiyem  P TG Anak 
5. Suwanti P TG Anak 
6. Padimin L TG Anak 
7. Sutardi # L TG Anak 

8. Jumilah # P TG Anak 

9. Bapak Giyono  L N Menantu 

10. Kwati P TG Cucu 

11. Susilo  L N Cucu 

12. Tentrem  P TG Cucu 

13. Alip L TG Cucu 

14 Pramono L N Cucu 
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b. Peta Silsilah Penderita Tunagrahita 

 
Gambar 3 : Peta silsilah keluarga Besar Sonto 

 
 

 
 

Gambar 4 : Peta silsilah keluarga Ibu Tarmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4 : Peta silsilah keluarga Ibu Tarmo 

 
 
c. Fakta-Fakta 
Fakta – fakta yang diperoleh dari kejadian tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, 
Gunung Kidul adalah :  

a. Di Dusun Karang Poh, Semin Gunung Kidul terdapat 11 keluarga yang mempunyai 
keturunan tunagrahita. 
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b. Jumlah penderita tuna grahita di Dusun Karang, Poh, Semin, Gunung Kidul adalah 
25 orang ( 3, 45% ) 

c. Sebagian besar keluarga tersebut masih dalam satu trah keluarga yaitu keluarga 
besar Sonto.( lihat gambar 3 ) 

d. Keluarga yang paling kompleks dan paling banyak penderita tunagrahita adalah 
keluarga Ibu Tarmo.( lihat gambar 4 ) 

e. Ibu Tarmo (normal) merupakan  janda beranak 6 yang semuanya tuna grahita. 
Kemudian menikah dengan Bp. Giyono tetapi tidak mempunyai keturunan. 
Bp.Giyono kemudian menikahi anak tirinya yang tunagrahita dan mempunyai 5 
anak (3 tunagrahita dan 2 normal) . 

f. Ciri-ciri fisik tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul antara lain 
memiliki kelopak mata bundar, testis membesar, jari kaki abnormal, telingan 
abnormal. Sedangkan kemampuan berkomunikasi masih kurang dan sebagian ada 
yang hiperaktif. 

g. Sebagian penderita tunagrahita di Dusun karang Poh juga ada yang mempunyai ciri 
fisik seperti orang normal. 

h. Pola pewarisan gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung merupakan 
gen yang terpaut dengan kromosom X. ( peta silsilah terlampir ).  

i. Tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul termasuk Fragile X 
Syndrome. 

 
3. Hasil Uji Coba Terbatas Modul Pembelajaran “Hereditas Manusia “ 
 

Hasil uji coba terbatas modul pembelajaran pada 10 orang siswa kelas XII IPA 5 SMA 
Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini : 
a. Tingkat Penguasaan Materi  
Tabel 3 : Persentase penguasaan materi modul pembelajaran oleh siswa  

No Nama  Jenis 
Kelamin 

Persentase Tingkat 
Penguasaan (%) Kategori  

1. A P 80 Baik 
2. B P 87 Baik 
3. C L 77 Sedang 
4. D L 73 Sedang 
5. E L 70 Sedang 
6. F L 83 Baik 
7. G P 73 Sedang 
8. H P 87 Baik 
9. I L 83 Baik  
10. J L 67 Kurang 

Rata-rata  78 Sedang  
  
 Keterangan  :  P  = Perempuan           L  = Laki-laki  
   90 - 100%  = Baik Sekali         70 - 79% = Sedang 
   80 - 89% = Baik         .... > 69% = Kurang 
 

b. Tanggapan Siswa Terhadap Modul 
Tabel 4 : Persentase aspek-aspek keterbacaan modul 

Kategori No Aspek Positif Netral Negatif 
1. Judul (Cover) 90 % 10 % 0 % 
2. Petunjuk Penggunaan Modul 100 % 0 % 0 % 
3. Indikator Pembelajaran 100 % 0 % 0 % 
 Kegiatan Belajar I    

