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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil proses pembelajaran terdiri atas 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik. Ranah kognitif merupakan ranah penalaran yang lebih dikenal

dengan kemampuan berpikir. Ranah afektif merupakan ranah yang

berhubungan dengan sikap seseorang. Ranah psikomotorik berkaitan dengan

keterampilan bertindak dan keaktifan seseorang. Dari ketiga ranah tersebut,

ranah kognitif merupakan ranah dominan dan sering dijadikan sebagai tolok

ukur atas keberhasilan (Sudjana, 2010). Ranah kognitif meliputi beberapa

jenjang, ketercapaian semua jenjang mencerminkan ketercapaian hasil belajar

siswa setelah mengalami proses belajar. Terkait dengan ketercapaian semua

jenjang, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga

ketercapaian hasil belajar masing-masing juga berbeda.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam ketercapaian hasil belajar adalah

intelegensi. Intelegensi merupakan tingkah laku maupun cara seseorang

memecahkan masalah dan memberi respon menghadapi kesulitan dengan

berpikir cepat dalam proses belajar. Intelegensi memberikan pengaruh yang

besar terhadap hasil belajar siswa (Slameto, 2003). Dalam situasi yang sama,



2

siswa dengan tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada siswa

dengan intelegensi sedang maupun rendah. Hal ini dikuatkan oleh publikasi

yang mendapatkan hasil bahwa intelegensi berkontribusi besar terhadap hasil

belajar. Davis et al., (2014); Laidra et al., (2007); Deary et al., (2007) dan

Setiadi (2001) mendapatkan hasil bahwa intelegensi berpengaruh dan

berkorelasi positif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian lain menyebutkan

bahwa siswa dengan intelegensi tinggi akan memiliki hasil belajar yang lebih

baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki intelegensi rendah (Sulaeman,

2008; Hendriani, 2008). Siswa dengan Intelligence Quotient (IQ) tinggi akan

lebih mudah untuk menangkap materi pelajaran dalam proses belajarnya

dibandingkan siswa dengan IQ rendah. Proses belajar yang baik akan

mengarahkan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, sehingga

konsekuensi dari IQ yang tinggi adalah hasil belajar yang tinggi.

Menurut Charter (2010), tipe kecakapan yang diukur dengan tes IQ meliputi

kecakapan verbal, kecakapan numerik, penalaran, dan kecakapan spasial.

Kecerdasan verbal mengungkap bagaimana siswa memahami ide-ide yang

diekspresikan melalui kata-kata, dan bagaimana siswa dapat berpikir dan

bernalar dengan kata-kata. Siswa dengan kecerdasan verbal yang baik akan

lebih mudah memahami konsep-konsep sains biologi yang diberikan oleh guru.

Kecerdasan numerik berhubungan dengan penguasaan anak dalam menangani

bilangan dan perhitungan, kemampuan untuk mengolah angka, susunan

hierarki, struktur, sebab akibat, dan analisis, dimana semua hal tersebut

tercakup dalam pelajaran biologi. Penalaran atau logika merupakan
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kemampuan siswa dalam berpikir secara logis dan ilmiah. Konsep-konsep

dalam biologi dapat dipahami dengan baik apabila siswa memiliki penalaran

yang baik. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan menemukan pemecahan

masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata, dalam arti

berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek permasalahan itu. Siswa

dengan kecerdasan spasial yang baik lebih mudah memahami konsep-konsep

sains biologi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan adalah genetik. Peter

Visscher dari Queensland Institute of Medical Research, Australia,

menunjukkan bahwa terdapat banyak gen yang mempengaruhi kecerdasan.

Para peneliti dari University of Queensland menggunakan data genetik dan

skor IQ dari 17.989 anak di empat negara. Mereka menemukan bahwa sekitar

20 hingga 40% dari variasi IQ anak dikarenakan faktor genetik, sehingga para

peneliti menarik kesimpulan bahwa kecerdasan anak adalah hasil warisan

genetik (Benyamin et al., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Benyamin et

al. dalam menganalisis sampel DNA dan skor IQ dari hampir delapan belas

ribu anak berusia 6 sampai 18 tahun di Australia, Belanda, Inggris, dan

Amerika Serikat adalah untuk mencari setiap korelasi antara pola perbedaan

DNA anak-anak dan pola perbedaan IQ mereka. Temuan menunjukkan bahwa

gen yang dikenal sebagai Formin Binding Protein 1-Like (FNBP1L) secara

signifikan berkaitan dengan kecerdasan anak. Hal ini diakibatkan fungsi dari

FNBP1L adalah struktur yang berhubungan dengan protein pengikat
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mikrotubul yang mengatur regulasi sel, ukuran sel, polarisasi, motilitas dan

tranduksi sinyal.

