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ABSTRAK 

 
Biologi merupakan salah satu aspek sains yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Proses 

pengajaran perlu dilakukan dengan inovasi dalam bentuk alat peraga agar pembelajaran Biologi mudah 
dipahami dan lebih menarik. Alga Purin merupakan alat peraga yang berpotensi dalam mendukung proses 
pembelajaran mengenai sistem ekskresi manusia. Proses penggunaan dari alat peraga ini dapat diamati 
secara langsung melalui kegiatan demonstrasi sehingga membantu siswa dalam memahami konsep materi 
sistem eksresi menjadi lebih mudah. Alat peraga ini menggunakan sistem aliran air melalui selang dengan 
memasukkan air (terdapat partikel yang lebih besar dari lubang saringan) kemudian air keluar dan sudah 
tersaring diteruskan melalui filtrat glomerulus. Setelah melalui filtrat glomerulus, air akan mengalir menuju 
tubulus kontortus proksimal dan lengkung henle. Pada bagian tubulus kontortus proksimal dan lengkung 
henle, selang dimodifikasi dengan diberi lubang kemudian pada bagian lubang ditempel gabus untuk 
menggambarkan peristiwa penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga ketika melewati 
lengkung henle sudah bersifat urin primer. Selanjutnya sisa air akan diteruskan menuju tubulus kontortus 
distal dan terjadi penambahan zat-zat lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga terbentuklah urin 
sekunder sebagai proses akhir pembentukan urin dari nefron. Sementara pengujian urin dilakukan dengan 
menggunakan larutan benedict dan pemanasan (uji kandungan glukosa) dan uji biuret (uji kandungan 
protein) dengan melihat perubahan warna pada urin dengan kriteria warna tertentu. 

 
Kata kunci: alga purin, pembentukan urin, pengujian urin, nefron 

 
A. PENDAHULUAN 

Biologi sebagai salah satu bagian ilmu sains merupakan mata pelajaran yang berpeluang 
untuk diajarkan secara kontekstual. Namun kenyataanya sulit untuk menghadirkan pembelajaran 
yang kontekstual di kelas. Hal ini diindikasikan karena guru kurang mampu dalam mengaitkan 
materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata sehingga siswa sulit bernalar dengan konten 
yang bersifat abstrak (Parathama, 2012). Selain itu, pembelajaran biologi biasanya mengarahkan 
siswa untuk mengingat (hafalan), sehingga dapat membuat siswa kurang tertarik bahkan 
mengarah kepada kesulitan dalam memahami konsep mengenai materi biologi (Maftuh, 2015), 

Pembelajaran biologi yang hanya mengandalkan daya retensi harus diubah orientasinya. 
Hal ini dimulai dari proses pengajaran yang saat ini masih dominan dilakukan oleh guru yaitu 
pengajaran  yang berpusat pada guru/ teacher center. Padahal pola pengajaran yang berpusat 
pada guru hanya mengarahkan siswa hanya sebatas mengetahui materi. Kelemahannya adalah 
kurang dapat menjangkau pemikiran siswa dalam mengaplikasikan konsep bahkan mengkreasikan 
konsep biologi. Jika guru terus berkutat pada pengajaran yang tekstual bisa jadi ada tujuan 
pembelajaran yang tidak tercapai. Paradigma pengajaran guru setidaknya bisa digeser ke arah 
yang kontekstual melalui inovasi pembelajaran. 
 Inovasi pembelajaran menjadi hal yang penting dan harus segera dilakukan oleh guru 
sebagai pembimbing dan fasilitator siswa di dalam kelas. Kegiatan yang menitikberatkan pada 
kombinasi kognitif dan aktivitas  siswa merupakan strategi yang potensial. Karena jika siswa 
diberikan aktivitas maka dapat menstimulus pemikirannya bahkan meningkatkan motivasi siswa 
dalam pembelajaran biologi. Kondisi kelas yang sudah jenuh dapat dilakukan penyegaran kembali 
melalui aktivitas fisik sehingga tercipta dinamika pengajaran guru yang fleksibel dalam 
menanggulangi permasalahan siswa secara individu maupun kelompok. Kegiatan pembelajaran 
yang melibatkan aktivitas fisik dalam bentuk demonstrasi akan meningkatkan perhatian siswa 
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akan materi yang diajarkan. Fokus siswa dalam memahami materi akan menjadi lebih terarah 
kepada konsep. Kegiatan demonstrasi dalam pembelajaran biologi memberikan suatu persepsi 
dalam mengaplikasikan suatu konsep. 
 Permasalahan yang terjadi dalam skala kelas tersebut dibutuhkan suatu solusi dalam 
bentuk inovasi pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran Biologi yang dapat dikembangkan 
adalah melalui inovasi media pembelajaran. Media pembelajaran yang mampu memberikan 
pemahaman konsep siswa serta melibatkan siswa dalam aktivitas fisiknya yaitu melalui 
perancangan alat peraga (Ade, 2012). Saleh (2015) menjelaskan bahwa penggunaan alat peraga 
efektif digunakan dalam menunjang proses pembelajaran biologi karena mampu meningkatkan 
hasil belajar siswa. Siswa yang berhasil dalam pembelajaran adalah siswa yang mencapai tujuan 
dan sasaran yang ditentukan oleh guru sejak awal dalam rencana pembelajarannya (Gintings, 
2008; Hamalik, 2000). 