4. Uraian Materi 100 % 0 % 0 % 
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5. Kedalaman Materi 70% 30 % 0 % 
6. Keluasan Materi 40 % 60 % 0 % 
7. Gambar 20 % 80 % 0 % 
8. Tabel 100 % 0 % 0 % 
9. Jumlah Soal Latihan 80 % 20 % 0 % 

10.  Tingkat Kesulitan Soal Latihan  80 % 20 % 0 % 
 Kegiatan Belajar II    

11 Uraian Materi 30 % 70 % 0 % 
12 Kedalaman Materi 60 % 40 % 0 % 
13 Keluasan Materi 80 % 20 % 0 % 
14 Gambar 10 % 90 % 0 % 
15 Tabel 100 % 0 % 0 % 
16 Jumlah Soal Latihan 90 % 10 % 0 % 
17 Tingkat Kesulitan Soal Latihan  70 % 30 % 0 % 

 Kegiatan Belajar III    
18 Uraian Materi 50 % 50 % 0 % 
19 Kedalaman Materi 90 % 10 % 0 % 
20 Keluasan Materi 60 % 40 % 0 % 
21 Gambar 80 % 20 % 0 % 
22 Tabel 100 % 0 % 0 % 
23 Jumlah Soal Latihan  90 % 10 % 0 % 
24 Tingkat Kesulitan Soal Latihan  60 % 40 % 0 % 
25 Rangkuman 100 % 0 % 0 % 
26 Umpan Balik dan Tindak Lanjut 100 % 0 % 0 % 
27 Jumlah Soal Tes Formatif  100% 0 % 0 % 
28 Tingkat Kesulitan Soal Tes Formatif 40 % 60 % 0 % 

Rata-rata 74,64 % 25,36 % 0 % 
 Keterangan : Persentase (%) kategori menyatakan jumlah siswa yang setuju (misal: 80 % 

positif berarti sebanyak 8 dari 10 orang siswa menyatakan positif terhadap 
aspek yang ditanggapi).  

 Positif, netral & negatif mengacu aspek 1, 2, & 3 pada angket. 
 

 Jumlah penduduk di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul adalah 723 jiwa yang 
tergolong menjadi 196 KK. Menurut data yang diperoleh, jumlah penderita tunagrahita di Dusun 
Karang Poh, Semin, Gunung Kidul adalah 25 orang dengan rincian 14 laki-laki dan 11 perempuan. 
Apabila dipersentase jumlah penderita tuna grahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul 
adalah 3,45%.  

 Hallahan, 1988 (http://www.ditplb.or.id/profile.php?id=45)    mengestimasikan jumlah 
penyandang tunagrahita adalah 2,3 %. Pada Data Pokok Sekolah Luar Biasa (p.11, 2003), dilihat 
dari kelompok usia sekolah, jumlah penduduk di Indonesia yang menyandang kelainan adalah 
48.100.548 orang, jadi estimasi jumlah penduduk di Indonesia yang menyandang tunagrahita 
adalah 2 % X 48.100.548 orang = 962.011 orang. Oleh karena itu, persentase jumlah penderita 
tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul dapat dikatakan cukup tinggi. 

 Dibandingkan di daerah – daerah lain atau bahkan disekitar kita, dalam satu dusun rata-
rata penderita tunagrahita hanya berkisar 1-3 orang bahkan tidak ada. Akan tetapi di Dusun Karang 
Poh, Semin, Gunung Kidul jumlah penderitanya mencapai 25 orang ( 3,45 % ). Hal ini menjadi 
catatan penting dan perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, besarnya persentase jumlah penderita 
tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul dapat memberi gambaran pada kita 
semua bahwa gen tunagrahita merupakan gen yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga 
apabila terjadi perkawinan individu yang membawa gen tunagrahita maka dimungkinkan 
keturunannya akan menderita tunagrahita sehingga jumlah penderita tunagrahita semakin 
bertambah. Untuk menekan atau mengatasi pertambahan jumlah penderita tunagrahita, maka 
perkawinan antara individu pembawa gen tunagrahita perlu diminimalisir. 
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4. Analisis Peta Silsilah  
 Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul terdiri atas 169 KK, dimana terdapat 11 

