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Lampiran  1. Surat Keterangan Penelitian dari Balitbang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  2. Surat Keterangan Meneliti 
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Lampiran 3. Daftar Informan 
 

Nama Keterangan 

Aslina S.Pd 

Bidasari Razaq S.Pd 

Awal Muhaimin 

Dela Puspita Sari 

 Dimas Ardiansyah 

Rendi Ade Saputra 

Muhammad Aditia 

Puji Rahayu 

Mayang Sari 

Duwi Saputra 

Renita Desi 

Anisa Ika 

Nurul Khotima 

Ari Febrianto 

Ayu Wulantika 

Sevtiani  

Putri Kumala Sari 

Ragil Tri Anggoro 

Eko Dwi Saputra 

Krisyanto  

Nur Ainun  

Marisa Febrianti 

Ahmad Kasrofi 

Afifa Az-zahro 

 

Guru Biologi kelas XI MIPA 1 

Guru Biologi kelas XI MIPA 2 

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1 

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 1  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

Siswa kelas XI MIPA 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

Lampiran 4. Soal Tes Siswa 
 

1. Perhatikan gambar kulit dibawah ini ! 

Kulit merupakan salah satu alat eksresi pada manusia. Yang berfungsi 

mengeluarkan keringat yang mengandung berbagai macam zat-zat yang harus 

keluar dari dalam tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian yang berfungsi untuk pengeluaran keringat adalah nomor … 

a. 1  

b. 3 

c. 2  

d. 4 

2. Setiap hari urin yang dikeluarkan Dedi berwarna bening dan tak kekuningan, 

hal tersebut mengindikasikan terjadinya kelainan pada….(C4) 

a. Hati 

b. Ginjal  

c. Paru-paru 

d. Nefron  

3. Pak Amir di diagnosis oleh dokter mengalami kerusakan hati yang parah, 

sehingga kerja hati mengalami gangguan dalam proses metabolism tubuh yang 

mengakibatkan …(C4) 

a. Dalam tubuh terdapat banyak senyawa toksik 

b. Tubuh akan mengalami kekurangan cairan 

c. Pencernaan lemak di usus akan terganggu 

d. Gagal melakukan sintesis protein 

4. Satuan struktural dan fungsional ginjal disebut….(C1) 

a. Neuron 
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b. Kortesk 

c. Nefron 

d. Pelvis 

5. Bagian-bagian ginjal dari luar ke dalam adalah….C1) 

a. Pelvis-Medula-Korteks 

b. Korteks-Medula-Pelvis 

c. Medula-Korteks-Pelvis 

d. Korteks-Pelvis-Medula 

6. Saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih adalah…..(C1) 

a. Ureter 

b. Uretra 

c. Tubulus kolektivus 

d. Tubulus proksimal 

7. Dalam proses pembentukan urin yang akan di keluarkan oleh tubuh telah 

melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang benar dalam proses 

pembentukan urin adalah.....(C4) 

a. Filtrasi - Reabsorsi -  Augmentasi  

b. Reabsorpsi – Augmentasi – Defekasi    

c. Augmentasi – Filtrasi - Reabsorsi 

d. Defekasi – Augmentasi – Reabsorsi  

8. Dari tabel hasil tes urin di bawah ini 

Nama Warna awal Tes Benedict Tes biuret 

Amir  Kekuningan  Hijau  Kekuningan 

Budi  Kekuningan Biru muda Ungu  

Adi  Kekuningan Merah bata Kekuningan 

Dari table di atas Budi mengalami kelainan....(C4) 

a. Albuminuria dan diabetes mellitus 

b. Diabetes mellitus dan ammonia  

c. Albuminuria dan diabetes insipidus 

d. Diabetes insipidus dan diabetes mellitus 
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9. Dari hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa dalam proses 

penyerapan zat sisa dan kelebihan cairan dalam tubuh yang dilakukan oleh 

glomerulus mengalami gangguan yang mengakibatkan urin mengalami.....(C4) 

a. Urin mengandung protein 

b. Urin mengandung glukosa 

c. Urin mengandung asam  

d. Urin mengandung basa 

10. Perhatikan beberapa organ tubuh manusia di bawah ini! 

1) Paru-paru 

2) Jantung 

3) Ginjal 

4) Lambung 

5) Limpa 

Diantara organ-organ tersebut yang berfungsi sebagai alat ekrtesi adalah....(C4) 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 4  

c. 1 dan 3 

d. 3 dan 5 

11. Yang akan terjadi jika seseorang jarang terkena sinar matahari adalah…(C4) 

a. Kulit menjadi lebih gelap karena kurangnya asupan cahaya 

b. Stratum granulosum menipis karena tidak terkena sinar matahari 

c. Terjadi sintesis vitamin D dalam jumlah besar 

d. Kulit miskin melanin karena jarang terkena sinar matahari 

12. Apabila ginjal sebagai organ ekskresi rusak, yang akan terjadi adalah...(C3) 

a. Sering melakukan cuci darah 

b. Harus mendapatkan transfuse darah 

c. Kadar air dalam tubuh bertambah 

d. Tubuh mengalami keracunan CO2 

13. Keadaan ginjal yang sesuai apabila protein ditemukan dalam urin 

adalah....(C3) 

a. Ginjal telah bekerja dengan baik 

b. Ginjal mendapatkan pengaruh dari hormone ADH 
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c. Ginjal mengalami kerusakan 

d. Ginjal menyerap kembali protein ketika reabsorsi 

14. Perhatikan keterangan di bawah ini! 

1. Tempat pembongkaran sel darah merah 

2. Tempat sintesis asam lemak 

3. Mengubah glukosa menjadi glikogen 

4. Tempat penyimpanan vitamin C 

Dari keterangan di atas yang merupakan fungsi dari hati adalah.. (C4) 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 

15. Perhatikan beberapa gangguan berikut ini! 

1) Radang pada tubulus proximal 

2) Kekuranagan hormone antidiuretik 

3) Radang pada pancreas 

4) Radang pada apendiks 

Gangguan yang menyebabkan kelainan pada fungsi ginjal adalah.... (C4) 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 3 dan 4 

d. 1 dan 4 

 

KUNCI JAWABAN 

1. B  6. A  11. D 

2. A  7. A  12. A 

3. A  8. A  13. C 

4. C  9. A  14. A 

5. B  10. C  15. A 
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Lampiran 5.  Interpretasi Kesulitan 

Belajar Perindikator 

 

Indikator 1 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
1 2 3 Salah  Benar  

Mengidentifikasi 

letak dan struktur 

organ ekskresi pada 

manusia melalui 

carta/gambar/torso 

Siswa 1 × × × 3 - 3 

Siswa 2 × √ √ 1 2 3 

Siswa 3 √ × × 2 1 3 

Siswa 4 × √ × 2 1 3 

Siswa 5 × × × 3 - 3 

Siswa 6 × × × 3 - 3 

Siswa 7 × √ √ 1 2 3 

Siswa 8 √ × × 2 1 3 

Siswa 9 × × × 3 - 3 

Siswa 10 × × × 3 - 3 

Siswa 11 √ √ × 1 2 3 

Siswa 12 × √ √ 1 2 3 

Siswa 13 √ × √ 1 2 3 

Siswa 14 × × × 3 - 3 

Siswa 15 × × × 3 - 3 

Siswa 16 × √ √ 1 2 3 

Siswa 17 × × × 3 - 3 

Siswa 18 × × × 3 - 3 

Siswa 19 × √ × 2 1 3 

Siswa 20 × × × 3 - 3 

Siswa 21 √ × × 2 1 3 

Siswa 22 × √ × 2 1 3 

Siswa 24 √ √ √ - 3 3 

Siswa 25 √ × √ 1 2 3 

Siswa 26 × √ √ 2 1 3 

Siswa 27 × √ √ 1 2 3 

Siswa 28 √ √ × 1 2 3 

Siswa 29 √ × √ 1 2 3 

Siswa 30 √ × √ 1 2 3 

Siswa 31 √ √ √ 1 2 3 

Siswa 32 × √ √ 1 2 3 

Siswa 33 √ √ × 1 2 3 

Siswa 34 × √ √ 1 2 3 

Siswa 35 √ × √ 1 2 3 

Siswa 36 √ × √ 1 2 3 

Siswa 37 √ √ × 1 2 3 

Siswa 38 × √ √ 1 2 3 

Jumlah  63 48 114 
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Indikator 2 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
4 5 6 Salah  Benar  

Mendeskripsikan 

fungsi masing-

masing organ 

ekskresi pada 

manusia 

Siswa 1 √ √ √ - 3 3 

Siswa 2 √ √ √ - 3 3 

Siswa 3 √ √ √ - 3 3 

Siswa 4 √ √ √ - 3 3 

Siswa 5 √ × × 2 1 3 

Siswa 6 √ √ √ - 3 3 

Siswa 7 √ √ × 1 2 3 

Siswa 8 √ √ √ - 3 3 

Siswa 9 √ × √ 1 2 3 

Siswa 10 × × × 3 - 3 

Siswa 11 × √ √ 1 2 3 

Siswa 12 × √ √ 1 2 3 

Siswa 13 √ √ √ - 3 3 

Siswa 14 √ √ × 2 1 3 

Siswa 15 × × × 3 - 3 

Siswa 16 × √ √ 1 2 3 

Siswa 17 × × √ 2 1 3 

Siswa 18 √ × × 2 1 3 

Siswa 19 × × × 3 - 3 

Siswa 20 × × × 3 - 3 

Siswa 21 × × √ 2 1 3 

Siswa 22 × √ × 2 1 3 

Siswa 24 √ √ √ - 3 3 

Siswa 25 √ √ × 2 1 3 

Siswa 26 √ √ √ - 3 3 

Siswa 27 √ √ √ - 3 3 

Siswa 28 √ √ × 1 2 3 

Siswa 29 √ √ √ - 3 3 

Siswa 30 √ √ √ - 3 3 

Siswa 31 √ √ √ - 3 3 

Siswa 32 × √ √ 1 2 3 

Siswa 33 √ √ × 2 1 3 

Siswa 34 × √ √ 1 2 3 

Siswa 35 √ × √ 1 2 3 

Siswa 36 √ × √ 1 2 3 

Siswa 37 √ √ √ - 3 3 

Siswa 38 × √ √ 1 2 3 

Jumlah  48 72 114 
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Indikator 3 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
7 8 9 Salah  Benar  

Menganalisis kerja 

ginjal pada proses 

pengeluaran urin 

melalui 

gambar/video/torso 

Siswa 1 × × × 3 - 3 

Siswa 2 × × √ 2 1 3 

Siswa 3 √ × √ 1 2 3 

Siswa 4 × √ × 2 1 3 

Siswa 5 × × √ 2 1 3 

Siswa 6 √ √ × 1 2 3 

Siswa 7 × × × 3 - 3 

Siswa 8 × √ × 2 1 3 

Siswa 9 × × √ 2 1 3 

Siswa 10 × × × 3 - 3 

Siswa 11 × × √ 2 1 3 

Siswa 12 × √ √ 1 2 3 

Siswa 13 × × × 3 - 3 

Siswa 14 √ × × 2 1 3 

Siswa 15 × × × 3 - 3 

Siswa 16 √ √ √ - 3 3 

Siswa 17 × × √ 2 1 3 

Siswa 18 √ × × 2 1 3 

Siswa 19 × √ × 2 1 3 

Siswa 20 × × √ 2 1 3 

Siswa 21 × × √ 2 1 3 

Siswa 22 × √ × 2 1 3 

Siswa 24 √ × × 2 1 3 

Siswa 25 √ √ × 2 1 3 

Siswa 26 × √ × 2 1 3 

Siswa 27 × × √ 2 1 3 

Siswa 28 √ √ × 1 2 3 

Siswa 29 × × √ 2 1 3 

Siswa 30 × × × 3 - 3 

Siswa 31 × × √ 2 1 3 

Siswa 32 × √ √ 1 2 3 

Siswa 33 √ √ × 2 1 3 

Siswa 34 × √ √ 1 2 3 

Siswa 35 √ × √ 1 2 3 

Siswa 36 × × √ 2 2 3 

Siswa 37 × × × 3 - 3 

Siswa 38 × × × 3 - 3 

Jumlah  73 39 114 
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Indikator 4 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
10 11 Salah  Benar  

Menganalisis 

masalah mengenai 

gangguan fungsi 

pada ginjal 

Siswa 1 × × 2 - 2 

Siswa 2 × × 2 - 2 

Siswa 3 √ × 1 1 2 

Siswa 4 × √ 1 1 2 

Siswa 5 × × 2 - 2 

Siswa 6 × √ 1 1 2 

Siswa 7 × × 2 - 2 

Siswa 8 × √ 1 1 2 

Siswa 9 × × 2 - 2 

Siswa 10 √ √ - 2 2 

Siswa 11 × × 2 - 2 

Siswa 12 × √ 1 1 2 

Siswa 13 × × 2 - 2 

Siswa 14 √ × 1 1 2 

Siswa 15 × × 2 - 2 

Siswa 16 √ √ - 2 2 

Siswa 17 × × 2 - 2 

Siswa 18 √ × 1 1 2 

Siswa 19 × × 2 - 2 

Siswa 20 × × 2 - 2 

Siswa 21 × × 2 - 2 

Siswa 22 × √ 1 1 2 

Siswa 24 × × 2 - 2 

Siswa 25 √ × 1 1 2 

Siswa 26 × × 2 - 2 

Siswa 27 × × 2 - 2 

Siswa 28 √ × 1 1 2 

Siswa 29 × × 2 - 2 

Siswa 30 √ × 1 1 2 

Siswa 31 × × 2 - 2 

Siswa 32 × √ 1 1 2 

Siswa 33 √ × 1 1 2 

Siswa 34 × × 2 1 2 

Siswa 35 √ × 1 1 2 

Siswa 36 × × 2 - 2 

Siswa 37 × × 2 - 2 

Siswa 38 × × 2 - 2 

Jumlah  56 19 76 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Indikator 5 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
12 13 Salah  Benar  

Mendiskusikan 

kelainan dan 

penyakit yang 

berhubungan 

dengan sistem 

ekskresi pada 

manusia 

Siswa 1 √ √ - 2 2 

Siswa 2 √ × 1 1 2 

Siswa 3 √ × 1 1 2 

Siswa 4 √ √ - 2 2 

Siswa 5 √ × 1 1 2 

Siswa 6 √ √ - 2 2 

Siswa 7 √ √ - 2 2 

Siswa 8 × √ 1 1 2 

Siswa 9 × √ 1 1 2 

Siswa 10 √ √ - 2 2 

Siswa 11 √ × 1 1 2 

Siswa 12 × × 2 - 2 

Siswa 13 √ × 1 1 2 

Siswa 14 √ × 1 1 2 

Siswa 15 √ √ - 2 2 

Siswa 16 √ √ - 2 2 

Siswa 17 √ × 1 1 2 

Siswa 18 √ × 1 1 2 

Siswa 19 √ × 1 1 2 

Siswa 20 × × 2 - 2 

Siswa 21 × × 2 - 2 

Siswa 22 × √ 1 1 2 

Siswa 24 × × 2 - 2 

Siswa 25 √ × 1 1 2 

Siswa 26 × × 2 - 2 

Siswa 27 × × 2 - 2 

Siswa 28 √ × 1 1 2 

Siswa 29 × × 2 - 2 

Siswa 30 √ × 1 1 2 

Siswa 31 × × 2 - 2 

Siswa 32 × √ 1 1 2 

Siswa 33 √ × 1 1 2 

Siswa 34 √ √ - 2 2 

Siswa 35 √ × 1 1 2 

Siswa 36 × × 2 - 2 

Siswa 37 √ × 1 1 2 

Siswa 38 × √ 1 1 2 

Jumlah  38 36 76 
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Indikator 6 Responden  

Nomor 

soal 

Jumlah 

perolehan 
Jumlah 

maksimum 
14 15 Salah  Benar  

Menganalisis 

teknologi yang 

berkaitan dengan 

penanggulangan 

kelainan dan 

gangguan pada 

sistem ekskresi 

pada manusia. 

