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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Pembelajaran 

2.1.1  Hakikat Pembelajaran IPA  

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah.  

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu siswa  untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

alam sekitar. Proses pembelajaran IPA yang memadukan berbagai konsep fisika, 

kimia, biologi, dan bumi antariksa lebih berpotensi untuk mengembangkan 

pengalaman dan kompetensi siswa memahami alam sekitar. Pengalaman-

pengalaman untuk berbuat melalui kegiatan inkuiri ilmiah (scientific inquiry) yang 

komprehensif akan membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam. Pengalaman belajar yang dapat dikembangkan di antaranya merancang 

dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dalam keterpaduannya 
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yang diwarnai metode ilmiah, sikap ilmiah, dan komunikasi ilmiah (Listyawati, 

2012). 

2.1.2 Metode Praktikum 

Pratikum berasal dari kata praktikyang artinya pelaksanaan secara nyata apa 

yang disebut dalam teori. Sedangkan pratikum adalah bagian dari pengajaran yang 

bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di 

keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan pelajaran praktik (KBBI, 

2001:785). Menurut Sudirman (1992:163) metode praktikum adalah cara penyajian 

pelajaran kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sesuatu yang dipelajari. Hal ini didukung pula oleh Winatapura 

(1993:219) yang menyatakan bahwa metode praktikum adalah suatu cara penyajian 

yang disusun secara aktif untuk mengalami dan membuktikan sendiri tentang apa 

yang dipelajarinya. 

Berdasarkan terminologinya, praktikum dapat diartikan sebagai suatu 

rangkaian kegiatan yang memungkinkan seseorang (siswa) menerapkan 

keterampilan atau mempraktikkan sesuatu. Makna sesuatu dalam pembelajaran 

IPA adalah proses-proses sains. Pada kegiatan praktikum sangat dimungkinkan 

adanya penerapan beragam keterampilan proses sains sekaligus pengembangan 

sikap ilmiah yang mendukung proses perolehan pengetahuan (produk keilmuan) 

dalam diri siswa (Subiantoro, 2010). 

Melalui praktikum, peserta didik dapat memiliki banyak pengalaman, baik 

berupa pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri dengan 

objek tertentu. Pembelajaran melalui pengalaman langsung (first-hand experiences) 
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mampu membuat peserta didik dapat belajar lebih mudah dibandingkan dengan 

belajar melalui sumber sekunder, misalnya buku. Hal tersebut sangat sesuai dengan 

pendapat Bruner yang menyatakan bahwa anak belajar dengan pola inactive melalui 

perbuatan (learning by doing) akan dapat mentrasnfer ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya pada berbagai situasi (Tresna Sastrawijaya, 1998: 17). 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA khususnya Biologi, sehingga IPA disebut dengan experimental 

science. Hal itu sejalan dengan pendapat Sagala (2005:220) yang menjelaskan 

bahwa proses belajar mengajar dengan praktikum ini berarti siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti proses,  mengamati suatu objek, 

menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu. 

Menurut Suparno (2007:77), kegiatan praktikum dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu praktikum terbimbing atau terencana dan praktikum bebas. Kegiatan 

siswa dalam praktikum terbimbing hanya melakukan percobaan dan menemukan 

hasilnya saja, seluruh jalannya percobaan sudah dirancang oleh guru. Langkah-

langkah percobaan, peralatan yang harus digunakan, serta objek yang harus diamati 

atau diteliti sudah ditentukan sejak awal oleh guru. Sedangkan kegiatan siswa 

dalam praktikum bebas lebih banyak dituntut untuk berpikir mandiri, bagaimana 

merangkai alat percobaan, melakukan percobaan dan memecahkan masalah, guru 

hanya memberikan permasalahan dan objek yang harus diamati atau diteliti. 

Implementasi kegiatan praktikum dalam pembelajaran, umumnya siswa 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil antara 2–6 orang, tergantung pada 
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ketersediaan alat dan bahan. Pada jenjang pendidikan SMP, umumnya siswa masih 

kesulitan dalam membangun prosedur percobaannya sendiri, karena itu guru 

umumnya menyediakan LKS sebagai panduan bagi siswa dalam melakukan 

praktikum (Suparno, 2007:77). Kegiatan praktikum yang diterapkan pada jenjang 

pendidikan SMP hendaknya selalu diawasi serta mendapat bimbingan dari guru. 

Siswa pada jenjang pendidikan SMP cenderung belum memahami serta belum 

terbiasa dalam melakukan kegiatan praktikum secara mandiri. 

Terdapat empat alasan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan IPA 

mengenai pentingnya kegiatan praktikum. Pertama, praktikum membangkitkan 

motivasi belajar IPA. Kedua, praktikum mengembangkan keterampilan-

keterampilan dasar melaksanakan eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana 

belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum menunjang pemahaman materi 

pelajaran (Woolnough dan Allsop, 1985: 5-8). Pada pelaksanaan praktikum dalam 

proses pembelajaran, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan agar hasil yang 

diharapkan dapat tercapai dengan baik. Menurut Djajadisastra (1982, dalam 

Anggraini, 2012:21-22) ada tiga langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu langkah 

persiapan, langkah pelaksanaan, dan tindak lanjut metode praktikum. 

Metode praktikum dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Menurut Sagala (2005:220) bahwa kelebihan dan kekurangan metode 

praktikum adalah sebagai berikut: 
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Kelebihan: 

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan

berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima

penjelasan dari guru atau dari buku.

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang

sains dan teknologi.

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerja sama, bersikap

jujur, terbuka, kritis dan bertoleransi.

d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses atau

kejadian.

