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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (Sisdiknas) bab II pasal tiga dinyatakan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

tampak ideal dan jika dapat diwujudkan, maka akan menghasilkan manusia yang 

utuh, sempurna, terbina seluruh potensi jasmani, intelektual, emosional, sosial, 

sehingga ia dapat diserahkan tanggung jawab untuk mengemban tugas baik yang 

berkenaan dengan kepentingan pribadi, masyarakat dan bangsa. 

Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi para peserta 

didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berwawasan luas, kreatif, inovatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Isi undang-undang 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional mendorong untuk terwujudnya 

generasi penerus bangsa yang berkarakter, yakni religius, berakhlak mulia, 

cendikia, mandiri dan demokratis (Zuhdi, 2010). Menurut Rohimin (2008:33) 

pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, culture and 

religious yang diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hal ini 

berarti pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik bukan hanya pada aspek 

kognitif saja tetapi aspek-aspek lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan, 
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terutama pada aspek sikap (affective). Oleh karena itu dalam setiap pengajaran, 

tidak hanya memberikan pengetahuan untuk memenuhi ranah kognitif (cognitive) 

saja, yang paling penting adalah pemenuhan terhadap aspek sikap (affective) 

yakni seperti nilai yang sangat dibutuhkan dan mempengaruhi terhadap prilaku 

dan kepribadian seseorang (Aeni, 2010). 

Zaman moderen sekarang, banyak siswa yang berlomba- lomba untuk 

memperoleh nilai yang tinggi,  merasa bangga dengan meraih ranking pertama di 

kelas ataupun juara umum di sekolahnya. Para orang tua murid yang dengan 

bangga menceritakan prestasi anaknya kepada orang lain, teman sejawat atau 

rekan sekerjanya. Banyak orang tua yang menambah jam pelajaran anak-anak 

mereka dengan menyuruh anaknya mengikuti les tambahan di luar jam belajar 

sekolah, dan mengesampingkan pentingnya pendidikan akhlak dan agama pada 

anak mereka.  Hasil penelitian yang dilakukan komisi nasional anak di kota-kota 

besar di Indonesia melaporkan 97 % anak Indonesia pernah nonton pornografi 

(2009), 30% kasus aborsi dilakukan remaja usia 15- 24 tahun 2009. Badan 

Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan jumlah pengguna narkoba di lingkungan 

pelajar SD, SMP, SMA pada tahun 2006 mencapai 15.662 anak. Rinciannya 

untuk tingkat SD sebanyak 1.793 anak, SMP sebanyak 3.543 anak, dan SMA 

sebanyak 10.326 anak. Belum lagi ditambah akhir-akhir ini sering terjadi kasus 

tawuran antar pelajar/mahasiswa, dan perilaku menyimpang lainnya (Turhan, 

2011). Perilaku hidup yang seperti yang dideskripskan di atas menjadi karakter 

masyarakat moderen yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan sosial yang 

berkepanjangan (Shimogaki, 2000).      

Sistem pendidikan kita telah diarahkan pada suatu bentuk pendidikan yang 

sangat intelektualistis, karena hanya mengembangkan beberapa aspek terbatas 

dari intelegensi manusia. Gardner (Fajar, 2001) menunjukkan bahwa intelegensia 

bukan hanya akademik saja, tetapi bermacam-macam intelegensia yang perlu 

dikembangkan untuk menciptakan suatu kebudayaan yang kaya dan dinamis. 

Pengelolaan pendidikan yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif dan 
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mengabaikan dimensi lain ternyata telah melahirkan manusia dengan kepribadian 

pecah (split personality). 

