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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pewarisan obesitas dalam keluarga, 

sebagai salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam mata kuliah Genetika Dasar, 

agar mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan pewarisan sifat makhluk hidup, 

khususnya pada manusia. 

 

 Penelitian bersifat deskriptif dengan rancangan cross sectional. Dilaksanakan pada 

keluarga yang mengalami obesitas dengan IMT ≥ 25.  Tahap berikut penelitian adalah 

penyusunan hand out tentang pewarisan sifat obesitas berbasis hasil penelitian. Populasi 

adalah keluarga penderita obesitas dengan IMT ≥ 25 yang bersedia menjadi responden 

penelitian, dengan syarat memiliki keluarga yang obesitas pada tiga generasi P, F1 dan F2.  

Teknik Sampling menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan 

meliputi ; umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan. Tahap evaluasi hand out 

dilakukan uji kelayakan produk hand out yang dilakukan oleh mahasiswa pengguna produk 

hand out yang memberi masukkan, meliputi tiga aspek : materi, penyajian materi dan 

bahasa & keterbacaan. Revisi produk hand out setelah mendapatkan masukkan melalui 

angket semantik pada tahap uji kelayakan terbatas. 

 

Hasil penelitian dari observasi dengan anggota keluarga obesitas menyimpulkan 

bahwa sifat gen obesitas adalah autosom dominan yang ekspresinya juga ada peranan 

faktor lingkungan. Dari hasil penelitian pewarisan obesitas telah dapat tersusun hand out 

yang dari hasil uji coba rata-rata dinyatakan dalam dalam katagori baik, untuk aspek 

Materi, Penyajian dan Bahasa & Keterbacaan. 

 

 

Kata Kunci : faktor resiko dan pewarisan obesitas, bahan ajar 

 
 

PENDAHULUAN 

 Matakuliah Genetika Dasar pada umumnya merupakan matakuliah wajib pada 

fakultas atau jurusan . Salah satu kompetisi yang dikembangkan dalam perkuliahan ini 

adalah mahasiswa mampu menganalisis persoalan-persoalan pewarisan sifat pada makhluk 
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hidup.  Obyek yang dipelajari meliputi tumbuhan, hewan dan manusia.  Hingga saat ini 

untuk membahas persoalan pewarisan sifat pada manusia masih terkendala oleh 

terbatasnya buku sumber maupun journal hasil penelitian lokal yang mengangkat persoalan 

pewarisan penyakit degeneratif metabolik pada manusia. Hal ini mungkin terkait dengan 

sulitnya dan mahalnya biaya untuk menggunakan manusia sebagai obyek belajar genetika 

dibandingkan dengan obyek mikroorganisme, tumbuhan dan hewan.  

 Hakekat penyiapan bahan ajar selain memperhatikan karakteristik materi dan 

subyek belajar, juga diupayakan dapat mencakup semua obyek serta menyesuaikan dengan 

lingkup persoalan terkini yang ada tersedia di dekat atau di lingkungan sekitar. Perlu 

pengalaman empirik bagi mahasiswa agar konsep-konsep genetika yang mengedepankan 

proses sains dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  Untuk mendapatkan bahan ajar 

dengan persoalan terkini dan berasal dari lingkungan setempat maka diperlukan dukungan 

hasil penelitian.  Hasil identifikasi dari beberapa jenis penyakit degeneratif metabolik 

ternyata obesitas sangat potensial untuk diangkat dalam suatu penelitian dikaji dari aspek 

genetika dan selanjutnya hasilnya disusun menjadi bahan ajar.  Bahan ajar berbentuk hand-

out memberi kontribusi nyata dalam hal penghematan waktu dan memposisikan dosen 

sebagai fasilitator sehingga diharapkan proses pembelajaran atau perkuliahan lebih efisien 

dan efektif. 

