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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian teori 

2.1.1. Pendidikan karakter  

 Adisuliso (2012) menjelaskan bahwa karakter berasal dari kata Yunani 

yaitu “charassein”, kata ini memiliki arti barang atau alat untuk menggores yang 

selanjutnya dipahami sebagai stempel atau cap. Makna kata tersebut 

menganalogikan sifat-sifat yang melekat pada seseorang seperti sebuah stempel 

atau cap.  Karakter menurut Barnawi dan Arifin (2012) sebagai aspek kepribadian 

adalah cerminan kepribadian yang utuh dalam diri seseorang yang meliputi 

mentalitas, sikap dan perilaku. Karakter juga diartikan sebagai cara berfikir dan 

berprilaku yang menjadi ciri khas dari setiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

 Pendidikan karakter berdasarkan pendapat Barnawi dan Arifin (2012) 

merupakan pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam tiga ranah yaitu 

cipta, rasa dan karsa. Pendidikan karakter juga merupakan proses internalisasi 

budaya kepada diri seseorang maupun masyarakat sehingga membuat seseorang 

maupun masyarakat tersebut menjadi beradab. Pendidikan bukan hanya berfungsi 

sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan lebih dari itu, yaitu 

sebagai sarana transfer nilai. Pendidikan karakter menjadi penting karena 

setidaknya ada tiga alas an menurut Maksudin (2013), yaitu (1) karakter 

merupakan bagian esensisal dari manusia sehingga karenanya harus dididikkan; 

(2) saat ini karakter para generasi muda mengalami erosi, pudar dan kering 
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keberadaanya; (3) karakter merupakan salah satu bagian manusia yang 

menentukan kelangsungan hidup dan perkembangan warga bangsa, baik Indonesia 

maupun warga dunia. Pentingnya pendidikan karakter ini menjadikan Menteri 

Pendidikan Nasional pada tahun 2010 menentukan arah pendidikan Indonesia 

bertemakan “Pendidikan Karakter untuk Keberadaban Bangsa”. 

 Pendidikan karakter menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia 

nomor 87 tahun 2017 dilaksanakan dalam bentuk gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter yang disingkat menjadi PPK. Gerakan ini menurut Peraturan Presiden 

tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui 

penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Terkait dengan gerakan PPK 

ini, satuan pendidikan menjadi salah satu pihak yang juga ikut bertanggung jawab 

dalam penguatan pendidikan karakter selain dari pihak keluarga dan masyarakat. 

Ditetapkannya peraturan ini menujukkan bahwa bangsa Indonesia menambah 

keseriusannya dalam membangun karakter warga negaranya. 

 Peran pendidikan karakter sendiri menurut Barnawi dan Arifin (2012) 

adalah memberikan pencerahan atas konsep free will dengan menyeimbangkan 

konsep determinism dalam praktis pendidikan. Pendidikan harus memberi ruang 

yang luas kepada peserta didik untuk bebas memilih. Pendidikan menekankan 

bahwa kebebasan itu satu paket dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya. 

Tujuan akhir dari hal itu adalah terwujudnya insan yang berilmu dan berkarakter. 
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Karakter yang diharapkan sebagai perwujudan nasionalisme dan sarat muatan 

agama (religius). 

 Pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terkait hal itu, 

maka jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara 

sistematis guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Muslich (2011) 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

sehingga mewujudkan manusia sebagai insan yang kamil. 

 Lickona (2012) menyebutkan bahwa apabila sebuah sekolah ingin 

mengembangkan karakter, maka sekolah tersebut harus lingkungan moral yang 

menentukan nilai-nilai yang baik dan menyimpannya di hadapan hati nurani setiap 

orang. Diperlukan waktu yang lama bagi sebuah nilai untuk menjadi sebuah 

kebaikan, untuk berkembang dari kesadaran intelektual menjadi kebiasaan pribadi 

untuk berpikir, merasa, dan bertindak yang membuatnya menjadi prioritas yang 

berfungsi. Seluruh lingkungan sekolah haris mendukung pertumbuhan tersebut. 

Terkait hal itu, agama menjadi acuan utamauntuk membentuk kehidupan yang 

bermoral. Meskipun agama memiliki banyak perbedaan mengenai apa yang harus 
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dilakukan oleh umatnya dalam beribadah, akan tetapi mereka semua memiliki 

kesamaan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan mereka, termasuk pilihan 

mereka akan perilaku moral akan memberikan dampak yang sebanding di masa 

yang akan datang. 

