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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 JUDUL PENELITIAN 

Identifikasi Kesalahan Prosedural Siswa Menggunakan Tes Diagnostik Two Tier 

pada Sistem Ekskresi Manusia 

 

1.2 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Selama ini, dalam dunia pendidikan, kita mengenal adanya 4 macam 

pengetahuan, yaitu pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan 

prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan konseptual merupakan 

pengetahuan yang menunjukkan keterkaitan antara unsur dasar yang saling 

berkaitan, pengetahuan faktual dapat dikatakan sebagai unsur dasar yang ada 

dalam disiplin ilmu tertentu, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan 

tentang bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun 

baru, dan pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan yang mencakup kognisi 

secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri (Widodo, 2006). 

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran sains yang sangat 

menekankan keempat macam pengetahuan di atas, khususnya pengetahuan 

konseptual dan pengetahuan prosedural. Jika pengetahuan konseptual berfokus 

pada pengetahuan siswa tentang konsep atau teori atas materi tertentu, lain halnya 

dengan pengetahuan prosedural yang berkaitan dengan praktik. Biasanya, 

pengetahuan prosedural berisi tahapan yang harus diikuti, yaitu 1) pengetahuan 

tentang keterampilan khusus, 2) pengetahuan tentang teknik dan metode, 3) 

pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan suatu prosedur  ilmiah tepat 

untuk digunakan (Widodo, 2006). Pengetahuan prosedural sangat dikaitkan 

dengan kegiatan praktikum di sekolah, hal ini dikarenakan pada pengetahuan ini 

(pengetahuan prosedural) siswa dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan 

menggunakan teknik atau metode tertentu, dan dalam kegiatan praktikum, siswa 

dituntut untuk mengerjakan sesuatu (Defila, 2012). Hal ini diperkuat dengan 

prinsip pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), di mana kegiatan pembelajaran di kelas 
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berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik 

dan 
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lingkungannya. Peserta didik memiliki hak penuh untuk bisa 

mengembangkan kompetensinya menjadi siswa yang cakap, kreatif, dan mandiri. 

Untuk mewujudkan itu, maka pengaturan beban belajar oleh kurikulum KTSP 

inipun sudah mendukung pentingnya kegiatan praktikum. Terdapat alokasi waktu 

untuk waktu belajar tatap muka, dan alokasi waktu untuk praktik baik di sekolah 

maupun di luar sekolah (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006) 

Setidaknya ada empat poin yang menguatkan kegiatan praktikum sebagai 

salah satu kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu 1) praktikum membangkitkan 

motivasi belajar sains, di mana siswa diberi kesempatan untuk memenuhi 

dorongan rasa ingin tahunya, 2) praktikum mengembangkan keterampilan dasar 

melakukan eksperimen, dalam melakukan kegiatan eksperimen, siswa 

membutuhkan keterampilan dasar seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, 

membandingkan, memanipulasi peralatan laboratorium, dan keterampilan sains 

lainnya. Dengan adanya kegiatan praktikum di laboratorium, hal ini sangat 

mendukung dalam melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan 

mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur yang 

sederhana atau lebih canggih, menggunakan dan menangani alat secara aman, dan 

sebagainya. 3) praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, dan 4) 

praktikum menunjang materi pelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk 

membuktikan teori yang telah mereka pelajari dalam kegaitan praktikum 

(Rustaman, 1995).  

Selain itu, Fensham (1984) berpendapat bahwa laboratorium juga harus 

dijadikan tempat bagi guru untuk membantu siswa memahami bagaimana cara 

memegang preparat dengan benar, mengukur banyaknya bahan yang diperlukan 

dengan takaran yang pas, dan kegiatan prosedural lainnya dari hal-hal teoritis 

yang sudah mereka pelajari, dan  tempat bagi mereka mendapatkan penguasaan 

keterampilan-keterampilan baru dan berguna. Pemahaman tersebut dapat mereka 

kuasai apabila mereka juga menguasai pemahaman konseptual maupun 

proseduralnya.  

Namun, setelah bertahun-tahun dikembangkan, kegiatan pembelajaran 

sains berbasis praktikum belum terlaksana secara maksimal karena sarana dan 

prasarana sekolah di Indonesia kurang mendukung (belum mencukupi), sehingga 
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keberlangsungan kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Bahkan sampai saat 

ini 88,8% sekolah di Indonesia mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga 

Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) belum melewati mutu standar pelayanan 

minimal (SPM). Layanan pendidikan mulai dari kualitas pengajaran guru, 

bangunan sekolah, fasilitas laboratorium serta buku referensi masih minim. Hal 

ini dibuktikan dengan data dari Balitbang Depdiknas pada tahun 2003 bahwa pada 

jenjang Sekolah Dasar (SD) 51,71% masih dalam kategori sekolah standar 

minimal, dan 44,84% di bawah standar minimal pendidikan. Pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) tercatat 28,41% berstatus sekolah standar minimal dan 

26% belum memenuhi standar pelayanan minimal, begitu juga terjadi pada 

jenjang Sekolah Menangah Atas (SMA/SMK). Hal ini membuktikan bahwa 

sarana prasana dalam pendidikan di Indonesia belum terpenuhi secara keseluruhan 

(Balitbang, Depdiknas, 2003).  

