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Pembelajaran IPA: Memahami Proses Ekskresi Lewat Serangkaian
Percobaan

Melalui model ginjal siswa belajar memeragakan cara kerja ginjal, mengkaji salah satu kelainan fungsi
ginjal, melalui analogi kerja ginjal dengan teknologi tepat guna untuk menghasilkan air bersih yaitu alat
penyaring air sederhana.
(Untuk informasi lengkap cara mengaplikasikan pengajaran profesional dan pembelajaran bermakna di SMP/MTs pada kelas awal, s
ilahkan Klik BTL_1, BTL_2, BTL_3, BTL_4_MGMP)

Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme yaitu urea dan zat yang tidak berguna lainnya dari dalam
tubuh. Ekskresi merupakan proses yang dapat ditemui pada semua bentuk kehidupan. Salah satu organ pada
tubuh manusia yang berfungsi dalam proses ekskresi adalah ginjal. Ginjal merupakan organ yang berfungsi
sebagai penyaring sisa metabolisme yang larut dalam darah. Darah yang sudah disaring (bersih) dikembalikan
ke jantung; sisa proses penyaringan yang berupa urea (bersifat racun) dikeluarkan sebagai urin. Kelainan pada
ginjal mengakibatkan beberapa gangguan pengeluaran sisa metabolisme khususnya urea sehingga tubuh dapat
mengalami keracunan, kelainan ini disebut dengan gagal ginjal.
Untuk memahami tentang proses ekskresi, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan pengamatan kerja
ginjal menggunakan model ginjal. Dalam kegiatan pengamatan tersebut para siswa mengidentifikasi anatomi
ginjal dan mempelajari kerja ginjal dalam menyaring darah. Melalui model ginjal siswa belajar memeragakan
cara kerja ginjal, mengkaji salah satu kelainan fungsi ginjal, melalui analogi kerja ginjal dengan teknologi tepat
guna untuk menghasilkan air bersih yaitu alat penyaring air sederhana.
Tugas membuat model ginjal dan mempelajari kerja ginjal dilakukan secara berkelompok. Pembelajaran tentang
cara kerja ginjal telah dipraktikkan di SMP Negeri 3 Makassar. Pembelajaran aktif ini terbukti mampu memacu
daya kreasi siswa. Terlebih lagi jika mereka selalu mendapat dorongan untuk berkarya oleh guru yang
inspiratif. Adalah ibu Siti Indarwati, S.Pd, guru IPA sekolah mitra DBE3 ini mampu mengarahkan siswanya
menciptakan alat peraga murah untuk dipakai menganalisa cara kerja ginjal. Peraga belajar dari siswa ini lalu
dipakai kembali oleh siswa sebagai sumber belajar dalam mengilustrasikan proses kerja ginjal. Hasil yang
dicapai juga sangat memuaskan. Refleksi bersama di akhir pembelajaran, segenap siswa menyampaikan bahwa

mereka memahami cara kerja ginjal sebagai alat ekskresi. Fungsi komponen ginjal serta seluk beluk tentang
terjadinya kelainan pada ginjal seperti terbentuknya batu ginjal.
Pembelajaran menggunakan model ginjal ini juga telah telah dipraktikkan oleh Dra. Mukhlisotin dan Ali
Mochtar, A.Md, MTsN Nglawak Kabupaten Nganjuk dalam pembelajaran IPA. Bagaimana komentar siswa?
Riza Ma’rifatuz Zakiyah, salah seorang siswa di kelas tersebut mengungkapkan, bahwa pembelajaran IPA hari
itu sangat berkesan baginya. Kebetulan ayah Riza menderita penyakit diabetes. Menurutnya dengan mengikuti
pembelajaran kali ini, dia menjadi tahu penyebab penyakit diabetes yang diderita ayahnya. Selain itu, dia juga
mendapat pengetahuan baru, tentang bagaimana merawat seorang penderita penyakit diabetes. Sebuah
pembelajaran yang bermakna.

Lokasi/alamat pelaksanaan
praktik yang baik

:

Tingkat pendidikan

:

SMP/MTs

Lingkup pendidikan

:

kelas

Masalah/Latar belakang –
Mengapa praktik yang baik
ini dianggap penting? Praktik
ini dilaksanakan untuk
mengatasi masalah apa?

:

Melalui model ginjal siswa belajar memeragakan cara kerja ginjal,
mengkaji salah satu kelainan fungsi ginjal, melalui analogi kerja ginjal
dengan teknologi tepat guna untuk menghasilkan air bersih yaitu alat
penyaring air sederhana.Â

:

Siswa dapat memahami proses ekskresi, dengan melakukan
pengamatan kerja ginjal menggunakan model ginjal.

Tujuan praktik yang baik
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:
1. Guru memodelkan tahapan pembuatan alat ilustrasi kerja ginjal.
2. Siswa membuat model ginjal:
3. Siswa mempelajari cara kerja ginjal (praktik) menggunakan
model ginjal buatan sendiri.
4. Siswa membuat/menulis hasil karya. Setiap hasil karya memiliki
keunggulan dalam menjelaskan fungsi ginjal.
5. Guru memberi bimbingan kepada siswa dalam membuat karya
untuk dipresentasikan dan dipajangkanÂ

Penjelasan: strategi,
proses/langkah
kegiatan/sumber atau materi
yang dibutuhkan

:
Hasil, dampak atau perubahan
dari praktik yang baik

1. Siswa menjadi tahu penyebab penyakit diabetes.
2. Siswa juga mendapat pengetahuan baru, tentang bagaimana
merawat seorang penderita penyakit diabetes.Â