 Obesitas merupakan keadaan tubuh yang ditandai dengan adanya kelebihan berat 

badan seseorang dan keadaan ini bisa sebagai ancaman bagi kesehatan, karena dapat 

memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan yang ke depan dapat mengganggu 

produktifitas kerja serta menurunkan kualitas sumber daya manusia. Hasil survey 

kesehatan rumah tangga di Indonesia tahun 2001 menunjukkan hasil prevalensi obesitas 
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atau gemuk sekali dengan Indeks Masa Tubuh (IMT) > 30 mencapai 3,7% wanita dan 

1,1% laki-laki untuk kelompok umur 15 – 65 tahun.  (Misnadiarly, 2007) 

 Beberapa penelitian obesitas lebih memfokuskan kejadian tersebut dengan potensi 

gangguan penyakit yang ditimbulkannya.  Adapun kejadian obesitas ditinjau dari faktor 

resiko dan pewarisan sifat / genetik belum banyak diteliti. Padahal konsep tersebut sangat 

diperlukan untuk membahas salah satu pokok bahasan pada perkuliahan Genetika Dasar. 

Melalui persoalan-persoalan yang langsung dapat diobservasi pada masyarakat sekeliling 

subyek belajar, maka diharapkan mahasiswa subyek belajar akan memperoleh pengalaman 

empirik yang sangat berharga untuk memecahkan persoalan sehari-hari menggunakan 

konsep pewarisan sifat pada manusia.  Dengan disusunnya hand-out dapat membuat 

perkuliahan efektif dan efisien, lebih berkualitas proses perkuliahannya, serta lebih 

bermakna bagi mahasiswa. 

 Bertitik tolak dari fenomena tersebut di atas dan untuk dapat mengatasi kendala 

tersebut, maka sangat diperlukan penelitian penyusunan bahan ajar berbasis penelitian 

tentang faktor resiko dan pewarisan sifat pada manusia melalui kasus obesitas. 

Pemanfaatan bahan ajar berbasis hasil penelitian tentang faktor resiko dan pewarisan sifat 

pada manusia karena adanya kendala belum tersedianya hasil penelitian yang dibutuhkan, 

maka perlu segera dicarikan alternatif jalan keluarnya.  Dari berbagai sumber pustaka dan 

journal hasil penelitian saat ini kebanyakan masih mengedepankan contoh-contoh 

persoalan yang obyeknya tumbuhan dan hewan.  Selain terbatasnya obyek manusia dalam 

pewarisan sifat, juga sumber-sumber tersebut banyak menyajikan contoh persoalan dari 

lingkungan luar Indonesia dan belum memfokuskan pada obyek dan persoalan-persoalan 

aktual yang kesehariannya ada di dekat atau di sekeliling mahasiswa.  Pola pewarisan 

penyakit degeneratif metabolik seperti obesitas belum banyak dibahas di berbagai buku 
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dan journal hasil penelitian sebagai contoh persoalan dalam pokok bahasan tersebut.  

Terbatasnya bahan ajar tersebut dapat menyulitkan mahasiswa karena konsep yang 

ditemukan kurang komprehensip. 

 Obesitas merupakan salah satu kelainan metabolik di dalam tubuh berupa 

akumulasi lemak tubuh yang berlebihan, yang ditandai dengan adanya kelebihan berat 

badan seseorang.  Kegemukan atau obesitas nerupakan masalah kesehatan yang banyak 

ditemuai di seluruh dunia.  Seseorang dikatakan obesitas bila batas ambang IMT sebagai 

berikut : 

 

Kategori IMT 

Kurus 
Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 

Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,4 

N o r m a l 18,5 – 25,0 

Gemuk 
Kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 – 27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat > 27,0 

 

 Menurut Misnadiarly (2007) ada beberapa faktor yang diketahui merupakan 

penyebab timbulnya obesitas pada seseorang, yaitu :  umur, jenis kelamin, tingkat sosial, 

aktifitas fisik, kebiasaan makan, faktor psikologis dan faktor genetis. Secara garis besar 

obesitas dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal (http://id.wikipedia. 

org/wiki/Diet, http://id.wikipedia.org/wiki/Obesitas). 

 Obesitas yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar tubuh, misalnya keinginan 

makan yang berlebihan dan faktor emosi. Beberapa ahli menilai bahwa kebiasaan hidup 

dan pola makan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi berat badan. 