 Menurut pendapat Barnawi dan Arifin (2012), dalam pengimplementasian 

pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan empat model yaitu: 

1. Model otonomi, yaitu dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai 

mata pelajaran yang terpisah dan berdiri sendiri. 

2. Model integrasi, yaitu dengan menyatukan nilai-nilai dan karakter-karakter 

yang akan dibentuk dalam setiap mata pelajaran. 

3. Model ekstrakurikuler, yaitu dengan melalui sebuah kegiatan tambahan yang 

berorientasi pada pembinaan karakter peserta didik itu sendiri. 

4. Model kolaborasi, yaitu dengan menggabungkan ketiga model tersebut dalam 

seluruh kegiatan yang ada di sekolah. 

 Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muslich (2011) yang 

menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma 

atau nilai- nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran nilai-nilai karakter 

tidak hanya pada tataran kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi dan 

pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di lingkungan 

masyarakat.  
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 Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran menurut 

Maksudin (2013), secara filosofis harus dibi muatan nilai-nilai fundamental dalam 

kaitannya dengan mata pelajaran. Kegiatan ini merupakan proses penyadaran 

bahwa ilmu apa pun tidak berdiri sendiri. Contoh yang dapat digambarkan seperti, 

di dalam islam memberi perhatian pada manusia untuk memperhatikan berbagai 

fenomena alam dan memikirkan atau merenungkan keindahan berbagai ciptaan 

Allah SWT, seperti langit, bumi, jiwa dan semua makhluk yang ada di jagat raya. 

Sehubungan dengan hal itu, Al-Qur’an menyebutnya sebagai ulil albab. 

2.1.2. Pembelajaran  sains-islam 

Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam adalah ilmu yang pokok bahasannya 

adalah alam dengan segala isinya. Hal yang dipelajari dalam sains adalah sebab-

akibat, hubungan kausal dari kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Sains sebagai 

pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum, dan 

berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Cara menguji teori dalam 

sains, ada tiga cara, yaitu kemampuan untuk menjelaskan apa yang diobservasi, 

kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diobservasi dan kemampuannya 

untuk menguji melalui eksperimen, dan untuk memodifikasi data-data yang 

diperlukan. Aktivitas dalam sains selalu berhubungan dengan percobaan-

percobaan yang membutuhkan keterampilan dan ketekunan. Secara sederhana, 

sains dapat juga didefinisikan sebagai apa yang dilakukan oleh para ahli sains. 

Dengan demikian, sains bukan hanya kumpulan pengetahuan tentang benda atau 

makhluk hidup, tetapi menyangkut cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan 

masalah. Ilmuwan sains selalu tertarik dan memperhatikan peristiwa alam, selalu 
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ingin mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa tentang suatu gejala alam dan 

hubungan kausalnya (Wenno, 2010). 

Pendidikan islam menurut Arifin (2011) merupakan kegiatan membina dan 

mengembangkan pendidikan agaman yang menitik beratkan kepada internalisasi 

nilai iman, islam, dan ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu 

pengetahuan luas.  Tujuan pendidikan islam sendiri menurut Ulwiyah (2015) 

adalah untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian muslim baik secara lahir 

maupun batin, mampu mengabdikan segala amal perbuatannya untuk mencari 

keridhaan Allah SWT. Pendidikan Islam memiliki peran strategis bagi 

pembentukan karakter peserta didik yang sangat dibutuhkannya dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari, dimana dalam proses keberlangsungannya, pendidikan 

islam berpijak pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis. Dengan ini, pendidikan islam 

merupakan fondasi penguat terhadap akhlak dan perilaku peserta didik. Namun 

demikian, pendidikan islam masih perlu pula kontribusi disiplin ilmu lain sebagai 

faktor pendukung guna melangsungkan pendidikan secara konkret dan membumi.  

Integrasi antara sains dengan agama menurut Syamsuddin (2012), 

merupakan jalan yang lebih menjanjikan untuk membawa wawasan ilmiah dan 

wawasan keagamaan secara terpadu daripada konflik maupun independensi. 