Alat peraga merupakan salah satu dari media pembelajaran yang mampu memberikan 
pemahaman kepada siswa dengan cara demonstrasi atau melakukan percobaan secara langsung. 
Demonstrasi alat mengenai mekanisme kerja suatu sistem dalam tubuh manusia dapat memberi 
suatu gambaran agar mempermudah siswa dalam memahami konsep yang diajarkan oleh guru. 
Selain itu, penggunaan alat peraga mampu meningkatkan motivasi siswa secara langsung dalam 
pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena siswa merasa 
tertarik untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan (Djamarah, 2006). Ketertarikan siswa 
memberikan suatu pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Penggunaan alat peraga 
berpotensi digunakan dalam suatu percobaan sehingga mempermudah siswa membuktikan 
fenomena sains khususnya Biologi. Widiatmoko (2012) menambahkan bahwa penggunaan alat 
peraga dapat melibatkan panca indra siswa yang ikut menggunakannya melalui kegiatan melihat, 
meraba, mendengar, dan menggunakan pola pikir secara logis dan sistematis. 

Salah satu bentuk bentuk alat peraga yang dapat dirancang adalah Alga Purin (Alat Peraga 
Pembentukan Urin dan Pengujian Urin) dalam sistem eksresi manusia. Materi sistem eksresi 
merupakan salah satu materi yang pernah dialami oleh setiap siswa sehingga pembelajaran pada 
materi ini menjadi semakin menarik apabila difasilitasi dengan adanya suatu alat peraga dalam 
menanamkan suatu konsep. Alat peraga ini dibuat berdasarkan analisis kompetensi dasar dalam 
kurikulum, yaitu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau 
penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia dan hewan (misalnya pada ikan 
dan serangga). Pada kompetensi ini terdapat konsep yang harus diberikan oleh siswa diantaranya 
mengidentifikasi struktur sistem ekskresi pada manusia, mengetahui fungsi sistem ekskresi pada 
manusia dan hewan dan mengetahui proses pada sistem ekskresi beserta dengan kelainan atau 
penyakit pada sistem ekskresi. Dari alat peraga yang dirancang terdapat konsep yang diajarkan 
oleh siswa yakni mengetahui proses pembentukan urine serta mengetahui kelainan atau penyakit 
pada sistem ekskresi melalui pengujian urin. Alga purin merupakan alat peraga yang dirancang 
dengan adaptasi konsep pembentukan urin pada nefron. Penggunaan alga purin melalui 
demonstrasi sehingga membantu siswa dalam memahami konsep materi sistem eksresi menjadi 
lebih mudah.  

