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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Pembelajaran OIDDE 

2.1.1 Model Pembelajaran 

Menurut Dakir (2004) model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari 

konsep. Jadi, model disini adalah perencanaan yang tersusun secara sistematis 

yang berasal dari teori-teori tertentu yang membentuk sebuah konsep. Sejalan 

dengan hal ini Sunaryo (2004) mengartikan bahwa model adalah bentuk 

representasi aurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu.  

Menurut Hamalik (2007) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Sumber 

lainnya sesuai pendapat Hamalik (2005) Pembelajaran yang efektif adalah 

pembelajaran yang menyediakan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, 

sehingga dengan melakukan aktivitas belajar siswa mampu memperoleh 

pemahaman sendiri. 

Menurut Suprijono (2012) model pembelajaran adalah suatu kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya menurut Joyce & 

Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran 
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di kelas atau yang lain (Joyce & Weil, 1980). Model pembelajaran dapat dijadikan 

pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai 

dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya.  

2.1.2 Pengertian Model Pembelajaran OIDDE 

Menurut Hudha (2016a) Model pembelajaran yang ditelaah untuk 

menghasilkan pengembangan model pembelajaran adalah model pembelajaran 

sosial dan sistem perilaku menurut Joyce dan Weil (1978), Joyce, at all (2009), 

serta model pembelajaran Triprakoro (Akbar, 2013). Ketiga model pembelajaran 

tersebut dipandang sesuai untuk di telaah guna pengembangan model 

pembelajaran etika dengan pertimbangan bahwa sintaks pembelajaran yang 

dimiliki layak untuk dikembangkan dalam pembelajaran pemecahan masalah etis. 

Menurut Hudha, dkk (2016a) Adapun rincian berbagai model pembelajaran yang 

dijadikan pembelajaran model OIDDE sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran sosial dinyatakan oleh Joyce, et all (2009) terbagi menjadi 

empat model pembelajaran, yaitu : 1) Model Mitra belajar (Partners in 

Learning); 2) Model Investigasi Kelompok (Group Investigation); 3) Model 

Bermain Peran (Role Playing); dan 4) Model Penelitian Hukum 

(Jurisprudential Inquiry). Model pembelajaran yang ditelaah hanya ada 3 

model, yaitu model investigasi kelompok (Group Investigation), model 

bermain peran (role playing), model penelitian hukum (jurisprudential 

inquiry). 

b. Model pembelajaran sistem perilaku menurut Joyce, at al (2009) terdiri dari 

tiga macam model pembelajaran, yaitu: 1) Model Belajar Menguasai (Mastery 
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Learning Model); 2) Model Instruksi Langsung (Direct Instruction Model); 3) 

Model Belajar Simulasi (Simulation Model). 

c. Model pembelajaran Tri Prakoro, sebagaimana dinyatakan oleh Akbar (2013) 

merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan tiga unsur karakter 

(ngerti, ngroso, nglakoni) dan mengintegrasikan tiga prinsip internalisasi nilai 

(understanding, action, dan reflection) dalam satu pengalaman belajar. Model 

pembelajaran Triprakoro bersifat holistik (utuh), comprehensive (menyeluruh), 

dan integrative (terpadu) karena mengintegrasikan seluruh unsur karakter dan 

prinsip internalisasi nilai. Tujuan dari model pembelajaran Tri Prakoro yaitu 

untuk membelajarkan nilai kehidupan, misalnya kepatuhan kerjasama, 

penghargaan, kesehatan, kesetiakawanan, dan lainnya.  

2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran OIDDE 

Adapun langkah-langkah pembelajaran OIDDE (orientation, identify, 

discussion, decision, and engage in behavior) menurut Hudha (2016b) sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1 : Orientasi (Orientation), pada tahap ini guru menyiapkan dan 

mengarahkan peserta didik untuk belajar mengenai materi atau pokok 

permasalahan yang akan dipelajari (dalam penelitian ini materi yang akan 

dipelajari tentang sistem pencernaan) dan menugaskan peserta didik secara 

individu untuk menuliskan temuan persoalan dilema etis yang ditemukan 

pada materi yang disajikan oleh guru. Untuk penguatan yaitu dilema etis atas 

problematika (etis) dari belajar materi yang disampaikan. Kemudian 

menyajikan materi yang telah ditentukan dan memberikan penguatan 

orientasi oleh peserta didik melalui penyampaian cerita dilematis atas 
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problematika atau menayangkan film dokumenter yang berkaitan dengan 

masalah dilematis sesuai dengan pokok permasalahan yang dipelajari atau 

presentasi problematika berkaitan dengan pokok materi yang berasal dari 

peserta didik sendiri. 