Penelitian mengenai amplifikasi gen FNBP1L sebagai tahap pendahuluan

identifikasi mutasi gen yang berhubungan dengan tingkat IQ di Indonesia

belum pernah dilakukan. Kajian mengenai faktor genetik yang dilakukan di

Indonesia mengenai gen lain juga belum dilakukan. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan oleh Benyamin et al. menunjukkan bahwa gen FNBP1L

bermakna untuk mengetahui tingkat kecerdasan berdasarkan IQ. Berdasarkan

uraian di atas serta masih jarangnya penelitian yang dilakukan mengenai

genetika khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, maka

penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana amplifikasi Gen FNBP1L sebagai

tahap pendahuluan identifikasi mutasi gen yang berhubungan dengan tingkat

IQ.

B. Rumusan Masalah

Apakah Gen FNBP1L dapat diamplifikasi sebagai tahap pendahuluan

identifikasi mutasi gen yang berhubungan dengan tingkat IQ?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Melakukan amplifikasi Gen FNBP1L sebagai tahap pendahuluan

identifikasi mutasi gen yang berhubungan dengan tingkat IQ.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui kondisi suhu annealing optimal pada PCR Konvensional untuk

mengamplifikasi Gen FNBP1L sebagai tahap pendahuluan identifikasi

mutasi gen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti/penulis dapat menambah pengalaman dalam menulis karya

ilmiah serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama

perkuliahan.

b. Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dapat menjadi masukan

dalam prosedur amplifikasi gen khususnya Gen FNBP1L.
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2. Manfaat Teoritis

a. Menjadi dasar pengetahuan mengenai amplifikasi Gen FNBP1L.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi

penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik,

lingkungan, kematangan dan pembentukan, dan bebas dari penyakit dan

trauma fisik. Faktor genetik adalah ciri-ciri yang dapat dilihat sejak lahir,

faktor ini diturunkan dari orangtua individu tersebut. Lingkungan

mempengaruhi kecerdasan dari segi pembentukan individu dari luar diri,

seperti keadaan sosial, kondisi keluarga, serta nutrisi. Kematangan adalah

faktor yang mempengaruhi dari dalam diri individu, sebagai contoh, anak

berusia balita belum mempunyai nalar seperti orang dewasa (Suyanto,

1983).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecerdasan adalah genetik

yang diturunkan orang tua. Terdapat beberapa gen yang memberikan

pengaruh terhadap kecerdasan seseorang, salah satunya adalah Gen

FNBP1L (Benyamin et al., 2014). Gen FNBP1L terletak paralog dengan
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lokus GPR108-TRIP10-SH2D3A pada 19p13.3 dan GPR107-FNBP1-

SH2D3C pada lokus 9q34.11-q34.13 (Davies et al., 2011).

Untuk melakukan penelitian mengenai hubungan mutasi Gen FNBP1L

terhadap kecerdasan seseorang, perlu dilakukan uji pendahuluan yaitu

proses amplifikasi yang tepat dan optimal sebelum mengidentifikasi mutasi

Gen FNBP1L.

Suhu, voltase, alat PCR, metode

Gambar 1. Kerangka Teori

Lingkungan Status Gizi KematanganMinat Pembawaan/
Genetik

Gen
FNBP1LIntelligence

Quotient (IQ)

Mutasi
Gen

Isolasi
DNA

Identifikasi
Gen



8

2. Kerangka Konsep

Sebuah penelitian tentang amplifikasi Gen FNBP1L yang dimulai dengan

tahap isolasi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR Konvensional, lalu

pembacaan amplifikasi Gen FNBP1L dengan elektroforesis untuk meneliti

produk PCR sepanjang 287 bps.

Gambar 2. Kerangka Konsep

F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Gen FNBP1L dapat

diamplifikasi sebagai tahap pendahuluan identifikasi mutasi gen yang

berhubungan dengan tingkat IQ.
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