Alga purin ini menggunakan sistem aliran air melalui selang dengan memasukkan air 
(terdapat partikel yang lebih besar dari lubang saringan) kemudian air keluar dan sudah tersaring 
diteruskan melalui filtrat glomerulus. Setelah melalui filtrat glomerulus, air akan mengalir menuju 
tubulus kontortus proksimal dan lengkung henle. Pada bagian tubulus kontortus proksimal dan 
lengkung henle, selang dimodifikasi dengan diberi lubang kemudian pada bagian lubang ditempel 
gabus untuk menggambarkan peristiwa penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh 
sehingga ketika melewati lengkung henle sudah bersifat urin primer. Selanjutnya sisa air akan 
diteruskan menuju tubulus kontortus distal dan terjadi penambahan zat-zat lain yang tidak 
dibutuhkan oleh tubuh sehingga terbentuklah urin sekunder sebagai proses akhir pembentukan 
urin dari nefron. Sementara pengujian urin dilakukan dengan menggunakan larutan indikator 
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yaitu larutan benedict (uji kandungan glukosa) dan uji biuret (uji kandungan protein) dengan 
melihat perubahan warna pada urin dengan kriteria warna tertentu 

 Penggunaan alat peraga sistem eksresi ini menggunakan perlengkapan sederhana yang di 
maksudkan agar pemahaman siswa terhadap konsep yang kontekstual dapat dengan mudah 
dipahami. Kelebihan dari alat peraga ini yaitu mampu membantu siswa dalam memahami konsep 
mengenai tahapan dari proses pembentukan dan pengujian kandungan urin, selain itu alat peraga 
ini dapat dipraktikkan secara langsung oleh siswa sehingga mampu menstimulus keaktifan dan 
motivasi belajar siswa. 

 
B. METODE DAN PEMBAHASAN 
Bagian-bagian Alat 

Bagian luar yang berperan sebagai Kapsula Bowman untuk menampung air hasil saringan 
didesain selang plastik dengan ukuran diameter yang berbeda. Tujuannya adalah agar bagian luar 
disusun oleh selang diameter besar (2 cm) berperan untuk saluran air yang diserap (filtrasi), dan 
bagian dalam yang didesain dengan diameter lebih kecil (1 cm) berperan sebagai saluran utama 
pada nefron yang meneruskan air dengan partikel yang lebih besar dan terdiri dari lubang sebagai 
pori-pori sebagai tempat masuknya partikel kecil ke bagian selang diameter lebih besar. Secara 
keseluruhan selang plastik yang digunakan ada 3 jenis yaitu: selang ukuran diameter besar (2 cm), 
diameter sedang (1 cm), dan diameter kecil (0,5 cm). Masing-masing selang secara berturut-turut 
digambarkan sebagai tempat filtrasi glomerulus, tubulus kontortus proksimal, dan tubulus 
kontortus distal. 

Pembuatan Alga Purin yaitu: (1) menggunting atau memotong bagian depan selang plastik 
yang kecil dan 2 buah yang besar, (2) membuat lubang kecil-kecil pada selang yang sudah 
disatukan tadi, lubang ini berperan sebagai alat penyaring (3) menyatukan kedua selang besar dan 
kecil dengan menggunakan perekat (4) menambahkan selang plastik yang berdemeter 1 cm dan 
yang berdiameter 0,5 cm (5) menyatukan selang plastik diameter 1 cm dan diameter 0,5 cm (6) 
merangkai selang plastik sesuai alur nefron mengikuti struktur nefron yaitu glomerulus, tubulus 
konstortus proksimal, lengkung henle dan tubulus kontortus distal. 

 

 
Gambar 1. Konsep mekanisme pembentukan urin melalui Alga Purin 

Cara Kerja Alat 
Cara kerja Alga Purin adalah sebagai berikut: (1) air dengan campuran partikel berukuran 