 

Siswa 1 × √ 1 1 2 

Siswa 2 × × 2 - 2 

Siswa 3 √ × 1 1 2 

Siswa 4 × × 2 1 2 

Siswa 5 √ × 1 1 2 

Siswa 6 × √ 1 1 2 

Siswa 7 × × - 2 2 

Siswa 8 × √ 1 1 2 

Siswa 9 × × - 2 2 

Siswa 10 × × - 2 2 

Siswa 11 √ × 1 1 2 

Siswa 12 × × 2 - 2 

Siswa 13 √ × 1 1 2 

Siswa 14 × √ 1 1 2 

Siswa 15 × × 2 - 2 

Siswa 16 √ × 1 1 2 

Siswa 17 × × 2 - 2 

Siswa 18 √ × 1 1 2 

Siswa 19 × × 1 1 2 

Siswa 20 × × 2 - 2 

Siswa 21 × × 2 - 2 

Siswa 22 × √ 1 1 2 

Siswa 24 × × 2 - 2 

Siswa 25 √ × 1 1 2 

Siswa 26 × × 2 - 2 

Siswa 27 × × 2 - 2 

Siswa 28 √ × 1 1 2 

Siswa 29 × × 2 - 2 

Siswa 30 √ × 1 1 2 

Siswa 31 × × 2 - 2 

Siswa 32 × √ 1 1 2 

Siswa 33 √ × 1 1 2 

Siswa 34 × √ 2 - 2 

Siswa 35 √ × 1 1 2 

Siswa 36 × × 2 - 2 

Siswa 37 √ × 1 1 2 

Siswa 38 × × 2 - 2 

Jumlah  49 26 76 
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Lampiran 6. Hasil Nilai Tes Materi Sistem Eksresi 

No. Nama Siswa Nilai Tes KBM Keterangan 

1. ANISA IKA PUTRI 50 75 Tidak Tuntas 

2. 
AWAL MUHAIMIN  

RAHMADI 
73 

75 
Tidak Tuntas 

3. DELA PUSPITA SARI 70 75 Tidak Tuntas 

4. DIAH AJENG 77 75 Tuntas 

5. 
DIMAS 

ANDRYANSYAH 
70 

75 
Tidak Tuntas 

6. DUWI SUPRIANTO 65 75 Tidak Tuntas 

7. 
FARASIFA DEWI 

SARTIKA 
80 

75 
Tuntas 

8. GENDUK KHARISMA  79 75 Tuntas 

9. MUH ADITYA HADI 62 75 Tidak Tuntas 

10. MUH APIANTARA 78 75 Tuntas 

11. MAYANG SARI 70 75 Tidak Tuntas 

12. NUR FIDYAH  79 75 Tuntas 

13. 
NURHAKIKI 

SRIREZEKI 
80 

75 
Tuntas 

14. NURUL KHOTIMAH 60 75 Tidak Tuntas 

15. PUJI RAHAYU 58 75 Tidak Tuntas 

16. RENDI ADE SAPUTRA 65 75 Tidak Tuntas 

17. 
RENITA DEWI 

ANGGRAENI 
71 

75 
Tidak Tuntas 

18. RISKA ALIANDA PUTRI 75 75 Tuntas 

19. SAMSINAR NATASYA 77 75 Tuntas 

20. SITI KHADIJAH 81 75 Tuntas 

21. SERLI DEFITA LESTARI 76 75 Tuntas 

22. 
ZAHWA MA'RIFAT 

MONDOESI 
77 

75 
Tuntas 

23. AFIFAH AZ-ZAROH 68 75 Tidak Tuntas 

24. AHMAD KASROFI 70 75 Tidak Tuntas 

25. AMELIA ANUGRAH 80 75 Tuntas 

26. ARI FEBRIANTO 72 75 Tidak Tuntas 

27. AYU WULANTIKA 62 75 Tidak Tuntas 

28. DELLA INDRIANI 79 75 Tuntas 

29. DIAN SASKIA DEVI 81 75 Tuntas 

30. DIRA LORENZA 78 75 Tuntas 

31. EKO DWI PUTRA 72 75 Tidak Tuntas 

32. KRISYANTO 50 75 Tidak Tuntas 

33. MARISA FEBRIYANTI 61 75 Tidak Tuntas 

34. 
MUHAMMAD TEGAR 

MANDIRI 
80 

75 
Tuntas 

35. NUR AINUN 74 75 Tidak Tuntas 

36. PUTRI KUMALASARI 73 75 Tidak Tuntas 

37. RAGIL TRI ANGGORO 55 75 Tidak Tuntas 
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38. SEVTIANI 70 75 Tidak Tuntas 

 

Keterangan 

Tuntas : 16 siswa 

Tidak Tuntas : 22 siswa 
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Lampiran 7. Distribusi Frekunsi Hasil Tes Kesulitan Belajar Siswa Materi 

Sistem Ekskresi 

 

1. Rentang Skor (R) 

R = Xt-Xr 

R = 80-50 

R = 30 

2. Banyaknya Kelas Interval (K) 

K = 1 + 3,3 Log n 

K = 1 + 3,3 Log (38) 

K = 1 + 3,3 (1,57) 

K = 6, 751  (7) 

3. Panjang Kelas Interval (P) 

P = Rentang data (R) 

Jumlah Siswa (K) 

P = 30 

 7 

P = 4 

4. Kecendrungan Skor 

X > (Mi + SDi)   = Tinggi 

M - SD ≤×≤ (M + SD) = Sedang 

X < (M - SD)   = Rendah 

X > (65 + 21) = X > 86 

 (65 - 21) ≤×≤ (65 + 21) = 44 ≤×≤ 86 

X < (65 - 21) = X <44 

 Mean ideal (Mi) 

Mi = ½ (Xmax + Xmin) 
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Mi = ½ (80 + 50) 

Mi = 65 

 Standar Devisiasi Ideal (SDI) 

SDI = 1/6 (Xmax + Xmin) 

SDI = 1/6 (80 - 50) 

SDI = 21 
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Lampiran 8. Pedoman Wawancara Guru 

 

1. Aspek   

 :  Kesulitan Belajar Bagi Siswa Kelas XI Pada 

Mata Materi Sistem Ekskresi Biologi 

2. Fokus wawancara   :  Pembelajaran Biologi  
 

3. Responden/Informan 
 

  :  Guru Biologi MAN 1 Konawe Selatan 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apa saja pertimbangan yang di ambil 

untuk membuat RPP serta bagaimana 

kesiapan RPP sebelum melaksanakan 

proses pembelajaran biologi pada mata 

pelajaran sistem ekresi? 

 

Bagaimana keterkaitan siswa dalam 

proses pembelajaran pada mata pelajaran 

sistem ekresi? 

 

Apakah siswa/i selalu aktif selama proses 

pembelajaran pada mata pelajaran sistem 

ekresi? 

 

Bagaimana proses pembelajaran biologi 

pada mata pelajaran sistem ekresi dalam 

hal kesulitan belajar? 

 

Apa pendekatan yang dilakukan dalam 

memahami kesulitan belajar siswa dalam 

proses pembelajaran biologi? 

 

Apa yang menyebabkan para siswa 

mengalami kesulitan belajar biologi? 

 

Apakah terdapat kesulitan bagi siswa 

dalam memahami materi pembelajaran? 

 

Faktor apa yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan belajar? 

 

Apakah terdapat kesulitan siswa dalam  
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mengingat kembali materi yang sudah 

dipelajari? 

Apakah siswa mengalami kendala seperti 

sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran yang menunjang dalam 

proses pembelajaran? 

 

Bagaimana komunikasi secara teratur 

antara guru dan orang tua mengenai 

masalah kesulitan belajar yang dihadapi 

siswa dalam proses pembelajaran? 

 

Apakah pelaksanaan komunikasi guru 

dengan orang tua dalam proses 

pembelajaran biologi dapat memberikan 

solusi masalah kesulitan belajar siswa? 
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Lampiran 9. Pedoman Wawancara Siswa 

 

1. Aspek   

 :  Kesulitan Belajar Bagi Siswa Kelas XI Pada 

Mata Pelajaran Biologi 

2. Fokus wawancara   :  Pembelajaran Biologi   

3. Responden/Informan    : Siswa  Kelas XI MIPA MAN 1 Konawe Selatan 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata 

anda sendiri? 

 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem eksresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan 

pengeluaran urin dalam materi 

sistem eksresi serta kesulitan apa 

yang anda alami? 

 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

 

Apakah anda mampu membuat 

gambar literatur hati tanpa adanya 
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panduan? 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru 

pada saat pembelajaran?  

 

Bagaimana penghargaan anda 

terhadap teman pada saat belajar? 

 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi 

yang diberikan oleh guru? 

 

Bagaimana bentuk partisipasi anda 

pada saat sedang diskusi? 

 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami 

kesulitan belajar pada sistem eksresi? 

 

Apakah anda memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam menguasai 

materi sistem ekskresi yang 

diberikan oleh guru? 

 

Apakah ada masalah fisik yang 

dialami saat proses pembelajaran, 

contohnya pendengaran dan 

pengelihatan?  

 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum memulai pembelajaran? 

 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum mengikuti ulangan harian? 

 

Apakah anda kesulitan dalam 

mengikuti instruksi pada saat 
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praktikum? 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

tanpa ragu? 

 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar 

guru yang baru? 

 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 
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Lampiran 10. Transkip Wawancara Guru Biologi 

 

1. Aspek   

 :  Kesulitan Belajar Bagi Siswa Kelas XI Pada 

Mata Materi Sistem Ekskresi Biologi 

2. Fokus wawancara   :  Pembelajaran Biologi  
 

3. Responden/Informan 
 

  :  Guru Biologi MAN 1 Konawe Selatan 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apa saja pertimbangan yang di 

ambil untuk membuat RPP serta 

bagaimana kesiapan RPP 

sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran biologi pada mata 

pelajaran sistem ekresi? 

Hal pertama yang harus diperhatikan 

sebelum membuat RPP yaitu standar 

kompentesi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD) selanjutnya yang harus diperhatikan 

yaitu materi pembelajaran dan  metode yang 

akan digunakan agar singkron, akan tetapi 

pada saat ini wabah virus corona masih 

belum hilang jadi pembuatan RPP dibuat 

lebih simple yang intinya harus ada standar 

kompentesi (SK), kompetensi dasar (KD), 

materi dan metode yang akan digunakan. 

Kemudian ketika dasar-dasar dan syarat-

syarat dalam pembuatan RPP telah terpenuhi 

maka RPP siap  untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Rencana pelaksanaa 

pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan managemen 

pembelajaran untuk mencapai suatu atau 

lebih kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan dijabarkan dari 

silabus. Membuat RPP adalah suatu 

pengembangan kurikulum yang dilakukan 

oleh guru-guru dalam pembuatan RPP, guru 

menjabarkan silabus secara rinci dan 

operasional dan RPP siap dijadikan 

pedoman atau skenario dalam pembelajaran. 

Dalam pengembangan RPP guru diberi 

kebebasan dalam mengubah, memodifikasi 

dan menyesuaikan silabus dengan kondisi 

sekolah dan daerah serta dengan 

karakteristik peserta didik 

Bagaimana keterkaitan siswa 

dalam proses pembelajaran pada 

Keterkaitan siswa dalam pembelajaran 

biologi yang dilaksanakan tergantung dari 

metode yang telah terpapar di RPP sesuai 

dengan kebutuhan materi yang akan 
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mata pelajaran sistem ekresi? diajarkan, kalau metode diskusi yang 

terpapar di RPP maka kami mengarahkan 

siswa untuk membentuk kelompok agar 

mereka berdiskusi tentang materi yang akan 

diberikan. Kemudian, salah satu siswa yang 

dirasa mampu mengontrol teman-teman 

yang lain ditunjuk sebagai ketua kelompok 

untuk membagi tugas mencari referensi dan 

sebagaian siswa nantinya akan 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

mereka. Hal ini dilakukan agar semua siswa 

terlibat dalam proses pembelajaran dan 

diakhir pembelajaran wajib diadakan proses 

tanya jawab untuk melihat apakah siswa 

benar-benar memahami pembelajaran yang 

telah diberikan. 

Apakah siswa/i selalu aktif 

selama proses pembelajaran 

pada mata pelajaran sistem 

ekresi? 

Pendekatan yang dilakukan yaitu pertama 

ketika guru melihat siswa tersebut sudah 

tidak fokus terhadap pembelajaran tindakan 

yang harus dilakukan mendekati siswa yang 

mengalami kesulitan lalu memegang 

pundaknya dan ajukan pertanyaan kepada 

siswa tersebut apa yang membuatnya tidak 

fokus belajar, apa yang membuatnya 

kesulitan dalam pembelajaran atau apa yang 

membuat siswa tersebut tidak tertarik. 

Tindakan yang dilakukan termaksud dalam 

tindakan personal. 

Bagaimana proses pembelajaran 

biologi pada mata pelajaran 

sistem ekresi dalam hal kesulitan 

belajar? 

Proses  pembelajaran pada materi sistem 

ekskresi ini seperti pada proses 

pembelajaran materi yang lain dimana guru 

dan siswa saling beinteraksi misalnya Tanya 

jawab. Tetapi tidak bisa dipungkiri pada saat 

pembelajaran berlangsung terdapat beberapa 

siswa yang sulit memahami materi hal itu 

bisa saja disebabkan dengan adanya 

kesulitan yang dihadapi pada saat belajar. 

Kemudian dikelas juga masih kurang media 

pembelajaran seperti carta dan torso.  

Apa pendekatan yang dilakukan 

dalam memahami kesulitan 

belajar siswa dalam proses 

pembelajaran biologi? 

Pendekatan yang dilakukan yaitu pertama 

ketika guru melihat siswa tersebut sudah 

tidak fokus terhadap pembelajaran tindakan 

yang harus dilakukan mendekati siswa yang 

mengalami kesulitan lalu memegang 

pundaknya dan ajukan pertanyaan kepada 

siswa tersebut apa yang membuatnya tidak 

fokus belajar, apa yang membuatnya 

kesulitan dalam pembelajaran atau apa yang 
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membuat siswa tersebut tidak tertarik. 

Tindakan yang dilakukan termaksud dalam 

tindakan personal. 

Apa yang menyebabkan para 

siswa mengalami kesulitan 

belajar biologi? 

Salah satu faktor penyebab siswa megalami 

kesulitan yaitu faktor lingkungan dan 

teknologi. Di mana  siswa pada zaman 

sekarang lebih banyak menggunakan 

handphone ketimbang membaca buku, 

sehingga ketika guru memberikan tugas 

sebagian besar siswa tidak mencari jawaban 

dibuku dan menganalisisnya melainkan 

siswa lebih memilih untuk mencari jawaban 

di google yang telah tersedia sehingga 

membuat siswa kurang dalam proses 

pemahaman dan mengalisis terhadap suatu 

masalah 

Apakah terdapat kesulitan bagi 

siswa dalam memahami materi 

pembelajaran? 

Terkait kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

belajar saya kira itu tergantung dari 

kepribadian siswa masing-masing karena 

setiap siswa memiliki karakter/pribadi yang 

berbeda-beda dan tingkat pemahaman yang 

berbeda pula. Jadi, tidak menuntut 

kemungkinan pada saat belajar ada siswa 

yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang diajarkan. 

Faktor apa yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan 

belajar? 

Kemudian untuk faktor yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan itu ada 2 faktor 

dari dirinya sendiri dan faktor dari teman 

sebangkunya. 

Apakah terdapat kesulitan siswa 

dalam mengingat kembali materi 

yang sudah dipelajari? 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengingat kembali pembelajran yang telah 

berlalu biasanya guru mengadakan post tes 

yang mana soal yang diajukan kepada siswa 

sebanyak 2-3 soal dan rata-rata jawaban 

siswa biasanya 70% benar dan 30% itu pasti 

salah. 

Apakah siswa mengalami 

kendala seperti sarana dan 

prasarana dalam proses 

pembelajaran yang menunjang 

dalam proses pembelajaran? 

Selain dari faktor diatas, siswa juga 

mengalami kesulitan karena buku yang 

dijadikan sebagai sumber referensi yang 

tidak memadai, biasanya dalam belajar 

siswa masing-masing memegang satu buku 

paket agar memudahkan siswa dalam 

mencari referensi tetapi karena kurangnya 

buku paket sehingga cuma guru yang 

memegang. Akan tetapi pada saat ini 

sekolah telah bekerjasama dengan aplikasi 
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perpustakaan elektronik (E-perpus) sehingga 

lebih memudahkan siswa dalam mencari 

referensi untuk kebutuhan belajarnya dan 

sekolah telah memfasilitasi sarana WI-FI 

agar tidak ada lagi alasan siswa tidak 

memiliki paket data ketika ingin mengakses 

aplikasi E-perpus. 

Bagaimana komunikasi secara 

teratur antara guru dan orang tua 

mengenai masalah kesulitan 

belajar yang dihadapi siswa 

dalam proses pembelajaran? 

Untuk komunikasi antara guru dan orang tua 

belum pernah diadakan karena ketika ada 

siswa yang mengalami masalah lebih fokus 

mengkomonikasiakan  kepada wali kelas, 

dan yang memiliki akses ke orang tua siswa 

itu adalah wali kelas 

Apakah pelaksanaan komunikasi 

guru dengan orang tua dalam 

proses pembelajaran biologi 

dapat memberikan solusi 

masalah kesulitan belajar siswa? 