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif  dan

realistis.

f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah.

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi.

Kekurangan: 

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu mudah

diperoleh dan murah.

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena

terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan.

c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi

eksperimen.

d. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan dan

bahan mutakhir.
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1.1.3 Model Pembelajaran Inkuiri 

Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaftif maupun generatif.  

Menurut Kemp dalam Rusman (2010:132) bahwa strategi pembelajaran merupakan 

suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-

sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Model tersebut 

merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan.  Joyce & Weil dalam Rusman (2010:133) mengemukakan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.  

Trianto (2011:67) menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Pemilihan 

model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dan materi yang akan diajarkan, 

tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan 

peserta didik. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru 

boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya. 

1.1.3.1 Definisi Model Inkuri Terbimbing 

Kourilsky dalam Hamalik (2010:78) mengemukakan bahwa pengajaran 

berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, dimana siswa 

secara berkelompok mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 
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diberikan melalui suatu prosedur yang telah digariskan secara jelas dan structural 

kelompok. Gulo dalam Trianto (2009:166) bahwa pembelajaran inkuiri merupakan 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis 

sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri. Schmidt dalam SitiAtava (2013:85) mengemukakan bahwa inkuiri adalah 

suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan 

observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. 

Inkuiri terbimbing adalah suatu model pembelajaran inkuiri yang pada proses 

pelaksanaannya peran siswa tidak dilepas begitu saja, melainkan guru masih ikut 

berperan dalam proses pembelajaran. Inkuiri terbimbing digunakan pada siswa 

yang belum pernah melakukan inkuiri. Peserta didik dalam pelaksanaan model 

inkuiri terbimbing masih mendapatkan arahan dari guru dalam setiap proses 

pembelajaran. Seorang guru memegang peranan pada pembelajaran inkuiri 

terbimbing yaitu dalam memilih topik atau bahasan, pertanyaan dan menyediakan 

materi, akan tetapi siswa diharuskan untuk mendesain dan merancang 

penyelididkan, menganalisa hasil, dan sampai pada kesimpulan (Pebrianti,2014). 

Pembelajaran inkuiri terbimbing diterapkan agar para siswa bebas 

mengembangkan konsep yang mereka pelajari. Mereka diberi kesempatan untuk 

memecahkan masalah yang mereka hadapi secara berkrlompok, didalam kelas 

mereka diajarkan berinteraksi sosial dengan kawan sebayanya untuk saling bertukar 

informasi antar kelompok. Inkuiri adalah suatu model pembelajaran yang lebih 

mengutamakan peran aktif siswa untuk berfikir secara mandiri untuk menemukan 
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jawaban-jawaban atas permasalahan yang ditemukan berdasarkan tahapan-tahapan 

yang sistematis sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik 

(Pebrianti,2014). 

1.1.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Inkuri Terbimbing 

 Kulthau dan Todd dalam Trianto (2007:21) mengungkapkan mengenai 

enam karakteristik pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai berikut : 

1) Siswa belajar menjadi lebih aktif dan mereflesikan pengalaman belajarnya. 

2) Siswa dapat belajar membangun pengetahuan dari hal yang telah mereka 

ketahui sebelumnya. 

3) Siswa mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi melalui 

bimbingan dan interaksi/ campur tangan pada critical points (titik 

terpenting) dari proses pembelajaran. 

4) Perkembangan pengetahuan, gerak dan sikap menjadi tersusun secara 

bertingkat. 

5) Siswa memiliki berbagai cara untuk memperoleh pengetahuan 

6) Siswa belajar berinteraksi dengan siswa lainnya. 

1.1.3.3 Prinsip-prinsip Inkuiri Terbimbing 

Penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing dalam proses 

pembelajaran, ada beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan oleh setiap 

guru agar penggunaan model ini benar-benar mencapai suatu keberhasilan dalam 

pembelajaran. Menurut Hamruni dalam Hartono (2013:156) mengemukakan 

beberapa prinsip-prinsip utama dalam model pembelajaran inkuiri terbimbing, 

diantaranya : 
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1) Berorientasi Pada Pengembangan Intelektual 

Tujuan utama dari strategi inkuiri adalah pengembangan kemampuan 

berfikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini, selain berorientasi pada 

hasil belajar, pembelajaran juga berorientasi pada proses belajar. Mengukur 

siswa tidak hanya dari sejauh mana mengusai dan memahami suatu materi, 

melainkan bagaimana siswa itu mencari dan menemukan suatu makna melalui 

suatu proses berfikir. 

2) Prinsip Bertanya 

Peran guru dalam model pembelajaran ini adalah sebagai penanya. 

Kemampuan guru untuk bertanya dalam setiap langkah inkuiri sangat 

diperlukan. Kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada 

dasarnya sudah merupakan sebagaian proses berfikir. Pada proses 

pembelajaran ini juga perlu dikembangkan sikap kritis siswa dengan selalu 

bertanya dan mempertanyakan berbagai fenomena yang sedang dipelajarinya. 

3) Prinsip Interaksi 

Belajar merupakan suatu proses interaksi, interaksi antara siswa maupun 

interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. 

Sebagai sebuah proses interaksi, guru mempunyai peran penting untuk 

mengatur proses interaksi tersebut agar siswa mampu terangsang untuk 

meningkatkan kualitas berfikirnya. 

4) Prinsip Belajar Untuk Berfikir 

Belajar tidak hanya mengingat dan menghafal. Terdapat proses mental yang 

membuat siswa berfikir dan menggunakan segala kemampuannya, baik dalam 
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aspek otak kiri atau otak kanan, kecerdasan, emosi, spiritual dan intelektual. 