Demikian halnya dalam aspek pendidikan yang telah lama diperkenalkan 

dengan peradaban sekuler yang memberikan tekanan pada pembinaan pribadi 

demokratik dengan dasar anthropocentric murni. Asas theosentrik, 

masalah-masalah spiritual manusia, hubungan yang ada antara realisasi spiritual 

dan esensi nilai-nilai moral, dan hubungan yang integral antara nilai-nilai moral 

dan tindakan manusia, semuanya terkucil dari persoalan pendidikan untuk 

kemudian menjadi persoalan yang sangat bersifat pribadi. Seiring dengan 

“Kegagalan” pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, saat ini gagasan 

mengenai pendidikan karakter semakin mengemuka yang menginginkan 

perubahan dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yang berpegang 

teguh pada nilai-nilai keagamaan dan kemasyarakatan (Munzir, 2004) 

Pendidikan karakter atau pendidikan nilai sangat diperlukan pada masa kini, 

menurut Zuchdi (2010:11) mendefinisikan bahwa secara praktis, pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai kebaikan kepada warga 

sekolah atau kampus yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik dalam 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, 

maupun nusa dan bangsa sehingga menjadi manusia paripurna (Insan Kamil). 

Pendidikan nilai adalah upaya pembinaan nilai-nilai pada siswa di sekolah 

seperti melalui pembelajaran berbasis nilai pada setiap materi pelajaran yang 

diajarkan di sekolah. Mengajarkan konsep dalam mata pelajaran, guru dapat 

memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap konsep yang diajarkan. 

Mulyana (2011:119) menyatakan secara umum pendidikan nilai dimaksudkan 

untuk membantu para peserta didik agar memahami, menyadari dan mengalami 

nilai-nilai tersebut dan mampu mengintegrasikan nilai tersebut dalam 

kehidupannya. 
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Pendidikan nilai memiliki dua dimensi dalam konteks formal yakni: (1) upaya 

dalam pemberian muatan kurikulum tertulis (written curriculum) dengan 

sejumlah bidang kajian tertentu yang bersifat normatif dan akademik, (2) upaya 

dalam pemberian muatan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) atas 

inisiatif dan komitmen pendidik. Bagi setiap guru the hidden curriculum sungguh 

sangat penting, hal ini dikarenakan pengajaran harus bermula (take off), dari 

potret afektif anak dan kehidupan tersebut menuju target nilai yang diharapkan, 

tidak setiap anak berada pada posisi nilai yang sama (Aeni, 2010). 

Anggraini (2014) melakukan penelitian pada beberapa sekolah di kota 

Bandung, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis studi dokumentasi 

terhadap RPP yang digunakan oleh guru dapat disimpulkan bahwa muatan sikap 

pada RPP berada pada tingkat yang kurang. Dapat dilihat bahwa pembentukan 

sikap belum dirancang dalam pembelajaran sehingga pembentukan sikap siswa 

dalam pembelajaran akan sering diabaikan oleh guru dan akibatnya pembentukan 

sikap siswa yang menjadi salah satu standar kompetensi lulusan (SKL) tidak 

tercapai.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai efektifitas pembelajaran 

pada materi lumut, seperti  metode Guided discovery terhadap hasil belajar pada 

materi plantae di SMAN 9 Pontianak, menunjukkan keberhasilan dalam 

meningkatkan penguasaan konsep siswa (Guntur, 2014). Pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) dengan metode proyek dan resitasi ditinjau 

dari kreativitas dan konsep diri (self concept) siswa pada materi Plantae di kelas X 

Semester dua SMA Negeri 3 Klaten, untuk mengetahui hasil belajar dalam ranah 

kognitif. Hasil penelitiannya adalah pada kelas eksperimen hasil belajar siswa 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model konvensional 

(Pratiwi, 2010). Pengembangan modul inkuiri terbimbing berbasis potensi lokal 

pada materi tumbuhan lumut (Bryophyta ) dan paku (Pteridophyta). Penelitian ini 

adalah reseach and development yang mengembangkan model inkuiri terbimbing 

dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada, hasilnya adalah 
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prestasi belajar kognitif siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

kelas kontrol (Novana, Sajidan dan Maridi, 2014.) 

Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran Group Investigation 

berbasis inkuiri pada topik keanekaragaman tumbuhan (Paku dan Lumut) untuk 

mengetahui penalaran dan sikap ilmiah siswa kelas X. Hasilnya adalah penalaran 

siswa dengan menggunakan pendekatan inquiri terbuka lebih baik dari inquiri 

terbimbing (Noperman, 2012). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pembelajaran 

materi keanekaragaman hayati khususnya pada materi lumut, para peneliti telah 

menggunakan beberapa model pembelajaran seperti inkuiri, pembelajaran 

berbasis masalah dan proyek untuk melihat hasil belajar. Penelitian yang telah 

dilakukan tersebut hanya menekankan pada aspek kemampuan kognitif saja. 

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah 

untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkarakter yakni tidak hanya 

cerdas secara intelektual tetapi juga sikap.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menerapkan 

pembelajaran biologi bermuatan nilai pada materi Lumut dengan model siklus 

belajar 5E bermuatan nilai, model ini  dipilih karena merupakan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dan membangun pengetahuan 

tidak hanya mentransfer pengetahuan saja (Bybee dkk, 2006). Penggunaan model 

ini dalam proses belajar mengajar dapat memberikan peluang yang lebih besar 

kepada siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, khususnya pada mata 

pelajaran biologi. Selain itu, dapat memberikan kesempatan penuh kepada siswa 

untuk mengungkapkan kemampuan dan keterampilan untuk membuat sendiri 

dalam mengembangkan proses berfikirnya. Dengan adanya pembelajaran 

bermuatan nilai ini, siswa tidak hanya meningkatkan aspek kemampuan 

intelektual atau kognitif tetapi juga aspek sikap yang sangat penting, seperti 

amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Yudianto, 

2005). 
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Model pembelajaran siklus belajar 5E, menuntun siswa mengembangkan 

pemahaman konsep melalui pengalaman langsung yang bertahap dan bersiklus. 

Implementasi model ini dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan 

kontruktivis yaitu: (1) pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa, (2) 

informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu, (3) orientasi 

pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan 

masalah (Fajaroh & Dasna, 2008). 

 Model siklus belajar 5E memiliki tahapan atau siklus Engagement, 

Exploration, Explanation, Elaboration dan Evaluation, melalui kegiatan dalam 

setiap fase mewadahi siswa untuk membangun konsep sendiri sehingga dapat 

mengkonstruk pengetahuan mereka sesuai dengan prinsip pembelajaran 

konstruktivisme. Menurut paradigma konstruktivistik, belajar merupakan proses 

regulasi diri dalam menyelesaikan konflik kognitif yang sering muncul melalui 

pengalaman konkrit, wacana kolaboratif, dan interpretasi. Oleh karena itu, belajar 

adalah kegiatan aktif pembelajar untuk membangun pengetahuannya, dimana 

pembelajar sendiri yang bertanggung jawab atas peristiwa belajar dan hasil 

belajarnya, seperti melakukan penalaran melalui seleksi dan organisasi 

pengalaman serta mengintegrasikannya dengan apa yang telah diketahui (Bybee 

dkk, 2006). Belajar merupakan proses negosiasi makna berdasarkan pengertian 

yang dibangun secara personal. Belajar bermakna terjadi melalui refleksi, resolusi 

konflik kognitif, dialog, penelitian, pengujian hipotesis, pengambilan keputusan, 

yang semuanya ditujukan untuk memperbaharui tingkat pemikiran individu 

sehingga menjadi semakin sempurna. Dengan demikian ada upaya optimalisas i 

pengalaman belajar siswa melalui penerapan model siklus belajar  (Taufik, 

2012). 

