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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang sistematis mengembangkan 

interaksi yang saling mencerdaskan, menyayangi dan tenggang rasa antara 

sesama siswa yang merupakan latihan dalam kehidupan bermasyarakat, 

sehingga sumber belajar selain guru dan buku adalah sesama siswa. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar dan sistematis 

mengembangkan interaksi yang saling mencerdaskan, menyayangi dan 

tenggang rasa antar sesama siswa sebagai latihan untuk hidup dalam 

masyarakat nyata, sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan 

buku ajar tetapi juga sesama siswa, sehingga memberi kesempatan kepada anak 

didik untuk bekerjasama dengan sesama dalam tugas-tugas yang terstruktur 

(Abdurrahman, 2009:23). 

Cooperative learning bukan sekedar kerja kelompoknya, melainkan pada 

penstrukturannya dinyatakan oleh Lie (2007:18). Jadi, sistem pengajaran 

cooperative learning didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar kelompok yang 

terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini adalah lima unsur pokok 

yaitusaling ketergantungan positif, tanggungjawab individual, interaksi 

personal, keahlian bekerjasama, dan proses kelompok. 
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Pembelajaran kooperatif akan membuat siswa lebih mudah menemukan dan 

memahami suatu konsep karena mereka saling berdiskusi dengan temannya 

untuk menyelesaikan masalah.  

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi, menurutnya hakikat sosial 

dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran 

kooperatif(Trianto,2007:41). 

Kerja kelompok tidak semuanya dianggap sebagai pembelajaran yang 

kooperatif. Seperti yang dinyatakan oleh Johnson dan Johnson (dalam Lie, 

2007:31) bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative 

learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur model 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 

1. Saling Ketergantungan Positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun 

tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus 

menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain mencapai tujuan mereka. 

2. Tanggungjawab Perseorangan 

Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur pembelajaran 

cooperative learning, setiap siswa akan merasa tanggung jawab untuk 

melakukan yang terbaik, sehingga masing-masing kelompok akan 
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melaksanakan tanggungjawab kelompoknya. Kunci keberhasilannya adalah 

persiapan guru dalam penyusunan tugasnya. 

3. Tatap Muka 

Setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi.Kegiatan interaksi ini akan membentuk sinergi yang 

menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih 

kaya daripada hasil satu kepala saja. Lebih jauh lagi, hasil kerjasama ini 

jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Inti dari 

sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan 

mengisi kekurangan masing-masing. 

4. Komunikasi Antar Anggota 

Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu mengajarkan cara-

cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada 

kesediaan para anggotanya untuk mengutarakan pendapat mereka. Proses ini 

merupakan proses yang merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu 

ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan perkembangan mental 

dan emosional para siswa. 

5. Evaluasi Proses Kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar 

selanjutnya dapat bekerjasama dengan efektif. Tujuan dibentuknya 

kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam kegiatan-
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kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran 

berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran, berdiskusi, 

mengerjakan tugas bersama, saling membantu dan saling mendukung dalam 

memecahkan masalah. Melalui interaksi belajar yang efektif siswa lebih 

termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat 

tinggi, serta mampu membangun hubungan interpersonal. 

Enggen dan Kauchak (dalam Trianto 2007:42) menyatakan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.  

Menurut Slavin (1995:284) pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu dalam 

memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas atau kegiatan lain agar 

semua siswa dalam kelompok mencapai hasil belajar yang tinggi. 

Pembelajaran kooperatifseperti yang dikemukakan oleh Ibrahim (2000:7) 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskanmateri 

belajarnya, 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, 

sedang, dan rendah, 

3. Anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin 

    berbeda – beda. 

4. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 

Model TSTS merupakan model pembelajaran kooperatif, dengan siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 siswa dalam kelompok dan 
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bekerjasama saling ketergantungan yang positif serta bertanggung jawab atas 

ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan 

materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain.Model belajar aktif terkait 

erat dengan motivasi belajar karena adanya hubungan timbal balik antara kedua 

hal tersebut; untuk belajar aktif diperlukan motivasi belajar yang kuat; 

sebaliknya belajar aktif akan menyebabkan kegiatan belajar lebih berhasil dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. Dalam 

pembelajaran ini, guru lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator 

pembelajar yang mengatur sirkulasi dan jalannya pembelajaran dengan terlebih 

dahulu menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan peserta didik terlibat secara aktif dan banyak 

berperan dalam proses pembelajaran (Murjiman, 2007:54).  