Integrasi yang dimaksud adalah dengan mengabungkan unsur dari agama dan 

sains, dalam hal ini yang dilakukan adalah mengabungkan teori sains dengan 

rumusan agama tentang satu persoalan. Pendapat yang sama juga disampaikan 

oleh Munawar (2003), bahwa integrasi keilmuan agaknya perlu dipikirkan dan 

diusahakan dengan tujuan agar dapat menata kehidupan menjadi lebih baik lagi. 
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Ilmu-ilmu yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia secara lahiriyah 

perlu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang dapat mendukung seseorang untuk 

mendapatkan kesejahteraan secara batiniyah, terutama sudut pandang kitab suci 

sebagai pedoman hidup manusia, khususnya Al-quran.   

Sehubungan dengan hal itu, Syamsuddin (2012) membagi macam-macam 

integrasi menjadi tiga bentuk yaitu: 

1. Natural theology, merupakan integrasi agama dan sains dalam bentuk 

pembengunan teologi yang didukung dari sains atau dalam artian lain 

memasukkan sains dalam agama. Eksistensi Tuhan, misalnya, dapat didukung 

dari bukti desain alam. Kosmologi mutakhir dengan prinsip antropiknya yang 

memperlihatkan segala macam proses pembentukan alam menujukkan bahwa 

alam tidak dibentuk secara kebetulan. Di situlah eksistensi Tuhan sebagai 

pencipta mendapatkan argumen ilmiahnya. 

2. Theology of nature, merupakan bentuk integrasi yang menekankan teologi 

sendiri yang selanjutnya diientegrasikan dengan temuan sains, dengan kata 

lain memasukkan agama ke dalam sains. Di sini lalu muncul rumusan teologi 

yang baru karena sumbangan sains. Salah satu contohnya, pemahaman tentang 

alam sebagai proses evolusioner yang dinamis melahirkan konsep tentang 

Tuhan sebagai sebab Top-Down. Keberadaan Tuhan dipahami beroperasi pada 

tingkat yang lebih tinggi dan menghasilkan pengaruh kausan Top-Down 

terhadap tingkat yang lebih rendah tanpa merusak hukum-hukum yang berlaku 

di dalamnya. 
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3.  Sintesa sistematis, merupakan bentuk integrasi yang memposisikan agama 

dan sains sama-sama memberikan kontribusi dalam membuat sebuah 

pandangan dunia yang lebih koheren yang dielaborasi dalam kerangka 

metafisika yang komprehensif. Maka dalam ranah teologi, Tuhan tetap diakui 

sebagai sumber kebaruan dan tatanan, sedangkan penciptaan dipandang 

sebagai proses yang panjang dan belum selesai. 

Integrasi sains dan teknologi dengan Islam dalam konteks sains modern 

menurut Hamzah (2015), bisa dikatakan sebagai profesionalisme atau kompetensi 

dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu dibarengi atau 

dibangun dengan fondasi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut 

akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam. Oleh 

sebab itu, ilmu-ilmu islam dan kepribadian merupakan dua aspek yang saling 

menopang satu sama lain dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi 

pengembangan sains dan teknologi. Bisa disimpulkan, integrasi ilmu berarti 

adanya penguasaan sains dan teknologi dipadukan dengan ilmu-ilmu islam dan 

kepribadian islam. 

Penelaahan firman Allah SWT yang diterangkan dalam Al-qur’an melalui 

pengasaan sains menurut Sani (2014), akan membimbing manusia untuk 

mengakui Allah SWT sebagai pencipta langit dan bumi yang seharusnya 

disembah oleh manusia. Seseorang dapat mengenal Allah SWT dengan cara 

menyelidiki ciptaan-Nya, bukan dengan memikirkan tentang “wujud” Allah SWT. 

Pada umumnya, saintis hanya akan meneliti dan menjawab pertanyaan yang hanya 

sehubungan dengan sesuatu yang dapat diamati saja sehingga kesadaran akan 
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kebesaran Allah SWT menjadi dilupakan atau tidak diikut sertakan dalam 

penjelasan sains. Sani (2014) juga menambahkan bahwa kesesuaian Al-qur’an 

dengan ilmu pengetahuan pada semua zaman adalah dikarekan Al-qur’an 

merupakan wahyu yang secara langsung disampaikan oleh Allah SWT melalui 

Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan wahyu dengan tidak menambah 

maupun mengurangi apa yang telah diwahyukan Allah SWT melalui Jibril. 