Jadi seperti yang saya katakana tadi bahwa 

belum ada komunikasi langsung untuk guru 

mata pelajaran dengan orang tua, ketika ada 

siswa yang mengalami masalah pada saat 

belajar yang berpengaruh terhadap nilai 

rendah maka guru memberi tahukan kepada 

wali kelas. Kemudian dari informasi guru 

mata pelajaran wali kelas baru bisa untuk 

berkomunikasi dengan orang tua siswa. 
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Lampiran 11. Transkip Wawancara Siswa Secara Umum  

 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Saya kurang mampu dalam menjelaskan 

kembali materi yang disampaikan oleh 

guru karena bisa di kata materi biologi 

susah-susah gampang dan terkadang 

cara mengajar guru tidak tepat sehingga 

membuat pelajaran biologi sangat susah 

dimengerti, dalam pelajaran biologi 

inikan menggunakan bahasa latin 

terkadang terdapat bahasa latin yang 

saya tidak pahami maksudnya. 

Kemudian pelajaran biologi terkadang 

memerlukan media agar lebih mudah 

dipahami, akan tetapi karena terkendala 

dengan kurangnya peralatan 

pembelajaran jadi terkadang materi 

yang memerlukan media tidak 

dihadirkan medianya sehingga membuat 

saya berimajinasi tentang penjelasan 

yang diberikan oleh guru. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Kendala saya ketika menjelaskan 

kembali apa yang ditelah dijelaskan 

oleh guru itu mudah lupa. Contohnya 

ketika guru menerangkan dalam kelas 

sebagian besar ingat tetapi ketika mata 

pelajaran biologi sudah selesai lupa 

semua sama yang telah dijelaskan tadi. 

Hal ini disebabkan karena dibiologi ini 

banyak sekali bahasa atau istilah ilmiah 

yang terdengar asing sehingga sulit 

untuk diingat kembali. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata 

anda sendiri? 

Saya sepenuhnya tidak mampu ketika 

disuruh merangkum kembali materi 

yang telah diajarkan oleh guru karena 

terkadang guru menjelaskan terlalu 

cepat sehingga sulit untuk memahami 

semua yang dijelaskan guru. Jadi ketika 

guru menyuruh untuk merangkum ulang 

materi yang telah diajarkan kembali 

saya tidak bisa sepenuhnya menjelaskan 

dengan baik 

Apakah anda mampu menerapkan Menurut pendapat saya, karena jarang 
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materi sistem eksresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

sekali melakukan praktikum 

kebanyakan guru hanya menjelaskan 

teori dikelas pada saat pembelajaran 

akhirnya pada saat saya melihat alat-alat 

yang dilaboratorium itu terasa asing 

karena tidak mengetahui nama dan 

fungsinya apalagi cara 

menggunakannya sehingga saya merasa 

sulit ketika praktikum 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan 

pengeluaran urin dalam materi 

sistem eksresi serta kesulitan apa 

yang anda alami? 

Saya kesulitan dalam membedakan 

proses pembuatan urin dan proses 

pengeluaran urin, karena semua proses 

urin terjadi di ginjal dan memiliki 

tahap-tahap yang memiliki istilah 

tersendiri sehingga sulit untuk 

membedakan ketika guru memberikan 

soal tentang proses pembuatan urin atau 

proses pengeluaran urin 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Ketika guru menyusuh ulang untuk 

mengkaji ulang semua materi sistem 

ekskresi yang telah diajarkan saya tidak 

bisa menjelasakan sepenuhnya karena 

materi sistem ekskresi ini sangat banyak 

dan juga istilah-istilah ilmiahnya 

banyak disamping hal itu proses-proses 

pengeluaran zat yang tidak diperlukan 

dalam tubuh bermacam-macam yang 

tidak mudah untuk diingat semua 

sehingga ketika guru menyuruh untuk 

mengkaji ulang semua materi saya tidak 

mampu 

Apakah anda mampu membuat 

gambar literatur hati tanpa adanya 

panduan? 

Untuk membuat gambar ginjal dan 

bagian-bagiannya tanpa adanya buku 

panduan atau gambar literatur saya 

belum sepenuhnya mampu karena tidak 

terlalu mengingat tentang bagian-bagian 

ginjal dan juga saya tidak mahir dalam 

menggambar jadi menurut saya sangat 

sulit 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru 

pada saat pembelajaran?  

Bentuk menghargai saya kepada guru 

pada saat pembelajaran itu fokus 

mengikuti pembelajaran dan 

mendengarkan arahan. Namun, pada 
saat ditengah-tengah pembelajaran 

materi yang sudah diajarkan sudah 

mulai sulit untuk saya pahami seperti 

proses pengeluaran keringat dan 

kandungan-kandungan zat yang 
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dikeluarkan saya sudah mulai hilang 

fokus untuk belajar dan mulai gelisah 

sehingga untuk menghilangkan rasa 

gelisah tersebut saya mengajak cerita 

teman sebangku saya dan tidak 

memperhatikan pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda 

terhadap teman pada saat belajar? 

Cara saya menghargai teman-teman 

pada saat pembelajaran dengan cara 

tidak mengajak cerita atau membuat 

hal-hal lain yang tidak bersangkutan 

dengan pembelajaran agar tidak 

mengganggu teman-teman yang lagi 

fokus untuk belajar. Tapi terkadang 

karena cara mengajar guru yang bisa 

dikata hanya menjelaskan saja atau 

mendikte membuat saya mengantuk dan 

terasa membosankan 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi 

yang diberikan oleh guru? 

Respon saya pada saat pembelajaran 

biologi berlangsung biasa saja, karena 

seperti yang saya dan teman-teman 

yang lain bilang tadi bahwa dari awal 

saya tidak terlalu menyukai pelajaran 

biologi dikarenakan materinya yang 

banyak, susah melafalkan nama latin, 

sulit menggambar literatur, kemudian 

dengan kondisi peralatan yang 

menunjang pembelajaran masih kurang 

lengkap dan dorongan motivasi yang 

diberikan orang tua untuk meningkatkan 

minat belajar masih sangat kurang. Hal 

tersebut menjadi penyebab saya 

memiliki kesulitan dan motivasi rendah 

dalam belajar biologi 

Bagaimana bentuk partisipasi anda 

pada saat sedang diskusi? 

Menurut saya dengan ikut serta dalam 

diskusi tersebut seperti menjawab 

pertayaan yang diberikan kepada 

kelompok saya yang sedang melakukan 

presentase 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Saya memiliki minat dan motivasi yang 

sangat rendah untuk belajar biologi 

karena dari awal saya sudah tidak suka 

untuk belajar biologi. Jadi pada saat 

mata pelajaran biologi masuk saya 
mengikuti pelajaran tersebut karena 

hanya sekedar ingin tahu saja tapi tidak 

dengan ingin mendalaminya karena 

mata pelajaran biologi itu susah seperti 

memalafalkan bahasa latin, sulit dalam 
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memahami materi dan rumit dalam 

menggambar literatur. Kemudian saya 

lebih memilih bermain handphone 

ketimbang meningkatkan minat dan 

motivasi dalam belajar ketika pulang ke 

rumah 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami 

kesulitan belajar pada sistem eksresi? 

Saya tidak pernah terpikirkan untuk 

membentuk kelompok belajar bersama 

teman-teman ketika menemui kesulitan 

pada materi sistem ekskresi karena dari 

awal saya tidak terlalu suka dengan 

mata pelajaran biologi sehingga ketika 

setelah pulang dari sekolah saya lebih 

memilih untuk pergi bermain sama 

teman-teman yang lain atau membuka 

sosial media ketimbang membaca buku 

Apakah anda memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam menguasai 

materi sistem ekskresi yang 

diberikan oleh guru? 

Saya rasa kepercayaan diri saya sangat 

rendah ketika saya ditunjuk untuk maju 

mempresentasikan materi. Ketika saya 

maju didepan teman-teman yang saya 

merasa gugup dan malu sehingga tidak 

bisa fokus dalam mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok karena kadang 

ketika saya sedang melakukan 

presentase dan melakukan kesalahan 

teman-teman yang lain menertawakan 

yang membuat saya tidak percaya diri 

lagi 

Apakah ada masalah fisik yang 

dialami saat proses pembelajaran, 

contohnya pendengaran dan 

pengelihatan?  

Menurut saya kendala fisik yang saya 

alami pada saat belajar itu pengelihatan 

saya kurang tajam atau biasa disebut 

rabun. Ketika guru menuliskan sesuatu 

di papan tulis terkadang saya tidak bisa 

membacanya karena rabun dan juga 

terkadang tulisan guru terlalu kecil 

sehingga menyulitkan saya untuk 

melihatnya yang duduk dipojok 

belakang 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum memulai pembelajaran? 

Menurut saya bentuk persiapan diri 

sebelum mulai belajar itu sarapan 

sebelum berangkat kesekolah biar pada 

saat pembelajaran berlangsung bisa 

fokus dan tidak rasa lapar apalagi kalau 
belajar fisika, kimia dan biologi sangat 

menguras pikiran karena mata pelajaran 

yang susah. Kemudian pesiapan saya 

sebelum memulai belajar itu berdoa 

agar dimudahkan dalam memahami 
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semua materi yang diajarkan oleh guru 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum mengikuti ulangan harian? 

Untuk kesiapan saya sebelum mengikuti 

ulangan harian yang biasanya diadakan 

guru ketika semua materi yang telah 

tuntas yaitu dengan belajar sebisa 

mungkin agar bisa mendapatkan nilai 

yang bagus. Pada saat belajar saya 

mengalami kesulitan mengingat nama-

nama latin atau istilah ilmiah yang 

menghambat saya nantinya dan juga 

proses-proses ekskresi yang terjadi 

dalam tubuh membuat saya sulit untu 

memahaminya 

Apakah anda kesulitan dalam 

mengikuti instruksi pada saat 

praktikum? 

Ketika melakukan praktikum uji urin 

yang dilakukan oleh guru saya belum 

mampu sepenuhnya mengikuti arahan 

guru yang telah dicontohkan 

sebelumnya karena saya masih asing 

dengan peralatan laboratorium takut 

salah dan merusak alat-alat 

laboratorium 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Saya tidak mampu dalam menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

atanpa adanya panduan dari guru. 

Karena menurut saya mikroskop ini 

tidak pernah digunakan dan juga 

keterbatasan sehingga terkadang cuma 

beberapa siswa dapat mencoba 

menggunakannya 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

tanpa ragu? 

Untuk menggunakan mikroskop dengan 

lancar dan tepat saya belum mampu 

tanpa ada arahan dari guru karena susah 

dan guru menjelaskan bahwa ketika 

menggunakan mikroskop untuk melihat 

objek yang diteliti semua harus benar-

benar tepat agar objek penelitian terlihat 

jelas tidak buram. Jadi menurut saya 

belum mampu menggunakan mikroskop 

dengan tepat seperti yang dicontohkan 

guru 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar 

guru yang baru? 

Menurut saya kadang perubahan cara 

mengajar guru itu bagus apalagi kalau 

seru jadi belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Seperti yang cara 

mengajar guru itu ada gamenya saya 

jadi bersemangat mengikuti pelajaran 

tidak seperti biasanya guru hanya 

menjekaskan semua materi sehingga 
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membosankan dan mengantuk pada saat 

mengkuti pembelajaran 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Menurut saya sangat susah kalau 

disuruh menggambar karena pada 

dasarnya memang saya tidak memiliki 

bakat dalam menggambar jadi ketika 

disuruh menggambar saya kesulitan dan 

hasil gambaran saya sangat jelek dan 

tidak karuan bentuknya 
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Lampiran 12. Transkip Wawancara Siswa Kelas XI MIPA 1 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Dela Puspita Sari 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang telah 

dijelaskan oleh guru? 

Saya kurang mampu dalam 

menjelaskan kembali materi yang 

disampaikan oleh guru karena bisa 

di kata materi biologi susah-susah 

gampang dan terkadang cara 

mengajar guru tidak tepat sehingga 

membuat pelajaran biologi sangat 

susah dimengerti, dalam pelajaran 

biologi inikan menggunakan bahasa 

latin terkadang terdapat bahasa latin 

yang saya tidak pahami 

maksudnya. Kemudian pelajaran 

biologi terkadang memerlukan 

media agar lebih mudah dipahami, 

akan tetapi karena terkendala 

dengan kurangnya peralatan 

pembelajaran jadi terkadang materi 

yang memerlukan media tidak 

dihadirkan medianya sehingga 

membuat saya berimajinasi tentang 

penjelasan yang diberikan oleh 

guru. 

Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan kembali materi sistem 

ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya kesulitan dalam 

menjelaskan kembali materi yang 

telah dijelaskan oleh guru. Karena 

materi sistem ekskresi ini banyak 

ada hati, ginjal, paru-paru dan kulit 

sehingga saya kesulitan dalam 

mengingat semuanya ketika disuruh 

menjelaskan ulang. Namu jika 

disuruh menjelaskan satu bagian 

saja seperti hati saya cukup mampu 

menjelaskannya kembali. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang telah 

Menurut saya cukup mampu dalam 

merangkum kembali materi sistem 

ekskresi yang telah diajarkan secara 
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diajarkan dengan kata-kata anda sendiri? garis besarnya saja seperti 

pengertian sistem eksresi dan 

organ-organ sistem ekskresi, 

kemudian untuk lebih lengkapnya 

saya belum mampu karena banyak 

bahasa latin yang sulit 

melafalkannya, banyak istilah-

istilah asing yang sulit diingat dan 

saya masih keliru dalam 

membedakan anatara proses 

pembuatan dan pengeluaran urin 

yang terjadi diginjal. 

Apakah anda mampu menerapkan materi 

sistem eksresi yang telah diajarkan pada 

saat praktikum?  

Saya tidak bisa, karena pada saat 

guru menjelaskan materi sistem 

didalam kelas saya tidak terlalu 

paham sehingga pada saat 

melakukan praktikum untuk materi 

sistem eksresi ini saya tidak mampu 

melakukan sepenuhnya tanpa 

adanya bimbingan dari guru. 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Saya sulit dalam membedakannya, 

karena proses pembuatan dan 

pengeluaran urin tidak dilihat 

secara langsung dan pada saat 

pembelajaran guru hanya 

menjelaskan saja sehingga saya 

lebih banyak membayangkan saja. 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Saya sepenuhnya tidak mampu 

mengkaji ulang semua materi 

sistem ekskresi yang diajarkan 

karena menurut saya materi sistem 

ekskresi ini banyak sehingga sulit 

untuk diingat semua. Kemudian 

saya tidak terlalu menyukai 

pelajaran biologi ini karena susah. 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggambarkan ginjal tanpa 

panduan karena menurut saya 

menggambar itu sangat sulit. 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk rasa menghargai saya 

kepada guru pada saat belajar 

dengan cara memperhatikan 

penjelasan yang diberikan karena 

materi sistem ekskresi ini sangat 

banyak jadi harus fokus. 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Bentuk penghargaan saya terhadap 

teman saya ketika belajar yaitu 

dengan tidak rebut pada saat 
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pembelajaran berlangsung. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya pada saat 

pembelajaran biologi berlangsung 

biasa saja, karena saya dari awal 

tidak terlalu menyukai pelajaran 

biologi dikarenakan materinya yang 

banyak, susah melafalkan nama 

latin, sulit menggambar literatur, 

kemudian dengan kondisi peralatan 

yang menunjang pembelajaran 

masih kurang lengkap dan 

dorongan motivasi yang diberikan 

orang tua untuk meningkatkan 

minat belajar masih sangat kurang. 

Hal tersebut menjadi penyebab saya 

memiliki kesulitan dan motivasi 

rendah dalam belajar biologi. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya yaitu 

dengan membantu mencari materi 

dari berbagai sumber 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar biologi 

khususnya materi sistem ekskresi? 

Tidak, saya tidak memiliki minat 

dan motivasi yang besar untuk 

belajar biologi karena menurut saya 

biologi ini merupakan mata 

pelajaran yang sangat sulit dan 

memiliki banyak bahasa ilmiah atau 

istilah-istilah asing yang sulit 

diingat. 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membuat 

kelompok belajar pada saat 

mengalami kesulitan belajar 

disekolah. Selepas sekolah saya 

lebih bermain bersama teman atau 

tidur saja karena sudah capek 

belajar disekolah jadi setelah 

pulang sekolah saya tidak ada 

niatan mau belajar lagi. 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh guru? 

Tidak, saya tidak memiliki 

kepercayaan diri untuk menguasai 

semua materi sistem ekskresi yang 

diajarkan oleh guru karena sangat 

banyak dan proses-proses yang 

terjadi dalam tubuh sangat banyak 

saya sulit mengingat semuanya.  

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

Tidak, saya tidak memiliki masalah 

fisik dalam belajar, Alhamdulillah 

semuanya normal. 
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pendengaran dan pengelihatan?  