keluarga yang mempunyai keturunan tunagrahita. Sebagian besar keluarga yang mempunyai 
keturunan tuna grahita masih dalam satu garis keturunan atau satu ”trah” yaitu keturunan Bpk/Ibu 
Sonto Sentiko. Data – data keluarga yang diperoleh berdasar hasil wawancara disajikan dalam 
bentuk peta silsilah kemudian dianalisis kemungkinan genotipnya. Penentuan tunagrahita atau 
tidak didasarkan pada data ciri-ciri fisik setiap individu dan hasil wawancara dengan keluarga 
terdekat mengenai tingkah laku sehari-hari. Sebenarnya penentuan tunagrahita atau normal paling 
akurat dilakukan dengan psikotes atau tes IQ dikarenakan batasan seseorang dikatakan tunagrahita 
atau tidak berdasarkan IQ yang mereka miliki.(Supratiknya, 1995 : 46). Tes IQ tidak dilakukan 
dalam penelitian ini dikarenakan berbagai keterbatasan untuk menyelenggarakan tes IQ dengan 
sampel yang terlalu banyak dengan latar belakang maupun umur yang berbeda-beda. 

 Menurut cerita, kasus tuna grahita di Dusun Karang Poh timbul karena kutukan. Pada 
masa sebelum tiga generasi lampau, ada seorang nenek penderita retardasi mental melintas di 
Semin dan minta menumpang pada keluarga Sonto Sentiko di dusun tersebut. Permintaan nenek 
tersebut ditolak Sonto Sentiko, bahkan ia juga diperlakukan secara kasar. Nenek tersebut marah 
dan akhirnya mengeluarkan kutukan. Kutukannya adalah keluarga Sonto Sentiko selama tujuh 
turunan akan menderita sakit serupa dengan dirinya, yaitu keterbelakangan mental atau 
tunagrahita.  

 Cerita mitos tersebut mulai luntur dan telah ditemukan penyebab terjadinya tunagrahita di 
dusun itu yang sebenarnya. Secara ilmiah, menurut hasil penelitian molekuler oleh ahli genetika 
medis dan Ketua Unit Sitogenetika dan Genetika Molekular, Laboratorium Bioteknologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang , dr Sultana M Hussein Faradz PhD, penyebab 
tunagrahita di Dusun Karang Poh adalah Fragile X Syndrome yang terjadi akibat mutasi gen FMR-
1. (http://www.ditplb.or.id/profile.php?id=45 )     

 Peta silsilah dari keluarga besar Sonto dapat dilihat pada gambar 4. Bila peta silsilah 
tersebut dianalisis terlihat bahwa gen tunagrahita muncul pada generasi ke -3, dimana anak 
perempuan dari generasi ke 2 yaitu 3A, 3C, 3F, 3H,  3J, 3K, 3N, 3O, 3P adalah carrier dalam artian 
membawa gen tuna grahita pada salah satu kromosom X nya tetapi masih memperlihatkan fenotip 
normal. Hal Ini dibuktikan dengan keturunan dari generasi ke 2 yang carrier tersebut pasti ada 
yang menderita tunagrahita. (dapat dilihat dalam lampiran). Oleh karena itu gen tunagrahita 
merupakan gen yang terpaut pada kromosom X. 