2. Tahap 2 : Identifikasi (Identify), pada tahap ini peserta didik melakukan 

kegiatan : 1) membagi kelompok kecil (4-5 orang) secara heterogen, 2) 

menugaskan peserta didik secara individu untuk mengidentifikasi hal-hal 

dilematis yang muncul atas problematika pada materi yang dipelajari (sistem 

pencernaan makanan) sebagai bahan utama diskusi kelompok, 3) 

mengarahkan peserta didik (pada sistem kelompok) untuk memberikan 

penjelasan tentang persoalan dilematis atas problematika yang dipelajari yang 

berhasil diidentifikasi dan dipilih sebagai topik diskusi, 4) mempertanyakan 

nilai-nilai kontradiksi yang ditemukan dari dilema yang diidentifikasi. 

3. Tahap 3 : Diskusi (Discussion), pada tahap ini aktivitas belajar yang 

dilakukan peserta didik adalah : 1) menjadi fasilitator dan mediator dalam 

diskusi kelompok, 2) mengarahkan setiap kelompok diskusi untuk melakukan 

diskusi membahas isu dilematis prioritas atas problematika yang dipelajari, 3) 

meminta dan memandu masing-masing kelompok diskusi untuk 

menyampaikan atau mem-presentasikan hasil diskusi di depan kelas sekaligus 

tanya jawab dengan kelompok lain. 

4. Tahap 4 : Keputusan (Decision), pada tahap ini peserta didik melakukan 

kegiatan pengambilan keputusan etik, meliputi : 1) mengarahkan kelompok 

diskusi untuk mengambil keputusan pemecahan masalah dilematis atas 

problematika yang dipelajari, 2) menugaskan kelompok diskusi untuk 
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menetapkan keputusan pada isu dilematis atas problematika yang dipelajari. 

Misal: jika isu dilema etis yang diputuskan, maka diharapkan keputusan yang 

ditetapkan adalah keputusan etis (etik) berdasarkan posisi (peran) yang 

ditetapkan, 3) meminta kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi dan 

keputusan yang telah diambil. 

5. Tahap 5 : Menunjukkan sikap/perilaku (Engage in behavior), pada tahap ini 

peserta didik secara individu untuk berperilaku sebagaimana keputusan yang 

ditetapkan secara verbal (lisan) dengan menuliskan perilaku dimaksud dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan secara bersama-

sama. 

2.1.4 Manfaat Model Pembelajaran OIDDE 

Menurut Hudha (2017) model pembelajaran OIDDE diharapkan 

memberikan manfaat besar dalam pendidikan, dan setidaknya ada 6 (enam) 

manfaat secara khusus, yaitu: 

a. Mendapatkan informasi bahwa penerapan model pembelajaran OIDDE mampu 

meningkatkan pengetahuan bioetika, sikap atau perilaku etis, dan kemampuan 

mengambil keputusan etis. 

b. Menambah khazanah model, strategi, metode dan media pembelajaran, 

sehingga berdampak pada pembelajaran yang bervariatif, lebih bermakna dan 

tidak monoton. 

c. Menciptakan suasana belajar lebih kondusif, hidup, menarik, dan 

menyenangkan, sehingga pembelajaran berlangsung lebih bermakna dan 

berkualitas. Pembelajaran yang bermakna dan berkualitas akan meningkatkan 
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prestasi belajar peserta didik (siswa dan/atau mahasiswa), sehingga akan 

mengangkat mutu sekolah atau pendidikan tinggi. 

d. Terbentuknya situasi kooperatif dalam pembelajaran, sehingga terbentuknya 

atmosfir pembelajaran yang positif, sebagaimana Johnson, dkk (2004) 

menegaskan, bahwa situasi pembelajaran yang kooperatif akan menciptakan 

dua tanggung jawab pada para siswa, yaitu mempelajari materi yang 

ditugaskan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok benar-benar 

mempelajari materi tersebut.  