Model pembelajaran siklus belajar terus  diperbaiki, hingga sekarang, ada 

model siklus belajar 3E, 5E, 7E bahkan sampai 9E, akan tetapi yang masih 

banyak digunakan adalah model siklus belajar 5E karena waktu yang diperlukan 

cukup untuk pembelajaran dalam kelas (Trianto, 2007). Walaupun langkah 7E 
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sudah lebih sempurna daripada 5E, akan tetapi di Indonesia, waktu pembelajaran 

yang didapat lebih efisien menerapkan  siklus belajar 5E. Model ini adalah model 

pembelajaran yang terdiri fase-fase atau tahap-tahap kegiatan yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi 

yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model siklus 

belajar 5E merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan 

paragdima konstruktivisme. Teori belajar konstruktivistik membuat siswa 

benar-benar mamahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus 

bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide- ide (Trianto, 2007). Sehingga proses 

belajar mengajar lebih berpusat pada siswa (Student Centered) tidak berpusat 

pada guru (Teacher Centered).  Pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ini berpusat pada siswa sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Menurut Simatupang (2008) Kelebihan dari penerapan model siklus belajar ini 

antara lain adalah:  

1. Dengan diterapkannya model siklus belajar  siswa belajar secara aktif, siswa 

mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Perolehan 

pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman siswa itu sendiri. 

2. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki siswa. Informasi 

baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu. 

3. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang merupakan 

pemecahan masalah, sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih 

bermakna. 

    Pembelajaran materi Lumut bermuatan nilai dipilih oleh peneliti karena 

pengajaran IPA khususnya Biologi belum banyak yang menggunakan 

pembelajaran bermuatan nilai. Hasil observasi yang dilakukan, guru belum 

melakukan inovasi pembelajaran, misalnya yang menggunakan muatan nilai. 

Dengan adanya pembelajaran sains khususnya biologi bernuansa pendidikan nilai 

ini diharapkan terselenggara pendidikan sains yang holistik yang dapat 
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membangun manusia yang berilmu, beriman, dan beramal saleh dengan 

mengembangkan integrasi kemampuan berpikir dan berdzikir sebagai wujud 

terpadu ilmu dan agama, yang pada akhirnya terbangun manusia intelektual yang 

berakhlak mulia sebagai manusia pembangunan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT sesuai amanah UU Sisdiknas. Pengajaran sains berwawasan 

iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan imtak (iman dan takwa) untuk 

mengantisipasi berkembangnya dekadensi moral dan membantu misi pendidikan 

agama, dan budi pekerti, khususnya kepada generasi muda dan masyarakat pada 

umumnya. Pengajaran berpikir bernuansa imtak/nilai memberikan wawasan bagi 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bidang sains dengan muatan sistem 

nilai dan moral untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. 

Paradigma baru pendidikan sains ini diharapkan menghasilkan manusia cerdas, 

kreatif inovatif, terampil dan memiliki pribadi dengan budi pekerti luhur, serta 

sikap moral sesuai tuntunan agama. Keberhasilan pembangunan materi perlu 

diimbangi dengan  pembangunan spiritual dan moral. Kompetensi pendidikan 

intelektual (IQ) perlu diimbangi dengan kompetensi pendidikan emosional (EQ) 

dan pendidikan spiritual (SQ), sehingga cita-cita mewujudkan  masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur dapat tercapai. Untuk misi ini semua sektor 

pendidikan harus bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, 

yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Semua sektor pendidikan perlu 

memiliki visi dan misi yang sama untuk mampu menciptakan sistem pendidikan 

berwawasan iptek dan imtak sebagai perwujudan sistem pendidikan sains yang 

berdasarkan pancasila (Yudianto, 2005). 

 

B. Rumusan masalah  

     Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembelajaran 

Biologi bermuatan nilai pada materi Lumut dengan model siklus belajar 5E 

terhadap perubahan peningkatan penguasaan konsep dan sikap siswa? Agar 

penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah, maka rumusan masalah diatas 
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dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah  terdapat  pengaruh pembelajaran Lumut bermuatan nilai dengan 

model siklus belajar 5E bermuatan nilai terhadap penguasaan konsep siswa? 