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar adalah pada waktu guru 

mengajar, guru harus mengusahakan agar siswanya aktif jasmani maupun 

rohani yang meliputi; (a) keaktifan indera; pendengaran, penglihatan, peraba 

dan lain-lain, (b) keaktifan akal; akal anak-anak harus aktif untuk memecahkan 

masalah, (c) keaktifan ingatan; yaitu aktif menerima bahan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru, (d) keaktifan emosi; murid senantiasa berusaha 

mencintai mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
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B. Model Pembelajaran TSTS 

Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif adalah TSTS, didalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan sebagai dua tinggal dua tamu. Model belajar mengajar 

TSTS ini dikembangkan oleh Kagan (dalam Lie, 2002: 61). Model ini dapat 

digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak 

didik (Lie:2002: 61). Sesuai dengan namanya, model ini merupakan salah satu 

bentuk kelompok yang anggotanya 4 orang, 2 diantaranya akan tinggal sebagai 

pemberi informasi bagi kelompok lain yang datang bertamu, sedangkan dua 

orang lainnya akan berkunjung ke kelompok lain guna mencari informasi lebih 

lanjut mengenai tugas yang ada (Lie, 2002:54). 

Tekhnik belajar-mengajar TSTSdikembangkan oleh Kagan (dalam Lie, 

2000:16). TSTSmerupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif, struktur 

TSTS memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan 

informasi dengan kelompok yang lainnya. Tehnik belajar struktur TSTS dapat 

digunakan pada semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak 

didik. 

Menurut Lie (2002: 62), tahap-tahap dalam dalamTSTS ini adalah : 

1. Siswa bekerja sama di dalam kelompok berempat seperti biasa. 

2. Setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok akanmeninggalkan 

kelompoknya dan masing-masing bertamu kedua kelompok yang lain. 

3. Dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja 

dan informasi ke tamu mereka masing-masing. 
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4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan 

temuan ke kelompok. 

5. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka. 

 

 

 

Hubungan yang terjadi antar kelompok tamu dan kelompok tinggal  

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

                          = Kelompok tamu  

  = Kelompok tinggal 

(Huruf A – P)  = Siswa 

Gambar 2. Hubungan antara kelompok tamu dan kelompok tinggalLie (2002 : 

62)  

 

Dilihat dari tahap-tahap yang telah dituliskan di atas, maka dapat dilihat bahwa 

struktur Dua Tinggal Dua Tamu itu mirip dengan pembelajaran Jigsaw, namun 

pada metode ini tidak ada tim ahli.  

K           L 

  I              J 

O       P 

M        N 

K dan L 

C       D           

A          B   E         F 

G         H 

G dan H 

C 

dan 

D 

O 

dan 

P 
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Baik siswa yang tinggal maupun yang menjadi tamu harus mengetahui materi 

yang akan disampaikan kepada tamu maupun masalah yang akan dibahas ke 

kelompok lain. Maka, di dalam ini siswa telah menerapkan ciri-ciri belajar 

kooperatif, yaitu saling ketergantungan positif antar anggota kelompok. Siswa 

dapat lebih aktif di dalam proses pembelajaran.  Terlihat bahwa pembelajaran 

kooperatif tipe TSTSini didesain tidak hanya untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab secara mandiri tetapi juga dituntut untuk saling ketergantungan 

secara positif terhadap anggota sekelompoknya. Sehingga akan timbul rasa 

tanggung jawab bersama dalam diri siswa untuk dapat meningkatkan prestasi 

kelompoknya(Lie, 2002 :60-61). 

 

C. Model Pembelajaran Gallery Walk (GW) 

Gallery Walk terdiri atas dua kata yaitu Gallery dan Walk. Gallery adalah 

pameran. Pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya 

atau gagasan kepada khalayak ramai. Misalnya pameran buku, lukisan, tulisan 

dan lain sebagainya. Sedangkan walk artinya berjalan, melangkah (Ismail, 

2008:89). 

Menurut Silberman (2006:274), GW atau Galeri Belajar merupakan suatu cara 

untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama 

ini.Berdasarkan uraian tersebut, GW merupakan suatu model pembelajaran 

yang mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan 

baru dan dapat mempermudah daya ingat, karena sesuatu yang dilihat itu 

secara langsung. GW juga dapat memotivasi keaktifan siswa dalam proses 

belajar, sebab bila sesuatu yang baru ditemukan berbeda antara satu dengan 
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yang lainnya maka dapat saling  mengoreksi antara sesama siswa baik 

kelompok maupun antar siswa itu sendiri.Dengan menggunakan GW 

diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala pembelajaran seperti materi 

pelajaran yang sulit diserap oleh siswa secara tidak maksimal, sehingga hasil 

belajar siswapun belum maksimal. Model ini dapat menghemat efisiensi waktu 

pelajaran dan siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran karena strategi ini 

memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat suatu karya dan melihat 

langsung kekurang pahamannya dengan materi tersebut dengan melihat hasil 

karya teman yang lainnya dan dapat saling mengisi kekurangannya itu. 