Belajar harus melibatkan semua potensi diri siswa. 

5) Keterbukaan 

Belajar merupakan proses eksperimentasi yang selalu membuka berbagai 

kemungkinan. Pembelajaran yang baik akan selalu membuka ruang bagi siswa 

untuk mencoba sesuai tingkat perkembangan pemiliknya. Kreatifitas yang 

dimiliki anak akan berkembang dalam suasana keterbukaan. Prinsip 

keterbukaan itu tetap ada tetapi guru harus mengawasi dan mengontrol. 

Prinsip - prinsip penggunaan model inkuiri tersebut harus dipahami dan 

dilaksanakan oleh seorang guru, agar proses pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri dapat berjalan dengan baik agar mendapatkan hasil yang memuaskan 

yaitu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi 

kepada siswa yang mampu berfikir kritis dan ilmiah. 

1.1.3.4 Kelebihan dan Kelemahan Inkuiri Terbimbing 

Setiap model pembelajaran yang digunakan pasti memiliki sisi positif dan 

negatifnya, begitu pula dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing yang 

digunakan sebagai model pembelajaran. Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang harus diketahui oleh seorang 

guru sebelum mempraktikkannya dalam pembelajaran.  Model pembelajaran 

inkuiri terbimbing merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat 

dianjurkan, karena model ini memiliki keunggulan, menurut Sanjaya (2012: 155), 

diantaranya: 
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a) Model Pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang 

menekankan kepada aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui metode ini dianggap lebih bermakna. 

b) Model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

c) Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model yang dianggap 

sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d) Pengajaran berubah dari teacher centered menjadi student centered. Guru 

tidak mendominasi sepenuhnya kegiatan belajar siswa, tetapi lebih banyak 

membimbing dan memberikan kebebasan kepada siswa. 

e) Membantu siswa menggunakan ingatan dalam mentransfer konsep yang 

dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar yang baru. 

Apabila proses pembelajaran menggunakan model Inkuiri Terbimbing guru 

dan siswa tidak memiliki kesungguhan yang tinggi dalam belajar maka akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan hasil belajar siswa. Selain memilki kelebihan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing juga memiliki beberapa kelemahan menurut 

Sanjaya (2012: 156), diantaranya: 

a) Jika model pembelajaran inkuiri terbimbing digunakan sebagai model 

pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

b) Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, kerana terbentur dengan 

kebiasaan siswa dalam belajar. 
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c) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang 

panjang, sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

d) Selama kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai 

materi pelajaran, maka model pembelajaran inkuiri terbimbing akan sulit 

diimplementasikan oleh setiap guru. 

1.1.3.5 Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Langkah (sintaks) model pembelajaran inkuiri terbimbing yang akan 

digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari sintaks model pembelajaran inkuiri, 

dimana langkah-langkah ini menuntun guru dan siswa dalam pembelajaran, agar 

proses pembelajaran dengan menggunakan model Inkuiri Terbimbing mencapai 

hasil yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Gulo (Trianto, 2007: 138). Adapun sintaks model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dan penerapannya pada pembelajaran inkuiri terbimbing pada Tabel 2.1. 

     Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan                  

Implementasinya Pada Model Pembelajaran Inkuiri 

 

No. 

Sintaks Model 

Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing 

Implementasi Pada Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

1.  Mengajukan Pertanyaan atau 

Permasalahan 

Guru menyajikan permasalahan melalui poster 

atau demonstrasi, kemudian siswa 

mengungkapkan gagasannya mengenai poster 

atau demonstrasi tersebut. Setelah itu, guru 

mengajukan pertanyaan. Agar lebih jelas, 

pertanyaan tersebut ditulis di papan tulis. 

2. Merumuskan Hipotesis  Guru memberikan pertanyaan pengarah atau 

melakukan diskusi agar siswa dapat 

merumuskan hipotesis. Guru menampung 

hipotesis siswa dan menuliskannya di papan 

tulis. 

3. Mengumpulkan Data Guru dan siswa melakukan diskusi untuk 

menentukan prosedur yang akan digunakan, 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa langkah-

langkah kegiatan pembelajaran model Inkuiri Terbimbing adalah sebagai berikut : 

(1) Mengajukan Pertanyaan atau Permasalahan; (2) Merumuskan Hipotesis; (3) 

Mengumpulkan Data; (4) Analisis Data; (5) Membuat Kesimpulan. 

Pada inkuiri terbimbing peran guru adalah sebagai penentu pokok 

permasalahan pada materi yang dipelajari. Selain menentukan topic, guru juga 

menentukan prosedur pembelajaran inkuiri kepada siswa, sedangkan siswa 

berperan dalam mengumpulkan data dari masalah yang telah ditentukan oleh guru, 

membuat hipotesis, melakukan penyelidikan, menganalisa hasil, membuat 

kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikan. 

2.1.4      Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai keterampilan 

intelektual, sosial maupun fisik yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut 

pengetahuan atau konsep yang telah dimiliki. Dengan dimilikinya keterampilan ini, 

siswa berpeluang untuk mendapatkan konsep-konsep baru atau informasi-informasi 

serta menentuka variabel-variabel yang akan 

diteliti. Kemudian siswa menuliskan alat dan 

bahan serta prosedur percobaan pada LKS yang 

telah disediakan oleh guru. 