e. Membangun persepsi positif yang melahirkan perasaan dan tindakan positif, 

sebagaimana dinyatakan oleh Hudha (2012), bahwa persepsi positif akan 

melahirkan perasaan dan tindakan positif dan persepsi negatif akan melahirkan 

perasaan dan tindakan negatif. Subiantoro dan Faturohman (2008) dalam 

Hudha (2017) juga menegaskan, bahwa tanggungjawab yang diberikan kepada 

siswa memberi pengaruh terhadap persepsi tanggungjawab mereka, baik secara 

pribadi maupun kelompok, dan juga persepsi terhadap hasil belajar yang 

dicapainya juga menjadi dasar orientasi yang kuat bagi siswa untuk lebih 

termotivasi dalam berinteraksi satu sama lain dan saling berbagi pengalaman 

belajar dan pengetahuan 

Secara spesifik manfaat model pembelajaran OIDDE adalah: 1) Orientation: 

mahasiswa berorientasi terhadap kasus terkait topik tertentu melalui cerita, narasi, 

atau film dokumenter; 2) Identify: mahasiswa melakukan identifikasi masalah dari 

kasus yang ditemukan selama proses orientasi; 3) Discussion: mahasiswa 

melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk membahas dan memecahkan 

kasus terpilih dari hasil identifikasi secara etis; 4) Decision; mahasiswa 
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mengambil keputusan etis terkait hal-hal etik dari dilema etis yang dibahas dalam 

diskusi; 5) Engange in Behavior; mahasiswa berperilaku etis atas keputusan etis 

yang diambil dalam keputusan etis (Hudha, 2016b). 

2.1.5 Perilaku Mengajar pada Model Pembelajaran OIDDE 

 Menurut Hudha (2016b) model pembelajaran OIDDE yang dikembangkan 

diharapkan dapat dilaksanakan dalam pembelajaran dan untuk itu diperlukan 

perilaku mengajar. Adapun perilaku menagajar tertuang di dalam komponen-

komponen dasar model pembelajaran, yaitu: 1) sintaks; 2) sistem sosial; 3) prinsip 

interaksi model pembelajaran; 4) sistem pendukung; 5) dampak instruksional. 

Adapun uraian dari kelima komponen dasar model pembelajaran dimaksud 

adalah: 

1. Sintaks merupakan tahap-tahap kegiatan dari model pembelajaran yang 

dikembangkan, yaitu: orientation, identify, discussion, decision, and engage in 

behavior,  

2. Sistem sosial. Sistem sosial yang dikembangkan dalam model pembelajaran 

OIDDE (orientation, identify, discussion, decision, and engage in behavior) 

pada dasarnya sama dengan sistem sosial pada model pembelajaran kooperatif. 

Namun, dalam melaksanakan kooperatif disini dengan teknik kolaboratif dan 

scaffolding yang bertujuan agar kontruksi pengetahuan individu semakin 

bermakna dan melekat di dalam otak dalam jangka panjang. Kolaborasi lebih 

dari sekedar bekerja dengan orang lain, sebab guru bekerja pada tujuan bersama, 

belajar bersama, melibatkan siswa untuk terlibat dalam tugas-tugas yang 

bermakna dan membangun sebelum belajar untuk menghasilkan ide-ide dan 

produk. Serta, scaffolding akan menumbuhkan kreativitas mahasiswa, 
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menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan, meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis dan 

terorganisasi, sehingga menghasilkan karya yang terbaik, dan memiliki 

kemampuan dalam memahami konsep materi. 

3. Prinsip interaksi model pembelajaran, model pembelajaran OIDDE 

(orientation, identify, discussion, decision, and engage in behavior) merupakan 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru sebagai pendidik 

(pembelajar) dalam hal ini berperan sebagai motivator, fasilitator, mediator, 

moderator, konsultan dan moderator. 

4. Sistem Pendukung, sistem pendukung dalam model pembelajaran ini, yaitu: 

sumber pembelajaran, perangkat pembelajaran, sarana, bahan dan alat yang 

diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran. Penerapan model pembelajaran 

memerlukan buku teks, informasi-informasi yang berkaitan dengan materi 

yang dipelajari, rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kegiatan 

mahasiswa, lembar observasi, lembar penilaian diskusi, lembar penilaian 

presentasi, lembar penilaian mind mapping, dan lembar penilaian evaluasi.  

