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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada masa ini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia untuk dapat meningkatkan martabat hidup mereka. Tujuan 

pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2003 menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama pendidikan 

adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkarakter yang 

dapat mengangkat martabat hidup mereka.  

Berdasarkan Desain Induk Pendidikan Karakter (2010) menyatakan bahwa 

pemerintah sejak tahun 2010 hingga sekarang mulai menerapkan pendidikan 

karakter pada semua jenjang pendidikan. Pengembangan pendidikan karakter ini 

kemudian pada tahun 2016 mulai diimplementasikan dalam bentuk program 

penguatan pendidikan karakter (PPK) secara bertahap. Usaha ini dilakukan 

dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam mencetak 

masyarakat dengan pribadi-pribadi yang bermartabat. 
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Pembentukan karakter dalam dunia psikologi anak menyebutkan bahwa 

ada tiga jenis kecerdasan sebagai bahan penyusunnya. Ketiga jenis kecerdasan itu 

adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. 

Namun, saat ini banyak lembaga pendidikan yang hanya menjadikan jenis 

kecerdasan intelektual sebagai indikator ketercapaianya. Kegiatan ini terbukti 

bahwa guru akan bangga dengan peserta didiknya jika peserta didik tersebut 

memiliki prestasi yang baik dalam hal kecerdasan intelektualnya. Kenyataan 

tersebut dinilai kurang tepat karena dalam pembentukan karakter, maka ketiga 

jenis kecerdasan tersebut harus dikembangkan secara bersamaan dalam diri 

peserta didik. Berdasarkan penelitian di bidang psikologi, selanjutnya ditemukan 

bahwa kecerdasan spiritual dinilai sebagai kecerdasan yang paling utama yang 

seharusnya dikembangkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk karakter 

pada peserta didik.  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dalam dunia pendidikan seharusnya 

proses pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan 

khususnya nilai-nilai keislaman. Pilihan ini merupakan kebutuhan yang saat ini 

dinilai menjadi solusi yang tepat dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Solusi ini muncul karena adanya dikotomi antara pendidikan agama dengan 

pendidikan umum. Pendidikan agama yang hanya dibebankan kepada guru agama 

membuat peserta didik hanya mengetahui ritual-ritual keagamaan saja seperti 

sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Pendidikan agama seharusnya tidak 

hanya tentang hal itu, melainkan juga menjelaskan tentang keberadaan manusia 

dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekitarnya. Penyampaian nilai-nilai 
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keislaman tidak lagi menjadi tanggung jawab guru agama saja, melainkan menjadi 

tanggung jawab semua pendidik pada spesifikasi ilmunya masing-masing. Salah 

satunya adalah dalam kajian ilmu biologi yang di dalamnya menjelaskan semua 

tentang makhluk hidup, baik dari segi sifat, bentuk, interaksi, aktivitas dan 

keanekaragamannya. Segala yang terdapat di alam khususnya pada makhluk 

hidup dapat dihubungkan dengan nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai yang dapat 

diambil salah satunya seperti adanya hikmah dibalik penciptaan makhluk hidup.  

Berdasarkan wawancara dengan guru biologi di SMA Muhammadiyah 3 

Batu diketahui bahwa guru mengintegrasikan konsep biologi dengan nilai-nilai 

agama hanya seingatnya saja. Selain itu, guru juga mengatakan bahwa perlu 

adanya bahan ajar di bidang biologi yang sudah terintegrasi dengan agama 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan materi biologi yang 

sudah terintegrasi dengan nilai-nilai islam secara lebih optimal. Pernyataan 

tersebut mengartikan bahwa kurang maksimalnya penyampaian nilai-nilai agama 

dalam biologi walaupun dalam lingkup sekolah yang berbasis islam. 

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya bahan 

ajar siswa yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan biologi. 

Salah satu bahan ajar yang dapat dikembangkan adalah handout belajar siswa. 

Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa handout adalah bahan tertulis yang 

disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. 

Handout biasanya diambilkan dari beberapa literatur yang memiliki relevansi 

dengan materi yang diajarkan dan materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. Handout sendiri menurut Prastowo (2015), memiliki kegunaan untuk 
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memudahkan peserta didik ketika pembelajaran dan melengkapi kekurangan 

materi baik dari buku teks maupun materi yang disampaikan oleh pendidik. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengembangkan handout biologi berbasis sains-islam. Pengembangan handout 

biologi berbasis sains-islam mencakup materi pokok animalia yang menjelaskan 

tentang klasifikasi hewan berdasarkan ciri khusus serta perananya bagi kehidupan. 