4. Analisis Data Dalam menganalisi data, siswa diberikan 

pertanyaan pengarah oleh guru. Kemudian 

beberapa kelompok mengkomunikasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

5. Membuat Kesimpulan Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran melalui 

diskusi kelas. Siswa juga diharapkan dapat 

menghubungkan hasil percobaannya, sehingga 

dapat membuat kesimpulan dari indikator 

kompetensi yang disampaikan oleh guru pada 

awal pembelajaran. 
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baru yang diperlukan. Keterampilan proses merupakan wahana penemuan dan 

pengembangan konsep. Di lain pihak, konsep-konsep yang telah dikembangkan 

siswa berperan pula sebagai penunjang berkembangnya keterampilan itu (Hadiat, 

1993:10).        

Keterampilan proses sains memberikan kepada siswa pengertian yang 

tepat tentang hakikat ilmu pengetahuan. Siswa dapat mengalami rangsangan ilmu 

pengetahuan dan dapat lebih baik mengerti fakta dan konsep ilmu pengetahuan. 

Keterampilan proses sains memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu 

pengetahuan, tidak sekedar menceritakan atau mendengarkan cerita tentang ilmu 

pengetahuan. Menggunakan keterampilan proses sains untuk mengajar ilmu 

pengetahuan, membuat siswa belajar proses dan produk ilmu pengetahuan 

sekaligus (Funk dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999:139).  

Ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, yaitu 

keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan-keterampilan 

terintegrasi (integrated skills). Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam 

keterampilan yaitu mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Keterampilan-keterampilan terintegrasi 

terdiri dari mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data 

dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan 

dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan 

variabel secara operasional, merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen 

(Funk dalam Dimyati dan Mudjiono, 1999:140). 
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Ada 10 indikator keterampilan proses sains yang harus dikuasai oleh siswa 

yang sedang belajar sains, yang dapat diuraikan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Keterampilan Proses Sains 

No. Proses Sains Keterangan 

1. Observasi Mencermati objek/gejala alam, baik gejala kebendaan 

maupun gejala peristiwa, dengan menggunakan 

beragam indera untuk mengidentifikasi atribut atau 

aspek- 

aspek gejala tersebut. 

 

2. Klasifikasi Menata atau membagi objek, gejala, informasi, dalam 

kelompok-kelompok berdasarkan metode atau sistem 

tertentu 

3. Mengukur Melakukan pengamatan kuantitatif melalui proses 

membandingkan objek/gejala dengan ukuran/ sistem 

standar. 

4. Mencatat data Mengumpulkan berbagai informasi tentang objek atau 

gejala yang mengilustrasikan situasi khusus. 

5. Mengidentifikasi 

variabel 

Mengenali karakteristik objek atau faktor-faktor 

dalam gejala baik yang bersifat tetap atau berubah 

akibat perbedaan kondisi. 

6. Menginterpretasi data Menganalisis dan mengorganisasikan data dengan 

menentukan pola atau hubungan antar data. 

7. Memprediksi Membuat dugaan akan gejala yang akan terjadi atau 

kondisi yang diharapkan. 

8. Inferensi Membuat kesimpulan berdasarkan penalaran logis 

untuk menjelaskan pengamatan. 

9. Generalisasi Menggambarkan kesimpulan umum dari bagian-

bagian yang ada. 

10. Membuat Keputusan Mengidentifikasi dan memilih alternatif  

tindakan dari beberapa pilihan berdasarkan  

argumen atau temuan 

(Carin dalam Subiantoro, 2010:4-5) 

Kemampuan-kemampuan siswa tersebut perlu dikembangkan oleh guru 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut : 

a) Pengamatan, bertujuan untuk melakukan pengamatan yang terarah tentang 

gejala atau fenomena sehingga mampu membedakan yang sesuai dan yang 

tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Pengamatan yang dimaksud adalah 

penggunaan indra secara optimal dalam rangka memperoleh informasi yang 
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memadai. Peragaan melalui gambaran ataupun bagan dan membatasi peragaan 

dengan kata-kata perlu ditingkatkan. 

b) Interpretasi hasil pengamatan, bertujuan untuk menyimpulkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pada pola hubungan antara hasil 

pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulan tersebut merupakan 

konsep yang perlu dimanfaatkan/digunakan.  

c) Peramalan, bertujuan untuk meramalkan atau memperkirakan kejadian yang 

belum diamati/akan datang dari hasil interpretasi dari suatu pengamatan. 

d) Aplikasi Konsep, bertujuan untuk menggunakan konsep yang telah 

diketahui/dipelajari dalam situasi baru atau dalam menyelesaikan masalah, 

misalnya yang memberikan tugas mengarang tentang sesuatu masalah yang 

dibicarakan dalam mata pelajaran yang lain. 

e) Perencanaan penelitian, bertujuan untuk merencanakan penelitian-penelitian 

lanjutan dalam bentuk percobaan lainnya untuk menguji kebenaran hipotesis 

tertentu. 

f) Pelaksanaan penelitian, bertujuan agar siswa lebih memahami pengaruh 

variabel yang satu pada variabel yang lain. Cara belajar yang mengasyikkan 

akan terjadi dan kreativitas siswa akan terlatihkan. 

g) Mengkomunikasikan hasil penemuan, bertujuan untuk mengkomunikasikan 

proses dan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik 

dalam bentuk kata-kata, grafik, bagan, maupun tabel, secara lisan atau tertulis 

(Suryosubroto, 2002:74–75).  
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2.1.5    Hasil Belajar Siswa 

Kegiatan belajar dan mengajar sasarannya adalah hasil belajar, jika cara dan 

motivasi belajar baik, maka diharapkan hasil belajarnya juga baik. Hasil belajar 

yang dikemukakan oleh Sudjana (1992: 34) bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Istilah hasil 

belajar tersusun atas dua kata, yakni: “hasil” dan “belajar”. Menurut Hasan Alwi 

(2003) “hasil” berarti sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh suatu usaha, 

sedangkan “belajar” mempunyai banyak pengertian adalah belajar merupakan 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melalui proses.  