Dari 11 keluarga yang mempunyai keturuna tuna grahita, yang paling kompleks adalah 
keluarga Ibu Tarmo / Bpk Giyono yang berada di RT 04 Karang Poh. Apabila peta silsilah keluarga 
Ibu Tarmo dianalisis, juga menunjukkan bahwa gen tunagrahita tersebut adalah gen terpaut 
kromosom X. Adapun tahap-tahap memperoleh konsep tersebut adalah sebagai berikut : 

 
1. Bila gen tersebut adalah gen autosom resesif 
 ♀ 3A     x    ♂ 3B    
     gg     x           gg             
 normal   normal   

  F1 gg   ( normal )     
 

Terlihat bahwa hasil yang diperoleh (F1) tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam peta 
silsilah. Pada persilangan individu 3A dan 3B dihasilkan keturunan normal semua. Padahal 
keturunan aslinya ( anak dari 3A dan 3B semua menderita tuna grahita). Oleh karena itu, gen 
tersebut bukan merupakan gen yang terdapat pada kromosom tubuh / autosom yang bersifat 
resesif. 
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2. Bila gen tersebut adalah gen autosom dominan 
♀ 3A     x    ♂ 3B   ♀ 3A     x    ♂ 3B  
 Gg  x        GG      Gg      x           Gg 

              normal  normal  normal   normal 
 F1 GG   (normal)   F2 GG  (normal) 

  Gg    (normal)    2Gg    (normal)  
           gg     (tunagrahita) 
   

 Persilangan 3A dan 3B seharusnya didapat keturunan normal dan tunagrahita, tetapi 
kenyatannya keturunan 3A dan 3B adalah tunagrahita semua. Selain itu, dengan genotip yang 
berbeda, perkawinan orang normal carier dan orang normal menghasilkan keturunan normal 
semua. Hal ini juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, pola ini tidak cocok dan 
gen ini bukan merupakan gen autosom yang bersifat dominan. 

3. Bila gen tersebut adalah gen gonosom ( terpaut kromosom kelamin ) 
a.    Terpaut kromosom Y 
 Sangatlah tidak mungkin jika gen tuna grahita ini merupakan gen yang terpaut pada 

kromosom Y, karena jika gen ini terletak pad kromosom Y, maka laki-laki tersebut akan 
mengekspresikan tunagrahita. Padahal pada peta silsilah individu 3B adalah normal dan 
memiliki anak laki-laki yang tunagrahita. Jika Ayah menderita tunagrahita dan ibu 
normal, tunagrahita akan diturunkan kepada semua anak laki-lakinya, tidak kepada anak 
perempuannya. 

b. Terpaut Kromosom X 
Sebelumnya telah dibahas bahwa gen tunagrahita di Dusun Karang Poh adalah Terpaut 
Kromosom X karena dari hasil analisis peta silsilah keluarga besar Sonto, menunjukkan 
bahwa sebagian besar anak perempuan dari generasi ke -2 keluarga Sonto mempunyai 
anak tunagrahita, sedangkan anak laki-lakinya tidak sama sekali menurunkan atau 
mempunyai anak tunagrahita. Selain itu, diperkuat lagi dengan analisis peta silsilah 
Keluarga Ibu Tarmo yaitu sebagai berikut :  

 P      ♀ 3A    x    ♂ 3B             
          XGX     x       XY 
                   normal  normal  
   ( pre mutasi ) 
 F1  ( keturunan pertama ) 

Genotip Fenotip Keturunan pada peta 
silsilah 

XX  Perempuan  normal   
XGX Perempuan tunagrahita 4A, 4C, 4F 
XGY Laki-laki tunagrahita 4B. 4B, 4E 
XY Laki-laki normal  

   
 

P     ♀ 4A    x    ♂ 4G 
          XGX     x       XY 
     tunagrahita  normal 
    ( full mutasi ) 
 

