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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat gen dan pola pewarisan 

penyakit hipertensi, yang banyak diderita orang-orang di sekitar kita.  Pengamatan 

langsung terhadap obyek genetik akan memberikan pengalaman berharga yang lebih 

jelas terhadap pola pewarisan suatu sifat, sehingga dapat dipakai sebagai sumber belajar 

genetika. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Subjek penelitian adalah 

keluarga yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi, yang dapat dilacak sampai tiga 

generasi. Data keluarga dengan penyakit hipertensi diperoleh dari Puskesmas, di 

kabupaten Sleman dan Wonosari. Data yang diperoleh disusun dalam pedigri (peta 

silsilah), untuk mengetahui pola pewarisannya dan sifat gen yang menyebabkan 

hipertensi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gen penyebab hipertensi bersifat dominan, bukan resesif.  Individu 

hipertensi ada di setiap generasi dan keturunan yang tidak mewarisi hipertensi akan 

mempunyai keturunan yang tidak hipertensi juga. Pewarisan hipertensi bukan bersifat 

X-linked, yaitu gen yang terdapat pada kromosom kelamin, karena baik ayah atau ibu, 

dapat mewariskannya baik pada keturunan laki-laki maupun perempuan. Hasil 

penelitian dapat sebagai sumber belajar genetika untuk pokok bahasan Pewarisan Sifat.  

  
Kata kunci: pola pewarisan hipertensi, sumber belajar genetika 

 
 

PENDAHULUAN 
Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obyek dan persoalan gejala alam. 

Semua benda dan kejadian di alam merupakan sasaran yang dapat dipelajari dalam biologi. Proses 

belajar biologi menurut Collete dalam Djohar (1987) adalah bahwa di dalam belajar sains 

diperlukan sebuah 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.  

Belajar berdasarkan masalah yang nyata akan memberikan pengalaman yang tinggi kepada 

anak didik. Bahan pelajaran yang ada saat ini tidak semuanya memuat masalah-masalah yang nyata 

yang bisa diamati oleh anak didik.  Perlu pengalaman empirik bagi calon guru atau siswa agar 

konsep tentang Biologi, khususnya Genetika dapat mengedepankan proses sains, supaya konsep itu 

bisa diterima oleh subyek belajar secara utuh. 

Proses belajar 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 pengalaman kepada subyek belajar untuk 

melakukan interaksi dengan obyek belajar secara mandiri, sehingga dapat mengeksplorasi dan 

menemukan konsep. 

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 (Mulyana, 2002). Pengembangan sumber belajar 

biologi merupakann suatu keharusan dalam sistem pembelajaran yang berkembang saat ini 

(Suhardi, 2002). Syarat-syarat sumber belajar antara lain : kejelasan potensi, kesesuaian dengan 

tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman 

eksplorasi dan kejelasan perolehan yang diharapkan  (Djohar, 1987). 
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Secara umum manfaat sumber belajar adalah dapat : 

1. memberkan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta didik 

2. menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung 

3. menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas 

4. memberikan informasi akurat dan terbaru 

5. membantu memecahkan masalah pendidikan 

6. memberikan motivasi positif bagi peserta didik 

7. merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut 

(Mulyana, 2002). 

 

Sumber pengetahuan tentang penyakit pada manusia belum banyak dikembangkan dalam 

buku-buku sumber biologi.  Beberapa penyakit  khususnya penyakit degeneratif yang merupakan 

penyakit keturunan dapat dipakai sebagai sumber belajar materi pembelajaran biologi khususnya 

genetika. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang banyak dijumpai di sekitar 

kita.   

Kebanyakan penyakit warisan menunjukkan beberapa keanekaragaman dalam 

perwujudannya yang dapat disebabkan oleh genetik maupun nongenetik. Penyakit degeneratif dan 

kelainan metabolik merupakan penyakit bawaan  yang  sekarang makin banyak dijumpai di sekitar 

kita.  Hal ini karena perubahan gaya hidup dan komposisi zat gizi dalam makanan dari karbohidrat 

yang dominan menjadi lemak tinggi. Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

menunjukkan penderit penyakit kardiovaskuler dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu tahun 

1986, 1992 dan 1995 sebesar 9,7%; 16,4 %; dan 24,5 %. Bahkan pada tahun 1995 penyakit 

kardiovaskuler ini menjadi penyebab kematian tertinggi. Penyakit tersebut timbul karena berbagai 

resiko, seperti kebiasaan merokok, hipertensi, dislipidemia, DM, usia lanjut dan riwayat keluarga. 

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah melebihi batas 

normal yang disimpulkan dari dua kali pengukuran tekanan darah di waktu yang berbeda. Batas 

tekanan darah normal bervariasi sesuai dengan usia. Derajat hipertensi dapat dibagi menjadi ringan, 

sedang, dan berat. Pembagian tersebut digunakan untuk menentukan intervensi yang akan 

digunakan. Semua tingkat hipertensi membutuhkan penanganan yang komprehensif, bukan 

mengandalkan pengobatan medis semata. Intervensi dalam hal gizi dan olah tubuh juga memegang 

peranan yang penting. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, 

data-data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menjadi menyebab terjadinya 

hipertensi.  