Menurut Bell-Gredler dalam Udin S. Winataputra (2008) pengertian belajar 

adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

competencies, skills, and attitude. Kemampuan (competencies), keterampilan 

(skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara bertahap  dan berkelanjutan 

mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 

hayat. Menurut Slameto (2003:2) “Belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Bloom membagi hasil belajar menjadi tiga domain/ranah kemampuan 

intelektual (intellectual behaviors) yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Sudjana, 2005:22).  Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

(otak). Berdasarkan revisi taksonomi Bloom oleh Anderson tahun 2001 (Martinis 

Yamin, 2008: 33) mengemukakan ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan 
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berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kawasan kognitif terdiri dari enam 

tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda.  

a) Pengetahuan/ ingatan (C1)  

Pengetahuan diartika sebagai kemampuan seseorang dalam menghafal, 

mengingat kembali, atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya 

(Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, 2014: 57). Tipe pengetahuan/ hafalan 

merupakan tingkat yang paling rendah. Soal-soal tes yang menuntut hafalan hanya 

cocok siswa SD kelas rendah (Ngalim Purwanto, 2013: 44). 

b) Pemahaman (C2) 

Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan 

pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri (Martinis 

Yamin, 2008: 34). Dalam hal ini siswa diharapkan menyebutkan kembali yang telah 

didengar dengan kata-kata sendiri.  

c) Penerapan (C3) 

Penerapan merupakan kemampuan kognitif untuk menggunakan atau 

menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta 

memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari (Hamzah 

B. Uno dan Nurdin Mohamad, 2014: 57). Pengetahuan aplikasi lebih tepat dan lebih 

mudah diukur dengan tes yang berbentuk uraian daripada dengan tes objektif 

(Ngalim Purwanto, 2013: 45).  
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d) Analisis (C4)  

Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan 

membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, 

asumsi, hipotesis atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk 

melihat ada tidaknya kontradiksi (Martinis Yamin, 2008: 35). Dalam hal ini siswa 

diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara 

membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah 

dipelajari. 

e) Penilaian/ penghargaan/ evaluasi (C5)  

Menilai merupakan level ke 5 menurut revisi Anderson yang mengharapkan 

siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, 

metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu (Martinis 

Yamin, 2008: 36). 

f) Mencipta (C6) 

Mencipta diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk 

pola baru yang lebih menyeluruh (Martinis Yamin: 38). Mulyasa (2006) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara 

keseluruhan, yang menjadi indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan 

perilaku yang bersangkutan. Keller (Mulyono, 2003) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah perbuatan yang terarah pada penyelesaian tugas-tugas belajar. Hasil 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1) Besarnya usaha yang dicurahkan oleh anak untuk mencapai hasil belajar,  
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            artinya bahwa besarnya usaha adalah indikator dari adanya motivasi. 

2) Intelegensi dan penguasaan awal anak tentang materi yang akan dipelajari,  

artinya guru perlu menetapkan tujuan belajar sesuai dengan kapasitas            

intelegensi anak dan pencapaian tujuan belajar perlu menggunakan bahan         

apersepsi, yaitu apa yang telah dikuasai anak sebagai batu loncatan untuk 

menguasai materi pelajaran baru. 

3) Adanya kesempatan yang diberikan kepada anak didik, artinya guru perlu 

membuat rancangan dan pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan 

anak bebas untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya. Mengenai 

hasil belajar yang dicapai oleh siswa melalui proses belajar optimal harus 

mempunyai ciri sebagai berikut: 

a) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menimbulkan motivasi belajar 

intensif pada diri siswa.  

b) Menambah keyakinan untuk kemampuan dirinya 

c) Hasil belajar yang diperoleh siswa secara keseluruhan mencakup ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.  

d) Kemampuan siswa untuk mengontrol, untuk menilai dan 

mengendalikan dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya 

maupun menilai dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya. 

Jadi, yang dimaksud hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki baik 

bersifat pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun keterampilan 

(psikomotorik) yang semuanya ini diperoleh melalui proses belajar mengajar. 
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2.1.6 Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tindakan kela ini 

yaitu materi sistem ekskresi. Materi sistem ekskresi manusia berdasarkan buku ajar 

IPA untuk SMP/MTs Kemdikbud (2014)  subtopik yang dipelajari meliputi struktur 

dan fungsi organ sistem ekskresi, gangguan sistem ekskresi dan penerapannya 

dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tubuh harus membuang sampah dari 

dalam tubuh agar tetap sehat. Setelah minum, bernapas, dan berlari ternyata banyak 

bahan yang dikeluarkan tubuh. Tubuh memiliki sistem tersendiri untuk mengatur 

kondisinya. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dalam tubuh.  

2.1.6.1 Struktur dan Fungsi Sistem Ekskresi 

Materi sitem ekskresi pada silabus kurikulum 2013 revisi merupakan materi 

pada kelas VIII semester genap. Kompetensi dasar materi sistem ekskresi 

berdasarkan silabus yaitu 3.10 Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan 

memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem 

ekskresi dan 4.10 Membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan 

penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Penelitian ini menggunakan dua 

kompetensi dasar tersebut sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut Kemendikbud (2014) bahwa sistem ekskresi pada manusia 

melibatkan organ ekskresi berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Zat sisa yang 

dikeluarkan dari organ-organ tersebut merupakan bahan sisa dari proses 

metabolisme. 
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1) Ginjal 

 Ginjal disebut juga ren berbentuk seperti biji kacang merah. Ginjal 

terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada 

dinding tubuh bagian belakang (dorsal). Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi 

daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang 

mengandung limbah sisa metabolisme dari sel. Ginjal berwarna merah karena 

banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal 

melalui arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. 

Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak tiga lapisan, 

seperti pada Gambar 2.1. Bagian luar disebut korteks atau kulit ginjal, di 

bawahnya ada medula atau sumsum ginjal dan di bagian dalam berupa rongga 

yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 

1 juta alat penyaring atau nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan 

fungsional ginjal. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau 

badan Malphigi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus). Setiap badan 

malphigi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang 

berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah 

dimulai. Medula (sumsum ginjal) tersusun atas saluran-saluran yang merupakan 

kelanjutan dari badan malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks. Saluran-

saluran itu adalah tubulus kontortus proksimal , tubulus kontortus distal, tubulus 

pengumpul, dan lengkung henle yang terdapat pada medula. Lengkung henle 

adalah bagian saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula dan 

berhubungan dengan tubulus proksimal dan tubulus distal di daerah korteks. 
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                 Gambar 2.1 Anatomi Struktur Ginjal 

Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara 

sebelum dikeluarkan melalui ureter. Ginjal memiliki fungsi sebagai penyaring 

darah. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui tiga tahapan. Ketiga 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Pada proses pembentukan urin, darah mengalir dari arteri ginjal masuk ke 

dalam glomerulus yang berisi kapiler-kapiler darah. Pada bagian ini akan 

terjadi penyaringan pertama yang kemudian akan disimpan di dalam kapsula 

Bowman. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi 

sehingga mendorong air dan komponenkomponen melalui pori-pori kapiler 

yang akan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut, tersusun 

dari urea, glukosa air, dan ion-ion anorganik, seperti natrium, kalium, 

kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah 

karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang tertampung 

di kapsula Bowman disebut urin primer, tahapan ini disebut filtrasi. 
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b. Setelah tahap filtrasi, urin primer masuk ke tubulus kontortus proksimal. Maka 

di tubulus kontortus proksimal terjadi proses penyerapan kembali, yaitu zat-

zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat yang diserap kembali adalah 

glukosa, air, asam amino, dan ion-ion organik. Sedangkan urea hanya sedikit 

yang diserap kembali. Garam di dalam urin primer akan berdifusi ke dalam 

sel-sel epitel pada dinding-dinding ginjal. Saat garam bergerak ke dalam sel, 

air akan masuk juga dengan cara osmosis, yang kemudian akan masuk ke 

dalam pembuluh darah. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang 

masih dibutuhkan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke 

dalam kapiler darah di dalam ginjal. Cairan yang dihasilkan dari proses 

reabsorbsi disebut urin sekunder. Hasil dari reabsobsi ini yang berupa urin 

sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu. Pigmen empedu 

akan memberikan warna pada urin sedangkan urea akan menimbulkan bau 

pada urin. Tahapan ini disebut tahap reabsorbsi. 

c. Urin sekunder bergerak ke tubulus kontotus distal dan juga di saluran 

pengumpul. Pada bagian ini juga masih ada proses penyerapan ion natrium, 

klor dan urea. Cairan yang dihasilkan sudah keluar yang merupakan urin 

sesungguhnya dan kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Tahapan ini disebut 

augmentasi. 

           Urin yang terbentuk dan terkumpul akan dibuang melalui ureter, 

kandung kemih, dan uretra. Urin akan masuk ke dalam kandung kemih yang 

merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki 

dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat 
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menampung 0,5 L urin. Kandung kemih ketika kosong akan tampak keriput, 

berbeda ketika kandung kemih terisi akan tampak seperti balon yang ditiup. 

Kandung kemih dilapisi oleh sel-sel epitel yang tebal. Urin di dalam kandung 

kemih akan keluar melalui uretra. Proses keluarnya urin disebabkan oleh 

adanya tekanan di dalam kandung kemih. Tekanan pada kandung kemih selain 

disebabkan oleh pengaruh saraf juga disebabkan oleh adanya kontraksi otot 

perut dan organ-organ yang menekan kandung kemih, sehingga urin dapat 

keluar dari tubuh. 

2) Kulit 

            Kulit selain disebut sebagai organ ekskresi, juga berfungsi untuk 

melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena 

gesekan, penyinaran, kuman-kuman, dan zat kimia. Selain itu, juga berfungsi 

untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, dan menerima 

rangsangan dari luar. Gambar 2.2 menunjukan struktur anatomi  kulit.  

 

 

Gambar 2.2 Struktur anatomi kulit 

Berdasarkan Gambar 2.2, kulit terdiri atas lapisan epidermis (kulit 

ari), dermis dan epidermis. Epidermis dan dermis tersusun atas 3 lapisan, 
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yaitu stratum korneum yang mati dan selalu mengelupas, lapisan stratum 

lusidum, lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen. Di bawah 

lapisan tanduk terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus 

membentuk sel-sel baru ke arah luar pada epidermis. Lapisan atas yang 

disebut dengan lapisan tanduk tidak terdapat pembuluh darah, serabut saraf, 

dan lapisan malpighi. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, 

pembuluh darah dan limfa, indera, kelenjar minyak serta kelenjar keringat.  

Kelenjar keringat terdapat pada kulit, berbentuk pembuluh 

panjang, yang terletak memanjang dari lapisan malpighi hingga ke bagian 

dermis. Pangkal kelenjar ini menggulung dan berhubungan dengan kapiler 

darah dan serabut saraf simpatik. Saraf simpatik merupakan salah satu saraf 

otonom/sistem saraf tak sadar. Sistem saraf ini akan bekerja tanpa diperintah 

oleh sistem saraf pusat dan terletak pada sumsum tulang belakang. 