Berdasarkan fakta bahwa ternyata masih banyak sekolah di Indonesia yang 

belum melewati mutu standar pelayanan minimal (SPM), dampak yang 

ditimbulkan beragam, di antaranya adalah ikut rendahnya mutu output yang 

diberikan kepada siswa, dan tentu saja memungkinkan siswa salah dalam 

memahami ilmu atau informasi baru yang dipelajarinya. Jika sarana laboratorium 

sekolah tidak memadai, maka pengetahuan yang diajarkan oleh guru 

matapelajaran IPA juga sangat terbatas. Bahkan hal ini juga membuat kualitas 

guru dalam melakukan kegiatan praktikum di laboratorium sekolah menjadi 

rendah, dan siswapun terkena imbasnya. Hal ini didukung oleh data dari Laporan 

Pelaksanaan Program Lapangan tahun 2016 di salah satu sekolah negeri di 

Cimahi, yang memberikan data bahwa dari 2 laboratorium yang dimiliki, masih 

ada 1 laboratorium yang masuk ke dalam kategori rusak. Selain itu, banyak alat-

alat yang belum tersedia dana tau tidak layak pakai ketika ingin melakukan 

kegiatan praktikum (Maulana dkk, 2016). Siswa hanya mengetahui teori, sehingga 

ketika mereka diminta untuk melakukan kegiatan praktikum, tidak sedikit yang 

salah dalam pengerjaannya.  

Seperti yang telah kita ketahui bahwa biologi adalah salah satu 

matapelajaran yang memiliki banyak kegiatan praktikum, khususnya di jenjang 

SMA. Salah satu materi biologi yang dipelajari di sekolah, yang sangat 
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melibatkan kegiatan praktikum adalah materi sistem ekskresi. Kegiatan praktikum 

yang ada dalam materi ini antara lain uji kandungan glukosa dalam urin, uji 

kandungan protein dalam urin, uji kandungan klorida dalam urin, dan uji amonia. 

Semakin banyak kegiatan praktikum yang dituntut untuk dipelajari oleh siswa, 

semakin kompleks pengetahuan prosedural yang harus dipahami.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk mengidentifikasi seberapa 

besar kesalahan prosedural siswa dalam kegiatan di laboratorium seperti prosedur 

keselamatan kerja, prosedur menghitung dan mengukur menggunakan alat ukur 

tertentu, serta prosedur penggunaan alat laboratorium, sehingga peneliti memilih 

untuk menggunakan kegiatan praktikum uji kandungan glukosa dengan uji 

Benedict. Karena uji ini mencakup semua kegiatan yang ingin dilihat peneliti 

dalam mengidentifikasi kesalahan pemahaman prosedural siswa. Uji Benedict ini 

tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi juga uji semi kuantitatif, di mana 

kemampuan kognitif dan psikomotor siswa dibutuhkan, dan keadaan tersebut akan 

sangat membantu peneliti dalam melihat kemungkinan kesalahan pemahaman 

prosedural siswa dalam melakukan kegiatan praktikum (Lakhsmi dkk, 2015).  

Salah satu instrumen yang akurat dalam melihat adanya kesalahan 

pemahaman baik dari pengetahuan konseptual ataupun prosedural adalah tes 

diagnostik two tier (pilihan ganda beralasan). Tes ini merupakan pilihan ganda 

bertingkat dua, di mana pada pilihan ganda tingkat pertama berisi tentang pilihan 

jawaban, sedangkan pilihan ganda tingkat kedua berisi tentang pilihan alasan 

siswa dalam memilih jawaban pada pilihan ganda tingkat pertama. Tes diagnostik 

two tier adalah salah satu tes tertulis yang dianggap mampu meningkatkan 

keakuratan dalam penilaian, selain itu tes tertulis ini memiliki kelebihan yaitu 

mampu mendeteksi letak kesalahpahaman siswa dalam satu materi pelajaran 

melalui jawaban yang direspon oleh siswa (Tuysuz, 2009). 

Dengan adanya masalah dan fakta tentang pemahaman prosedural siswa di 

sekolah, penelitian ini diadakan dengan maksud ingin mengidentifikasi seberapa 

besar kesalahan pemahaman pengetahuan prosedural siswa dalam praktikum 

biologi sistem ekskresi melalui tes diagnostik two tier. Diharapkan melalui 

penelitian ini, guru di sekolah dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman 

pengetahuan prosedural siswa dan mengajarkan mata pelajaran biologi 
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serepresentatif mungkin agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman yang 

baru bagi siswa. 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana profil kesalahan prosedural siswa pada praktikum 

sistem ekskresi berdasarkan hasil identifikasi menggunakan tes 

diagnostik two tier?” 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil pengelompokan siswa untuk mengidentifikasi kesalahan 

prosedural berdasarkan tes kognitif sistem ekskresi? 

2. Bagaimana profil awal kesalahan prosedural siswa dalam materi sistem 

ekskresi? 

3. Pada indikator apa saja siswa mengalami kesalahan prosedural pada 

praktikum uji kandungan glukosa dalam urin pada materi Sistem Ekskresi? 

4. Berapa persentase siswa yang mengalami kesalahan prosedural pada 

praktikum uji kandungan glukosa dalam urin pada Sistem Ekskresi? 

5. Bagaimana keterkaitan profil kognitif awal siswa dengan pemetaan kesalahan 

prosedural siswa pada praktikum uji kandungan glukosa urin pada materi 

sistem ekskresi? 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini: 

1. Konsep dari praktikum sistem ekskresi yang digunakan adalah kegiatan 

praktikum uji kandungan glukosa urin menggunakan uji Benedict. 

2. Penjaringan adanya kesalahan pemahaman prosedural siswa ditinjau melalui 

tes diagnostik two tier. 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN  
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Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan gambaran tentang kesalahan prosedural siswa pada praktikum 

sistem ekskresi. 

2. Mendapatkan gambaran jumlah persentase siswa yang mengalami kesalahan  

prosedural pada praktikum sistem ekskresi. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan contoh 

dalam menjaring kesalahan prosedural siswa dalam praktikum sistem ekskresi. 

 


