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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembentukan pengetahuan bermula dari fakta atau fenomena 

yang muncul pada kegiatan praktikum. Fakta yang ada kemudian dituliskan 

dalam bentuk data yang dapat diinterpretasikan dengan bantuan teori, konsep, 

ataupun prinsip yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Interpretasi dari data 

kemudian akan membentuk pengetahuan (Widyatiningtyas dalam Parmin, 

2012). Pembentukan pengetahuan tersebut terjadi secara bertahap. Tahapan ini 

merupakan suatu proses yang akan membantu siswa membentuk pengetahuan. 

Novak & Gowin (1984) telah menciptakan sebuah alat yang dapat dijadikan 

patokan dalam menyusun dan mengevaluasi tahapan-tahapan pembentukan 

pengetahuan dalam suatu kegiatan praktikum yang dikenal dengan nama 

Diagram Vee.  

Diagram Vee merupakan alat yang memperlihatkan kerangka berpikir 

suatu penelitian, dalam hal ini kegiatan praktek sains atau praktikum. Diagram 

Vee mempunyai struktur dan dapat digunakan untuk kegiatan berbasis 

laboratorium. Diagram Vee terdiri dari dua sisi yaitu sisi konseptual dan sisi 

metodologi. Kedua sisi tersebut mendukung siswa untuk menghubungkan 

konsep yang sudah diketahui dengan yang akan dilakukan. Diagram Vee dapat 

divisualisasikan seperti sebuah pertanyaan fokus yang menuntun untuk 

memperoleh pengetahuan dan mengarahkan untuk melakukan pertanyaan 

fokus (MC Neill et al. dalam Knaggs & Schneider, 2011). Jawaban dari 

pertanyaan fokus akan mempengaruhi apa yang mereka ketahui dengan 

mengubah, menambahkan, membetulkan dan menata ulang pengetahuan 

mereka (Roth & Bowen dalam Utami et al., 2010). Diagram Vee 

menghubungkan antara penemuan aktivitas di laboratorium dan konsep yang 

membimbing kearah inkuiri ilmiah (Passmore, 1998). 
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Diagram Vee dapat digunakan pada kegiatan praktikum agar siswa dapat 

merasakan manfaat dari kegiatan praktikum. Diagram Vee dapat 

menghubungkan proses sains yang dilakukan dengan pengetahuan yang 
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diperoleh atau produk dari sains (Novak & Gowin, 1984). Kegiatan 

praktikum adalah aktivitas belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam 

observasi, manipulasi objek dan bahan-bahan (material nyata) (Millar dalam 

Supriatno, 2013). Praktikum sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam. 

Kegiatan praktikum dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Tiga bentuk 

tersebut adalah latihan, penyelidikan dan pengalaman (Rustaman, 2005). Salah 

satu bentuk yang umum dilakukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah 

adalah praktikum yang bersifat pengalaman. Kegiatan praktikum yang bersifat 

pengalaman ini biasanya meliputi kegiatan verifikasi sebagai penemuan fakta-

fakta yang akan menjadi bukti dari kebenaran konsep ataupun kegiatan 

discovery sebagai penguat landasan pembentukan konsep. Keduanya sama-

sama mengarahkan siswa pada pembentukan pengetahuan baru yang menjadi 

inti dari kegiatan praktikum (Rustaman, et al., 2005). 

 Menurut Toplis & Allen (2011) bahwa kegiatan praktikum adalah bagian 

penting dan integral dari pendidikan sains di sekolah. Hal ini dikarenakan 

kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan oleh 

kurikulum. Kompetensi-kompetensi yang diharapkan tersebut merupakan 

jenjang kognitif yang menjadi capaian kompetensi dasar pada diri siswa. 

Jenjang kognitif ini tertuang dalam bentuk kata kerja operasional yang 

mengacu kepada domain kognitif yang disusun oleh Bloom (2001) dalam 

Taksonomi Bloom revisi. 