Kasus-kasus penyakit genetik yang ada di sekitar kita sangat menarik untuk dipelajari 

sebagai sumber belajar genetika. Kebanyakan penyakit warisan menunjukkan beberapa 

keanekaragaman dalam perwujudannya yang timbul sekaligus dari penyebab genetik dan non 

genetik. Diantara beberapa penyakit yang sejauh ini telah diketahui sifatnya, lebih dari 50% 

dikelompokkan sebagai penyakit autosom dominan, sekitar 40% penyakit autosom resesif, sisanya 

sekitar 8% penyakit yang disebabkan gen yang terkait pada kromosom X.  Belum diketahui adanya 

penyakit yang diakibatkan oleh gen abnormal yang terdapat pada kromosom Y. 

Penyakit autosom dominan umumnya diderita secara klinis oleh individu dalam kondisi 

heterozigot. Sangat jarang dalam keadaan homozigot dan apabila hal ini terjadi dapat diduga 

gangguan klinis yang diderita sangat parah atau mungkin bersifat mematikan pada awal kehidupan.  

Penyakit autosom resesif diderita secara klinis dalam keadaan homozigot. Kedua gen abnormal 

diperoleh dari kedua orang tuanya. Penyakit yang disebabkan karena gen terkait kromosom X 

banyak terjadi pada laki-laki. Laki-laki yang hanya memiliki satu kromosom X, kalau membawa 

gen abnormal akan menunjukkan kelainan.  Wanita yang memilikki dua kromosom X, akan 

memperlihatkan kelainan apabila kedua kromosomnya abnormal.  

Penyakit degeneratif seperti hipertensi merupakan contoh penyakit keturunan yang saat ini 

banyak dijumpai di sekitar kita. Hipertensi belum diketahui pasti penyebabnya, data-data penelitian 

mengemukakan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor-faktor 

tersebut adalah faktor keturunan, ciri perseorangan, kebiasaan hidup dan juga stress atau 

ketegangan jiwa. 

Hipertensi selain disebabkan oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh umur, jenis 

kelamin, dan ras. Ada sekitar duapuluh sampai limapuluh gen yang mengatur tekanan darah, 
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diantaranya adalah gen yang mengkode angiotensinogen, suatu protein yang jumlah meningkat 

pada penderita hipertensi.  Protein ini berperan dalam sistem pembuluh darah dan keseimbangan 

cairan tubuh. Variasi dari gen ini banyak terdapat pada orang-orang hipertensi. Stress dan faktor 

lingkungan juga dapat menyebabkan hipertensi, tetapi hipertensi yang disebabkan faktor genetik 

lebih memerlukan perhatian yang khusus (Lewis, 1999). Umur mempunyai peranan penting 

sebagai penyebab hipertensi. Atheroclerosis atau arteriosclerosis adalah akumulasi masa lemak 

pada bagian dalam pembuluh darah yang biasanya sudah dimulai sejak umur dewasa sampai paruh 

umur tanpa menimbulkan gejala. Atheroclerosis cenderung terdapat pada orang dengan hipertensi.  

Pada beberapa keluarga atherochlorosis merupakan kondisi yang diturunkan, seperti halnya 

hypercholesterolemia. Untuk mengatasi Atheroclerosis, khususnya bagi yang mempunyai riwayat 

keturunan hipertensi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung rendah lemak 

jenuh, rendah kolesterol dan banyak mengkonsumsi sayuran dan buah (Mader, 1998).   

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  Bagaimana sifat gen dan pola pewarisan penyakit hipertensi dan apakah pola 

pewarisan penyakit hipertensi ini dapat dipakai sebagai sumber belajar genetika?  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sifat gen dan pola pewarisan penyakit hipertensi 

dan untuk mengetahui apakah pola pewarisan penyakit hipertensi ini dapat dipakai sebagai sumber 

belajar genetika 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Populasi penelitian adalah penderita 

penyakit hipertensi yang terdapat di Puskesmas kabupaten Sleman dan Wonosari.  Sampel yang 

diambil adalah penderita hipertensi yang dapat dilacak hingga tiga generasi. Data yang diperoleh 

disusun dalam pedigri (peta silsilah), untuk mengetahui pola pewarisannya dan sifat gen yang 

menyebabkan hipertensi. Teknik analisa yang dipergunakan adalah deskriptif.  

Instrumen penelitian meliputi daftar pertanyaan tentang gejala penyakit hipertensi, riwayat 

penyakit, anggota keluarga yang mepunyai gejala penyakit hipertensi, dan pertanyaan lain yang 

terkait. Sampel ditentukan setelah diperoleh data anggota keluarga yang lengkap dan terdapat data 

di tiga generasi yang menunjukkan gejala hipertensi. 