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum 

memulai pembelajaran yaitu dari 

rumah saya sarapan kemudian 

berangkat ke sekolah agar tidak 

terlambat dan setiba dikelas 

mengeluarkan buku untuk siap-siap 

belajar. 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan saya sebelum megiikuti 

ulangan harian dengan cara sebisa 

mungkin belajar dan memahami 

semua materi yang telah diajarkan 

oleh guru. 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Iya, saya kesulitan dalam mengikuti 

intruksi yang diberikan oleh guru 

karena terkadang guru 

mencontohkan terlalu cepat dan 

juga keterbatasannya peralatan 

yang ada di laboratorium.  

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena saya jarang sekali 

melihat secara langsung alat-alat 

laboratorium biasanya hanya 

melihat gambarnya di buku paket. 

Sehingga pada saat di laboratorium 

saya sulit bahkan tidak tau cara 

menggunakannya. 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat tanpa adanya panduan dari 

guru. Karena biasanya saya melihat 

mikroskop cuma digambar saja dan 

juga mikroskop alat yang rumit 

menurut saya. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Menurut saya apabila guru 

menjelaskan dengan baik 

bagaimana cara mengajarnya saya 

rasa tidak akan mengalami kendala. 

Apakah anda mengalami kesulitan dalam 

membuat literatur sistem ekskresi? 

Iya, saya kesulitan dalam membuat 

literatur sistem ekskresi karena 

organ-organ sistem ekskresi ini 

tidak dilihat secara langsung jadi 

tanpa buku panduan atau gambar 

literasi yang ada diinternet saya 

tidak bisa membuatnya. 
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Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Dimas Ardiansyah 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Menurut saya kurang lebih saya 

mampu dalam menjelaskan kembali 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan oleh guru. Tapi kadang saya 

sering lupa dengan struktur organ dan 

proses-proses yang terjadi. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Kendala saya ketika menjelaskan 

kembali apa yang ditelah dijelaskan 

oleh guru itu mudah lupa. Contohnya 

ketika guru menerangkan dalam kelas 

sebagian besar ingat tetapi ketika mata 

pelajaran biologi sudah selesai lupa 

semua sama yang telah dijelaskan tadi. 

Hal ini disebabkan karena dibiologi ini 

banyak sekali bahasa atau istilah 

ilmiah yang terdengar asing sehingga 

sulit untuk diingat kembali. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Saya mampu merangkum kembali 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan oleh guru dengan kata-kata 

saya sendiri namun untuk lebih 

lengkapnya saya belum mampu karena 

materi sistem ekskresi ini cukup 

banyak dan terdapat istilah-istilah 

ilmiah dalam organ-organ yang sulit 

diucapkan. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem eksresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak semua materi sistem ekskresi 

yang telah diajarkan saya bisa 

menerapkannya karena memiliki 

tingkatan kesulitan sendiri. Menurut 

saya salah satu contoh yang mudah 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

itu pada saat menguji asam basa pada 

urin yang terbilang mudah karena 

sudah ada indikator yang jadi patokan. 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan 

Bisa sedikit, tapi terkadang masih 

keliru dan ketika ada nama ilmiahnya 

saya sulit menyebutkan atau 
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pengeluaran urin dalam materi sistem 

eksresi serta kesulitan apa yang anda 

alami? 

melafalkannya. 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Untuk mengkaji ulang kembali materi 

sistem ekskresi secara keseluruhan 

saying kurang mampu tapi untuk 

mengkaji ulang tentang satu organ saja 

seperti organ hati saya cukup mampu 

karena tidak terlalu banyak nama latin 

dan proses ekskresi pada organ hati 

terbilang cukup mudah untuk 

dipahami. 

Apakah anda mampu membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan? 

Untuk gambar utuhnya saya bisa tapi 

untuk mengambar bagian-bagian 

ginjal dan menyebutkan namanya saya 

tidak bisa tanpa adanya panduan. 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru 

pada saat pembelajaran?  

Bentuk rasa menghargai saya kepada 

guru pada saat belajar dengan cara 

memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan materi yang diajarkan. 

Bagaimana penghargaan anda 

terhadap teman pada saat belajar? 

Kalau untuk menghargai sesame 

teman saya ketika belajar yaitu dengan 

tidak ribut pada saat pembelajaran 

berlangsung agar teman-teman 

konsentrasi mengikuti pembelajaran. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi 

yang diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap pembelajaran 

sistem ekskresi ini dengan 

memperhatika setiap penjelasan yang 

diberikan oleh guru walapun 

terkadang saya mengalami kendala 

dalam mempahami materi sistem 

ekstesi yang  yang diajarkan. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda 

pada saat sedang diskusi? 

Cara saya berpartisipasi dengan cara 

ikut mencari dan menjawab pertayaan 

yang diberikan oleh kelompok lain 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Saya memiliki minat belajar yang 

cukup rendah dalam materi sistem 

ekskresi ini karena menurut saya 

materi sistem ekskresi ini tidak terlalu 

menarik ketimbang dengan materi 

yang ada pada mata pelajaran biologi 
ini. Sehingga untuk minat saya dalam 

memahami materi ini cukup rendah. 

Apakah anda membentuk kelompok Tidak, karena pada saat belajar 

didalam kelas dan saya tidak paham 
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belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

saya bertanya sama guru dan meminta 

untuk dijelaskan ulang. 

Apakah anda memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam menguasai 

materi sistem ekskresi yang diberikan 

oleh guru? 

Untuk kepercayaan diri saya dalam 

memahami semua materi sistem 

ekskresi yang diajarkan oleh guru 

tidak begitu besar karena saya sudah 

tau materi sistem ekskresi ini cukup 

banyak dan kompleks untuk 

memahami sepenuhnya itu menurut 

saya sulit. 

Apakah ada masalah fisik yang 

dialami saat proses pembelajaran, 

contohnya pendengaran dan 

pengelihatan?  

Menurut saya kendala fisik yang saya 

alami pada saat belajar itu 

pengelihatan saya kurang tajam atau 

biasa disebut rabun. Ketika guru 

menuliskan sesuatu di papan tulis 

terkadang saya tidak bisa membacanya 

karena rabun dan juga terkadang 

tulisan guru terlalu kecil sehingga 

menyulitkan saya untuk melihatnya 

yang duduk dipojok belakang. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum memulai pembelajaran? 

Persiapan diri yang saya lakukan 

sebelum memulai pembelajaran yaitu 

dengan berdoa dan tetap fokus kepada 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum mengikuti ulangan harian? 

Menurut saya bentuk persiapan diri 

yang dapat dilakukan sebelum 

mengikuti ulangan harian yaitu dengan 

membaca ulang materi yang telah 

diajarkan oeh guru agar tidak 

mengalami kesulitan dalam menjawab 

soal. 

Apakah anda kesulitan dalam 

mengikuti instruksi pada saat 

praktikum? 

Tidak, karena sebelum melakukan 

praktikum guru terlebih dahulu 

menjelaskan alat-alat, fungsi dan cara 

menggunakannya sehingga saya lebih 

mudah melaksanakan praktikum dan 

praktikum yang dilakukan seperti uji 

urin ini masih terbilang mudah untuk 

dilakukan.  

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Untuk menggunakan peralatan 

laboratorium yang sederhana seperti 

pipit tetes itu bisa namun untuk 
menggunakan alat yang kelihatan 

asing itu saya belum bisa 

menggunakannya. 

Apakah anda mampu menggunakan Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan cepat 
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mikroskop dengan cepat dan tepat 

tanpa ragu? 

tanpa adanya panduan dari guru. 

Karena menurut saya mikroskop itu 

peralatan laboratorium yang cukup 

sulit untuk digunakan. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar 

guru yang baru? 

Tidak, karena kebanyakan guru cuma 

menggunakan cara belajar yang sama 

seperti menjelaskan materi dan siswa 

mencatat sehingga tidak ada kesulitan 

dalam adaptasi cara mengajar guru. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya kesulitan dalam membuat 

literatur sistem ekskresi karena organ-

organ sistem ekskresi ini memliki 

berbagai struktur dan bagian-bagian 

setiap organnya. 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Rendi Ade Saputra 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Menurut saya kurang mampu dalam 

menjelaskan secara keseluruhan untuk 

materi sistem ekskresi ini karena 

materi yang cukup banyak seperti 

struktur dan proses-proses yang 

terjadi. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kendala dalam 

menjelaskan ulang materi sistem 

ekskresi ini karena materi ini sangat 

sulit dan terlalu banyak proses-proses 

yang tejadi di dalam tubuh seperti 

proses pengeluaran urin, keringat itu  

sangat susah. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya bisa merangkum secara garis 

besar materi sistem ekskresi yang 

diajarkan oleh guru dengan kata-kata 

saya sendiri namun untuk merangkum 

secara lengkap saya belum mampu. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut saya kalau materi yang 

tentang uji asam basah pada urin 

menggunakan kertas yang berwarna 
itu saya bisa, tapi kalau untuk uji 
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lainnya seperti uji keringat yang 

dikeluarkan oleh kulit saya tidak bisa 

karena guru tidak pernah menjelaskan 

tentang uji keringat yang dikeluarkan 

oleh kulit. 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan 

pengeluaran urin dalam materi sistem 

eksresi serta kesulitan apa yang anda 

alami? 

Tidak, karena proses pembuatan urin 

dan pembuatan urin itu semua terjadi 

di ginjal kemudian masih terdapat 

beberapa tahap pembuatan urin yang 

begitu kompleks sehingga saya tidak 

mampu dalam membedakan kedua 

proses yang terjadi di ginjal. 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Menurut saya untuk mengulang 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan cukup sulit karena 

materi sistem ekskresi ini sangat 

banyak dan prosesnya yang 

membingungkan 

Apakah anda mampu membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan? 

Tidak, karena ginjal memiliki bagian-

bagian dan struktur yang sangat sulit 

untuk diingat sehingga untuk 

menggambar literaturnya tanpa 

panduan sangat sulit untuk dilakukan. 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru 

pada saat pembelajaran?  

Menurut saya bentuk rasa menghargai 

guru pada saat proses pembelajaran itu 

dengan cara memperhatikan 

penjelasan guru, ikut berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran seperti 

aktif bertanya dan tidak rebut pada 

saat guru menjelaskan. 

Bagaimana penghargaan anda 

terhadap teman pada saat belajar? 

Bentuk penghargaan saya terhadap 

teman saya dengan tidak 

mengganggunya pada saat 

pembelajaran seperti mengajak cerita 

atau mengajak ijin ke kamar mandi. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi 

yang diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi sistem 

ekskresi ini biasa saja karena materi 

yang diajarkan sangat banyak 

sehingga membuat saya kerap kali 

tidak paham. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda 

pada saat sedang diskusi? 

Menurut saya bentuk partisipasi yang 

saya lakukan seperti maju mewakili 

untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompok kami  

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

Saya memiliki minat belajar yang 

rendah dalam materi sistem ekskresi 

ini karena menurut saya materi sistem 



138 

 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

ekskresi memiliki banyak proses-

proses yang terjadi dalam organ 

ekskresi itu beda-beda dan zat yang 

dihasilkan juga beda sehingga sulit 

untuk mengingat satu persatu. 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak terlalu bersemangat 

dalam mengikuti materi ini karena 

menurut saya materi ini kurang 

menarik. 

Apakah anda memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam menguasai 

materi sistem ekskresi yang diberikan 

oleh guru? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

terlalu banyak hafalan dan saya tidak 

mampu menghafal semua. 

Apakah ada masalah fisik yang 

dialami saat proses pembelajaran, 

contohnya pendengaran dan 

pengelihatan?  

Iya kak, masalah fisik yang saya alami 

pada mata saya ketika saya duduk 

paling belakang sering tidak bisa 

membaca yang dituliskan guru di 

papan tulis. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum memulai pembelajaran? 

Sebelum memulai pembelajaran saya 

harus sudah berada dalam kelas dan 

menyiapkan buku. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum mengikuti ulangan harian? 

Persiapan diri saya sebelum mengikuti 

ulangan harian saya biasanya 

membaca materi sistem ekskresi yang 

telah diberikan oleh guru. 

Apakah anda kesulitan dalam 

mengikuti instruksi pada saat 

praktikum? 

Iya, karena guru hanya sekedar 

menjelaskan teorinya tanpa ada 

praktikum. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, kadang saya mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratirum 

karena peralatan tersebut jarang 

digunakan dalam sehari-hari. 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

tanpa ragu? 

Tidak, karena menurut saya mikroskop 

itu peralatan laboratorium yang cukup 

rumit dan sulit untuk digunakan. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar 

guru yang baru? 

Iya, karena guru terkadang hanya 

menjelaskan materi saja. Kemudian 

ketika cara mengajar guru berbeda 

dengan sebelumnya kami kesulitan 
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mengikuti cara mengajar guru yang 

baru. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya kesulitan dalam membuat 

literatur sistem ekskresi karena saya 

tidak memiliki keterampilan 

menggambar. 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Awal Muhaimin 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

ini memiliki materi yang sangat 

banyak sehingga saya tidak mampu 

mengingat semua materi yang telah 

dijelaskan oleh guru. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan kembali materi yang 

telah diajarkan oleh guru karena 

materi sistem ekskresi ini memiliki 

materi yang sangat banyak. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, dengan menggunakan kata-kata 

sendiri saya mampu tapi kalau harus 

sesuai dengan yang tertulis di buku 

saya kira belum mampu untuk 

merangkum semua metri sistem 

ekskresi yang telah diajarkan. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut pendapat saya karena jarang 

sekali melakukan praktikum 

kebanyakan guru hanya menjelaskan 

teori dikelas pada saat pembelajaran 

akhirnya pada saat saya melihat alat-

alat yang dilaboratorium itu terasa 

asing karena tidak mengetahui nama 

dan fungsinya apalagi cara 

menggunakannya sehingga saya 

merasa sulit ketika praktikum 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan 

pengeluaran urin dalam materi sistem 

Tidak, karena menurut saya proses 

pembuatan urin dan pengeluaran urin 

hamper sama sehingga saya kesulitan 

membedakan kedua proses ini yang 

terjadi di ginjal. 
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eksresi serta kesulitan apa yang anda 

alami? 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak, untuk mengkaji ulang semua 

materi yang telah diajarakan oleh guru 

saya belum mamapu tapi kalau 

mengkaji ulang satu organ yang telah 

dijelaskan seperti organ hati mungkin 

saya mampu. 

Apakah anda mampu membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan? 

Tidak, karena saya kesulitan membuat 

gambar literatur ginjal tanapa melihat 

panduan. 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru 

pada saat pembelajaran?  

Menurut saya bentuk rasa menghargai 

guru yaitu mendengarkan penjelasan 

guru dengan baik serta berada di 

dalam ruang kelas sebelum guru 

masuk. 

Bagaimana penghargaan anda 

terhadap teman pada saat belajar? 

Menurut saya dengan cara menghargai 

pendapat teman ketika menyampaikan 

pendapatnya. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi 

yang diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi sistem 

ekskresi kurang baik karena materi 

sistem ekskresi memiliki banyak 

hafalan menggunakan bahasa latin 

sehingga saya kesulitan dalam belajar. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda 

pada saat sedang diskusi? 

Bentuk saya ikut berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok itu dengan cara 

membantu mencari materi yang 

diberikan oleh guru 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Tidak, saya tidak memiliki minat 

belajar materi sistem ekskresi karena 

menurut saya materi ini sangat banyak 

dan memiliki tidak menarik. 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar ketika mengalami 

kesulitan karena dari awalnya saya 

sudah kurang menyukai materi ini. 

Apakah anda memiliki kepercayaan 

diri yang tinggi dalam menguasai 

materi sistem ekskresi yang diberikan 

oleh guru? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

ini sangat banyak dan istilah-istilah 

asingnya pun juga banyak sehingga 

untuk menguasai semua materi yang 

telah diajarkan oleh guru sulit. 
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Apakah ada masalah fisik yang 

dialami saat proses pembelajaran, 

contohnya pendengaran dan 

pengelihatan?  

Kalau menurut saya tidak ada kak, 

cuma kadang kalau suara guru terlalu 

kecil pada saat menjelaskan saya 

terkadang tidak mendengar. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum memulai pembelajaran? 

Persiapan saya sebelum mengikuti 

pemebelajaran dengan hadir didalam 

ruang kelas dengan tepat waktu. 

Bagaimana persiapan diri anda 

sebelum mengikuti ulangan harian? 

Persiapan diri saya sebelum mengikuti 

ulangan harian, saya terlebih dahulu 

belajar dengan menghafal, tapi saya 

biasa kesulitan menghafal karena 

terlalu banyak hafalan. 

Apakah anda kesulitan dalam 

mengikuti instruksi pada saat 

praktikum? 