Dalam Taksonomi Bloom revisi terdapat empat dimensi pengetahuan 

yang masing-masing memiliki enam proses kognitif. Empat dimensi 

pengetahuan tersebut adalah dimensi pengetahuan konseptual, faktual, 

prosedural, dan metakognitif, sedangkan enam tingkatan berpikir tersebut 

merupakan dimensi proses kognitif yang biasa disebutkan sebagai C1 

(mengingat), C2 (menjelaskan), C3 (mengaplikasikan), C4 (menganalisis), C5 

(mengevaluasi), dan C6 (mencipta). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari (2015) pengaplikasian jenjang kognitif dalam kegiatan praktikum yang 

dilakukan oleh siswa biasanya tertuang secara operatif di dalam kata kerja 

yang terdapat di tujuan praktikum, langkah kerja, dan pertanyaan pengarah. 
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Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menguasai 

sejumlah materi pelajaran. Siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat 

sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi dapat mengungkapkan kembali dalam 

bentuk lain yang mudah dimengerti (Purwanto, 2010). Siswa yang dapat 

mendefinisikan suatu konsep berarti ia telah memahami konsep itu (Dahar, 

2001). Diagram Vee menolong siswa melihat hubungan antara apa yang telah 

mereka ketahui dan pengetahuan baru yang akan mereka hasilkan dan 

mencoba memahaminya. Diagram Vee dapat merangsang siswa untuk belajar 

bermakna dan memahami proses untuk menghasilkan pengetahuan (Dahar, 

2001). 

Pelajaran Biologi mengandung beberapa materi yang bersifat abstrak dan 

beberapa konsep yang termasuk proses-proses fisiologis. Materi pelajaran 

Biologi juga berhubungan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari 

seperti halnya pada materi sistem ekskresi (Sari, 2013). Ekskresi melibatkan 

proses pengeluaran bahan-bahan tidak berguna yang berasal dari sisa 

metabolisme (katabolisme) atau bahan yang berlebihan dari sel atau tubuh 

suatu organisme (Winatasasmita, 1996). Dilihat dari karakteristiknya, dalam 

pembelajaran biologi dituntut untuk belajar dengan pengalaman langsung dan 

kontekstual agar siswa mampu mengungkap fenomena yang ada (Aisya, et al., 

2016). Terdapat alasan dipilih materi sistem ekskresi dalam penelitian ini yaitu 

sistem ekskresi merupakan salah satu materi penting yang harus dipahami oleh 

siswa yang terdapat dalam KD 3.9 Kurikulum 2013. Pada KD 3.9 dinyatakan 

bahwa kompetensi dasar yang harus dicapai siswa yaitu menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem organ ekskresi 

dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan 

mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi 

manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan dan simulasi. Materi 

yang ada dalam sistem ekskresi memiliki karakteristik bersifat abstrak dan 

beberapa konsep termasuk dalam proses-proses fisiologis dan menuntut guru 

untuk dapat memilih metode pengajaran yang tepat. Salah satu cara yang 

dapat menunjang materi yang memiliki karakteristik abstrak dan merupakan 

proses-proses fisiologis yaitu kegiatan praktikum (Sari, 2013). 



5 

 

Wiwit Astuti, 2017 
PENGARUH PENGGUNAAN DIAGRAM VEE DALAM KEGIATAN PRAKTIKUM  
TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISTEM EKSKRESI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Penelitian yang dilakukan oleh Alvarez & Risko (2007) mengenai 

efektivitas penggunaan Diagram Vee untuk membantu siswa memahami 

konsep sains, menunjukkan bahwa Diagram Vee adalah alat yang layak 

digunakan untuk mempelajari struktur pengetahuan dan proses pembentukan 

pengetahuan. Komponen dalam Diagram Vee dapat membentuk keterkaitan 

antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang diperoleh siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan Handayani (2014) menunjukkan bahwa 

penggunaan Diagram Vee dapat mengembangkan strategi berpikir 

metakognitif, mempelajari informasi secara bermakna, memahami struktur, 

hubungan dan hierarki konseptual sehingga mampu memberikan pembelajaran 

yang lebih bermakna. Diagram Vee mendorong siswa tidak hanya 

menggunakan konsep yang dimiliki tetapi juga membangun hubungan antar 

konsep dan membantu siswa menjelaskan secara teoritis tentang perubahan 

yang diamati. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu (Alvarez 

& Risko, 2007), dan (Handayani, 2014) belum dikaji mengenai pengaruh 

Diagram Vee dengan pemahaman konsep. Oleh karena itu penelitian ini 

mengkaji pengaruh penggunaan Diagram Vee dalam kegiatan praktikum uji 

urin terhadap pemahaman konsep sistem ekskresi siswa SMA.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh penggunaan 

Diagram Vee dalam kegiatan praktikum sistem ekskresi terhadap pemahaman 

konsep siswa?” 

Berdasarkan rumusan masalah, diajukan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa pada kelas yang menggunakan 

Diagram Vee dalam kegiatan praktikum uji urin ?  

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa pada kelas yang tidak menggunakan 

Diagram Vee dalam kegiatan praktikum uji urin ? 
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3. Pada dimensi pengetahuan apa saja pengaruh penggunaan Diagram Vee 

dalam kegiatan praktikum uji urin ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah, maka penelitian 

ini dibatasi pada masalah sebagai berikut. 