Model GW adalah model pembelajaran yang dapat memaksa siswa untuk 

membuat suatu daftar baik berupa gambar maupun skema sesuai hal-hal apa 

yang ditemukan atau diperoleh pada saat diskusi disetiap kelompok untuk 

dipajang didepan kelas. Setiap kelompok menilai hasil karya kelompok lain 

yang digalerikan, kemudian dipertanyakan pada saat diskusi kelompok dan 

ditanggapi. Penggalerian hasil kerja dilakukan pada saat siswa telah 

mengerjakan tugasnya. Setelah semua kelompok melaksanakan tugasnya, guru 

memberi kesimpulan dan klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari 

pemahaman siswa. Dengan demikian mereka dapat belajar dengan lebih 

menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa 

tercapai.Strategi belajar mengajar, menurut David (1976:3) ialah a plan, 

method, or series of activities designe to achieves a particular educational 

good (P3G).  

Menurut pengertian ini strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, 

atau seperangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan mengajar 
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tertentu. Untuk melaksanakan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode 

pengajaran. 

Ada beberapa komponen dalam pemakaian model GW (Ghufron, 2011:13).  

Komponen – komponen tersebut adalah : 

1. Guru, guru pengajar harus paham betul tentang model GW. 

2. Peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik mempunyai 

latar belakang yang berbeda-beda, hal ini perlu dipertimbangkan dalam 

pemakaian model GW. 

3. Alat atau bahan, bahan yang disiapkan adalah kertas plano atau flip cart dan 

spidol. 

Sebagaimana disebutkan bahwa banyak sekali strategi belajar baru dalam 

pembelajaran. Dari berbagai strategi baru dalam pembelajaran tersebut, 

sebenarnya bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini sebagai upaya 

pengembangan dari metode-metode lama yang kadang dianggap kurang 

banyak melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

a. Langkah – langkah model Gallery Walk oleh Rodgres (dalam Ghufron, 

2011:14) 

Langkah – langkah penerapan : 

1. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok 

2. Kelompok diberi kertas plano atau flip cart 

3. Tentukan topik atau tema pelajaran 

4. Hasil kerja kelompok ditempel di dinding 
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5. Masing – masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 

lain 

6. Salah satu wakil kelompok menjelaskan setiap apa yang ditanyakan oleh 

kelompok lain 

7. Koreksi bersama – sama 

8. Klarifikasi dan penyimpulan 

 

b. Kelebihan model Gallery Walkoleh Ismail (dalam Ghufron, 2011:14) 

1. Siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah 

dalam belajar 

2. Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan 

pembelajaran 

3. Membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasi hasil belajar 

kawannya 

4. Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar 

5. Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik 

c. Kelemahan model Gallery Walkoleh Ismail (dalam Ghufron, 2011:15) 

1. Bila anggota kelompok terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa 

menggantungkan kerja kawannya 

2. Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan 

individu dan kolektif 

3. Pengaturan setting kelas yang lebih rumit 

4.  
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D. Penguasaan Konsep 

Konsep merupakan salah satu pengetahuan awal yang harus dimiliki siswa. 

Menurut Dahar (1996: 79) konsep merupakan dasar bagi proses mental yang 

lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. 

Pendapat tentang konsep juga dikemukakan oleh Hamalik (2001:161) bahwa 

konsep adalah suatu kelas stimuli yang memiliki sifat-sifat (atribut-atribut) 

umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang (person). 

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan 

yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa 

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan 

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 

2001:115).   

Penguasaan konsep merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar 

dari ranah kognitif mempunyai hirarki atau bertingkat-tingkat.  Adapun 

tingkat-tingkat yang dimaksud adalah : (1) informasi non verbal, (2) informasi 

fakta dan pengetahuan verbal, (3) konsep dan prinsip, dan (4) pemecahan 

masalah dan kreatifitas.Informasi non verbal dikenal atau dipelajari dengan 

cara penginderaan terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara 

langsung.  Informasi fakta dan pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari 

dengan cara mendengarkan orang lain dan dengan jalan membaca. Semuanya 

itu penting untuk memperoleh konsep-konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu 

penting untuk membentuk prinsip-prinsip. Kemudian prinsip-prinsip itu 
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penting di dalam pemecahan masalah atau di dalam kreativitas (Slameto, 

2001:131).   