5. Dampak Instruksional dan dampak pengiring, dampak instruksional adalah 

dampak yang dapat diperoleh siswa secara langsung sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, sehingga siswa mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pengiring berupa sikap 

religius, sikap etis, sikap sosial, dan keterampilan-keterampilan abad 21 yang 

diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Adapun dampak utama yang 

diharapkan dari model pembelajaran OIDDE ini adalah sikap etis yang 

ditunjukkan dengan perilaku dan kemampuan pengambilan keputusan etis. 
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2.2 Aktivitas Belajar 

2.2.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Menurut Depdiknas (2005) aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan 

belajar. Aktivitas yang dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, 

sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi 

belajar aktif. Belajar aktif adalah “suatu sistem belajar mengajar yang 

menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual dan emosional guna 

memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 

Menurut Kenan (2014) Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas belajar adalah suatu aktivitas 

yang sadar akan tujuan, yaitu terjadinya perubahan dalam individu seutuhnya. 

Adapun pengertian aktivitas belajar Menurut Sardiman (2004) aktivitas belajar 

adalah kegiatan-kegiatan siswa yang menunjang keberhasilan belajar. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (1999) aktivitas belajar adalah merupakan tindakan dan 

perilaku siswa yang kompleks. Jadi, aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan 

siswa yang menunjang keberhasilan peserta didik. 

2.2.2 Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Menurut Paul B. Diedrich dalam Ahmad (2004) setelah mengadakan 

penyelidikan, menyimpulkan: terdapat 177 macam kegiatan peserta didik yang 

meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain sebagai berikut. 

1. Visual activities, membaca, memperhatikan: gambar, demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain dan sebagainya. 
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2. Oral activities, menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, enterupsi, dan 

sebagainya. 

3. Listening activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato, dan sebagainya. 

4. Writing activities, menulis: cerita, karangan, laporan, tes angket, menyalin, 

dan sebagainya. 

5. Drawing activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram, pola, dan 

sebagainya. 

6. Motor activities, melakukan percobaan, membuat kontruksi, model, 

mereparasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. 

7. Mental activities, menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. 

8. Emotional activities, menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang, 

gugup, dan sebagainya. 

Aktivitas-aktivitas tersebut tidaklah terpisah satu sama lain. Dalam setiap 

aktivitas motoris terkandung aktivitas mental disertai oleh perasaan tertentu, dan 

seterusnya. Pada setiap pelajaran terdapat berbagai aktivitas yang dapat 

diupayakan. 

Prinsip aktivitas yang diuraikan di atas didasarkan pada pandangan 

psikologis bahwa, segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan 

(mendengar, melihat, dan sebagainya) sendiri dan pengalaman sendiri. Jiwa itu 

dinamis, memiliki energi sendiri, dan dapat menjadi aktif sebab didorong oleh 

kebutuhan-kebutuhan. Guru hanyalah merangsang keaktifan dengan jalan 
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menyajikan bahan pelajaran, sedangkan yang mengolah dan mencerna adalah 

peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat, dan latar belakang 

masing-masing.  

Salah satu jenis aktivitas yang digunakan adalah diskusi dan presentasi. 

Adapun pengertian dari diskusi menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan 

sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukan pikiran mengenai suatu masalah, cara 

belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dan guru, murid 

dengan murid sebagai peserta diskusi (Sadiyah, 2010).  

Kata “diskusi” menurut Armai Arief berasal dari bahasa latin, yaitu 

“discussus” yang berarti “to examine”. “Discussus” terdiri dari akar kata “dis” dan 

“cuture”. “Dis” artinya terpisah, sementara, “cuture” artinya menggoncang atau 

memukul. Secara etimologi, “discuture” berarti suatu pukulan yang memisahkan 

sesuatu atau dengan kata lain membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara 

memecahkan atau menguraikanya (to clear away by breaking up or cuturing). 

Secara umum pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua 

individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar 

informasi (information sharing), saling mempertahan pendapat (self maintenance) 

dalam memecahkan sebuah masalah tertentu (Dewi, 2008). 

Adapun macam-macam diskusi salah satunya diskusi kelas, dimana guru 

hanya mengajukan persoalan kepada seluruh kelas, kemudian ditanggapi oleh 

anak-anak. Guru berfungsi sebagai pengatur, pendorong dan pengarah 

pembicaraan. Pimpinan diskusi dapat juga dilakukan oleh anak. Diskusi semacam 

ini tampaknya agak formal karena itu ada kalanya disebut diskusi formal. 