Tahap pelaksanaan penelitian ini adalah : melakukan wawancara pada penderita penyakit 

hipertensi, memberikan daftar pertanyaan tentang riwayat penyakit hipertensi kepada sampel, 

merekap hasil penelusuran riwayat penyakit hipertensi dalam keluarga, membuat peta silsilah 

(pedigri), menganalisis peta silsilah, dan terakhir menarik kesimpulan 

 

PEMBAHASAN 
 Data hasil penelitian diperoleh dari lima keluarga yang dapat dilacak riwayat penyakit 

hipertensinya sampai tiga generasi. Data kemudian disusun dalam bentuk pedigri seperti yang 

terlihat pada gambar 1 sampai dengan 5.    

 Keterangan untuk simbol-simbol pada pedigri adalah sebagai berikut : 

        

    =  laki-laki normal       = laki-laki hipertensi  

      

    =  perempuan normal               = perempuan hipertensi 
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Gambar 1.  Pedigri keluarga 1 

 

 
Gambar 2.  Pedigri Keluarga 2  

 

 
Gambar 3.  Pedigri keluarga 3 

 

 
Gambar 4. Pedigri Keluarga 4 
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Gambar 5. Pedigri Keluarga 5 

 

 

Berdasarkan data hasil analisis pedigri pada keluarga-keluarga dengan anggota keluarga 

yang menderita hipertensi dapat disimpulkan bahwa, sifat gen penyebab hipertensi tersebut 

dominan karena menunjukkan ciri-ciri sifat gen tersebut, yaitu : 

1. Fenotip gen tersebut terekspresi di setiap generasi. Pada gambar satu sampai lima, di setiap 

generasi ada keturunan yang menderita hipertensi.  Kalau gen tersebut bersifat resesif, pada 

generasi berikutnya kemungkinan akan tertutup oleh sifat dominan yang dibawa oleh 

pasangan suami atau istrinya.  Sifat resesif akan terekspresi dalam fenotip apabila dua alel 

resesif yang sama terdapat bersama pada pasangan kromosom homolognya. 

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

perempuan maupun laki-laki. Dengan kata lain, sifat gen tersebut bukan gen terpaut 

kromosom X.  

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

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

mempunyai keturunan hipertensi dapat terjadi apabila kawin dengan pasangan yang 

hipertensi 

  

Fakta dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keturunan lebih banyak memegang 

peranan timbulnya penyakit hipertensi dibandingkan faktor lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan dan gaya hidup yang dijalani dari masing-masing penderita hipertensi. Penderita 

hipertensi dalam penelitian ini cenderung menerapkan pola hidup sehat seperti sering menjalankan 

aktivitas olah raga, tidak makan berlebihan, tidak memakan makanan yang mengandung lemak, 

tidak merokok maupun mengkonsumsi alkohol.   

Hipertensi dalam penelitian ini tidak hanya diderita oleh orang yang sudah tua saja tetapi 

juga diderita oleh orang dewasa muda. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Griffith 

(1994) bahwa hipertensi dapat diderita oleh semua umur, tetapi paling umum pada orang dewasa.  

Pola pewarisan penyakit hipertensi ini dapat dipakai sebagai sumber belajar karena 

memenuhi ketentuan syarat-syarat sumber belajar antara lain : kejelasan potensi, kesesuaian dengan 

tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman 

eksplorasi dan kejelasan perolehan yang diharapkan  (Djohar, 1987).  Secara umum sebagai sumber 

belajar, penelitian ini dapat : memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada 

peserta didik, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara 

langsung, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan 

informasi akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah, memberikan motivasi positif bagi 

peserta didik, dan dapat merangsang untuk berpikir, bersikap dan berkembang lebih lanjut 

(Mulyana, 2002). 

 

SIMPULAN DAN SARAN  
Berdasarkan data hasil observasi pada keluarga-keluarga dengan anggota keluarga 

hipertensi dapat disimpulkan : 
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1. Sifat gen hipertensi adalah dominan bukan resesif.  Individu hipertensi ada di setiap 

generasi, dan keturunan yang tidak mewarisi hipertensi akan mempunyai keturunan yang 

tidak hipertensi juga. Pewarisan hipertensi bukan bersifat X-linked, yaitu gen yang terdapat 

pada kromosom kelamin, karena baik ayah atau ibu, dapat mewariskannya baik pada 

keturunan laki-laki maupun perempuan  

2. Hasil penelitian dapat sebagai sumber belajar genetika untuk pokok bahasan Pewarisan 

Sifat  

 

Saran untuk mengembangkan penelitian genetika seperti ini dengan mencari sifat-sifat lain 

yang dimilikki manusia, sehingga anak didik dapat lebih jelas memahami sifat gen, dengan 

mengamati langsung bagaimana pola pewarisan dan kelainan yang mungkin dimilikki gen tersebut.  
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