Iya, saya biasa kesulitan pada saat 

praktikum, karena biasa saya tidak 

paham apa instruksi dari guru. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, kadang saya mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratirum 

karena biasa ada alat yang sulit 

digunakan. 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

tanpa ragu? 

Tidak, karena menurut saya mikroskop 

itu peralatan laboratorium yang 

membutuhkan oengetahuan yang baik, 

kadang saya kesulitan menggunakan 

mikroskop, karena saya tidak paham 

cara menggunakannya.  

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar 

guru yang baru? 

Iya, jika cara mengajar guru yang 

biasa hanya dengan menjelaskan 

materi saja, tapi kadang juga guru 

menggunakan cara mengajar dengan 

disuruh diskusi, saya kadang kesulitan 

dalam belajar. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya kesulitan dalam membuat 

literatur karena cara menggambar saya 

yang kurang baik, dan bagian-bagian 

sistem ekskresi yang begitu banyak. 

 

 

 

 

 



142 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Muhammad Aditia 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Saya mampu menjelaskan secara 

garis besarnya saja seperti pengertian 

sistem ekskresi dan menyebutkan 

organ-organnya tapi untuk 

penjelasan lebih lengkapnya saya 

tidak bisa. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan proses-proses yang 

terjadi dalam tubuh manusia 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum secara 

garis besarnya saja tidak dengan 

proses-prosesnya seperti proses 

pembuatan urin atau proses 

pengeluaran keringat. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Iya, saya mampu menerapkan materi 

sistem ekskresi yang telah diajarkan 

oleh guru tapi kami jarang 

melakukan praktikum. 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Saya kesulitan dalam membedakan 

proses pembuatan urin dan proses 

pengeluaran urin, karena semua 

proses urin terjadi di ginjal dan 

memiliki tahap-tahap yang memiliki 

istilah tersendiri sehingga sulit untuk 

membedakan ketika guru 

memberikan soal tentang proses 

pembuatan urin atau proses 

pengeluaran urin 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak, saya sepenuhnya tidak dapat 

mengkaji ulang semua materi yang 

telah diberikan oleh guru sesuai 

dengan buku paket. 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggambar literatur ginjal tanpa 
adanya panduan. 
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Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Saya sangat menghargai ataupun 

menghormati guru saya ketika saat 

proses pembelajaran di mulai. 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Bentuk penghargaan saya terhadap 

teman saya yaitu dengan saya 

menghargai ketika sedang 

mempresentasikan hasil diskusi. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap pembelajaran 

materi sistem ekskresi ini yaitu 

sebisa mungkin memperhatikan 

penjelasan yang diberikan oleh guru. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Menurut saya bentuk partisipasi yang 

saya lakukan itu seperti membantu 

teman kelompok mencari jawaban 

dari pertayaan kelompok lain 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Saya memiliki sedikit minat untuk 

belajar materi sistem ekskresi karena 

materi ini memiliki beberapa organ 

seperti kulit yang menarik untuk 

dibahas tapi untuk organ lain saya 

tidak terlalu menarik. 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar ketika mengalami 

kesulitan pada saat pembelajaran di 

sekolah. 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena materi sistem ekresi 

ini lumayan banyak materi sulit 

untuk menguasai semuanya. 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada, saya tidak mengalami 

masalah fisik 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan saya sebelum memulai 

pembelajaran yaitu dengan 

menyiapkan buku dan pulpen. 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan saya sebelum mengikuti 

ulangan harian yaitu malamnya saya 

belajar dan membaca materi yang 

telah diajarkan. 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Iya, saya kesulitan dalam mengikuti 

karena belum pernah pegang alat 

tyersebut jadi pas saya pegang jadi 
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keliahatan asing dan gugup. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menggunakan peralatan laboratorium 

karena alat-alat jarang saya lihat dan 

masih asing. 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat karena menurut saya 

mikroskop ini alat laboratoriun yang 

paling jarang digunakan bahkan 

tidak pernah.  

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, saya mampu beradaptasi 

dengan cara mrngajar guru yang baru 

dengan baik. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Menurut saya susah susah gampang 

dalam hal menggambar, susahnya itu 

kadang gambar yang ada dibuku 

tentang sistem eksresi itu berbelit-

belit seperti gambar kulit itu menurut 

saya susah karena memiliki beberapa 

lapisan kulit dan bagian-bagiannya 

kemudian yang gampang itu kalau 

menggambar hati menurut saya itu 

gampang. 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Puji Rahayu 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan ulang 

pengertian sistem ekskresi dan 

organ-organ sistem ekskresi 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya kesulitan dalam 

terminology mauapun bahasa latin 

yang ada pada materi sistem ekskresi 

ini dan terkadang cara guru mengajar 
yang membosankan 
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Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum 

kembali tapi tidak sepenuhnya saya 

mampu merangkum seperti 

pengertian dan organ-organ 

ekskresinya saja kalau untuk 

prosesnya saya belum terlalu 

mampu. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Iya, kurang lebih saya mampu 

menerapkannya seperti uji asam basa 

pada urin itu saya mampu tapi untuk 

yang lainnya saying kurang mampu 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Sedikit karena kedua proses ini 

menurut saya hamper sama jadi 

terkadang saya keliru dalam 

membedakannnya 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Ketika guru menyusuh ulang untuk 

mengkaji ulang semua materi sistem 

ekskresi yang telah diajarkan saya 

tidak bisa menjelasakan sepenuhnya 

karena materi sistem ekskresi ini 

sangat banyak dan juga istilah-istilah 

ilmiahnya banyak disamping hal itu 

proses-proses pengeluaran zat yang 

tidak diperlukan dalam tubuh 

bermacam-macam yang tidak mudah 

untuk diingat semua sehingga ketika 

guru menyuruh untuk mengkaji 

ulang semua materi saya tidak 

mampu. 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mamapu 

menggambarkan bentuk ginjal tanpa 

melihat panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Menurut saya bentuk rasa 

menghormati saya terhadap guru 

dengan cara memperhatikan pada 

saat menjelaskan dan tidak rebut. 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Sedangkan untuk menghargai sesame 

teman saya tidak menggangunya 

pada saat pembelajaran 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya untuk pembelajaran 

materi sistem eksresi ini biasa saja 

karena menurut saya materi ini tidak 

terlalu cukup sulit dan kurang 

menyenangkan 
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Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

diskusi dengan cara bertanya kepada 

kelompok yang sedang 

mempresentasekan hasil diskusinya 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Tidak, karena menurut saya materi 

ini sulit dan kurang menyenangkan 

karena banayak bahasa latin dan 

proses pengeluarannya pun berbeda-

beda 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya kurang menyukai 

berkumpul dengan teman-teman 

sepelas pulang sekolah karena sudah 

capek pada saat belajar di sekolah 

jadi sya lebih memilih untuk tidur 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, saya memiliki kepercayaan 

diri yang rendah dalam menguasai 

semua materi yang telah diajarkan 

karena materi ini bagi saya cukup 

sulit 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami, tapi sebelum lanjut ke materi 

selanjutnya biasanya guru 

mengadakan kuis atau tanya jawab 

tapi terkadang saya tidak dengar 

dengan suara guru saat menanyakan 

karena tempat duduk saya jauh dari 

tempat guru kemudian  terkadang 

suara guru tidak begitu nyaring jadi 

saya dengan teman-teman yang 

dibelakang kurang dengan ditambah 

dengan ruang kelas yang cukup luas 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Bentuk persiapan diri saya sebelum 

mengikuti pembelajaran 

denganmembaca kembali materi 

yang telah diajarkan minggu lalu 

karena biasanya guru bertanya 

tentang materi minggu lalu 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan diri saya sebelum 

mengikuti ulangan harian dengan 

membaca kembali materi yang telah 

diajarkan oleh guru 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak juga kak, karena kalau 

menurut saya praktikum yang 

dilakukan seperti uji urin itu cukup 

mudah 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Tidak, karena peralatan yang 

digunakan pada saat praktikum 

sistem ekskresi ini cukup sederhana 

seperti kertas yang dicelupkan itu 

bagi saya cukup mudah 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat dan tepat karena menurut saya 

mikroskop ini jarang sekali 

digunakan pada saat praktikum jadi  

saya juga jarang melihatnya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama  

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menggambar literatur ginjal karena 

menurut saya menggambar itu susah 

kemudian bentuk dan struktur ginjal 

juga sangat rumit 

 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Mayang Sari 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan inti-

intinya saja seperti pengertian sistem 

ekskersi dan organ-organ sistem 

eksresi serta zat yang dikeluarkan 

tapi untuk proses pengeluarannya 

saya belum mampu 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelsakan proses pengeluaran dan 

menyebutkan bagian-bagian struktur 

organnya. 

Apakah anda mampu merangkum Iya, saya mampu merangkum materi 

sistem ekskresi ini namun pada saat 
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kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

merangkum terkadang saya kesulitan 

dalam mengingat dan melafalkan 

istilah-istilah yang terdengar asing 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Iya, saya mampu merepkannya 

karena menurut saya praktikumnya 

tidak terlalu sulit dan tidak 

menggunakan mikroskop 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya belum sepenuhnya 

mampu memebedakan kedua proses 

tersebut karena menurut saya kedua 

proses ini hamper sama dan sama-

sama terjadi di ginjal 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Untuk mengkaji ulang secara 

kesuluran saya tidak mampu karena 

materi ini sangat banyak dan 

memiliki beberapa proses 

pengeluaran yang sulit 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, untuk membuat gambar ginjal 

dan bagian-bagiannya tanpa adanya 

buku panduan atau gambar literatur 

saya belum sepenuhnya mampu 

karena tidak terlalu mengingat 

tentang bagian-bagian ginjal dan 

juga saya tidak mahir dalam 

menggambar jadi menurut saya 

sangat sulit 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk rasa menghargai saya kepada 

guru seperti hadir tepat waktu 

sebelum guru masuk memberikan 

pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Menurut saya bentuk menghargai 

sesame teman dengan tidak membuat 

rebut dalam kelas sehingga teman-

teman lain bisa fokus mengikuti 

pembelajaran 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi sistem 

eksresi ini cukup baik walaupun 

materi ini ckup terbilang rumit dan 

sulit untuk dipahami secara 

keseluruhan 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Menurut saya bentuk partisipasi yang 

saya lakukan itu dengan cara 

membantu menjawab pertayaan yang 

diajukan oleh kelompok lain 
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Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Iya saya memiliki minat yang cukup 

tinggi untuk belajar materi ini agar 

saya bisa paham dengan proses yang 

terjadi didalam tubuh kita 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar bersam teman-

teman 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena saya sudah kesulitan 

dalam membedakan proses 

pembuatan dan pengeluaran utin 

sehingga saya sudah tidak percaya 

diri dalam menguasai semua materi 

yang telah diajarkan 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada masalah fisik yang begitu 

besar cuma terkadang saya tidak bisa 

melihat begitu jelas yang ditulis guru 

karena jarak saya duduk cukup jauh 

dari papan tulis 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Bentuk persiapan diri saya sebelum 

mengikuti pembelajaran itu 

membersihkan sampah yang ada 

disekitaran meja saya agar pada saat 

belajar bisa nyaman 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan saya sebelum mengikuti 

ulangan harian yaitu dengan belajar 

pada malam hari 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, saya tidak kesulitan dalam 

mengikuti arahan dari guru 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Untuk kesulitan dalam menggunakan 

peralatan laboratorium ada yang suah 

ada yang gampang seperti 

penggunaan pipi tetes dan gelas ukur 

itu mudah tapi kalau seperti 

penggunaan mikroskop itu sulit 

menurut saya 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat karena mikroskop ini jarang 

digunakan  

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

Tidak, karena guru kerap kali 

menggunakan cara mengajar yang 

sama yaitu menerangkan  materi dan 

kami mencatat 



150 

 

yang baru? 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya tidak dapat mebuat gambar 

literatur sistem ekskresi karena 

menurut saya menggambar itu hal 

yang sangat sulit untuk dilakukan 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Duwi Suprianto 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Menurut saya kalau cuma untuk 

menjelaskan pengertian, sebutkan 

organ-organ dan bentuk pengeluaran 

yang dikeluarkan saya mampu tapi 

kalau lebih detaillnya saying tidak 

mampu 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya kesulitan dalam 

menjelaskan ulang materi ini karena 

materi ini sangat banyak dan 

memiliki bahasa latin yang sulit 

untuk diingat  

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Untuk merangkum kembali materi 

yang diberikan oleh guru secara 

lengkap saya tidak bisa tapi kalau 

cuma menyebutkan pengertian 

sistem ekskresi dan organ-organnya 

saya mampu 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Iya, saya mampu menerapkan materi 

yang telah diajarkan oleh guru pada 

saat praktikum karena pada saat 

praktikum guru juga mendampingi 

jadi kalau ada yang tidak dimengerti 

bertanya saja 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya kurang mampu dalam 

membedakan kedua proses ini karena 

menurut saya kedua proses ini 

menggunakan bahasa-bahasa yang 

asing dan sulit diingat 
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Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak sepenuhnya karena materi 

sistem ekskresi ini sangat banyak 

jadi pada saat mengulang kembali 

ada beberapa yang saya tidak 

jelaskan karena lupa 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, karena organ ginjal memiliki 

beberapa struktur lapisan sehingga 

saya tidak mengingat semuanya 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Rasa menghargai/menghormati 

krtika guru menjelaskan itu dengan 

cara mendengarkan dengan baik dan 

ketika guru mengajukan 

pertanyaandan kalau tau jawabannya 

sebisa mungkin ikut menjawab  

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Menurut saya, cara saya menghargai 

teman-teman pada saat pembelajaran 

dengan cara tidak mengajak cerita 

atau membuat hal-hal lain yang tidak 

bersangkutan dengan pembelajaran 

agar tidak mengganggu teman-teman 

yang lagi fokus untuk belajar. Tapi 

terkadang karena cara mengajar guru 

yang bisa dikata hanya menjelaskan 

saja atau mendikte membuat saya 

mengantuk dan terasa membosankan 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya pada saat pembelajaran 

ini dimulai cukup antusias mengikuti 

pembelajaran walaupun materi ini 

cukup sulit untuk dipahami 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

melakukan diskusi yaitu dengan 

membantu mencari materi yang 

diberikan oleh guru 

Apakah anda memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi untuk belajar 

biologi khususnya materi sistem 

ekskresi? 

Menurut saya minat saya belajar 

materi sistem ekskresi ini cukup 

tinggi karena saya ingin sepenuhnya 

tahu apa yang terjai dalam tubuh kita 

namun sering kali terjadi kendala 

dalam memahami bagian proses-

prosesnya 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membuat 

kelompok belajar, biasanya selepas 

pulang sekolah saya mencari di 
internet yang menurut saya sulit 

dipahami pada saat pembelajaran 

tadi 
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Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Iya, saya percaya diri bisa menguasai 

materi ini jika meningkatkan lagi 

cara belajar saya sehingga bagian 

yang saya kesulitan memahami saya 

bisa lakukan. 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak, cuma terkadang saya tidak 

dengar jika guru menjelaskan karena 

terkadang teman dibelakang asik 

cerita dengan teman sebangkunya 

sehingga saya kurang fokus dengan 

penjelasan guru  

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum memulai 

pembelajaran yaitu menyiapkan alat 

tulis dan berdoa yang dipimpin oleh 

ketua kelas 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Kalau untuk persiapan diri sebelum 

mengikuti pembelajaran dengan 

membaca kembali mataeri yang telah 

diajarkan  

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, saya tidak mengalami 

kesulitan dalam mengikuti arahan 

dari guru 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, saya kesulitan dalam 

menggunakan beberapa alat 

laboratorium yang jarang saya temui 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Saya belum terlalu lancar 

menggunakan mikroskop apalagi 

mahir karena miskroskop itu 

menurut saya merupakan benda yang 

sangat asing dan guru mengatakan 

harganya sangat mahal jadi takut 

kalau ketika saya pakai rusak. 