Kegunaan konsep menurut Hamalik (2001:164) yaitu: 

1. Konsep-konsep mengurangi kerumitan lingkungan. 

2. Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi sejumlah konsep. 

3. Konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas dan 

lebih maju. 

4. Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda. 

 

Apabila sebuah konsep telah dikuasai siswa, ada empat kemungkinan untuk 

menggunakannya (Slameto, 2003:141), yakni: 

1. Siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep yang dihadapisekarang 

termasuk konsep yang sama atau dalam konsep lain. 

2. Siswa dapat mengenal konsep-konsep lain. 

3. Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah. 

4. Penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep lain. 

 

Penguasaan materi siswa merupakan hasil belajar dalam kecakapan kognitif.  

Menurut Anderson, dkk ( 2000:67-68 ), ranah kognitif terdiri dari 6 jenis 

perilaku sebagai berikut : (1) Remember mencakup kemampuan ingatan 

tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan.  Pengetahuan itu 

meliputi fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip dan metode, 
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(2) Understand mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang 

dipelajari, (3) Apply mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru, (4) Analyze mencakup 

kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur 

keseluruhan dapat dipahami dengan baik.  Misalnya: mengurai masalah 

menjadi bagian yang telah kecil, (5) Evaluate mencakup kemampuan 

membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, (6) 

Create mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, Penguasaan materi 

pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. 

Berdasarkan rumusan Bloom (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2004:23-28) 

ranah kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut: 

1. Pengetahuan, mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan 

tersimpan dalam ingatan. 

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang  

dipelajari. 

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk 

menghadapi masalah yang nyata dan baru. 

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-  

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. 

5. Sintesis, mencakup kemampuan menbentuk suatu pola baru. 

6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa   

hal berdasarkan kriteria tertentu. 
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Penguasaan konsep pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi.  Menurut Thoha (1994:1) bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan.  Salah satu instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam 

evaluasi adalah tes. Menurut Arikunto (2001:53) tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan 

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. 

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran 

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postest atau 

tes akhir.Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru 

mengadakan tes awal atau pretest.Kegunaan tes ini ialah terutama untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.  

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran (Daryanto, 2009:195-196). 
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E. Sistem Ekskresi 

a. Ekskresi pada manusia 

Alat ekskresi pada manusia terdiri atas, hati, kulit, ginjal, dan paru-paru.  

Berikut pembahasan tentang alat ekskresi tersebut satu persatu. 

1. Hati  

Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Hati memiliki dua lobus, 

yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Hati merupakan alat ekskresi yang 

berfungsi menghasilkan cairan empedu secara terus menerus. 

Melalui pembuluh empedu, cairan tersebut dialirkan dan disimpan di 

dalam kantong empedu.Selain menghasilkan empedu, hati memiliki 

beberapa fungsi lainnya.Misalnya,menyimpan gula dalam bentuk 

glikogen, menetralkan racun, membentuk dan merombak protein, serta 

membentuk sel darah merah pada janin (Sudjadi dan Laila, 2007:217-

219). 

2. Kulit  

Kulit merupakan lapisan terluar tubuh manusia. Oleh karna itu, kulit 

termasuk alat tubuh yang berhubungan dengan sentuhan mekanis dari 

luar. Kulit termasuk kedalam alat ekskresi karna kemampuannya 

menghasilkan keringat.  Selain alat ekskresi kulit juga memiliki beberapa 

fungsi. Misalnya sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik akibat 

sentuhan mekais, pana, sinar, kuman, dan zat kimia: mengatur suhu 

badan; mencegah kehilangan air (dehidrasi); dan menerima rangsang dari 

luar.Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar (epidermis) dan 

lapisan dalam (dermis). Epidermis disusun oleh beberapa lapisan kulit, 
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yaitu stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, dan 

stratum germinativum.  

Pada dermis terdapat akar rambut, pembuluh darah, kelenjar keringat, 

kelenjar minyak, dan serat saraf. Mekanisme pengeluaran keringat atau 

proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengeluaran suhu, 

yaitu hipotalamus (otak) (Sudjadi dan Laila, 2007:219-220).   

3. Ginjal  

Struktur ginjal terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan korteks dan lapisan 

medulla (sumsum ginjal). Korteks ginjal atau korteks renasil merupakan 

lapisan ginjal paling luar. Korteks ginjal mengandung mengandung 

jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Nefron berfungdi membentuk 

urine dengan cara filtrasi dan reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. 

Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi 

tersusun dari kapsul Bowman dan glomelurus. Kapsul bowman 

merupakan struktur berbentuk piala yang meligkupi glomerulus. 

Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah. Pembuluh darah 

yang menuju glpmerulus  disebut arteriol aferen, sedangkan pembuluh 

darah yang meninggalkan glomerulus arteriol eferen. Proses 

pembentukan urine yang terjadi dalam ginjal antara lain filtrasi, 

reabsorpsi, dan augmentasi (Imaningtyas, 2006:79). 

a. Filtrasi 

Filtrasi merupakan proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang 

dapat menjadi racun bagi tubuh. Didalamglomerulus terjadi proses 
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penyaringan terhadap berbagai zat terlarut.Zat-zat berukuran kecil, 

seperti glukosa, ion ( Ca   ,    
  ), dan limbah nitrogen  mengalami 

penyaringan dan masuk ke dalam kapsul bowman.  

b. Reabsorpsi  

Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrate glomerulus 

yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh.  Beberapa zat 

yang kembali diserap oleh tubuh antara lain glukosa, garam-garam, 

ion anorganik, dan asam amino. 

c. Augmentasi 

Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak 

diperlukan lagi oleh tubuh ke tubulus konturtus distal. Dalam proses 

tersebut, pembuluh darah (kepiler peritubular) melepaskan zat-zaaat 

yang sudah tidak berguna seperti hindrogen, kalium, dan ammonium 

menuju urine skunder pada tubulus kontortus distal. 

 

4. Paru-paru 

Paru-paru merupakan alat tubuh yang berfungsi mengeluarkan zat sisa 

berupa karbon dioksida (   ) dan uap  air dalam kaitannya sebagai alat 

ekskresi.  Gas     merupakan sisa proses metabolisme di dalam jaringan 

yang di angkut oleh darah ke paru-paru dan berdifusi kealveolus. 

Kelainan penyakit pada sistem ekskresi manusia 

a. Nefritisi 

b. Albuminaria 

c. Diabetes mellitus 

d. Diabetes insipidus 

e. Batu ginjal 

f. Ologouria 

g. Poliuria 
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h. Ginjal kronik 

i. Penyumbatan pembuluh empedu(Sudjadi dan Laila, 2007:217-227) 

 

b. Ekskresi pada hewan 

Telah dijelaskan, perbedaan tingkat hidup mahluk hidup dapat 

mempengaruhi struktur alat ekskresi. Kelompok hewan invertebrata 

memiliki tingkat hidup yang lebih rendah dibandingkan hewan vertebrata 

(Sudjadi dan Laila, 2007:227-229). Berikut akan dibahas mengenai alat 

ekskresi serangga, dan ikan. 

1. Sistem Ekskresi Serangga 

Serangga memiliki alat ekskresi yang telah mengalami perkembangan 

lebih sempurna dibandingkan dengan invertebrate lainnya.  Alat ekskresi 

pada serangga disebut pembuluh Malpighi.  

Pembuluh Malpighi melekat (bermuara) pada bagian anterior usus. Ujung 

dan pembuluh lainnya terdapat didalam homosol yang digenangi oleh 

darah. Pada sepanjang pembuluh Malpighi berlangsung proses transport 

aktif dan osmosis dari lingkungan luar ke dalam pembuluh.Akibatnya 

berbagai zat, antara lain ion-ion, gula, asam amino, air, dan asam urat 

masuk ke dalam pembuluh Malpighi yang kemudian mengalir menuju 

usus. 

Selanjutnya, pada bagian rectum berlangsung reabsorpsi air dan zat-zat 

yang masih berguna bagi tubuh. Asam urat dan zat-zat lainnya yang tidak 

berguna akan dikeluarkan dalam bentuk feses malalui anus. 
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2. Sistem Ekskresi Ikan 

Ikan memiliki alat ekskresi berupa sepasang ginjal yang memanjang pada 

bagian doral solom di kedua sisi tubuh.  Sebagai hewan yang hidup di air, 

ikan memiliki ketersediaan air yang mencukupi dan dapat mengekskresi 

limbah nitrogen tanpa merusak jarringan tubuh.  Ikan air tawar dan ikan 

air laut memiliki cara ekskresi limbah nitrogen yang berbeda.  

Pada umumnya ikan air tawar bersifat hipertonik terhadap 

lingkungannya.  Oleh karna itu, air masuk ke dalam insang melalui 

osmosis dan ammonia di ekskresi dalam bentuk cairan encer (urine 

hipotonik) dalam jumlah besar. Kehilangan air dalam jumlah besar dalam 

ginjal berguna untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh ikan 

tersebut. 

 