 F2 ( Keturunan kedua ) 
Genotip Fenotip Keturunan pada peta silsilah 
XX  Perempuan  normal   
XGX Perempuan tunagrahita 5A, 5D 
XGY Laki-laki tunagrahita 5B 
XY Laki-laki normal 5C, 5E 
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Menurut karakteristik gen yang terpaut kromosom X, bila wanita heterozigot kawin dengan 

laki-laki normal maka ia akan menurunkan gen tersebut pada setengah anak laki-laki maupun 
perempuannya. (Hartl, 1991 :  78 ) Jadi, anak perempuan maupun laki-laki dapat menderita 
tunagrahita. Dalam peta silsilah  juga menunjukkan bahwa hasil perkawinan antara individu 4A 
dan 4G menghasilkan keturunan ada yang normal dan ada yang tidak. Sedangkan fenotip 
perempuan normal tidak muncul. Akan tetapi paling tidak keturunan 4A dan 4G memenuhi hasil 
analisis genotip dan fenotip. 

Pada perkawinan 3A dan 3B, orang tua perempuan heterozigot  (XGX) menunjukkan fenotip 
normal. Sedangkan genotip XGX pada anaknya (4A, 4C, 4F ) terekspresi tunagrahita. Menurut 
Klug WS ( 2000 : 274 )  orang normal memiliki pengulangan basa CGG pada gen kromosom X 
sebanyak 6 – 54. Sedangkan orang yang memiliki pengulangan basa CGG sebanyak 55 – 200 
berarti carrier tunagrahita dan jika pengulangan basa CGG nya telah mencapai > 200 maka orang 
tersebut akan menderita / mengekspresikan tunagrahita ( Fragile X Syndrome ). Oleh karena itu 
perbedaan ekspresi genotip XGX dikarenakan ada kenaikan jumlah pengulangan basa CGG pada 
gen yang mengalami mutasi dalam kromosom X. Individu 3A dimungkinkan jumlah pengulangan 
basa CGG masih berkisar antara 55-200 sehingga perempuan ini carrier dengan kondisi ” pre 
mutation” dan tidak memperlihatkan gejala tunagrahita. Sedangkan pada anak perempuannya (4A, 
4C, 4F ) genotipnya sama dengan ibu (XGX ) tetapi terekspresi tunagrahita. Hal ini dimungkinkan 
jumlah pengulangan basa CGG telah mencapai > 200 sehingga mengganggu proses sintesis protein 
dan menghambat perkembangan otak. Keadaan ini menyebabkan seseorang akan mengalami 
tunagrahita atau memiliki tingkat kecerdasan yang rendah ( kurang dari normal ). 

Selain itu, Klug and Cummings (2000 : 274) juga menyatakan bahwa jumlah pengulangan 
basa CGG ( trinucleotida repeats ) akan terus meningkat pada generasi berikutnya. Jadi wajar saja 
jika individu 3A dengan genotip XGX normal kemudian mempunyai anak perempuan (4A, 4C, 4F 
)  dengan genotip XGX terekspresi tunagrahita (full mutation) dan mempunyai cucu perempuan ( 
5B, 5D ) dengan genotip XGX juga memperlihatkan tunagrahita dengan kondisi ”full mutation” 
juga. 

Dalam hal ini pewarisan gen tunagrahita yang termasuk jenis Fragile X Syndrome ini 
bersifat dominan tetapi tidak terekspresi penuh. Terekspresinya gejala tunagrahita dengan jelas 
ditentukan oleh jumlah pengulangan basa CGG pada gen yang mengalami mutasi. Perlu 
ditegaskan pula bahwa carrier tidak harus memperlihatkan normal. Menurut Hartono (2003 : 134) 
carrier adalah orang yang membawa gen mutan atau translokasi kromosom seimbang yang tidak 
memperlihatkan manifestasi klinik atau memperlihatkan manifestasi tetapi tetapi sangat ringan. 
Jadi seseorang yang carrier tunagrahita dapat terlihat normal dan dapat pula terlihat tunagrahita 
tetapi masih dalam taraf ringan.  