Berdasarkan kerjanya saraf otonom, dibedakan menjadi dua, yaitu saraf 

simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik dan parasimpatik bekerja secara 

berlawanan. Saraf simpatik akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, 

sehingga merangsang produksi keringat. Kapiler darah dan kelenjar keringat 

akan menyerap air dengan larutan NaCl dan sedikit urea. Air beserta 

larutannya akan dikeluarkan menuju poripori kulit. 

Tubuh memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak 

jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air di dalam darah 

tetap seimbang. Cairan yang ada di dalam tubuh haruslah tetap seimbang 

dan harus tetap mempertahankan tekanan dalam darah. Jumlah air di dalam 
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darah akan diatur oleh bagian hipotalamus. Ketika otak mendeteksi bahwa 

di dalam darah terlalu banyak air, maka hipotalamus akan melepaskan 

sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk meningkatkan jumlah urin 

yang dikeluarkan. Begitu pula ketika suhu udara panas di siang hari, ketika 

jumlah cairan di dalam darah tinggi, maka hipotalamus akan mengeluarkan 

hormon tertentu dan memberikan signal pada kelenjar keringat yang ada di 

dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak. 

Otak akan mengatur kapan terjadi pengeluaran zat sisa melalui ginjal 

dalam bentuk urin atau melalui kulit dalam bentuk keringat. Pengaturan 

dilakukan oleh otak dengan mengirim signal ke ginjal atau ke kelenjar 

keringat pada kulit. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai 

pengatur suhu tubuh, tempat penyimpanan cadangan makanan berupa lemak 

atau adiposa, pelindung untuk mengurangi hilangnya air dalam tubuh 

(melalui proses pengaturan pengeluaran urin dan keringat), serta melindungi 

tubuh dari gesekan, panas, zat kimia, dan kuman-kuman. 

3) Paru-paru 

Selain berfungsi sebagai organ pernafasan, paru-paru juga berfungsi 

sebagai organ ekskresi. Oksigen di udara yang memasuki alveolus akan 

berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kumpulan kapiler yang 

mengelilingi alveolus, sehingga karbondioksida akan berdifusi dengan arah 

yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan 

mengangkutnya ke sel-sel jaringan. Dalam jaringan, darah mengikat 
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karbondioksida (CO2) untuk dikeluarkan bersama H2O yang dikeluarkan 

dalam bentuk uap air. Reaksi kimia tersebut secara ringkas sebagai berikut 

O2 (Oksigen)                                CO2 (Karbondioksida) + H2O(Uap air) 

 

Gambar 2.3 Struktur Paru-paru dan proses bernapas pada alveolus 

 

Aliran udara dalam alveolus terjadi karena perbedaan tekanan udara di 

atmosfer dengan udara di dalam alveolus. Perbedaan ini disebabkan oleh 

perubahan volume rongga dada dan rongga perut akibat gerakan kontraksi 

dan relaksasi otot dada dan otot perut. Pada saat inspirasi, tekanan udara paru-

paru lebih rendah 1-2 mmHg dibandingkan tekanan udara di atmosfer dan 

sebaliknya pada saat ekspirasi tekanan udara paru-paru lebih tinggi 2-3 

mmHg dibandingkan dengan tekanan udara atmosfer.  

4) Hati 

Hati selain sebagai organ dalam sistem pencernaan makanan, juga 

sebagai organ dalam sistem ekskresi. Hati berperan dalam merombak sel 

darah merah yang telah tua dan rusak. Pengubahan dilakukan oleh selsel 

khusus yang disebut sel histosit. Sel darah merah oleh histosit dipecah 

menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati 
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untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan untuk metabolisme 

protein yang nantinya digunakan untuk membentuk hemoglobin (Hb) baru, 

sedangkan hemin diubah menjadi zat warna empedu berwarna hijau kebiruan 

yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin.  

Zat warna empedu dikeluarkan ke usus dua belas jari dan dioksidasi 

menjadi urobilin. Urobilin berwarna kuning cokelat yang berperan memberi 

warna pada feses dan urin. Hati mengekskresikan empedu yang berupa cairan 

yang mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen 

bilirubin dan biliverdin. Organ hati juga berfungsi menguraikan asam amino 

dan dari penguraiannya akan menghasilkan zat sisa urea yang bersifat racun 

bagi tubuh kita. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal 

untuk dikeluarkan bersama urin. 

2.1.6.2 Gangguan Terhadap Sistem Ekskresi 

            Gangguan terhadap sistem ekskresi manusia menurut buku ajar IPA untuk 

SMP/MTs Kelas VIII semester 2 Kemdikbud (2014) yaitu: 

a) Nefritis 

Nefritis adalah peradangan pada nefron, yaitu kerusakan bagian 

glomerolus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococus. Nefritis 

mengakibatkan masuknya kembali asam urin dan urea ke pembuluh darah (uremia) 

serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorbsi air yang terganggu 

(oedema). 
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b) Albuminaria 

Penderita penyakit albuminaria di keluarkan pada urin ditemukan adanya 

protein. Hal ini disebabkan oleh kerusakan glomerolus yang berperan dalam proses 

filtrasi 

c) Batu Ginjal 

Gangguan berupa terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga 

ginjal, saluran ginjal atau kantung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak 

dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal 

kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi 

garam mineral dan terlalu sedikit minum air. 

d) Hematuria 

Hematuria adalah suatu kelainan yang ditandai dengan adanya sel-sel 

darah merah pada urin. Hal ini disebabkan peradangan pada saluran kemih akibat 

gesekan dengan batu ginjal. 

e) Diabetes Melitus 

Penyakit diabetes melitus muncul karena pankreas tidak menghasilkan atau 

hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. Insulin ini merupakan hormon yang 

berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, sehingga mengurangi kadar 

gula dalam darah. Kadar glukosa di dalam urin dan darah penderita sangat tinggi. 