Purwanto (2007) menyampaikan bahwa memikirkan penciptaan alam 

merupakan kegiatan yang berpusat pada akal, sedangkan mengingat Allah SWT 

adalah kegiatan yang berpusat pada kalbu. Keduanya merupakan kesatuan unsur 

yang dapat membawa seseorang untuk memahami kebenaran, sehingga manusia 

mampu meraih kesadaran tinggi. Timbulnya kesadaran yang tinggi ini akan 

membuat manusia tidak terjebak pada dunia yang empiris dan rasional, melainkan 

dapat sampai pada hubungannya dengan Allah SWT. Seseorang yang mampu 

memadukan antara akal dengan kalbu hingga mencapai pada kebenaran akan 

Allah SWT, maka dikategorikan dalam kelompok yang disebut ulul albab, yaitu 

orang yang memiliki kemampuan melihat sesuatu dengan baik sekaligus benar. 

2.1.3. Handout  

Handout menurut Sanaky (2011) adalah bahan ajar tertulis yang berisi 

konsep-konsep penting dari materi pembelajaran. Pandangan lainnya, menurut 

Prastowo (2015) handout adalah bahan pembelajaran yang ringkas yang 

bersumber dari beberapa literature yang relevan terhadap materi pokok yang 

diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta didik 

untuk memudahkan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Handout 
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berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 dapat dikategorikan dalam buku 

teks pelajaran karena dipergunakan untuk mencapai kompetensi dasar dan 

kompetensi inti. 

Terkait dengan segi penyusunannya, materi dalam handout pada umumnya 

diambilkan dari beberapa literature yang memiliki relevansi dengan materi yang 

diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. Untuk memperolehnya, materi dalam handout bisa didapatkan 

melalui berbagai cara, misalnya dengan mengunduh dari internet atau menyadur 

dari sebuah buku (Prastowo, 2015). 

Depdiknas (2008) mengelompokkan handout kedalam bentuk bahan ajar 

cetak. Beberapa bahan ajar lain yang termasuk kedalam bentuk bahan ajar cetak 

antara lain seperti modul, buku, lembar kegiatan siswa (LKS), brosur dan leaflet. 

Perbedaan dari bahan ajar tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Handout: bahan yang disiapkan guru untuk memperkaya pengetahuan peserta 

didik yang diambilkan dari beberapa literature yang memiliki relevansi dengan 

materi yang diajarkan. 

2. Modul: sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat 

belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. 

3. Buku: bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari 

pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara 

misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, 

otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. 
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4. LKS: lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik.  Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. 

5. Brosur: bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara 

bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat 

tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi 

lengkap tentang perusahaan atau organisasi. 

6. Leaflet: bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit 

Penggunaan handout dalam proses pembelajaran menurut Prastowo (2015) 

memiliki beberapa fungsi yang antara lain:  

1. Membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat. 

2. Sebagai pendamping penjelasan dari pendidik. 

3. Sebagai baha rujukan bagi peserta didik. 

4. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 

5. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. 

6. Memberi umpan balik. 

7. Menilai hasil belajar. 

Penggunaan handout dalam proses pembelajaran memiliki tiga tujuan 

menurut Prastowo (2015), yaitu pertama, untuk memperlancar dan memberikan 

bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. 

Kedua, untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ketiga, untuk mendukung 

bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik. 
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Beberapa hal penting lain yang juga perlu dipahami yaitu tentang ciri khas 

atau karakteristik dari bahan ajar berupa handout itu sendiri. Prastowo (2015) 

mengungkapkan bahwa bahan ajar berupa handout memiliki tiga ciri khas yaitu: 

1. Merupakan bahan ajar cetak yang dapat memberikan informasi kepada peserta 

didik. 

2. Pada umumnya, handout berhubungan dengan materi yang diajarkan pendidik. 

3. Pada umumnya, handout terdiri atas catatan (baik lengkap maupun kerangka 

saja), tabel, diagram, peta, dan materi-materi tambahan lainnya. 

Handout sebagai sebuah bahan ajar memiliki dua komponen untuk 

menyusunya. Menurut Prastowo (2015) komponen handout tergolong yang paling 

sederhana, yaitu terdiri dari identitas handout dan materi pokok yang akan 

disampaikan. Handout dapat berisi penjelasan, pertanyaan dan kegiatan para 

peserta didik, dan pemberian umpan balik ataupun langkah tindak lanjut. 

Sehingga, handout menjadi bahan ajar yang bisa diperkaya dengan berbagai 

macam fungsi, salah satunya sebagai alat evaluasi. 