1. Diagram Vee dalam kegiatan praktikum merupakan kegiatan praktikum 

yang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Cara penerapan penggunaan Diagram Vee ini terlihat 

pada langkah kerja. Pada kelas eksperimen siswa diberi deskripsi 

mengenai apa yang akan dilakukan sehingga siswa sendiri yang akan 

menentukan langkah kerja secara berurutan. Langkah kerja pada kelas 

kontrol diberikan secara runtut sehingga dalam melakukan kegiatan 

praktikum siswa mengikuti langkah kerja yang telah dituliskan (Lampiran 

A.1). 

2. Praktikum yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kegiatan uji 

kandungan urin glukosa, ammonia, protein dan pH urin. 

3. Pemahaman konsep yang akan diukur yaitu berdasarkan nilai tes tertulis 

materi sistem ekskresi setelah pembelajaran sistem ekskresi. 

4. Materi sistem ekskresi pada penelitian ini terutama terfokus pada ekskresi 

ginjal dengan kegiatan uji urin. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai 

pengaruh penggunaan Diagram Vee dalam kegiatan praktikum terhadap 

pemahaman konsep sistem ekskresi siswa SMA. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pemahaman konsep siswa pada kelas yang 

menggunakan Diagram Vee dalam kegiatan praktikum uji urin. 

2. Untuk menganalisis pemahaman konsep siswa pada kelas yang tidak 

menggunakan Diagram Vee dalam kegiatan praktikum uji urin. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan Diagram Vee dalam kegiatan 

praktikum terhadap dimensi pengetahuan. 

 

 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini, bermanfaat bagi berbagai pihak, bagi siswa, guru, 

dan peneliti. 

1. Bagi Siswa 

Kegiatan praktikum ini memberikan pengalaman langsung yang berbeda 

kepada siswa. Selama ini guru masih cenderung menggunakan metode 

ceramah daripada memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari (Sucipta, et al., 2014). 

Kegiatan praktikum menggunakan Diagram Vee memberikan kesempatan 

siswa untuk terlibat secara langsung dalam merancang kegiatan praktikum 

(Dahar, 2006). Secara tidak langsung kegiatan praktikum tersebut dapat 

memberikan pengalaman belajar langsung yang lebih bermakna. 

2. Bagi Guru 

Manfaat hasil penelitian bagi guru salah satunya adalah dapat menjadi salah 

satu alternatif inovasi dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar, 

khususnya kegiatan praktikum praktikum. Dalam membelajarkan sains 

guru tidak dapat terlepas dari kegiatan praktikum untuk menunjang 

pengetahuan konsep siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi hasil penelitian bagi peneliti antara lain adalah untuk 

memberikan pengetahuan lebih mengenai hubungan penggunaan Diagram 

Vee dalam kegiatan praktikum terhadap pemahaman konsep siswa. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi penulisan skripsi menggambarkan secara umum 

mengenai isi skripsi. Skripsi ini terdiri atas lima bab. Sistematika penulisan 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015. 
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BAB I berisi pendahuluan yang tersusun atas beberapa sub baba tau 

pengembangan sistematika yaitu latar belakang penelitian yang menjelaskan 

alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan 

penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi penulisan skripsi. BAB II mencakup kajian pustaka berisi 

penjelasan tentang diagram vee dalam kegiatan praktikum, pemahaman 

konsep, dan deskripsi materi ajar sistem ekskresi. BAB III berisi metode 

penelitian yang tersusun atas beberapa sub bab yaitu definisi operasional yang 

berisi penjelasan tentang diagram vee dalam kegiatan praktikum, pemahaman 

konsep yang diperoleh siswa pada materi sistem ekskresi, desain penelitian, 

subjek penelitian, instrumen penelitian berisi uraian secara rinci tentang 

instrumen yang digunakan, dan analisis data yang menjelaskan tentang 

pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh. 

BAB IV mengemukakan tentang temuan penelitian dan pembahasan 

yang dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh. Data tersebut dianalisis 

dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Pada bab ini data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk diagram batang dan tabel. Kemudian dilakukan 

pembahasan terhadap temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian yang ada. BAB V berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian serta implikasi dan rekomendasi penulis. Implikasi ditulis 

berdasarkan temuan atau hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian. Rekomendasi ditulis berdasarkan hasil evaluasi terhadap topic 

penelitian, moteode yang diterapkan, dan temuan penelitian yang perlu untuk 

ditindak lanjuti serta perbaikan untuk penelitian selanjutnya.  

 