   
5.  Pertimbangan yang Digunakan dalam Penyusunan Modul Pembelajaran dengan Bahan  Pewarisan 

Gen  Tuna Grahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. 
a. Kejelasan Potensi 
 Kejelasan potensi ditentukan oleh keberadaan subjek dan permasalahan yang dapat 

diungkap. Pada penyusunan modul ini, subjek yang digunakan adalah keluarga yang 
mempunyai keturunan tuna grahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul.. Adapun 
kasus yang digunakan adalah pewarisan gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, 
Gunung Kidul. Sedangkan masalah yang ingin diungkap adalah bagaimana pola pewarisan 
gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul. 

b.   Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 
Tujuan  pembelajaran yang hendak dicapai pada modul ini, yaitu mengacu pada tujuan pengajaran 
yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bidang Biologi SMA, pada 
pokok bahasan Hereditas Manusia.  
 
 
 



Suratsih,Victoria Henuhili,Tutiek Rahayu,Rr. Khoiry Nuria W/Penyusunan Sumber Belajar... 

738 

       c.    Kejelasaan Sasaran 
Sasaran yang hendak dituju yaitu: 
1) Sasaran pengamatan yaitu pewarisan tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, 

Gunung Kidul  
2) Sasaran kajian yaitu siswa SMA Kelas XII semester I 
3) Sasaran penggunaan yaitu pada Standar Kompetensi "Siswa mampu memahami konsep 

dasar hereditas serta implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat.” 
Kompetensi Dasar “Penerapan hukum-hukum hereditas dengan mekanisme pewarisan 
gen.” Dan topik “Pewarisan gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung 
Kidul.” 

d.  Kejelasan informasi yang akan diungkap 
Informasi yang akan diungkap yaitu Pewarisan gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, 
Semin, Gunung Kidul.               

e.  Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 
1)   Perolehan kognitif, secara sederhana dapat dibedakan atas: 

a) Fakta-fakta hasil observasi dan wawancara 
            Jumlah Fenotip yang muncul pada penduduk di Dusun Karang  Poh,  Semin, 

Gunung Kidul 
b) Konsep-konsep yang sesuai dengan materi kurikulum biologi SMA antara lain: 

Peta Silsilah dan Konsep Gen Terpaut Kromosom X  
c) Terminologi yang harus diklarifikasi dalam kegiatan pembelajaran ini adalah: 

Tunagrahita, Muatan Lokal dan Hereditas Manusia 
2) Perolehan afektif yang diharapkan muncul antara lain: 

a) Siswa bersikap terbuka untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain 
b) Siswa dapat mengembangkan sikap kritis terhadap permasalahan yang 

berkembang di masyarakat 
c) Siswa memiliki kebanggaan terhadap identitas nasional khususnya pemilihan 

sumber belajar yang berasal dari Indonesia. 
3) Perolehan psikomotor yang diharapkan adalah: 

a) Siswa mampu mengamati  dan menganalisis sifat-sifat herediter keluarganya 
masing-masing atau sifat – sifat herediter yang dekat di sekelilingnya. 

b) Siswa mampu menghitung persentase probabilitas kemunculan sifat gen tuna 
grahita. 

c) Siswa mampu membuat peta silsilah dan menganalisis pola pewarisan gen yang 
khusus pada keluarganya/ keluarga orang lain berdasarkan peta silsilah tersebut 

 
f.  Manfaat Penggunaan Modul Pembelajaran 
     Modul yang dibuat adalah jenis modul self contained dan fungsi modul tersebut adalah 

untuk pengayaan. Hal ini dilakukan karena pola pewarisan gen tunagrahita adalah salah 
satu contoh pola pewarisan baru dimana belum pernah ada dalam buku-buku pembelajaran 
biologi, sehingga materi tersebut digunakan untuk menambah wawasan dan memperdalam 
pemahaman konsep hereditas manusia. Manfaat modul pembelajaran beralur Deduktif 
dengan topik Pewarisan Gen tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul 
antara lain: 
1) Siswa diharapkan dapat mengetahui cara menghindari pertemuan gen yang bersifat 

merugikan setelah siswa dapat menganalisis pola pewarisan gen yang khas pada 
keluarganya/ keluarga orang lain.  