Sehingga untuk menggunakan 

mikroskop saya belum bisa 

menggunakannya dengan lancar 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama secara terus menerus 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya paling sulit dalam 

menggambar organ kulit. Menurut 

saya organ kulit ini sangat banyak 

struktur dan bagian-bagiannya 

sehingga sulit untuk menggambarnya 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Renita Desi 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan dan 

menyebutkan bagian-bagian dari 

organ ekskresi seperti paru-paru, 

hati, kulit dan ginjal 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalamai kesulitan 

mengingat istilah-istilah ilmiah dan 

sulit melafalkannya ketika mau 

menyebutkan lidah saya saya 

terlipat-lipat 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum 

kembali materi yang telah diajarkan 

oleh guru dengan kata-kata saya 

sendiri agar saya lebih mudah 

memahami 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut saya ccukup mampu 

menerapkan materi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum, 

namun harus tetap diawasi sama guru 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Iya kak, saya bisa membedakan 

kedua proses tapi kadang saya keliru 

sehingga kedua proses ada yang 

tertukar tahap-tahapnya 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Saya mampu mengkaji ulang materi 

yang telah diajarkan namun tidak 

lengkap karena materi sistem 

ekskresi ini sangat banyak dan 

kadang-kadang hamper mirip 
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Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Menurut saya dengan aktif bertanya 

dalam kelas pada saat proses 

pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Bentuk penghargaan saya terhadap 

teman saya dengan cara menegur 

teman jika ada yang sedang asyik 

bercerita pada saat pembelajaran 

yang sedang berlangsung 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi sistem 

ekskresi ini cukup baik karena 

menurut saya materi ini membahas 

bagian dalam tubuh kita namun 

terkadang saya kesulitan 

memahaminya karena saya tidak 

melihat langsung  

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Menurut saya dengan ikut serta 

dalam diskusi tersebut seperti 

bertanya kepada kelompok yang 

sedang melakukan presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Menurut saya minat belajar untuk 

materi ini sangat rendah karena 

materinya banyak an sulit untuk 

dimengerti dan juga masih ada 

materi-materi lain yang harus 

dipelajari sehingga hal ini juga 

membuat cepat lupa 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar ketika mengalami 

kesulitan karena disekolah sudah 

capek belajar jadi pas pulang sekolah 

bawaannya cuma mau tidur saja 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Menurut saya kepercayaan diri saya 

tidak terlalu tinggi karena maateri 

sistem ekskresi ini materinya banyak 

dan juga bahasa latinnya sulit untuk 

diucapkan sehingga membuat saya 

kesulitan dalam menguasai 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak, saya tidak memiliki masalah 

fisik yang menghambat saya pada 

saat pembelajaran berlangsung 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum Persiapan diri saya sebelum memulai 

pembelajaran dengan cara hadir tepat 
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memulai pembelajaran? waktu didalam kelas sebelum guru 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Menurut saya persiapan diri sebelum 

mengikuti ulangan harian yaitu 

belajar dari jauh-jauh hari agar bisa 

mengingat semua materi yang telah 

diberikan oleh guru 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, karena guru mendampingi 

kita pada saat praktikum 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, untuk menggunakan alat 

laboratorium yang kelihatannya 

susah seperti mikroskop saya tidak 

bisa menggunakannya 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, karena menurut saya 

mikroskop itu alat laboratorium yang 

jarang digunakan pada saat 

melakukan praktikum dan tidak 

dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari  

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena menurut saya cara 

mengajar yang digunakan guru cuma 

menjelaskan saja  

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

membuat gambar literatur karena 

menurut saya menggambar sangat 

susah dilakukan 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Anisa Ika 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, kalau untuk menjelaskan 

pengertian dan menyebutkan organ-

organ saya mamapu 

menjelasakannya 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan saat 

menjelaskan karena bahasa latin 

pada pengenalan organnya sangat 

susah untuk diingat dan dilafalkan 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Menurut saya untuk merangkum 

secara garis besarnya seperti 

pengertian, menyebutkan organ-

organ sistem ekskresi dan beberapa 

proses yang terjadi saya mampu tapi 

kalau suruh menyebutkan bahasa 

latinnya saya kurang mampu 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Iya, saya mampu menerapkan materi 

yang telah diajarkan pada saat 

pembelajaran namun yang sederhana 

saja seperti uji urin kalau untuk 

menggunakan mikroskop saya belum 

mampu 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Sedikit kak, karena biasa kedua 

proses ini tertukar. Saya masih sering 

keliru dalam membedakan kedua 

proses tersebut 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Untuk mengkaji ulang semua materi 

secara lengkap yang diberikan oleh 

guru saya kurang mampu saya sering 

lupa dengan nama latin organ-organ 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Menurut saya rasa menghargai 

terhadap guru pada saat 

pembelajaran yaitu dengan apabila 

guru menunjukka saya untuk 

menjawab saya sebisa mungkin 

harus menjawab pertanyaan dari 

guru dengan benar 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Kalau untuk menghargai sesame 

teman dengan cara tidak saling 

menggangu pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi sistem 
ekskresi ini biasa saja karena materi 

ini saya kurang menyukainnya  

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada Menurut saya bentuk pastisipasi pada 
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saat sedang diskusi? saat mengadakan diskusi yaitu 

dengan ikut serta membantu mencari 

jawaban dari kelompok lain 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

ini sulit jadi minat saya untuk belajar 

materi ini tidak terlalu tinggi  

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Saya biasa mengadakan kelompok 

belajar bersama teman-teman yang 

lain, tapi setiba kami memulai 

belajar bersama terkadang banyak 

hal-hal lain yang membuat kami 

tidak fokus belajar lagi seperti 

contohnya lebih banyak cerita sama 

teman, memaikan handphone, dan 

juga ajakan teman yang bermacam-

macam sehingga yang awalnya kami 

berniat ingin belajar malah jadi sibuk 

dengan hal lain 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, saya memiliki kepercayaan 

diri dalam menguasai secara 

keseluruhan materi ini kepercayaan 

diri saya hanya sekitar 60% saja 

karena materi ini cukup sulit menurut 

saya 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami pada saat pembelajaran 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum 

mengikuti pembelajaran disekolah 

biasanya saya mencari dan membaca 

materi yang akan dijarkan biar kalau 

guru bertanya saya dapat menjawab 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Menurut saya malam hari saya 

membaca materi yang telah diajarkan 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, karena guru mendampingi 

kami pada saat melakukan praktikum 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Tidak, menurut saya untuk 

menggunakan peralatan tentang 
praktikum sistem ekskresi ini tidak 

ada alat yang begit sulit untuk 

digunakan 
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Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak mampu 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat dan tepat Karena mikroskop ini 

jarang bahkan hamper tidak pernah 

digunakan pada saat praktikum yang 

dilakukan di sekolah 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tiddak, menurut saya cara mengajar 

yang dilakukan guru sama seperti 

menjelaskan materi secara terus 

menerus 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Menurut saya sangat susah kalau 

disuruh menggambar karena pada 

dasarnya memang saya tidak 

memiliki bakat dalam menggambar 

jadi ketika disuruh menggambar saya 

kesulitan dan hasil gambaran saya 

sangat jelek dan tidak karuan 

bentuknya 

 

Hari/tanggal   : Kamis, 27 Mei 2021 

Waktu   : 10.30 A.m 

Narasumber   : Nurul Khotima 

Kelas  : XI MIPA 1 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Menurut saya, saya mampu 

menjelaskan materi sistem eksresi 

yang telah diajarkan namun masih 

kadang ada yang kelupaan 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, kendala saya dalam menjelaskan 

kembali materi yang telah diajarkan 

itu sulit mengingat semuanya dan 

bahasa latin pada organ-organ dan 

juga proses pengeluarannya 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum 

kembali materi dengan kata-kata 

saya sendiri untuk memudahkan saya 

dalam memahami materi yang 

diajarkan 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

Menurut saya bisa saja namun 

kadang saya lupa dan bertanya 
kepada guru yang mengarahkan kami 
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diajarkan pada saat praktikum?  pada saat praktikum 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, terkadang saya keliru dalam 

membedakan kedua proses ini karena 

menurut saya kedua proses yang 

terjadi saya tidak dapat melihatnya 

secara langsung 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Saya mampu mengulang kembali 

materi ini hanpa pada bagian-bagian 

menjelaskan pengertian dan 

menyebutkan orga-organ sistem 

ekskresi ini 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak dapat membuat 

gambar literatur ginjal tanpa adanya 

panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Dengan cara mendengarkan dan 

diam pada saat guru sedang 

menjelaskan materi yang dibawakan  

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Menurut saya dengan cara membantu 

pada saat mengalami kesulitan 

contohnya kalau teman tidak punya 

pulpen dan saya memiliki lebih saya 

akan meminjamkannya 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Menurut saya respon untuk materi 

sistem ekskresi ini biasa saja karena 

materi ini membutuhkan banyak 

hafalan dan mengadalkan ingatan 

yang kuat 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada teman kelompok yang sedang 

melakukan presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, karena materi ini menurut 

saya sulit dan membutuhkan banyak 

hafalan jadi membuat saya tidak 

terlalu menyukainya 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membuat 

kelompok belajar pada saat 

mengalami kesulitan waktu belajar 

disekolah 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Saya rasa kepercayaan diri saya 

sangat rendah ketika saya ditunjuk 

untuk maju mempresentasikan 

materi. Ketika saya maju didepan 

teman-teman yang saya merasa 

gugup dan malu sehingga tidak bisa 
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fokus dalam mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok karena kadang 

ketika saya sedang melakukan 

presentase dan melakukan kesalahan 

teman-teman yang lain 

menertawakan yang membuat saya 

tidak percaya diri lagi 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada, saya tidak mengalami 

kendala fisik pada saaat 

pembelajaran 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum 

mengikuti pembelajaran dengan 

sarapan terlebih dahulu agar fokus 

pada saat pembelajaran dimulai 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Dengan cara malam hari belajar dan 

ketika sudah sampai didalam ruang 

kelas membaca kembali materi yang 

telah dicatat 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, karena guru memandu kita 

pada saat melakukan praktikum agar 

tidak terjadi kesalahan 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Tidak, karena menurut saya peralatan 

yang digunakan pada saat praktikum 

terbilang cukup sederhana bukan 

yang alat yang sulit seperti 

mikroskop  

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Saya tidak mampu dalam 

menggunakan mikroskop dengan 

cepat dan tepat tanpa adanya 

panduan dari guru. Karena menurut 

saya mikroskop ini tidak pernah 

digunakan dan juga keterbatasan 

sehingga terkadang cuma beberapa 

siswa dapat mencoba 

menggunakannya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena guru kerap kali 

menggunakan cvara mengajar yang 

sama seperti menjelaskan materi dari 

buku 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 
membuat gambar literatur sistem 

ekskresi karena menurut saya 

menggambar hal yang sulit untuk 

dilakukan 
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Lampiran 13. Transkip Wawancara Siswa Kelas XI MIPA 2 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Ari Febrianto 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Tidak, saya tidak mampu dalam 

menjelasakn kembali secara lengkap 

materi yang telah dijelaskan oleh 

guru pada saat pembelajaran 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya,kesulitan yang alami ketika guru 

menunjuk saya untuk menjelaskan 

bagian-bagian kulit dengan bahasa 

latinnya saya kesulitan dalam 

mengingat istilah-istilah ilmiahnya 

karena susah dalam melafalkannya 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, biasanya melakukan ini untuk 

diri saya sendiri agar saya lebih 

mudah paham dengan materi yang 

telah diajarkan tapi terkadang juga 

materi yang melihat buku karena ada 

bagian yang saya belum kuasai 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut saya tidak, karena biasanya 

guru menjelaskan tidak terlalu detail 

jadi pada saat praktikum saya masih 

kurang paham  

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Iya, saya bisa membedakan 

keduanya tapi harus membutuhkan 

waktu untuk menjelaskan biar tidak 

ada yang tertukar prosesnya 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Menurut saya mampu mengulang 

materi yang telah diajarkan namun 

biasanya saya terkendala dalam 

melafalkan nama latin yang ada  

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gamabra lliteratur tanpa adanya 

panduan 
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Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Menurut saying dengan 

memperhatikan guru pada saat 

menjelaskan dan berpakaian rapih 

dan bersih pada saat guru proses 

pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Sedangkan untuk menghargai sesama 

teman pada saat belajar yaitu tidak 

menggangu teman dan tidak rebut 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadapa materi sistem 

ekskresi ini biasa saja karena 

menurut saya materi ini tidak terlalu 

menarik 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

guru sedang mengadakan diskusi ini 

seperti membantu teman kelompok 

menjawab atau membantu kelompok 

lain melengkapi jawabannya yang 

diberikan 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, minat saya dalam belajar 

materi ini cukup rendah karena 

materi ini membutuhkan terlalu 

banyak hafalan 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar karena rumah saya 

juga sangat jauh dengan teman-

teman yang lain 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, kepercayaan diri saya dalam 

menguasai materi ini cukup rendah 

karena menurut saya materi ini 

cukup sulit  

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak, saya tidak mengalami kendala 

fisik pada saat pembelajaran 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum memulai 

pembelajaran yaitu dengan 

menyiapkan peratalan alat tulis 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Tentunya dengan belajar agar 

mendaptakan nilai yang tinggi 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Iya, biasanyakan guru mencontohkan 

duru cara menggunakan alat dan 

sebagaiinya tapi setelah saya mau 

menggunakannya biasanya saya lupa 
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dan bingung jadi bertanya lagi 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Tidak, menurut saya peralatan yang 

digunakan pada saat melakukan 

praktikum sistem ekskresi ini 

sederhana dan tidak membutuhkan 

keahlian khusus 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, karena menurut saya 

mikroskop ini lata yang jarang saya 

lihat dan jarang digunakan pada saat 

praktikum 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama  

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, karena menurut saya 

menggambar atau membuat literatur 

itu sangat susah dilakukan 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Ayu Wulantika 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, kalau hanya menjelaskan 

pengertian dan organ-organ sistem 

ekskresi saya bisa tapi kalau untuk 

menyebutkan struktur atau bagian-

bagian organ-organ sistem ekskresi 

saya tidak bisa 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan bagian-bagian dari 

struktur organ-organ sistem ekskresi 

dan proses-proses yang terjadi 

didalam tubuh 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

Menurut yang saya ketahui bahwa 

penulisan bahasa ilmiah/latin juga 

susah karena penulisan nama latin itu 

memiliki syarat-syarat, jadi ketika 

salah satu huruf salah atau lupa 
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sendiri? dimiringkan maka sudah salah total 

atau kalau dalam ulangan sudah tidak 

memiliki nilai 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak, karena menurut saya 

praktikum itu kegiatan yang sangat 

susah dan saya tiak tahu cara 

menggunakan alat-alatnya 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya tidak dapat membedakan 

keduanya bahkan untuk proses 

pembuatan dan pengeluaran urin 

saya belum terlalu paham 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak, biasanya guru ingin 

mengetahui sampai mana 

kemampuan kami menerima materi 

biasanya diakhir pembelajaran 

menyuruh menjelaskan ulang materi 

yang telah diajarkan atau 

memberikan beberapa nomor soal 

untuk dijawab. Tapi karena materi 

biologi ini khususnya materi sistem 

ekskresi memiliki banyak materi 

yang kompleks membuat saya sulit 

memahami dan tidak bisa 

sepenuhnya menjawab soal-soal 

tersebut 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, menurut saya menggambar 

merupakan hal yang sangat sulit 

untuk dilakukan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Cara saya menghargai guru pada saat 

pembelajaran diam walapun saya 

tidak paham dengan apa yang 

dijelaskan oleh guru 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Menurut saya dengan tidak 

menggangunya pada saat menerima 

pelajaran 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Biasa saja karena saya tidak terlalu 

menyukai materi ini 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

kelas mengadakan diskusi itu 

membantu mencari materi atau 

jawaban 

Apakah anda menunjukkan minat dan Tidak, saya memiliki minat yang 
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motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

rendah untuk belajar materi ini 

karena materi sistem ekskresi ini 

memerlukan halafan, bahas latin 

yang sulit dingiingat dan dilafalkan 

jadi membuat saya tidak 

menyukainya 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar bersama teman 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena dari awal saya sudah 

tidak ada niatan untuk belajar materi 

ini jadi untuk menguasai materi yang 

diajarkan itu menurut saya tidak bisa 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami pada saat belajar 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum memulai 

pembelajaran yaitu menyiapakan alat 

tulis dimeja 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Saya tidak mempersiapkan apa-apa 

hanya saja membaca buku sebentar 

sebelum mengikuti ulangan harian 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Iya, menurut saya praktikum hal 

yang sangat membosankan dan sulit 

untuk dilakukan 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, saya tidak dapat menggunakan 

peralatan laboratorium pada saat 

praktikum karena menurut saya 

susah 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak apat menggunakan 

mikroskop 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama seperti menjelaskan 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Tidak, saya tidak dapat menggambar 

organ-organ sistem ekskresi 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Sevtiani 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan 

pengertian dan menyebutkan organ-

organ sistem ekskresi 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan kembali dibagian 

proses-prosesnya seperti pembuatan 

urin dan pengeluaran urin 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mmapu merangkum materi 

yang telah diajarkan dengan kata-

kata saya sendiri namun terkadang 

belum sepenuhnya lengkap 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut saya pada saat 

pembelajaran dikelas guru sudah 

menjelaskan nama alat, fungsi dan 

bagian-bagiannya tapi tidak 

menghadirkan bendanya, jadi saya 

berimajinasi bebas terhadap bentuk 

benda sehingga  pada saat praktikum 

saya melihat benda itu tidak dapat 

menggunakannya dengan baik 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Untuk membedakan kedua proses ini 

saya masih sering keliru dan 

biasanya kalau disoal dan 

jawabannya dalam bentuk pilihan 

ganda saya masih suka bingung 

Apakah anda mampu mengkaji ulang Untuk mengulang secara keseleruhan 

dan mendetail saya belum bisa 
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materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

menguasainya tapi kalau secara 

umum seperti pengertian dan organ-

organ ekskresinya saya bisa 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gambar ginjal tanpa melihat buku 

atau gambar panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk rasa menghargai saya kepada 

guru pada saat pembelajaran yaitu 

sopan dan satun mengikuti 

pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Sedangkan kalau menghargai sesame 

teman seperti tidak menggangunya 

pada saat sedang belajar 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Menurut saya respon saya terhadap 

materi ini biasa saja karena 

materinya sulit jadi tidak ada niat 

mau belajar 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya dalam 

diskusi itu seperti menjawab 

pertayaan dari kelompok lain 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

ini sulit jadi saya tidak ingin belajar 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar ketika mengalami 

kesulitan kalau ada yang saya tidak 

paham hanya diam saja 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, saya tidak memiliki 

kepercayaan diri dalam menguasai 

materi sistem ekskresi ini karena 

materi ini sangat banyak dan bahsa 

latinnya juga banyak 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada, saya tidak mengalami 

masalah fisik pada saata belajar 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Menurut saya bentuk persiapan diri 

sebelum mulai belajar itu sarapan 

sebelum berangkat kesekolah biar 

pada saat pembelajaran berlangsung 

bisa fokus dan tidak rasa lapar 

apalagi kalau belajar fisika, kimia 

dan biologi sangat menguras pikiran 
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karena mata pelajaran yang susah. 