2.1.4. Biologi  

Menurut Ratnawati dan Tri (2013) mengatakan bahwa biologi berasal dari 

kata bios, artinya hidup dan logos, artinya ilmu. Pendapat yang sama juga 

disampaikan oleh Jasin (1987), akan tetapi pada makna logos dimaknakan secara 

harfiah berarti pembicaraan, namun secara bebas berarti studi atau ilmu 

pengetahuan. Istilah biologi sendiri diperkenalkan kepada khalayak umum pada 

abad XIX oleh Lamark dan Trevianus, walaupun masing-masing bekerja sendiri-

sendiri. Berdasarkan penjelasan Hadikastowo (1982) bahwa timbulnya biologi 
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diakibatkan adanya ilmu sebelumnya yaitu ilmu hewan atau zoology dan ilmu 

tumbuh-tumbuhan atau botani. Kedua ilmu tersebut muncul karena pada 

kehidupan dahulu orang primitive lebih banyak hidupnya tergantung pada alam, 

sehingga mereka lebih banyak bergaul dengan kehidupan lainnya seperti binatang-

binatang, tetapi tanpa dasar ilmu untuk mempelajari kehidupan binatang-binatang 

tersebut. 

Makna biologi menurut Brotowijoyo (1990) adalah ilmu pengetahuan 

tentang benda hidup yang merupakan salah satu fenomena alam. Beliau juga 

menambahkan bahwa biologi termasuk salah satu ilmu pengetahuan alam 

disamping ilmu pengetahuan lam yang lain seperti geologi (ilmu pentehauan 

tentang struktur tanah), mineralogi (ilmu pengetahuan tentang substansi kulit 

bumi), dan meteorologi (ilmu pengetahuan tentang iklim dan cuaca). Dalam jurnal 

lain, Machin (2014) juga menyatakan bahwa biologi merupakan ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan pembelajaran tentang alam yang sistematis. Bukan 

cuma sekedar menguasai sekumpulan ilmu dalam bentuk fakta, konsep dan 

prinsip-prinsip. Namun, Biologi juga dianggap sebagai proses menemukan 

pengetahuan.  

Jasin (1987) menjelaskan bahwa pengkajian biologi adalah tentang gejala-

gejala hidup, tidak mempersoalkan apakah hidup itu. Jawaban atas pertanyaan itu 

adalah masuk dalam pengkajian filsafat atau agama. Walaupun demikian, perlu 

diketahui bahwa dalam biologi terdapat beberapa aliran filsafat mengenai hidup 

itu, yaitu: (1) Mekanisme, suatu faham yang mengatakan bahwa hidup itu hanya 

akibat fisika-kimia dalam benda hidup. Faham ini menjurus kepada faham 
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Materialism, karena baik benda mati atau benda tak hidup maupun benda hidup 

adalah sama sebagai materi. Berpijak pada faham inilah muncul faham yang tidak 

mengakui adanya Tuhan, yang dikenal sebagai Atheisme. Kecuali terdapat faham 

lain yang meepaskan diri dari persoalan penyebab proses fisika-kimia yang 

menimbulkan gejala hidup dan faham ini terkenal dengan Agnotisme (dalam 

bahasa inggris = tidak memperdulikan). (2) Vitalisme, suatu faham yang 

menyatakan bahwa gejala hidup itu timbul karena adanya sesuatu yang disebut 

jiwa atau roh. Hilangnya sesuatu tersebut akan mengakibatkan benda hidup itu 

menjadi mati. Pengakuan adanya sesuatu dalam benda hidup itu menumbuhkan 

pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang terkenal dengan Theisme. 

Faham lain yang merupakan sintesis antara kedua faham itu yang menyatakan 

bahwa gejala hidup adalah akibat adanya sesuatu yang disebut roh atau jiwa dan 

proses hidup itu mengikuti hukum-hukum alam, termasuk hokum fisika-kimia. 

Secara umum, Machin (2014) mengatakan bahwa biologi perlu diajarkan 

di sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami sepenuhnya konsep dan 

menerapkannya untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada saat yang sama 

melatih peserta didik untuk menghargai kekuatan tuhan dan penciptaan. 

Menyadari betapa pentingnya mata pelajaran ini, para guru diharapkan memilih 

metode dan pendekatan yang tepat dalam mengoptimalkan keterlibatan siswa di 

dalam kelas untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna. 