2) Siswa diharapkan dapat mengetahui cara mendapatkan sifat unggul dari pertemuan 
antar gen yang bersifat menguntungkan. 

3) Siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang nyata/ dekat dengan kesehariannya 
(bersifat membumi) sehingga proses pembelajaran bermakna dapat tercapai.  

4) Menambah khasanah sumber belajar yang berasal dari dalam negeri, sehingga 
menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap kasus dan permasalahan di masyarakat 
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g.  Nilai-nilai Pendidikan 
Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari karya tulis ini antara lain: 
1) Khusus bagi masyarakat Karang Poh Semin Gunung Kidul, diharapkan dapat 

mengubah paradigma masyarakat dari mitos kepada pemahaman ilmiah. 
2) Menanamkan rasa bangga terhadap sumber belajar yang berasal dari negeri sendiri. 

 
6. Penyusunan Kerangka Modul  

a.  Materi Pembelajaran   
Materi pokok   : Hereditas pada manusia  
Sub meteri pokok    : Sifat-sifat manusia diturunkan pada keturunannya mengikuti pola 

pewarisan tertentu. Ada yang  melalui  kromosom X, Y atau 
kromosom autosom. 

b.  Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa 
Standar Kompetensi  : memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta 

implikasinya pada salingtemas. 
Kompetensi Dasar : menerapkan prinsip hereditas dalam mekanisme pewarisan sifat.  

    c.  Indikator  :  
1) Siswa dapat menjelaskan perbedaan penurunan sifat yang melalui kromosom autosom 

maupun kromosom sexs (terpaut X atau terpaut Y). 
2) Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kasus atau sifat-sifat manusia yang 

diturunkan. 
3) Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara mempelajari pola pewarisan sifat pada 

manusia. 
4) Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri cacat, penyakit, kelaianan bawaan pada manusia 

dan pola pewarisannya. 
5) Siswa dapat menjelaskan sebab-sebab Fragile X Syndrome 
6) Siswa dapat menjelaskan pola pewarisan Fragile X Syndrome   
7) Siswa dapat menyebutkan fakta-fakta hasil penelitian.  
8) Siswa dapat menentukan genotip gen tunagrahita berdasarkan peta silsilah 

 
d. Kegiatan Pembelajaran  

1.  Kegiatan belajar I :  
 - pemahaman materi dan mengerjakan soal latihan tentang kromosom, penurunan 

sifat yang melalui kromosom autosom maupun kromosom sexs ( terpaut X atau 
terpaut Y ). 

 
2.  Kegiatan belajar II  :  
 -  pemahaman materi dan mengerjakan soal latihan tentang penyebab   
 Fragile X Syndrome dan pola pewarisannya. 
3. Kegiatan belajar III :  
 - diskusi dan mengerjakan soal latihan tentang studi kasus : pewarisan gen  tunagrahita 

(retardasi mental) di dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul.   
e. Evaluasi kegiatan pembelajaran  

Evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah evaluasi atau pengukuran terhadap 
pencapaian pemahaman konsep yang diajarkan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mempergunakan sejumlah butir soal tes formatif. Siswa dinyatakan berhasil 
menguasai materi jika telah mampu menyelesaikan 80% soal-soal tes formatif dengan 
benar.  