Seseorang dapat dengan mudah menurunkan berat badannya tanpa perlu mengkonsumsi 

obat-obatan pembakar lemak dan semacamnya dengan meningkatkan aktivitas fisik serta 

http://id.wikipedia/
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mengurangi asupan makanan ke dalam tubuhnya.  Jika kalori masuk lebih besar dari kalori 

keluar, maka sisa kalori akan disimpan di dalam tubuh.  Jika kalori masuk lebih sedikit dari 

kalori yang keluar, maka simpanan kalori yang berupa lemak akan digunakan untuk 

menutupi defisit energi.   

 Faktor Internal yang bertanggung jawab terhadap massa tubuh adalah suatu faktor 

yang tidak dapat dikendalikan secara sadar oleh orang-orang yang bersangkutan, yaitu 

diantaranya faktor genetik.  Ada beberapa gen yang berperan sebagai penyebab obesitas, 

yaitu gen INSIG2, bertanggung jawab dalam menghambat sintesis asam lemak dan 

kolesterol, gen FTO yang terdapat pada kromosom 16 manusia, aktif di hypothalamus, satu 

bagian otak yang penting dalam pengendalian rasa lapar, dan gen lain yang juga penting 

adalah gen Obesitas, menyandi protein leptin, yaitu hormon yang diproduksi oleh adiposit 

(sel lemak), gen ini terdapat pada kromosom ke 7. Hormon ini mengontrol nafsu makan 

serta mengatur proses pembakaran lemak dalam tubuh. Leptin dikeluarkan ke dalam 

peredaran darah. Saat leptin mengikat reseptor leptin yang berada di otak, terjadi proses 

penghambatan pengeluaran neuropeptida Y, yang berpengaruh pada peningkatan nafsu 

makan. Bila tidak ada leptin nafsu makan menjadi tidak terkontrol. 

Gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat berhubungan dengan terjadinya 

kegemukan diperkirakan karena aktifitas Lipoprotein lipase (LPL), yaitu enzim yang 

terdapat pada dinding sel lemak yang ikut menentukan kecepatan peningkatan cadangan 

lemak dalam sel-sel lemak. Pada orang obesitas diduga aktifitas LPL jaringan lemak 

meningkat (Laurentia, 2004).  

 Glycemic Index (GI) berhubungan dengan makanan yang mengandung karbohidrat 

yang nantinya akan diurai menjadi glukosa sebagai sumber energi. Penyerapan glukosa ke 

dalam darah menyebabkan kadar gula di dalam darah meningkat (hiperglycemia), dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromosom_16&action=edit&redlink=1
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menyebabkan daya tahan pankreas menurun dan tidak berfungsi normal. Akibatnya, pada 

saat tubuh mengkonsumsi makanan glycemia tinggi, pankreas memproduksi insulin dalam 

jumlah yang sangat berlebihan (hyperinsulinism) dan kadar glukosa di dalam darah jatuh 

dibawah kadar normal. Tubuh akan cepat merasa lapar dan ada kecenderungan untuk 

mengkonsumsi makanan kembali. Apabila hal ini terulang terus menerus, timbunan lemak 

akan semakin menumpuk, menjadi abnormal dan menyebabkan obesitas.  

(http://www.tropicanaslim.com/health-info-obesitas2.html).  

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pewarisan sifat gen obesitas dalam 

keluarga dan menyusun hand-out untuk perkuliahan Genetika Dasar pokok bahasan 

pewarisan sifat obesitas dalam keluarga yang berbasis hasil penelitian dari muatan lokal. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan rancangan cross sectional (Watik 

Pratiknya, 1993). Penelitian dilaksanakan pada keluarga yang mengalami obesitas dengan 

IMT ≥ 25.  Untuk tahap berikutnya penyusunan hand out tentang pewarisan sifat obesitas 

berbasis hasil penelitian tersebut di atas. 

 Populasi adalah keluarga dari penderita obesitas denganIMT ≥ 25 yang bersedia 

menjadi responden penelitian. Sampel adalah keluarga dari penderita obesitas denganIMT 

≥ 25 yang bersedia menjadi responden penelitian dengan syarat memiliki keluarga yang 

obesitas pada tiga generasi P, F1 dan F2.  Sampel sejumlah lima keluarga masing-masing 

tiga generasi.  Teknik Sampling menggunakan teknik purposive sampling.  