Kemudian pesiapan saya sebelum 

memulai belajar itu berdoa agar 

dimudahkan dalam memahami 

semua materi yang diajarkan oleh 

guru 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Dengan cara belajar pada malam hari 

dan menyiapkan buku dan pulpen 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Terkadang kalau guru mencontohkan 

terlalu cepat 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, saya mengalami kesulitan pada 

saat melakukan praktikum saya tidak 

mengetahui cara menggunakan alat-

alatnya tapi kalau dipandu sama guru 

saya kira bisa 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak bisa menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

karena mikroskop merupakan alat 

yang jarang dipakai  

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru hanya 

menggunkan cara belajar yang sama 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

membuat gambar literatur karena 

menggambar hal yang sangat susah 

 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Putri Kumalasari 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

Iya, saya mampu menjelaskan bagian 

pengertian dan menyebutkan organ-

organ sistem ekskresi ini tapi kalau 

struktur dan bagian-bagiannya 
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telah dijelaskan oleh guru? beserta nama latinnya saya belum 

bisa. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

mengingat lapisan struktur organ-

organ dengan nama latinnya 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, kalau menggunakan kata-kata 

saya sendiri saya bisa tapi tidak 

detail karena materi ini cukup sulit 

untuk diingat kembali 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak, karena biasanya materi yang 

sudah dijelaskan itu minggu lalu jadi 

pada saat melakukan praktikum 

sudah lupa 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Menurut saya pada materi sistem 

ekskresi saya kesulitan dibagian 

membedakan istilah yang digunakan 

dalam proses pembuatan urin, hal ini 

disebabkan penggunaan istilah yang 

sulit dimengerti dan diingat seperti 

istilah reabsorpsi dan augmentasi 

saya juga tidak terlalu memahami 

arti dari kedua proses tersebut 

sehingga saya sulit membedakannya 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Untuk mengulang secara keseluruhan 

saya kira belum bisa dan pasti kalau 

ditanya masih ada jawaban saya yang 

salah tidak sesuai dengan di buku  

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gambar tanpa melihat panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Dengan cara mendengarkan dan 

memperhatikan pada saat 

menjelaskan materi yang dibawakan 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Menurut saya dengan tidak 

menggangunya pada saat belajar. 

Jadi ketika saya sudah mulai bosan 

biasanya saya ijin ke kamar mandi  

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Biasa saja, karena materi ini tidak 

terlalu menarik menurut saya jadi 

respon saya ketika masuk materi ini 

cukup biasa saja 
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Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara bertanya kepada 

kelompok yang sedang melakukan 

presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, karena materi ini sangat 

banyak dan susah jadi saya terkadang 

bsan dengan pelajaran ini 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Iya, tapi biasanya setelah kami 

kumpul bersama teman-teman kami 

tidak belajar lagi malah asyik cerita 

dan main 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Kalau untuk percaya diri kadang 

biasa percaya dir tapi paas belajar 

saying mengalami kesulitan dalam 

memahami dan mengingat materi ini 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada, saya tidak mengalami 

kendala fisik pada saat mengikuti 

proses pembelajaran 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Menurut saya bentuk persiapan diri 

yan dapat saya lakukan yaitu hadir 

tepat waktu didalam kelas 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan saya sebelum 

mengikutinulangan harian dengan 

cara belajar 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, ketika guru menjelaskan 

biasanya mengulang kembali 

penjelasannya agar kami paham 

betul 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Tidak, untuk peralatan yang 

digunakan dalam praktikum sistem 

ekskresi ini masih terbilang mudah 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, saya tidak bisa menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat 

karena menurut saya mikroskop alat 

yang jarang digunakan dan dijumpai 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Menurut saya kadang perubahan cara 

mengajar guru itu bagus apalagi 

kalau seru jadi belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Seperti yang cara 
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mengajar guru itu ada gamenya saya 

jadi bersemangat mengikuti pelajaran 

tidak seperti biasanya guru hanya 

menjekaskan semua materi sehingga 

membosankan dan mengantuk pada 

saat mengkuti pembelajaran 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

membuat gambar literatur 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Ragil Tri Anggoro 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan 

pengertian sistem ekskresi dan 

menyeburkan organ-organnya tapi 

ada bagian yang saya sulit untuk 

mengingatnya seperti proses 

pengeluaran keringat dan urin 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan ketika 

menjelaskan kembali materi yang 

diajarkan oleh guru saya mengalami 

kesulitan karena materi ini sangat 

banyak saya tidak dapat mengingat 

semuanya 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum 

kembali materi yang saya ketahui 

dengan kata-kata saya sendiri biar 

saya mudah mengingat 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Menurut saya tidak karena saya 

sudah lupa dengan materi yang telah 

dijelaskan setelah keluar dari ruang 

kelas  

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

Tidak, saya masih sering keliru 

dalammemisahkan kedua proses 

yang sama-sama terjadi dalam ginjal 

ini 
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urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak, terkadang saya melewatkan 

bagian yang saya tidak ketahui 

seperti proses-proses yang terjadi 

dalam organ-organ ekskresi 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Kalau untuk menggambar bentuknya 

saja saya bisa tapi kalau gambar 

dengan bagian-bagiannya dan 

menyebutkannya saya belum mampu 

karena menurut saya sangat susah 

mengingat setiap bagian-bagian 

sistem ekskresi tanpa melihat buku 

atau gambar yang ada diinternet. 

Sehingga saya belum sepenuhnya 

bisa membuat gambar literatus 

sistem ekskresi ini tanpa panduan 

baik dari buku maupun gambar yang 

tersedia diinternet 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Menurut saya bentuk menghargai 

terhadap guru itu dengan cara 

mendengarkan pada saat 

menjelaskan walaupun kita tidak 

paham jangan ribut 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Bentuk menghargai saya terhadap 

teman dengan cara tidak 

menggangunya pada saat sedang 

belajar 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Menurut saya respon saya terhadap 

materi ini biasa saja karena materi ini 

banyak dan tidak menarik juga 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

kelas sedang mengadakan diskusi 

seperti mengajukan pertayaan kepada 

kelompok yang sedang melakukan 

presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, saya tidak memiliki minat 

yang tinggi dalam mengikuti materi 

ini karena menurut saya materi ini 

susah untuk diingat dan dan memiliki 

bahasa latin yang sulit dilafalkan 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar denga teman-

teman 
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belajar pada sistem eksresi? 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak saya sepenuhnya tidak percaya 

diri bisa menguasai materi sistem 

ekskresi ini secara keseluruhan 

karena menurut saya materi ini 

cukup banyak pembagiannya 

sehingga saya sulit untuk mengingat 

semuanya 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada, saya tidak mengalami 

masalah fisik pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Menurut saya bentuk persiapan 

sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan mempersiapkan fisik dan 

mental 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan diri saya sebelum 

mengikuti ulangan harian tentunya 

dengan belajar 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, tapi terkadang teman 

mengganggu sehingga jadi tidak 

fokus pada saat guru mencontohkan 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Untuk peralatan yang digunakan 

dalam praktikum sistem ekskresi ini 

menurut saya cukup mudah 

digunakan tidak yang begitu sulit 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, penyebab saya kurang 

memahami menggunakan peralatan 

laboratorium adalah ketika guru 

menjelaskan atau mencontohkan 

saya tidak fokus memperhatikan dan 

memilih fokus ke yang lain atau 

kadang-kadang memaikan alat lab 

yang unik. Sehingga pada saat 

praktikum dilakukan saya sudah 

tidak mengerti langkah-langkah yang 

harus dilakukan 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, biasanya guru hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sederhana seperti menjelaskan dan 

membentuk kelompok diskusi 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mampu menggambarkan 

literatur sistem ekskresi ini asalkan 

ada gambar panduan untuk 

mengikuti gambarnya 

 

 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Eko Dwi Saputra 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, akan tetapi tentu ada kesulitan 

yang saya alami dalam 

menjelaskannya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan bagian tahapan 

pembuatan dan proses pengeluran 

keringat 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, karena dengan melakukan hal ini 

saya lebih mudah memahami materi 

yang telah diajarkan oleh guru 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Mungkin bisa, namu selama ini guru 

belum sempat mengarahkan untuk 

melakukan praktikum lagi 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Iya, kesulitan yang saya alami dalam 

membedakan tahapan atau proses 

pembuatan dan pengeluaran urin 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Pada saat diberikan dan belajar 

materinya sata kira bisa, namun pada 

saat sudah keluar kelas atau minggu 

depannya disuruh ulang saya tidak 

mengingat lagi materi-materi yang 
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telah diajarkan 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak dapat membuat 

gambar ginjal tanpa melihat gambar 

panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk menghargai saya kepada 

guru pada saat pembelajaran itu 

fokus mengikuti pembelajaran dan 

mendengarkan arahan. Namun, pada 

saat ditengah-tengah pembelajaran 

materi yang sudah diajarkan sudah 

mulai sulit untuk saya pahami seperti 

proses pengeluaran keringat dan 

kandungan-kandungan zat yang 

dikeluarkan saya sudah mulai hilang 

fokus untuk belajar dan mulai gelisah 

sehingga untuk menghilangkan rasa 

gelisah tersebut saya mengajak cerita 

teman sebangku saya dan tidak 

memperhatikan pembelajaran 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Kalau untuk teman saya, saya 

mempunyai cara yang berbeda-beda 

pada saat belajar 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Untuk respon saya terhadap materi 

ini cukup biasa saja karena menurut 

saya materi ini cukup sulit 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

sedang diskusi dengan cara 

menghargai teman-teman kelompok 

yang sedang melakukan presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, Karen menurut saya materi ini 

cukup sulit dan juga saya harus 

mempelajarai materi biologi yang 

lainnya yang saya anggap lebih 

menarik 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajara 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tudak, Karen setiap materi memiliki 

tingkat kesulitan yang yang berbeda-

beda sehingga membuat saya tidak 
percaya dengan diri saya bisa 

menguasai semua materi yang 

diajarkan oleh guru 

Apakah ada masalah fisik yang dialami Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami pada saat pembelajaran 
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saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Sarapan sebelum berangkat 

kesekolah dan berdoa sebelum 

memulai pembelajaran  

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Bentuk saya mempersiapkan diri 

sebelum mengikuti ulangan harian 

dengan membaca kembali materi 

yang telah diajarkan dan berdoa 

sebelum memulai ulangan 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Kadang-kadang karena ada beberapa 

intruksi yang menurut saya masih 

asing 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena kami jarang melakukan 

praktikum jadi asing dengan alat-alat 

yang akan digunakan 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, karena pada saat 

menggunakan mikroskop saya 

menggunakannya lumayan lama dan 

kurang apakah sudah betul atau tidak 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Menurut pendapat saya tentang guru 

menggunakan cara mengajar baru itu 

sangat bagus karena biasanya guru 

cuma menjelaskan secara terus 

menerus jadi pada saat guru 

menggunakan cara mengajar yang 

baru sangat bagus. Jadi saya dengan 

antusias mengikuti arahan dari guru 

yang sesuai cara mengajarnya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, karena ada beberapa bagian 

yang sulit saya buat pada literatur 

sistem ekskresi 
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Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Krisyanto 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, untuk menjelaskan pengertian 

sistem ekskresi dan menyebutkan 

organ-organnya saya mampu tpi 

untuk semua prosesnya saya belum 

bisa 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan 

dibagian prose-prose ekskresi yang 

terjadi seperti proses pembuatan dan 

pengeluaran keringat dan urin 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum materi 

ini dengan kata-kata saya sendiri tapi 

tidak begitu lengkap. Hal ini saya 

lakukan untuk saya mudah 

memahami 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak, karena biasanya pada saat 

guru menjelaskan didalam kelas 

tidak menjelaskan secara detail jadi 

saya rasa saya tidak dapat 

menerapkannya 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya masih sering keliru 

dalam membedakan kedua proses ini 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Iya, saya mampu mengkaji ulang 

untuk pengertian dan organ-organ 

sistem ekskresinya saja tidak dengan 

proses-prosesnya 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak dapat membuat 

gambar ginjal tanpa adanya gambar 

panduan 
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Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Ketika guru saya menjelaskan maka 

saya mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang guru 

berikan 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Dengan cara tidak mengganggunya 

pada saat belajar 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Bentuk respon saya ketika materi ini 

masuk biasa saja karena materi ini 

tidak begitu menarik untuk menurut 

saya 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Bentuk partisipasi saya pada saat 

kelas mengadakan diskusi yaitu 

dengan cara ikut membantu 

menjawab pertanyaan dari kelompok 

lain 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, saya memiliki minat dan 

motivasi yang sangat rendah untuk 

belajar biologi karena dari awal saya 

sudah tidak suka untuk belajar 

biologi. Jadi pada saat mata pelajaran 

biologi masuk saya mengikuti 

pelajaran tersebut karena hanya 

sekedar ingin tahu saja tapi tidak 

dengan ingin mendalaminya karena 

mata pelajaran biologi itu susah 

seperti memalafalkan bahasa latin, 

sulit dalam memahami materi dan 

rumit dalam menggambar literatur. 

Kemudian saya lebih memilih 

bermain handphone ketimbang 

meningkatkan minat dan motivasi 

dalam belajar ketika pulang ke 

rumah 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Iya pernah tapi pas sampai kerumah 

teman bukannya belajar malah main 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena materi ini sangat sulit 

dan membutuhkan banyak hafalan 

dan sulit menyebutkan nama latinnya 

Apakah ada masalah fisik yang dialami Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami pada saat belajar 
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saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Persiapan diri saya sebelum memulai 

pembelajaran yaitu mempersiapkan 

buku, pulpen dan perlengkapan 

belajar laiinya kemudian disiapkan 

oleh ketua kelas, membaca doa, guru 

mengabsen dan biasanya guru 

bertanya tentang materi minggu lalu 

yang telah dipelajari 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Bentuk persiapan diri saya pada 

malam hari belajar untuk menguikuti 

ulangan pada besok harinya dan 

mempersiapkan segala yang 

dibutuhkan 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Ketika melakukan praktikum uji urin 

yang dilakukan oleh guru saya belum 

mampu sepenuhnya mengikuti 

arahan guru saya yang telah 

dicontohkan sebelumnya karena saya 

masih asing dengan peralatan 

laboratorium takut salah dan 

merusak alat-alat laboratorium 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena jarang praktikum jadi 

kami tidak terlalu mengenal alat-alat 

yang ada dilaboratorium bahkan 

menurut saya kondisi laboratorium 

kami sangat kurang memadaia 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, karena kami jarang 

menggunakan mikroskop jadi saya 

rasa tidak dapat menggunakannya 

dengan cepat 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru 

menggunakan cara mengajar yang 

sudah biasa  

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya kesulitan membuat apabila 

tidak memiliki contoh gambar untuk 

dijadikan panduan 
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Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Nur Ainun 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Tidak, karena guru biasanya 

menjelaskan terlalu cepat dan 

berbelit-belit 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, karena saya tidak paham maka 

saya mengalami kesulitan ketika 

disuruh untuk menjelaskan ulang 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, tapi saya hanya mampu 

merangkum pengertian, 

menyebutkan  organ-organ dan zat 

yang dikeluarkan 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak, saya tidak dapat 

menerapkannya karena pada saat 

guru menjelaskan menurut saya 

terlalu cepat sehingga saya tidak 

paham 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, kesulitan yang saya alami 

dalam mebedakan keduanya yaitu 

menghafal urutan dalam proses 

pembuatan dan pengeluaran urin 

yang masih sering saya lupa 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Iya, saya mampu megkaji ulang 

namun tidak begitu lengkap 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu membuat 

gambar ginjal tanpa melihat gambar 

laiinya 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Dengan cara duduk diam, sopan dan 

mendengarkan penjelasan dari guru 
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Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Dengan cara menghargai pendapat 

teman apabila menyampaikan 

jawabannya ke guru 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi yang 

diberikan guru baik walaupun saya 

sering kali tidak mengerti 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara mencari materi 

kelompok dan membantu mencari 

jawaban yang diberikan oleh 

kelompok lain 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Saya memiliki minat dan motivasi 

yang sangat rendah untuk belajar 

biologi karena dari awal saya sudah 

tidak suka untuk belajar biologi. Jadi 

pada saat mata pelajaran biologi 

masuk saya mengikuti pelajaran 

tersebut karena hanya sekedar ingin 

tahu saja tapi tidak dengan ingin 

mendalaminya karena mata pelajaran 

biologi itu susah seperti 

memalafalkan bahasa latin, sulit 

dalam memahami materi dan rumit 

dalam menggambar literatur. 