 
7. Keterbacaan Modul Pembelajaran Biologi Materi Hereditas pada Manusia.  

Tingkat penguasaan materi siswa terhadap modul termasuk kategori sedang yaitu dengan 
rata-rata sebesar 77,9 %. Tanggapan siswa terhadap modul menunjukkan rata-rata 74,64 % siswa 
menyatakan positif, 25,36 % siswa menyatakan netral dan 0% siswa menyatakan negatif terhadap 
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modul. Hal ini berarti modul yang diujicobakan sudah mempunyai tingkat keterbacaan yang cukup 
baik. Beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan masukan dari siswa yang mengerjakan 
modul antara lain : gambar, kesulitan soal latihan, keluasan materi pada kegiatan I dan uraian 
materi pada kegiatan II dan III..   

Gambar yang terdapat dalam modul dirasa masih belum jelas karena belum berwarna dan 
kurang menarik. Sebagian besar siswa menyatakan netral ( kurang jelas ) sehingga dalam modul 
yang telah direvisi sudah diganti dengan gambar yang berwarna dan cukup jelas. Tetapi ada 
beberapa gambar yang dihilangkan karena justru menimbulkan miskonsepsi karena tidak jelas.  

Sedangkan untuk soal-soal latihan, siswa merasa kesulitan untuk menjawab karena ada 
beberapa masukan bahwa pilihan jawaban soal cukup membingungkan dan siswa banyak yang 
terjebak, karena tidak benar-benar memperhatikan soal. Hal ini juga tidak lepas dari kesalahan 
dalam pembuatan soal. Ada beberapa soal yang menggunakan kata ”kecuali ” tetapi dalam soal 
tersebut tidak digaris bawah atau dicetak tebal atau miring. Selain itu ada pula masukan oleh para 
ahli bahwa bentuk latihan I, II, dan III seharusnya tidak sama dengan tes formatif. Latihan dalam 
modul pembelajaran dalam hal ini sebaiknya diwujudkan dalam soal yang bertujuan untuk 
pemahaman konsep materi telah disajikan dan tidak berfungsi sebagai evaluasi. Oleh karena itu, 
model latihan telah diubah dalam bentuk soal essay semua. 

Hal yang menyebabkan sebagian besar siswa menyatakan netral tentang keluasan materi 
yang disajikan adalah kesalahan persepsi siswa tentang keluasan materi yang dimaksud dalam 
angket. Siswa mengganggap keluasan materi berarti materi tersebut mencakup banyak hal yang 
meliputi materi hereditas pada manusia secara keseluruhan tidak hanya gen-gen terpaut kromosom 
tubuh atau kelamin dan pewarisan tunagrahita. Keluasan materi yang dimaksud dalam angket 
adalah materi tersebut mencakup dengan hal lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti 
penyakit dan transfusi darah.  

Uraian materi pada kegiatan belajar II dirasa kurang jelas karena merupakan hal yang baru 
bagi siswa dan siswa masih bingung tentang pola pewarisan gen tuna grahita. Menurut hasil 
wawancara dengan sebagian siswa, mereka bingung dengan perbedaan fenotip yang muncul pada 
genotip XGX. Selain itu mereka juga kurang paham tentang struktur kromosom dan gen itu sendiri, 
karena dalam kegiatan belajar II dan III kajiannya telah sampai ke ranah molekuler. Sebenarnya, 
sebelum belajar genetika para siswa harus mengerti dan paham lebih dahulu tentang gen dan 
kromosom. Oleh karena itu dalam modul ini perlu adanya uraian materi tentang struktur gen dan 
kromosom di awal kegiatan belajar I. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Persentase jumlah penderita tunagrahita di Dusun Karang Poh, Semin, Gunung Kidul 
adalah 3,45%  

2. Pola pewarisan  gen tunagrahita (retardasi mental) di dusun Karang Poh, Semin, Gunung 
Kidul termasuk gen terpaut X dominan tidak penuh.  

3. Hasil penelitian ini setelah dianalisis potensinya berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan dan hasil ujicoba terbatas, dapat dijadikan bahan ajar genetika materi hereditas 
pada manusia untuk siswa SMA kelas XII dalam bentuk modul pembelajaran.  
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