 Data karakteristik responden dari P, F1 dan F2 yang dikumpulkan meliputi :  umur, 

jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan.  Seleksi materi berdasarkan fakta dan konsep 

yang diperoleh dari hasil penelitian pewarisan obesitas untuk penyusunan hand out 

perkuliahan Genetika Dasar.  
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 Tahap evaluasi hand out yaitu dengan melakukan uji kelayakan produk hand out 

yang dilakukan oleh mahasiswa pengguna produk hand out yang memberi masukkan 

kepada hand out yang telah tersusun, meliputi tiga aspek, materi, penyajian materi, bahasa 

dan keterbacaan.  Revisi produk hand out dilakukan setelah mendapatkan masukkan 

melalui angket semantik pada tahap uji kelayakan terbatas seperti tersebut di atas.  

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Instrumen untuk mengungkap faktor resiko obesitas dan pewarisannya pada tiga 

generasi menggunakan angket  

b. Instrumen batas ambang IMT untuk menentukan katagori obesitas menurut DepKes RI 

1998 

Untuk uji coba penyusunan hand out perkuliahan genetika dasar menggunakan 

instrumen uji kelayakan yang berupa angket meliputi empat aspek yang dimodifikasi dari 

Standard Penelitian Buku Pelajaran Sains (Depdiknas, 2003) 

 Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dihitung secara kwantitatif 

dengan prosentase.  Analisis data skor bahan ajar menggunakan langkah sebagai berikut : 

 a. Pengubahan nilai kwalitatif menjadi kwantitatif dengan ketentuan, SK (sangat 

kurang) = 1,  K (kurang) = 2, B (baik) = 3, SB (sangat baik) = 4 

 b. Rekapitulasi penilaian dari mahasiswa pengguna hand out Genetika Dasar 

 c. Pengubahan nilai setiap kriteria keseluruhan soal latihan menjadi nilai kwalitatif  

yang dihitung dari harga Mean ideal dan standard deviasi 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil antrometri BB dan TB dan Indeks Masa Tubuh (IMT) dari individu obesitas 

dalam keluarga dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 5 
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  Tabel 1. Hasil Pengukuran TB dan BB pada Individu Obesitas di Keluarga 1 

Urutan 

dalam 

keluarga 

Jenis Kelamin 
Kode 

Pedigri 

*) 

TB (m) BB 

(kg) 

IMT 

Nenek Perempuan I.1 1,56 68 27,9 

Kakek Laki-laki I.2 1,67 80 28,7 

Anak 1 Perempuan II.2 1,56 68 27,9 

Anak 2 Laki-laki II.3 1,62 72 27,4 

Anak 3 Perempuan II.6 1,59 69 27,3 

Anak 4 Perempuan II.7 1,58 69 27,6 

Anak 5 Perempuan II.9 1,59 70 27,7 

Cucu1 Perempuan III.1 1,55 65 27,1 

Cucu2 Laki-laki III.2 1,48 61 27,8 

Cucu 3 Perempuan III.3 1,40 54 27,6 

Cucu 5 Perempuan III.5 1,56 66 27,1 

Cucu 6 Perempuan III.6 1,40 56 28,6 

*)  Keterangan : Kode pedigri lihat pada gambar Analisis Pedigri 

Tabel 2. Hasil Pengukuran TB dan BB pada Individu Obesitas di Keluarga 2 

Urutan 

dalam 

keluarga 

Jenis Kelamin 
Kode 

Pedigri 

*) 

TB (m) BB 

(kg) 

IMT 

Nenek Perempuan I.1 1,52 64 27,7 

Anak 1 Perempuan II.1 1,60 70 27,3 

Anak 3 Perempuan II.5 1,55 65 27,1 

Cucu Perempuan III.3 1,56 66 27,1 

*) Keterangan : Kode pedigri lihat pada gambar Analisis Pedigri 

 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran TB dan BB pada Individu Obesitas di Keluarga 3 

Urutan 

dalam 

keluarga 

Jenis Kelamin 
Kode 

Pedigri 

*) 