Pembicaraan diatur oleh ketua diskusi yang mau berbicara kadang-kadang harus 
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mencatatkan diri, baru kemudian diperkenankan berbicara. Segala pembicaraan 

dicatat oleh penulis dan pada akhir diskusi diajukan beberapa kesimpulan untuk 

ditanggapi anggotanya (Sadiyah, 2010). 

Aktivitas siswa yang dilakukan dalam presentasi yaitu siswa bertanya dalam 

diskusi kelompok, siswa bertanya dengan jelas, mudah dipahami, menggunakan 

bahasa indonesia yang baku, sesuai dengan materi yang masih dibahas. Siswa 

memberi tanggapan dalam diskusi kelompok, siswa memberi tanggapan sesuai 

dengan yang ditanyakan, tidak menyimpang dari pokok bahasan, disertai contoh 

yang relevan dan mudah dipahami. Siswa mengungkapkan pendapat dalam 

diskusi kelompok, siswa berpendapat terkait materi, jelas, logis, menggunakan 

gaya bahasa yang mudah di pahami. Siswa menghargai pendapat orang lain dalam 

diskusi kelompok, siswa mendengarkan pendapat dengan diam, sungguh-sungguh 

memperhatikan, tidak berbicara sendiri dengan teman dan tidak bermain sendiri 

dengan teman. 

 

2.3 Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Made Wirasana (2014) hasil belajar merupakan tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar 

selama jangka waktu tertentu mengenai aspek pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang terlihat pada perubahan tingkah laku dan kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik. 

Menurut Suprijono (2012) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Selanjutnya 
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menurut Supratiknya (2012) mengemukakan bahwa hasil belajar yang menjadi 

objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa 

setelah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan nasional rumusan 

tujuan pendidikan mengacu pada klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara 

garis besar yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. 

2.3.2 Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2013) Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Horward kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni: a. Keterampilan dan 

kebiasaan, b. Pengetahuan dan pengertian, c. Sikap dan cita-cita. Masing-masing 

jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum, sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni: a. 

Informasi verbal, b. Keterampilan intelektual, c. Strategi kognitif, d. Sikap, dan e. 

Keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar 

membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif 
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berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban 

atau reaksi, penilaian, organisasi, dan interalisasi. Ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 

ranah psikomotoris, yakni: a. Gerakan refleks, b. Keterampilan gerakan dasar, c. 

Kemampuan perseptual, d. Keharmonisan atau ketepatan, e. Gerakan 

keterampilan kompleks, f. Gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara tiga 

ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pengajaran. 

2.3.3 Bentuk-bentuk Hasil Belajar 

Tujuan pembelajaran menurut Bloom (1995) dalam Basuki, dkk (2014) teori 

tersebut disampaikan dalam karya monumental Benjamin S. Bloom (1995) 

berjudul taxonomy of educational objectives, handbook 1: cognitivie domain. Saat 

ini taksonomi bloom ini sudah direvisi Krathwohl (2001). Namun, perlu 

disampaikan bahwa banyak pihak, banyak ahli pendidikan yang belum menerima 

konsep dari bloom versi aslinya maupun konsep revisi dari Krathwohl 

disampaikan disini. Contoh publikasi yang masih menggunakan taksonomi bloom 

versi asli adalah publikasi dari Caldwell (2008) dan Naegle (2002). Bloom (1995) 

membagi domain kognitif ke dalam 6 tingkatan (level), yang terdiri dari: 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, 

fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan pengingatan 

data serta informasi yang lain. 
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b. Pemahaman (Comprehension) 

Siswa memahami makna, translasi, membuat interpolasi dan menafsirkan 

pembelajaran dan dapat menyatakan masalah dengan bahasanya sendiri. 

c. Aplikasi (Application) 

Di tingkat ini, seorang siswa memiliki kemampuan untuk menerapkan 

gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan lain-lain di dalam kondisi 

pembelajaran. Siswa mampu menerapkan apa-apa yang dipelajari dlam kelas 

ke dalam situasi yang baru sama dekali di tempat kerja. 

d. Analisis (Analysis) 