Kemudian saya lebih memilih 

bermain handphone ketimbang 

meningkatkan minat dan motivasi 

dalam belajar ketika pulang ke 

rumah 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar diluar sekolah 

kecuali ada tugas kelompok yang 

diberikan oleh guru 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena materi ini sangat 

banyak dan menurut saya guru 

menjelaskan terlalu cepat jadi saya 

sulit memahami materi ini 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Tidak ada masalah fisik yang saya 

alami dalam belajar 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Bentuk persiapan diri saya sebelum 

memulai pembelajaran yaitu dengan 

menyiapkan alat tulis 
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Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Menurut saya bentuk persiapan diri 

sebelum mengikuti ulangan harian 

dengan belajar dan membaca 

kembali materi yang telah diajarkan 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Menurut saya kesulitan pada saat 

mengikuti praktikum pada saat guru 

mencontohkan langkah-langkahnya 

saya sulit dalam melaksanakannya 

karena tidak paham dengan cara 

menggunakannya dan tidak 

mengetahui bagian-bagian dan 

fungsinya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena saya baru melihat alat-

alat laboraorium dan tidak menghafal 

bagian-bagian dan fungsinya dan 

juga cara menggunakannya 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Tidak, karena saya baru melihat 

mikroskop dan tidak menghafal 

bagian-bagian, fungsinya dan juga 

cara menggunakannya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena biasanya guru hanya 

menggunakan cara mengajar yang 

biasa seperti menjelaskan dan 

membentuk kelompok 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Tidak, saya dapat membuat gambar 

literatur namun harus melihat 

gambar panduan atau gambar yang 

ada diinternet 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Marisa Febrianti 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Iya, saya mampu menjelaskan 

pengertian dan menyebutkan organ-

organ sistem ekskresi tapi untuk 

menjelaskan secara keseluruhan saya 

belum bisa 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan 

dibagian mengurutkan proses 

pembuatan dan pengeluaran keringat 

dan urin 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum materi 

sistem ekskresi ini dengan kata-kata 

saya sendiri 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak, saya kurang mampu 

menerapkan apa yang dijelaskan 

kedalam kelas pada saat praktikum 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya masih sering keliru 

dalam mengurutkan tahapan proses 

dalam pembuatan dan pengeluaran 

urin 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak, saya kurang mampu dalam 

mengkaji semua secara keseluruhan 

pada materi sistem ekskresi ini 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya tidak mampu dalam 

membuat gambar ginjal tanpa adanya 

panduan 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk saya menghargai guru saya 

dengan cara mendengarkan dengan 

seksama pada saat guru menjelaskan 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Bentuk saya menghargai sesame 

teman itu berbeda-beda tergantung 

bagaimana teman memperlakukan 

saya 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap materi ini pada 

saat guru menjelaskan itu biasa saja 

karena materi ini sulit dan 

membutuhkan banyak hafalan 

membuat saya jadi tidak terlalu 

berminat untuk belajar 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara bertanya pada teman 

kelompok lainnya ketika selesai 

membacakan hasil diskusi 

kelompoknya 
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Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, karena materi ini sulit dan 

membutuhkan banyak hafalan 

membuat saya jadi tidak terlalu 

berminat untuk belajar 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Saya tidak pernah terpikirkan untuk 

membentuk kelompok belajar 

bersama teman-teman ketika 

menemui kesulitan pada materi 

sistem ekskresi karena dari awal saya 

tidak terlalu suka dengan mata 

pelajaran biologi sehingga ketika 

setelah pulang dari sekolah saya 

lebih memilih untuk pergi bermain 

sama teman-teman yang lain atau 

membuka sosial media ketimbang 

membaca buku 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Kepercayaan diri saya untuk 

memahami semua materi yang 

diajarkan pada saat pembelajaran 

biologi sangat rendah karena 

kebanayakan menggunakan bahasa 

latin yang susah untuk diingat dan 

dilafalkan. Kemudian dimateri 

sistem ekskresi ini mengandalkan 

ingatan yang kuat untuk mengetahui 

jenis-jenis zat dan kandungannya 

yang dikeluarkan oleh tubuh itu 

menurut saya sangat susah 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Masalah fisik yang saya alami 

mungkin mata saya yang rabun jadi 

ketika guru menulis dipapan tulis 

saya tidak bisa membacanya 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Dengan cara menyiapkan alat tulis 

dan perlengkapan lainnya dan juga 

membaca doa 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Menurut saya dengan membaca 

kembali materi yang telah diberikan 

oleh guru 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, kalau guru menjelaskan 

dengan baik dan tidak terlalu cepat 

saya bisa mengikutinya 
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Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena menurut saya peralatan 

laboratorium itu asing dan tidak 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Iya, karena alat ini belum pernah 

saya gunakan secara langsung 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena guru biasanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama   

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Tidak, saya bisa menggambar 

literatur sistem ekskresi asalkan ada 

gambar panduannya 

 

Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Ahmad Kasrofi 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

ya, saya mampu menjelaskan 

pengertian dan menyebutkan organ-

organ sistem ekskresi tapi untuk 

menjelaskan secara keseluruhan saya 

belum bisa 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Iya, saya mengalami kesulitan 

dibagian proses-proses ekskresi yang 

terjadi seperti proses pembuatan dan 

pengeluaran keringat dan urin 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Iya, saya mampu merangkum 

kembali materi yang telah diberikan 

dengan kata-kata saya sendiri 

Apakah anda mampu menerapkan Tidak, karena saya tidak mengetahui 
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materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

bagaman bentuk menerapkan materi 

sistem ekskresi ini 

Apakah anda mampu membedakan 

proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

Tidak, saya tidak mampu 

membedakan kedua proses ini 

dengan baik, sering kali kedua 

tahapan prosesnya tertukar 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Tidak sepenuhnya karena saya sering 

lupa dengan materinya 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Tidak, saya harus melihat gambar 

literaturnya baru bisa membuat 

gambar ginjal 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk saya menghargai guru saya 

dengan cara duduk diam dan 

mendengarkan penjelasan yang 

diberikan oleh guru 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Dengan cara tidak menggangu teman 

pada saat lagi belajar 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Menurut saya respon saya terhadap 

materi ini biasa saja karena materi ini 

tidak cukup menarik menurut saya 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara menjawab pertayaan 

yang dilemparkan oleh teman 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Tidak, saya tidak memiliki minat 

yang begitu tinggi terhadap materi 

ini karena menurut saya materi ini 

tidak begitu menarik 

Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak pernah membentuk 

kelompok belajar ketika mengalami 

kesulitan kalau ada yang saya tidak 

paham hanya diam saja 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, saya tidak memiliki 

kepercayaan diri dalam menguasai 

materi sistem ekskresi ini karena 

materi ini sangat banyak dan bahsa 

latinnya juga banyak 

Apakah ada masalah fisik yang dialami Tidak ada, saya tidak mengalami 
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saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

masalah fisik pada saata belajar 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Bentuk persiapan diri saya sebelum 

memulai pembelajaran dengan cara 

hadir tepat waktu sebelum guru 

masuk 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Untuk kesiapan saya sebelum 

mengikuti ulangan harian yang 

biasanya diadakan guru ketika semua 

materi yang telah tuntas yaitu dengan 

belajar sebisa mungkin agar bisa 

mendapatkan nilai yang bagus. Pada 

saat belajar saya mengalami 

kesulitan mengingat nama-nama latin 

atau istilah ilmiah yang menghambat 

saya nantinya dan juga proses-proses 

ekskresi yang terjadi dalam tubuh 

membuat saya sulit untu 

memahaminya 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Tidak, kalau guru menjelaskan 

dengan baik dan tidak terlalu cepat 

saya bisa mengikutinya 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Iya, karena menurut saya peralatan 

laboratorium itu asing dan tidak 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Iya, karena alat ini belum pernah 

saya gunakan secara langsung 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

yang baru? 

Tidak, karena guru biasanya 

menggunakan cara mengajar yang 

sama   

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Tidak, saya bisa menggambar 

literatur sistem ekskresi asalkan ada 

gambar panduannya 
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Hari/tanggal   : Jum’at, 28 Mei 2021 

Waktu   : 09.00 A.m 

Narasumber   : Afifa Az-zahro 

Kelas  : XI MIPA 2 

Pertanyaan Tanggapan/Respon 

Apakah anda mampu menjelaskan 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah dijelaskan oleh guru? 

Menurut saya kurang lebih saya 

mampu dalam menjelaskan kembali 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan oleh guru. Tapi kadang 

saya sering lupa dengan struktur 

organ dan proses-proses yang terjadi. 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan kembali materi 

sistem ekskresi yang diajarkan? 

Kendala saya ketika menjelaskan 

kembali apa yang ditelah dijelaskan 

oleh guru itu mudah lupa. Contohnya 

ketika guru menerangkan dalam 

kelas sebagian besar ingat tetapi 

ketika mata pelajaran biologi sudah 

selesai lupa semua sama yang telah 

dijelaskan tadi. Hal ini disebabkan 

karena dibiologi ini banyak sekali 

bahasa atau istilah ilmiah yang 

terdengar asing sehingga sulit untuk 

diingat kembali. 

Apakah anda mampu merangkum 

kembali materi sistem ekskresi yang 

telah diajarkan dengan kata-kata anda 

sendiri? 

Saya mampu merangkum kembali 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan oleh guru dengan kata-kata 

saya sendiri namun untuk lebih 

lengkapnya saya belum mampu 

karena materi sistem ekskresi ini 

cukup banyak dan terdapat istilah-

istilah ilmiah dalam organ-organ 

yang sulit diucapkan. 

Apakah anda mampu menerapkan 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan pada saat praktikum?  

Tidak semua materi sistem ekskresi 

yang telah diajarkan saya bisa 

menerapkannya karena memiliki 

tingkatan kesulitan sendiri. Menurut 

saya salah satu contoh yang mudah 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

itu pada saat menguji asam basa pada 

urin yang terbilang mudah karena 

sudah ada indikator yang jadi 

patokan. 

Apakah anda mampu membedakan Bisa sedikit, tapi terkadang masih 
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proses pembuatan urin dan pengeluaran 

urin dalam materi sistem eksresi serta 

kesulitan apa yang anda alami? 

keliru dan ketika ada nama ilmiahnya 

saya sulit menyebutkan atau 

melafalkannya. 

Apakah anda mampu mengkaji ulang 

materi sistem ekskresi yang telah 

diajarkan?  

Untuk mengkaji ulang kembali 

materi sistem ekskresi secara 

keseluruhan saying kurang mampu 

tapi untuk mengkaji ulang tentang 

satu organ saja seperti organ hati 

saya cukup mampu karena tidak 

terlalu banyak nama latin dan proses 

ekskresi pada organ hati terbilang 

cukup mudah untuk dipahami. 

Apakah anda mampu membuat gambar 

literatur ginjal tanpa adanya panduan? 

Untuk gambar utuhnya saya bisa tapi 

untuk mengambar bagian-bagian 

ginjal dan menyebutkan namanya 

saya tidak bisa tanpa adanya 

panduan. 

Bagaimana rasa menghargai 

/menghormati anda terhadap guru pada 

saat pembelajaran?  

Bentuk rasa menghargai saya kepada 

guru pada saat belajar dengan cara 

memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan materi yang diajarkan. 

Bagaimana penghargaan anda terhadap 

teman pada saat belajar? 

Kalau untuk menghargai sesame 

teman saya ketika belajar yaitu 

dengan tidak ribut pada saat 

pembelajaran berlangsung agar 

teman-teman konsentrasi mengikuti 

pembelajaran. 

Bagaimana respon anda terhadap 

pembelajaran materi sistem eksresi yang 

diberikan oleh guru? 

Respon saya terhadap pembelajaran 

sistem ekskresi ini dengan 

memperhatika setiap penjelasan yang 

diberikan oleh guru walapun 

terkadang saya mengalami kendala 

dalam mempahami materi sistem 

ekstesi yang  yang diajarkan. 

Bagaimana bentuk partisipasi anda pada 

saat sedang diskusi? 

Dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada kelompok teman yang sedang 

presentase 

Apakah anda menunjukkan minat dan 

motivasi yang tinggi pada saat belajar 

materi sistem ekskresi? 

Saya memiliki minat belajar yang 

rendah dalam materi sistem ekskresi 

ini karena menurut saya materi 

sistem ekskresi memiliki banyak 

proses-proses yang terjadi dalam 

organ ekskresi itu beda-beda dan zat 

yang dihasilkan juga beda sehingga 

sulit untuk mengingat satu persatu. 
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Apakah anda membentuk kelompok 

belajar pada saat mengalami kesulitan 

belajar pada sistem eksresi? 

Tidak, saya tidak terlalu bersemangat 

dalam mengikuti materi ini karena 

menurut saya materi ini kurang 

menarik. 

Apakah anda memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam menguasai materi 

sistem ekskresi yang diberikan oleh 

guru? 

Tidak, karena materi sistem ekskresi 

terlalu banyak hafalan dan saya tidak 

mampu menghafal semua. 

Apakah ada masalah fisik yang dialami 

saat proses pembelajaran, contohnya 

pendengaran dan pengelihatan?  

Iya kak, masalah fisik yang saya 

alami pada mata saya ketika saya 

duduk paling belakang sering tidak 

bisa membaca yang dituliskan guru 

di papan tulis. 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

memulai pembelajaran? 

Sebelum memulai pembelajaran saya 

harus sudah berada dalam kelas dan 

menyiapkan buku. 

Bagaimana persiapan diri anda sebelum 

mengikuti ulangan harian? 

Persiapan diri saya sebelum 

mengikuti ulangan harian saya 

biasanya membaca materi sistem 

ekskresi yang telah diberikan oleh 

guru. 

Apakah anda kesulitan dalam mengikuti 

instruksi pada saat praktikum? 

Iya, karena saya masih asing dengan 

beberapa benda jadi saya kesulitan 

dalam mengikuti arahan guru 

Apakah anda mengalami kesulitan 

menggunakan peralatan laboratorium 

pada saat praktikum sistem ekskresi 

dilaksanakan?  

Lumayan, karena ada beberapa 

benda yang jarang saya lihat dan 

terasa asing 

Apakah anda mampu menggunakan 

mikroskop dengan cepat dan tepat tanpa 

ragu? 

Untuk menggunakan mikroskop 

dengan lancar dan tepat saya belum 

mampu tanpa ada arahan dari guru 

karena susah dan guru menjelaskan 

bahwa ketika menggunakan 

mikroskop untuk melihat objek yang 

diteliti semua harus benar-benar 

tepat agar objek penelitian terlihat 

jelas tidak buram. Jadi menurut saya 

belum mampu menggunakan 

mikroskop dengan tepat seperti yang 

dicontohkan guru 

Apakah anda mengalami kesulitan 

beradaptasi dengan cara mengajar guru 

Tidak, saya tidak mengalami 

kesulitan karena cara mengajar guru 

biasanya sama 
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yang baru? 

Apakah anda mengalami kesulitan 

dalam membuat literatur sistem 

ekskresi? 

Iya, saya mengalami kesulitan dalam 

membuat gambar literatur karena 

saya tidak mahir dalam menggambar 
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Lampiran 14. Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Wawancara Guru Biologi Kelas XI MIPA 
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Gambar: Wawancara Siswa Kelas XI MIPA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar: Wawancara Siswa Kelas XI MIPA 2 
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