TB (m) BB 

(kg) 

IMT 

Nenek Perempuan I.1 1,56 78 32,1 

Menantu 1 Perempuan II.1 1.62 72 27,4 

Anak 4 Perempuan II.7 1,58 70 28,0 

Anak 5 Laki-laki II.9 1,80 90 27,8 
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Anak 6 Perempuan II.11 1,64 90 33,5 

Cucu 2 Perempuan III.2 1,52 64 27,7 

Cucu 8 Laki-laki III.8 1,12 34 27,1 

*) Keterangan : Kode pedigri lihat pada gambar Analisis Pedigri 

 

 

Tabel 4. Hasil Pengukuran TB dan BB pada Individu Obesitas di Keluarga 4 

Urutan 

dalam 

keluarga 

Jenis Kelamin 
Kode 

Pedigri 

*) 

TB (m) BB 

(kg) 

IMT 

Nenek Perempuan I.1 1,54 70 29,5 

Anak 2 Perempuan II.3 1,50 70 31,1 

Anak 4 Perempuan II.7 1,49 68 30,6 

Anak 5 Perempuan II.9 1,50 68 30,2 

Cucu 11 Laki-laki III.11 1,70 83 28,7 

*) Keterangan : Kode pedigri lihat pada gambar Analisis Pedigri 

 

 

Tabel 5. Hasil Pengukuran TB dan BB pada Individu Obesitas di Keluarga 5 

Urutan 

dalam 

keluarga 

Jenis Kelamin 
Kode 

Pedigri 

*) 

TB (m) BB 

(kg) 

IMT 

Kakek Laki-laki I.2 1,68 85 30,1 

*) Keterangan : Kode pedigri lihat pada gambar Analisis Pedigri 

Analisis pewarisan sifat obesitas dalam keluarga dapat dilihat pada pedigri gambar 1 

sampai dengan gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian Teknologi, MIPA dan Pendidikan Vokasi 
279 

1.  Keluarga 1 

  I                                                  BB                        Bb 

                                                                          1                  2    

 

           

II 

              1                 2           3                4            5                  6          7             8            9             10  
            bb           BB/Bb  BB/Bb            bb          bb            BB/Bb  BB/Bb     BB/Bb    BB/Bb      BB/BB  
 

 

III                
                        1                             2                    3                     4                                   5                    6 
                       Bb                          Bb                  Bb                   bb                             BB/Bb           BB/Bb 

 

Gambar 1. Peta Silsilah Keluarga 1 
 
 

2.  Keluarga 2 

 

I                                                         Bb                             bb    
 
                                                                               1                   2 

 

 

II 

                                           1                                   2                 3                       4                   5 
                                   Bb                                    bb                bb                    bb                Bb        

 
III                               

                                              
                                                                              1                      2                              3          
                                                                              bb                  bb                            Bb  

             Gambar 2. Peta Silsilah Keluarga 2 
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3. Keluarga 3 

 
I                                                         Bb                             bb 

 
                                                                               1                   2 

 

 

II 

            
                   1              2         3            4          5           6         7           8           9            10       11         12  
                   Bb           bb       bb         bb         bb        bb        Bb        bb          Bb          bb       Bb         bb  

 
                               

 

III          
                   1            2            3          4        5           6         7                                  8                  9         10 
                  bb          Bb         bb        bb       bb        bb      bb                                  Bb              bb         bb  

 
Gambar 3. Peta Silsilah Keluarga 3 

 
 

 

4.  Keluarga 4 

I                                                             Bb                           bb  
 
                                                                       1                   2 

 

 

II 

                 1             2                3             4                        5             6               7            8          9         10 
                 bb          bb             Bb           bb                       bb           bb            Bb          bb        Bb        bb    

 
 
III                               

         
      
            1        2       3         4        5       6          7        8       9       10      11       12              13 
            bb        bb      bb        bb       bb     bb          bb       bb       bb       bb      Bb        bb                bb 

 
Gambar 4. Peta Silsilah Keluarga 4 
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5.  Keluarga 5 

I                                                         bb                              Bb 

 

                                                                         1              2 

 

II 

                                                                          1                 2       
                                                           bb                    bb 
                                                            
 
                               

III                                                

                                                  
                                                                 1              2                3             4   
                                                                        bb             bb                bb            bb  

 

                                Gambar 5. Peta Silsilah Keluarga 5 

 

Keterangan untuk simbol-simbol pada gambar pedigri adalah sebagai berikut : 

Keterangan : 

 
 

 

 

 Hasil uji coba hand out dari hasil penelitian pewarisan obesitas dalam keluarga 

sebagai bahan ajar mata kuliah Genetika Dasar dapat dilihat pada tabel 6. 