Di tingkat analisis, seorang siswa akan mampu menganalisis informasi yang 

masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian 

yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu 

mengenali serta mebedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario 

yang rumit. Siswa mampu membedakan antara fakta dan simpulan. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Seorang siswa ditingkat sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola 

dari sebuah skenario yang sebelumnya tida terlihat, dan mampu mengenali 

data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang 

dibutuhkan. Siswa dapat menempatkan bagian0bagian bersama-sama menjadi 

suatu keseluruhan, dengan penekanan menciptakan makna baru dari suatu 

struktur. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, 

gagasan, metodologi, prosedur kerja, dan lain-lain, dengan menggunakan 
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kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas 

atau manfaatnya. Mampu membuat pertimbangan tentang nilai-nilai suatu 

gagasan atau bahan-bahan kajian. 

Menurut Herawati (2014) High Order Thinking Skills merupakan 

kemampuan berpikir yang mengujikan pada tingkat yang lebih tinggi, dalam 

artian tidak hanya mengujikan pada aspek ingatan atau hapalan saja, namun 

menguji sampai pada aspek analisis, sintesis, dan evaluasi. High Order Thinking 

Skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi dikelompokkan menjadi empat 

kategori, yaitu membuat keputusan, pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan 

berpikir kritis.  

Dalam hubungan ini, Anderson dan Krathwohl (2001) telah membuat revisi 

pada taksonomi bloom dalam tataran High Order Thinking Skills atau kemampuan 

berfikir tingkat tinggi, sehingga menjadi : 

a. Mengingat (Remembering) 

Mampu mengingat bahan-bahan yang baru saja dipelajari. 

b. Memahami (Understanding) 

Memahami makna, translasi, interpolasi, dan penafsiran bahan ajar dan 

masalah. 

c. Menerapkan (Applying) 

Mampu menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan lain-lain, 

di dalam kondisi pembelajaran. Siswa mampu menerapkan apa yang 

dipelajari dalam kelas ke dalam suatu situasi yang baru sama sekali di tempat 

kerja. 
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d. Menganalisis (Analysing) 

Siswa mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali 

pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membedakan faktor 

penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. 

e. Menilai (Evaluating) 

Siswa mampu memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, 

prosedur kerja dan lain-lain, dengan menggunakan kriteria yang cocok atau 

standar yang ada untuk memasukkan nilai efektivitas atau manfaatnya. 

f. Menciptakan (Creating) 

Siswa menempatkan unsur-unsur bersama-sama untuk membentuk suatu 

keseluruhan yang koheren dan berfungsi mengorganisasikan kembali unsur-

unsur menjadi suatu pola baru atau struktur baru melalui membangkitkan, 

merencanakan atau menghasilkan sesuatu. 

Dalam konteks penilaian hasil belajar, Depdiknas (2003) mengemukakan 

prinsip-prinsip umum penilaian adalah mengukur hasil-hasil belajar yang telah 

ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi serta tujuan pembelajaran; 

mengukur sampel tingkah laku representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan 

yang tercakup dalam pengajaran mencakup jenis-jenis instrumen penilaian yang 

sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan, direncanakan sedemikian 

rupa agar hasilnya sesuai dengan yang digunakan secara khusus dibuat dengan 

reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati dan 

dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. 
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2.4 Materi Biologi Tentang Sistem Pencernaan Makanan 

2.4.1 Sistem Pencernaan Makanan 

Menurut Kemendikbud K13 (2014) Indonesia memiliki ragam makanan 

yang sangat banyak, dimana makanan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. 

Orang. Banyak jenis masakan khas yang berbeda satu dengan lainnya, yang bahan 

penyusunnya juga berbeda-beda. Namun bahan makanan pokok kamu hampir 

sama, yaitu jagung, nasi, singkong atau sagu. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai 

sumber karbohidrat yang memasok energi utama tubuhmu.  

1. Kebutuhan energi 

Tubuh juga menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh normal 

sekitar 37°c. Energi bersal dari makanan, jumlah energi yang dibutuhkan oleh 

tubuh untuk beraktivitas diukur dalam satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, 

jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu 

kalori (Cal) menunjukkan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1°C 

suhu dari 1 g air.  

2. Enam jenis nutrisi 

Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber 

energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan keberlangsungan fungsi 

pada setiap jaringan dan organ tubuh secara normal. Sebenarnya, makanan yang 

kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung enam jenis nutrisi, yaitu 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan 

protein dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan vitamin dan 

mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang hanya sedikit.  
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Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang 

mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak 

mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein 

perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh, sedangkan air, vitamin, dan 

mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh.  