Hal ini menyebabkan seringnya buang air kecil, cepat haus, dan lapar serta 

menimbulkan masalah pada metabolisme lemak dan protein. 
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f) Diabetes insipidus 

          Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau 

hormon anti diuritika. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap 

air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil 

secara terus-menerus. 

g) Biang Keringat 

Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun 

orang tua. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel 

kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap 

tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-

sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang 

keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembap, akan lebih mudah terkena 

biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat, yaitu leher, 

punggung, dan dada. 

h) Penyakit kuning.  

Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang 

mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus dua belas jari, 

sehingga masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita 

tampak pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku 

jari berwarna kuning.  

2.1.6.3 Upaya Menjaga Sistem Ekskresi 

Organ pada sistem ekskresi hendaknya selalu dijaga agar tidak terjadi 

gangguan yang menyebabkan penyakit. Menurut buku ajar IPA untuk SMP/MTs 
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Kemdikbud (2014) Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem 

ekskresi diantaranya yaitu: 

1. Menjaga kesehatan ginjal 

   Ginjal sebagai salah satu organ sistem ekskresi harus dijaga agar tidak    

menyebabkan penyakit. Upaya menjaga kesehatan ginjal yaitu: 

a) Minum banyak air putih, karena tubuh terdiri atas 60%–70% air. 

Mengurangi makanan asin, karena makanan asin  mengandung senyawa 

natrium klorida.  

b) Menerapkan pola hidup sehat , dikarenakan tubuh seperti satu mesin yang 

diminyaki.  

2. Menjaga kesehatan hati 

Ginjal sebagai salah satu organ yang memiliki peranan penting dalam sistem 

ekskresi yaitu mengeluarkan pigmen empedu. Hati harus dijaga agar tidak 

menyebabkan penyakit. Upaya menjaga kesehatan ginjal yaitu: 

a) Mengkonsumsi makanan organik 

b) Mengurangi konsumsi karbohidrat, kopi 

c) Mengurangi stres 

d) Rajin melakukan olahraga  

 

2.2         Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran IPA khususnya biologi di kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang menunjukkan bahwa keterampilan proses sains dan hasil 

belajar yang masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil observasi lapang yang 
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dilakukan peneliti pada kegiatan magang 3 selama 1 bulan yaitu selama kegiatan 

pembelajaran menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan siswa untuk 

mengamati, mengukur, mengklasifikasi, memprediksi, membuat kesimpulan, dan 

mengkomunikasikan. Pembeljaran belum menggunakan model inkuiri dengan 

metode praktikum, melainkan cenderung menggunakan metode ceramah. Siswa 

cenderung kesulitan dalam menghafal materi pelajaran yang cukup banyak. 

Berdasarkan hasil analisis serta observasi bahwa hasil belajar siswa kelas 

VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang dilihat dari hasil observasi selama kegiatan 

magang 3 yaitu hanya 2 siswa yang mendapat nilai lebih dari 70 sedangkan yang 

lainnya mendapat nilai dibawah 70. Aspek psikomotorik terbilang cukup, dimana 

hanya beberapa siswa yang bisa membuat jurnal dengan baik serta dapat melakukan 

presentasi. Sedangkan aspek afektif terbilang masih cukup dimana siswa selama 

diskusi hanya beberapa yang berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok, 

kurangnya sikap kerja sama antar kelompok. 

Kegiatan praktikum memiliki tujuan salah satunya adalah untuk 

meningkatkan kemampuan proses sains seperti kemampuan pengamatan, 

pengukuran, pencatatan hasil pengamatan, penggunaan alat, serta analisis hasil 

pengamatan. Kegiatan praktikum memberikan interaksi langsung yang nyata pada 

siswa melalui panca inderanya. Penerapan metode praktikum diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan proses sains dan hasil belajar siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang.  

Berdasarkan permasalaan tersebut maka perlu dilakukan kolaborasi 

dengan guru mata pelajaran IPA Kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang 
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untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri 

melalui metode praktikum. Alur kegiatan berpikir dalam melaksanakan kegiatan 

penelitian dapat digambarkan pada Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 2.3 Alur Kerangka Berpikir 

2.3 Penelitian Yang Relevan 

 Berdasarkan penelitian oleh Wulanningsih dkk (2012) bahwa penggunaan 

model inkuiri mempengaruhi keterampilan proses sains siwa. Penelitian oleh 
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Ambarsari (2012) bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2013) 

menyatakan bahwa penerapan pembelajaran berbasis praktikum dapat terlaksana 

dengan baik di kelas XI IPA SMAN 2 Banguntapan tahun ajaran 2012/2013 pada 

pokok bahasan sistem reproduksi manusia serta dapat meningkatkan hasil belajar. 

Sedangkan tanggapan guru menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis 

praktikum membuat siswa aktif dalam belajar sehingga dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa, namun membutuhkan alokasi waktu dan biaya 

yang lebih banyak. Tanggapan siswa menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran 

berbasis praktikum menjadikan pembelajaran menyenangkan, tidak monoton dan 

membosankan. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: Jika menerapkan model pembelajran inkuiri dengan metode 

praktikum, maka dapat meningkatkan keterampilan proses dan hasil belajar IPA 

pada iswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

 