      Tabel  6.  Hasil Ujicoba  Handout Pada 10 mhsw Jurdik Biologi FMIPA UNY 

 

No Aspek 
Jumlah skor piilihan 

Katagor

i 

Keteranga

n 

(jmlh 

kriteria 

SK K C B SB 

1 Materi 0 2 135 456 200 Baik 20 

2 Penyajian 0 12 66 276 115 Baik 12 

3 Bahasa & 

Keterbacaan 

0 12 54 212 15 Baik 8 

 

        =  Wanita normal 

=  Wanita obesitas 

   = Laki-laki normal 

 

  

 = kembar wanita obesitas  
 = Laki-laki 
obesitas  
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Mencermati tabel 6 di atas ke 3 aspek dari handout  Pewarisan MK Genetika Dasar 

pada 10 mhsw Jurdik Biologi FMIPA UNY yang mencakup aspek Materi, Penyajian dan 

Bahasa dan Keterbacaan, ketiga-tiganya berada secara keseluruhan adalah pada katagori 

baik.  Namun ada saran-saran dari para mahasiswa tentang tampilan handout yaitu perlu 

ditambah gambar-gambar yang mendukung agar lebih menarik. Bahasa asing perlu 

diperjelas khususnya kalimat-kalimat yang susah dipahami . Informasi yang disajikan dan 

contoh-contoh kurang banyak.   Tampilan eksternal buku, yaitu cover dan penjilidan 

kurang menarik. Diagram pedigri perlu diberi penjelasan ringkas, namun secara 

keseluruhan para mahasiswa menyatakan bahwa handout tersebut  sangat jelas konsep-

konsep tentang pewarisan sifat obesitas pada 3 generasi 

Hasil analisis tanggapan 10 mahasiswa tentang materi kualitas hand out hasil 

penelitian pewarisan obesitas dalam keluarga sebagai bahan ajar mata kuliah Genetika 

Dasar, ada 18 dari 20 item (90%) pada umumnya dalam  katagori baik. . Adapun 2 item  

dari 20 item (10%) untuk kriteria keakuratan materi yaitu kebenaran konsep yang disajikan 

dan criteria sifat materi yang dapat mengembangkan ketrampilan dan kemampuan berfikir 

khususnya pengembangan  kreatifitas berada pada katagori sangat baik. Hal itu sesuai 

dengan karakteristik untuk syarat bahan ajar antara lain menimbulkan minat baca dan 

struktur berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, serta 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih  (Ismaniati, 2006) 

Dari aspek penyajian hand out, ada 3 item dari 12 1tem (25%)  yaitu,  Penjelasan 

Materi,  Upaya menarik minat membaca dan Gambar sesuai konsep dinyatakan dalam 

katagori sangat baik .  Adapun 1 item  (8,33%), yaitu saduran, cuplikan dan kutipan 

mencantumkan sumbernya dengan jelas untuk kriteria memperhatikan kode etik dan hak 

cipta dinyatakan dalam katagori cukup, artinya item tersebut perlu menjadi perhatian untuk 



Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian Teknologi, MIPA dan Pendidikan Vokasi 
283 

diperbaiki.  Kriteria lainnya untuk aspek penyajian handout dinyatakan dalam katagori 

baik. 