3. Karbohidrat 

Karbohidrat menjadi salah satu gizi yang dibutuhkan oleh tubuh agar bisa 

memperoleh energi dan melakukan aktivitas dengan cara membakar karbohidrat 

yang terdapat di dalam makanan. Satu gram karbohidrat menghasilkan 4,0 – 4,1 

kilokalori (kkal). Tiga jenis karbohidrat adalah gula, pati, dan serat. Gula disebut 

karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-

buahan, madu, dan susu. Dua jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat 

disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam kentang dan makanan yang 

terbuat dari biji-bijian. Serat, seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. 

Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, kacang polong, 

sayuran, dan buah-buahan lainnya merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak 

dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan 

sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh 

manusia 

4. Lemak  

Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena berfungsi menyediakan energi 

sebesar 9 kilokalori/gram; melarutkan vitamin A, D, E, K dan dapat menyediakan 

asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak 

dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol.  
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Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi, apabila lemak 

yang kita konsumsi berlebihan, maka lemak tersebut akan disimpan di berbagai 

tempat contohnya di lapisan bawah kulit untuk dijadikan cadangan energi. 

Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak 

tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, misalnya minyak 

nabati dan lemak yang ditemukan dalam biji merupakan contoh dari lemak tak 

jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar dan ditemukan dalam 

daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh dapat 

meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan 

stroke. 

5. Protein  

Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi, meskipun bukan sebagai energi 

utama. Protein juga berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh 

yang rusak, pembuat enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi. Protein 

merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino 

terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerang.  

Protein yang masuk kedalam tubuh dapat berasal dari hewan (protein hewani) 

dan tumbuhan (protein nabati). Bahan makanan yang mengandung protein hewani 

antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung 

protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. 

Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber 

protein terbaik. 
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6. Vitamin 

Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air 

(vitamin B dan C) dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K). 

Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena 

didalam tubuh ada pro vitamin D. 

7. Mineral  

Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon, dan tubuh 

memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, pospor, potasium, 

sodium, besi, iodium, dan seng. Satu jenis makanan yang kamu konsumsi ternyata 

dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi, misalnya pada susu terkandung 

protein, lemak, dan mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi untuk proses 

pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh 

tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. 

8. Air  

Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur 

suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan, 

pelumas dan bantalan, media transportasi, serta media pengeluaran sisa 

metabolisme.  

Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat 

kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. 

Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liuter 

atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok 

sel-sel dengan air, karena tanpa kita sadari makanan yang kita makan 
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mengandung banyak air. Contoh apel mengandung 80% air dan daging 

mengandung 66% air (Kemendikbud k13, 2017).  

2.4.2 Saluran Pencernaan Makanan 

Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang 

lebih kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. 

Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran 

sel. Molekul yang tidak digunakan dan tidak dibutuhkan oleh tubuh akan 

dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan 

yang tidak tercerna akan dibuang melalui anus berupa feses, proses ini disebut 

defekasi. 

Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik 

dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah, 

dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanik contoh terjadi di dalam mulut, yaitu 

pada saat makanan dihancurkan oleh gigi.  Pencernaan kimia terjadi ketika reaksi 

kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih 

kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan 

dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase yang terdapat pada 

mulut. 

1) Organ pencernaan utama 

Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran 

pencernaan dan organ aksesoris (tambahan). Saluran pencernaan merupakan 

saluran yang dilalui bahan makanan, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, 

usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar saliva, 

hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesoris yang membantu 
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pencernaan mekanik dan kimia. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang 

mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Sistem pencernaan 

yang meliputi saluran pencernaan antara lain mulut, kerongkongan (esofagus), 

lambung, usus halus, dan usus besar. 

2) Organ pencernaan tambahan 

Sistem pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas organ pencernaan utama 

saja, tetapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar-kelenjar 

pencernaan. Kelenjar ini berperan membantu dalam mencerna makanan. Kelenjar 

pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam 

membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat tiga organ pencernaan 

tambahan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. 

3) Enzim-enzim pencernaan  

Enzim adalah sejenis protein yang mempercepat laju reaksi kimia dalam 

tubuh. 