Biologi sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam (science) 

merupakan ilmu pengetahuan yang pasti (exact) atau dapat diuji serta diverifikasi 

berdasarkan pengalaman manusia. Seorang ahli ilmu pengetahuan yang disebut 
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Scienctist adalah orang yang telah memilih mengabdikan hidupnya untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam mempelajari science, termasuk biologi, maka 

kita juga memperoleh metode pemecahan masalah atau sering disebut sebagai 

metode ilmiah. Penggunaan metode ilmiah secara berulang-ulang akan melatih 

seseorang untuk memiliki penalaran yang rasional dan memiliki sikap ilmiah. 

Sikap ilmiah yang muncul antara lain seperti tidak dapat percaya sesuatu tanpa 

bukti, jujur, disiplin, cermat, toleran pada pendapat orang lain, bersedia meninjau 

pendapatnya kembali obyektif, kreatif dan lain sebagainya (Jasin, 1987). 

2.1.5. Kingdom animalia 

Kingdom Animalia dalam dunia pendidikan menurut Fikriyah, Novita dan 

Reni (2013) adalah salah satu materi yang penting dalam mata pelajaran biologi, 

memuat bahasan yang cukup luas tentang hewan invertebrata dan hewan 

vertebrata. Dalam dunia pendidikan, materi ini menjadi spesifikasi ilmu tersendiri 

yang dikenal dengan Zoologi atau ilmu hewan. Menurut Brotowidjoyo (1990), 

Zoologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hewan. Zoologi 

merupakan cabang ilmu biologi, yang di dalamnya juga terdapat cabang ilmu lain 

yang membahas tentang tumbuhan, yang dikenal dengan Botani. Namun dalam 

kajian zoologi, terdapat fakta dan asas-asas tambahan yang hanya berlaku pada 

hewan saja, seperti antara lain mempunyai alat indra, kemampuan untuk bersuara 

dan memiliki kejiwaan (psike). 

Salah satu pengklasifikasian hewan yang pertama menurut Ville, Walker 

dan Barnes (1988) terdapat dalam kitab kedokteran yunani yang pada waktu itu, 

menggolongkan terutama apakah hewan itu dapat dimakan atau tidak. Aristoteles 
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(385-322 SM) adalah salah satu ahli filsafat yunani terbesar yang telah menulis 

benyak hal. Salah satu karya yang pernah ditulisnya adalah buku yang berjudul 

Historia animalium. Buku tersebut memuat banyak informasi mengenai hewan-

hewan yang ada di yunani dan asia kecil. Uraian Aristoteles sangat baik dan dapat 

dikenal sebagai deskripsi hewan tertentu yang sekarang masih ada. 

Kajian dalam zoologi terbaru menurut Ville, Walker dan Barnes (1988) 

mengatakan bahwa cakupannya tidak hanya membahas pengenalan dan klasifikasi 

berbagai jenis hewan, tetapi meliputi bidang yang lebih luas. Termasuk di 

dalamnya studi mengenai struktur, fungsi dan perkembangan embrio dari tiap 

bagian tubuh hewan seperti genetika dan evolusi serta hubungannya dengan 

lingkungan habitatnya. Dalam banyak hal, Zoologi merupakan dasar dari ilmu 

kedokteran manusia, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, pertanian dan ilmu 

pengetahuan social tertentu. 

Materi hewan berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia No 59 

Tahun 2014 terletak pada kelas 10 SMA/MA dengan kompetensi dasar No. 3.8 

menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan hewan ke dalam filum 

berdasarkan pengamatan anatomi dan morfologi serta mengaitkan peranannya 

dalam kehidupan dan kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan data tentang 

perbandingan kompleksitas jaringan penyusun tubuh hewan dan perannya pada 

berbagai aspek kehidupan dalam bentuk laporan tertulis.  
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2.2. Kerangka konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

Masalah yang muncul antara lain: 

1. Kurangnya pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dengan ilmu-ilmu 

umum termasuk biologi  

2. Kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menerima materi biologi 

3. Bahan ajar terfokus pada materi pokok biologi saja dan masih tergantung 

dengan keberadaan guru 

Berdasarkan wawancara dengan guru: 

4. Penggunaan sumber belajar yang kurang optimal  

5. Guru menyapaikan nilai-nilai keagamaan hanya seingatnya saja 

1. Pendidikan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

2. Pembentukan karakter banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan 

Diperlukan pengembangan bahan ajar yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai 

keagamaan serta dapat menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing 

peserta didik  

Handout biologi berbasis sains-islam merupakan bahan ajar yang dapat 

digunakan secara mandiri dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan 

secara sains 

Pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dalam bidang sains khususnya biologi, 

sehingga berdampak pada pembangunan karakter peserta didik  