Materi pokok animalia sesuai silabus yang telah tersusun disampaikan di kelas 10 

SMA/MA pada semester genap. 

1.2. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan handout biologi berbasis sains-islam pada materi 

pokok animalia untuk siswa kelas X SMA/MA islam? 

2. Bagaimana kelayakan pengembangan handout biologi berbasis sains-islam 

pada materi pokok animalia untuk siswa kelas X SMA/MA islam? 

1.3. Tujuan pengembangan 

1. Menghasilkan pengembangan handout biologi berbasis sains-islam pada materi 

pokok animalia untuk siswa kelas X SMA/MA islam. 

2. Menilai kelayakan handout biologi berbasis sains-islam pada materi pokok 

animalia untuk siswa kelas X SMA/MA islam. 
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1.4. Pentingnya pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dalam rangka membantu dalam pencapaian 

tujuan pendidikan nasional untuk mencetak peserta didik yang berkarakter. Selain 

itu, pengembangan ini diharapkan dapat melengkapi materi integrasi nilai-nilai 

agama yang telah disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. 

1.5. Spesifikasi produk yang diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini 

berupa: 

1. Pengembangan bahan ajar pada materi Animalia kelas X SMA/MA berupa 

handout biologi berbasis sains-islam. 

2. Materi Animalia mengkaji tentang KD 3.8. Menerapkan prinsip klasifikasi 

untuk menggolongkan hewan ke dalam filum berdasarkan pengamatan anatomi 

dan morfologi serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan dan KD 4.8. 

Menyajikan data tentang perbandingan kompleksitas jaringan penyusun tubuh 

hewan dan perannya pada berbagai aspek kehidupan dalam bentuk laporan 

tertulis. 

3. Handout biologi berbasis sains-islam pada materi Animalia kelas X SMA/MA 

berbentuk media cetak yang terdiri atas tiga bagian yaitu: 

a. Bagian pendahuluan terdiri atas: halaman judul, kata pengantar, daftar isi, 

dan daftar gambar. 

b. Bagian isi terdiri atas: materi pokok biologi kingdom animalia dan 

khazanah sains-islam. 



6 
 

c. Bagian penutup terdiri atas: glosarium, daftar rujukan dan informasi 

penulis. 

4. Nilai-nilai keislaman dalam handout ini disampaikan melalui penyampaian 

secara ilmiah tentang keistimewaan hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-

qur’an dan hadist. 

5. Penyampaian nilai-nilai keislaman dalam handout berupa kolom khazanah. 

6. Handout juga dilengkapi dengan gambar berwarna tentang hewan untuk 

menarik minat baca peserta didik. 

1.6. Asumsi dan keterbatasan pengembangan  

1.6.1. Asumsi pengembangan 

Asumsi dari pengembangan ini adalah handout berbasis sains-islam yang 

disusun dapat digunakan sebagai alternatif  bahan ajar tambahan siswa khususnya 

pada materi pokok animalia. Selain itu, handout ini juga dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan siswa mengenai integrasi islam dengan sains dibidang 

ilmu biologi. 

1.6.2. Keterbatasan pengembangan 

1. Handout dicetak dalam bentuk media cetak dan disusun berdasarkan silabus 

mata pelajaran biologi kelas 10 SMA/MA. 

2. Handout biologi berbasis sains-islam hanya memuat materi mengenai 

kingdom animalia. 

3. Pengembangan handout biologi berbasis sains-islam pada materi pokok 

animalia hanya terbatas pada penilaian dari ahli materi, ahli media, peer 
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reviewer, ahli lapang (guru), serta uji keterbacaan oleh siswa kelas X SMA/ 

MA. 

1.7. Definisi istilah 

1. Penelitian pengembangan menurut Borg & Gall (1983) adalah suatu proses 

yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan 

(Setyosari, 2015). 

2. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambilkan dari 

beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan dan 

materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik (Depdiknas, 2008). 

3. Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makhluk hidup 

(Ratnawati dan Tri, 2013) 

4. Sains-islam merupakan profesionalisme atau kompetensi dalam satu bidang 

ilmu tertentu yang bersifat duniawi seiring dengan kesadaran ketuhanan atau 

bahkan dibangun di atas fondasi kesadaran ketuhanan (Hamzah, 2015). 

5. Materi animalia adalah salah satu materi dalam mata pelajaran biologi, memuat 

bahasan yang cukup luas tentang hewan invertebrata dan hewan vertebrata 

(Fikriyah, Novita dan Reni, 2013). 