Dari aspek kualitas hand out, hasil analisis tanggapan dari 10 mahasiswa ternyata 

untuk aspek bahasa dan keterbacaan hand out pewarisan sifat semua item pada semua 

kriteria dari 8 item  (100%) dinyatakan katagori baik  

 Berdasarkan data hasil observasi pada keluarga-keluarga dengan anggota 

keluarga obesitas dapat disimpulkan bahwa, sifat gen obesitas tersebut autosom dominan 

karena menunjukkan ciri-ciri sifat gen tersebut, yaitu : 

1. Fenotip gen tersebut terekspresi pada individu-individu yang ada di setiap generasi 

2. Pewarisan gen tersebut dari orang tua, ayah atau ibu, dapat diwariskan pada 

anaknya baik perempuan maupun laki-laki, dilihat dari ekspresi gen tersebut pada 

obesitas anak-anaknya.  Dengan kata lain, sifat gen tersebut bukan gen terpaut 

Kromosom X.  

3. Keturunan normal dari orang tua obesitas, baik dari ayah atau ibu atau keduanya, 

yang kawin dengan pasangan normal,  mempunyai keturunan yang normal juga. 

Kemungkinan mempunyai keturunan obesitas dapat terjadi apabila kawin dengan 

pasangan yang obesitas. 

 Berdasarkan data analisis pedigri keluarga 1-4 terlihat bahwa orang tua yang 

keduanya obesitas ada kecenderungan punya anak yang obesitas juga. Hal ini terlihat  pada 

keluarga 1 generasi I dimana kedua orang tua obesitas mempunyai  5 anak  semua obesitas. 

Fakta  di atas sesuai dengan penelitian Misnadiarly (2007) yang menyatakan bahwa hasil 

perkawinan dari dua orang tua yang obesitas semua menghasilkan keturunan 80 % 

obesitas. Sedangkan kalau hanya salah satu orang tuanya yang obesitas, maka anak-

anaknya kira-kira 40-50 % akan menjadi obesitas. Hasil penelitian ini mendukung 
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pendapat tersebut . Hal itu terbukti pada fakta keluarga 1 generasi II , keluarga 2 generasi I 

dan II ; keluarga 3 generasi I  dan II serta keluarga 4 generasi  I dan II. 

Fakta pada keluarga 4 generasi II dan keluarga 5 generasi I menunjukkan ada 

perkawinan antara individu obesitas dengan individu normal mendapatkan anak yang 

normal semua. Keadaan ini mungkin individu-individu tersebut membawa gen obesitas 

yang tak terekspresi karena tidak didukung lingkungan, atau kemungkinan dalam keadaan 

heterozigot, sehingga yang diturunkan bukan gen obesitas, atau individu-individu tersebut 

memang betul-betul normal karena memang tidak membawa gen obesitas. 

Gen obesitas yang tidak terekspresi kemungkinan karena adanya aktifitas fisik dan 

pengaturan kebiasaan makan berlebihan . Berdasarkan angket  aktifitas fisik  yang mereka 

lakukan untuk menurunkan berat badan adalah melakukan olah raga kebugaran tubuh. 

Pencegahan asupan nutrisi berlebih juga mereka lakukan  dengan makan makanan yang 

tidak manis (GI rendah dan tidak terlalu banyak mengandung lemak). 

 Hasil uji coba hand out kepada 10 mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah 

Genetika Dasar menunjukkan bahwa hand out dengan pokok bahasan Pewarisan Sifat 

dapat digunakan sebagai bahan ajar, karena mempunyai karakteristik di dalamnya, antara 

lain :  menimbulkan minat baca,  disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur 

berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberikan 

kesempatan mahasiswa untuk berlatih dsb (http://akhmadsudrajat.wordpress.com-bahan-

ajar/). 

Kesimpulan  

 Berdasarkan data hasil observasi pada keluarga-keluarga dengan anggota keluarga 

obesitas dapat disimpulkan : 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com-bahan-ajar/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com-bahan-ajar/
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 1. Sifat gen obesitas adalah autosom dominan dan ekspresi gen tersebut dapat juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik ataupun asupan nutrisi 

 2. Hand out pokok bahasan Pewarisan Sifat Obesitas untuk perkuliahan Genetika 

Dasar telah tersusun dan hasil uji coba dinyatakan rata-rata dalam katagori baik 

untuk aspek Materi, Penyajian dan Bahasa & Keterbacaan.  
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