besar dan kecil (tepung dan pakan ikan dilarutkan bersamaan), hal ini menggambarkan adanya 
partikel-partikel besar dan kecil (tepung), serta pakan ikan (sel darah) yang masuk melalui saluran 
glomerulus kemudian akan disaring melalui selang plastik berukuran kecil yang sebelumnya telah 
diberi lubang pori untuk melewatkan partikel yang berukuran kecil. Kemudian partikel kecil tadi 
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akan masuk ke dalam selang yang berdiameter lebih besar. Selang yang berukuran besar 
menggambarkan saluran darah yang telah di filtrasi oleh glomerulus (2) Sementara partikel yang 
berukuran besar akan diteruskan melalui selang kecil kemudian. Mekanisme ini menunjukkan 
terjadinya proses filtrasi partikel dalam darah yang berukuran besar seperti terjadi di glomerulus 
dan ditampung di kapsula bowman yaitu peristiwa filtrasi. (3) Air yang melewati pori-pori akan 
mengalir melalui selang plastik yang berbeda diameternya dan menggambarkan proses yang 
terjadi di tubulus kontortus proksimal (penyerapan kembali) dan  lengkung henle. Pada selang 
plastik yang berdiameter 2 cm dipasang selang plastik berukuran kecil berdiameter 1 cm dan 
selang plastik berdiameter 0,5 cm sebagian air akan keluar dan masuk kedalam selang plastik 
dengan diameter 0,5 cm dan diteruskan ke organ jantung, peristiwa ini menggambarkan peristiwa 
reabsorsi pada tubulus kontortus proksimal dan lengkung henle yaitu penyerapan kembali zat-zat 
yang masih diperlukan (glukosa dan asam amino). Pada peristiwa reabsorbsi ini masih terbentuk 
urin primer (4) Sementara air yang tidak masuk ke pori selang akan diteruskan mengalir ke selang 
plastik yang dipasang melengkung. Selang yang melengkung menunjukkan adanya peristiwa 
penampungan urin pada tubulus kontortus distal. Selain itu juga adanya tambahan zat yang tidak 
diperlukan bercampur di bagian tubulus kontortus distal.  Peristiwa ini diibaratkan augmentasi 
(penambahan zat yang tidak diperlukan) terjadi di tubulus kontortus distal. Hasil augmentasi pada 
tubulus kontortus distal sudah terbentuk urin sekunder atau urin sesungguhnya. 

 
Pengujian Urin 

Pengujian urin merupakan serangkaian kegiatan mekanisme pembentukan urin melalui 
alga purin. Pengujian urin bertujuan agar siswa dapat mengetahui kandungan glukosa dan protein 
dalam urin melalui proses pengujian menggunakan larutan indikator. Urin yang digunakan sebagai 
sampel akan diukur terlebih dahulu derajat keasamannya (pH). Uji glukosa dilakukan dengan 
memasukkan larutan benedict dengan perbandingan 1:1 kemudian memanaskan urin sampai 
terjadi perubahan warna. Indikator warna hijau menunjukkan gejala penyakit diabetes melitus, 
sementara jika urin berwarna merah bata maka sudah terkena penyakit diabetes melitus.  

Banyaknya kandungan glukosa dalam urin disebabkan karena keterbatasan hormon 
insulin dalam tubuh untuk mengubah glukosa menjadi glokogen. Akibatnya glukosa tidak dapat 
disimpan karena konsumsi glukosa yang berlebih membuat insulin kesulitan mengkonversi 
glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di hati. Ketika glukosa tidak dapat disimpan di hati maka 
akan terlewatkan saja dan dibuang ke saluran ginjal. Namun dalam prosesnya, tubulus kontortus 
proksimal akan menyerap kembali glukosa dan menyebabkan kadar glukosa dalam darah tinggi. 
Dampaknya, ketika terjadi luka maka darah akan sulit untuk menutup luka karena kadar glukosa 
yang berlebih dalam darah. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan pola makan dan 
menjaga pola konsumsi yang tidak berlebih. Diabetes melitus dapat disembuhkan apabila kadar 
glukosa dalam darah berkurang secara bertahap (Setiadi, 2007; Syaifuddin, 2006). 

Pengujian protein dalam urin dilakukan menggunakan larutan indikator yaitu biuret. 
Larutan biuret yang dimasukkan ke sampel urin menggunakan perbandingan 1:1. Sampel urin 
dimasukkan biuret dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Jika urin berubah menjadi warna 
ungu berarti terkena penyakit albuminuria. Kerusakan pada kapsula Bowman pada nefron 
menyebabkan senyawa albumin tidak dapat difiltrasi. Akibatnya ketika seseorang mengomsumsi 
protein berlebih maka protein tidak dapat diserap kembali melainkan akan terlewatkan. (Setiadi, 
2007) 
 
C. KESIMPULAN  

Alga Purin merupakan alat peraga yang berpotensi dalam mendukung proses 
pembelajaran mengenai sistem ekskresi manusia melalui manipulasi cara kerja nefron dengan 
menggunakan prinsip filtrasi pada pertikel yang berbedea ukuran,, prinsip tubulus kontortus 
proksimal melalui selang yang berbeda diamater, dan tubulus distal melalui penambahan zat lain 
yang tidak diperlukan  
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