2.4.3 Gangguan pada Sistem Pencernaan dan Upaya untuk Mencegah atau 

Menanggulanginya 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui beberapa contoh 

gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Contoh gangguan dan penyakit 

tersebut, antara lain gangguan dan penyakit pada rongga mulut, seperti sakit gigi, 

radang hidung, pembengkakan amandel (tonsilitis), dan sariawan. Sariawan 

adalah penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C. Pada  bagian lain dari 

sistem pencernaan, seperti lambung dan usus juga sering mengalami gangguan 

dan penyakit (Nurachmandani, 2010). 
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Adapun gangguan pada sistem pencernaan menurut Kemendikbud K13 

(2017) antara lain: 

1. Obesitas  

Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak 

berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas 

dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyait 

janyung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya untuk mencegah atau menangani 

obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola 

makan dapat dilakukanb dengan mengurangi konsumsi makanan yang banya 

mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak 

mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi.  

2. Karies gigi 

Karies gigi atau gigi berlubang, merupakan kerusakan gigi akibat infeksi 

bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Pada umumnya 

penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. 

Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan 

memerhatikan kebersihan gigi.  

3. Maag (gastritis) 

Sakit maag (gastritis), merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya 

peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mag dapat diakibatkan 

meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri helicobacter pylori, peningkatan 

asalm lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang 

terlalu peda atau asam. Mag dapat dicegah dengan cara maan teratur, makan 

secukupnya, susi tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu 
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produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, 

dan kopi. 

4. Hepatitis 

Hepatitis merupakan penyakit peradangan (pembengkakan) pada hati atau 

liver. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang 

terkena flu, yaitu sakit otor dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. 

Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice (menguningnya kulit dan 

mata), membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Hepatitis apabila tidak segera 

ditangani dapat memicu fibrosis (kerusakan pada hati) dan sirosis (gagal hati 

kronis). 

5. Diare  

Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi 

bateri dan protozoa, seperti entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus 

besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. 

Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus menerus 

dikeluarkan, selain itu penderita diare juga akan mengalami mules di perut karena 

kontraksi otot pada usus besar terjadi terus menerus. 

Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang 

kamu maan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri 

yang dapat menyebabkan diare, cucilah tangan sebelum makan, minum air yang 

dimasak atau kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. 

6. Konstipasi 

Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit 

dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat dan 
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kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratus, air yang terkandung 

di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering 

sehingga sulit dikeluarkan. Upaya mencegah konstipasi di antaranya adalah tidak 

sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan 

buah-buhan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula (seperti 

makanan manis, keju, makanan olahan) karena makanan tersebut dapat 

menimbulkan konstipasi, minum cukup banyak air.  

7. Gejala kekurangan vitamin 

Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. 

8. Gejala kekurangan mineral 

Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. 
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2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep 

Model Pembelajaran OIDDE 

Sintaks : 

1. Orientasi  

2. Identifikasi  

3. Diskusi  

4. Keputusan 

5. Menunjukkan sikap/ 

perilaku 

Aktivitas belajar Hasil belajar 

Diskusi : 

1. Siswa berdiskusi 

terhadap dilema etis 

sesuai prioritas hasil 

identifikasi yang telah 

dihasilkan dan 

disepakati. 

2. Siswa menentukan posisi 

(peran) yang akan 

diambil guna 

menguatkan posisi dalam 

membuat keputusan etis. 

Presentasi :  

Dari diskusi 

kelompok 

kemudian, 

mempresentasikan 

dan kelompok lain 

menanggapi. 

Hasil belajar meliputi 

skor awal (pre-test) dan 

skor akhir (post-test). 

Meningkatnya aktivitas belajar dan hasil belajar IPA kelas 

VIII. 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konsep yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. a) Ho : model pembelajaran OIDDE tidak berpengaruh terhadap peningkatan

aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP 1 Muhammadiyah Malang.

b) Hı : model pembelajaran OIDDE berpengaruh terhadap peningkatan

aktivitas belajar siswa kelas VIII SMP 1 Muhammadiyah Malang. 

2. a) Ho : model pembelajaran OIDDE tidak berpengaruh terhadap peningkatan

hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Muhammadiyah Malang.

b)  Hı : model pembelajaran OIDDE berpengaruh terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa kelas VIII SMP 1 Muhammadiyah Malang. 