2. Apakah  terdapat pengaruh pembelajaran Lumut model siklus belajar 5E 

bermuatan nilai terhadap sikap siswa? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran Lumut 

dengan  model siklus belajar 5E bermuatan nilai ? 

4. Bagaimanakah hasil wawancara kepada orang tua siswa, mengenai sikap 

mereka? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Pembelajaran Lumut bermuatan nilai adalah dibatasi pada nilai praktis yang 

dikembangkan menjadi nilai intelektual, nilai sosial politik, nilai pendidikan 

dan religi yang terkandung dalam materi Lumut. 

2. Pembelajaran biologi yang diamati adalah materi Lumut model siklus belajar 

5E bermuatan nilai,  dengan rincian tiap tahapannya adalah Engange 

(mengajak), Eksplore (menyelidiki), Explain (menjelaskan), Elaboration 

(memperluas) dan Evaluate (menilai). Pada tahapan model siklus belajar ini 

terdapat nilai-nilai sains, yakni minimal satu nilai yang tampak atau diajarkan. 

3. Sikap yang dimaksud adalah pengukuran sikap sikap siswa pada nilai praktis, 

pendidikan, intelektual, sosio-politik dan religius menurut Albert Einstein 

yang dikembangkan oleh Yudianto (Yudianto, 2005) pada materi Lumut 

dengan menggunakan skala sikap Likert. Adapun skala Likert yang digunakan 

adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan skor 

1, 2, 3, dan 4. 

4. Wawancara yang dilakukan adalah terbatas hanya kepada orang tua siswa, 

yakni sebanyak lima orang tua siswa. 

5. Penguasaan konsep siswa menggunakan soal pilihan ganda sebanyak 33 soal, 

dengan jenjang C1 sampai C5 berdasarkan ranah kognitif taksonomi Bloom.  



10 

 

Dini Afriansyah, 2015 
PEMBELAJARAN MATERI LUMUT (BRYOPHYTA) BERMUATAN NILAI DENGAN MODEL SIKLUS BELAJAR 
(LEARNING CYCLE) 5E UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP DAN SIKAP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

D. Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembelajaran Lumut 

dengan model siklus belajar 5E bermuatan nilai dapat meningkatkan penguasaan 

konsep dan sikap siswa. 

 

E. Manfaat Penelitian  

        Manfaat hasil penelitian adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 

b. Memberikan kontribusi untuk membangun sikap siswa  

2. Bagi guru yaitu dapat dijadikan alternatif pemilihan model pembelajaran 

3. Bagi sekolah yaitu dapat dijadikan alternatif pemilihan model pembelajaran 

untuk mata pelajaran yang sesuai. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

  Struktur organisasi tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab 

dan bagian bab dalam tesis, yang dimulai dari bab 1 hingga bab v. 

 Bab I berisis uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari 

tesis yang terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi tesis 

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Pada bab 

ini sangat penting karena kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik, 

konsep-konsep, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, posisi teoritis peneliti 

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Pemaparan kajian pustaka dalam 

tesis lebih bersifat analitis dan sumatif, mencakup isu- isu metodologis, teknik 

penelitian dan juga topic-topik yang berkaitan. 

Bab III merupakan bagian yang procedural, yakni bagian yang mengarahkan 

pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya. 

Bab III tesis terdiri dari: desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 
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instrument penelitian, prosedur penelitian, analisis data. 

Bab IV berisi temuan penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: pengolahan 

atau analisis data, pemaparan data kuantitatif (angket dan wawancara) serta 

pembahasan data penelitian. 

Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis 

temuan. Terdapat dua alternatif cara penulisan kesimpulan dengan cara 

butir-demi butir atau dengan uraian padat, yang terdiri dari: kesimpulan dan 

saran. 

 


