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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tujuan pendidikan nasional yang umum dan hakiki adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu  

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Agar tercapainya tujuan pendidikan tersebut 

maka harus diadakan suatu pelaksanaan pendidikan dan  operasionalisasi 

pelaksanaan pendidikan yang baik yang diatur lengkap dalam suatu undang-

undang. Sistem pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan 

bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

perubahan zaman.  

Tujuan pendidikan ini harus didukung dengan aturan-aturan ataupun 

rencana-rencana ataupun juga kerangka-kerangka yang mengatur dalam bidang 

pendidikan itu sendiri yang dibungkus dalam sebuah kurikulum. Sebuah 

kurikulum harus berisi, mempunyai visi dan misi mencakup keseluruhan 

pendidikan dalam berbagai bidang, khususnya sikap sosial anak yang akhir-akhir 

ini semakain kritis dan menjadi sorotan karena banyaknya kasus yang 

bermunculan. Kurikulum ini juga disampaikan dalam sebuah penelitian yang 

disusun oleh Wirianto, D. (2014)  yang berjudul “Perspektif Historis 

Transformasi Kurikulum di Indonesia” yang memaparkan bahwa “Kurikulum 

diartikan dengan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar 

dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan 

secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman 

dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Perubahan kurikulum  merupakan konsekuensi logis 
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dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam 

masyarakat berbangsa dan bernegara”. Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan 

bahwa sebuah kurikulum mendukung adanya perubahan, begitupun perubahan 

pada pembelajaran yang bisa berubah dengan kondisi sebuah zaman. Dilihat dari 

keadaan sikap siswa yang kritis ini maka wajar bila sebuah pembelajaran terdapat 

ataupun terintegrasi dengan nilai-nilai sikap sosial. 

Perubahan zaman dewasa ini telah memasuki seluruh sektor kehidupan 

masyarakat, terutama sains, teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi 

informasimenjadi lebih cepat, mudah dan murah, tak hanya orang-orang kaya 

yang bisa berkomunikasi melalui alat canggih yang namanya Telepon genggam 

tetapi juga rakyat menengah ke bawah pun dewasa ini sudah bisa memakai alat 

canggih tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dengan mudah (Santoso A, M, 

2010). Oleh karena alat telekomunikasi lebih murah dan mudah, maka interaksi 

sosial lebih terbuka dan cepat, termasuk arus budaya asing. Interaksi sosial yang 

kurang proporsional juga berpeluang meningkatkan kesenjangan antar anggota 

masyarakat yang berakibat disintegrasi. Selain itu juga berpotensi menurunkan 

nilai luhur bangsa, melemahkan sendi kepribadian, khususnya generasi bangsa 

(Kholidah Z, 2009). Maraknya penggunaan teknologi dan dunia maya telah 

menjadi alat pendorong dalam membentuk behavior dan kesejahteraan sosial 

masyarakat.  Manusia sangat terpesona oleh revolusi teknologi yang tidak hanya 

meningkatkan interaksi global, tetapi juga telah mengangkat praktik yang tidak 

etis.  Ada banyak faktor yang membentuk perilaku manusia, yang meliputi 

hubungan sosial, teman, lingkungan keluarga, budaya, dll (Vink, 2012 dalam 

Lodhi M, S, Dan Jawaid A, S, 2014). Ditegaskan dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Memoona Saeed L dan Jawaid Ahmed S. Tahun 2014 di Pakistan 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa “Sikap siswa yang tidak peduli terhadap 

guru dan anggota keluarganya.   Keputusan liberal mereka sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan eksternal.  Sebagian besar siswa memiliki sikap tidak peduli, 

sedangkan beberapa juga terlibat dalam kegiatan yang tidak etis.  Sebagian besar 

siswa mengikuti aturan mereka sendiri”. Dapat dikatakan siswa punya sikap yang 

tidak baik yang tercermin dalam kelangsungan hidup sehari-harinya. 
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Pada pandangan sosiologi, norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan interaksi sosial 

sangat  berpengaruh pada perilaku manusia. Masyarakat terus berubah dan 

dampaknya dapat dilihat dari sikap dan perilaku anak-anak.  Kejahatan sosial 

seperti pelanggaran, perampokan, pembunuhan, penggunaan obat-obatan, 

intimidasi, dan tidak menghormati orang tua telah meningkat dibeberapa tahun 

terakhir tidak hanya di negara-negara Barat, tetapi juga di Indonesia. Sikap dan 

perilaku yang dihasilkan anak merupakan hal yang paling utama yang 

memberikan dampak pada negatifnya penilaian masyarakat. Sikap itu sendiri 

diartikan sebagai suatu status mental seseorang (Herbert Spenser, 1862 dalam 

Azwar S, 2012). Sikap siswa yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya 

adalah hasil bentukan dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Ketika anak-

anak bersosialisasi dengan anggota keluarga mereka, mereka belajar nilai-nilai, 

etika dan moral (Reed, Turiel dan Brown, 1996 dalam Lodhi M, S, Dan Jawaid A, 

S, 2014 ). Mereka mengembangkan rasa yang kuat dari  keadilan dan mengambil 

pengambilan keputusan rasional dan praktek yang sama dalam kehidupan rutin 

mereka sehari-hari. Mereka adalah pengamat yang baik dan mengikuti orang lain. 

Peran orang tua dalam hal ini adalah penting. Lembaga sosial yang sama 

berkontribusi untuk pengembangan nilai, sikap dan moral anak-anak.  Salah satu 

lembaga sosial yang paling penting yang dianggap sebagai dasar perawatan 

kepribadian anak adalah sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak 

menghabiskan sebagian besar waktu mereka selain di rumah.  Lembaga-lembaga 

pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan etika dan sikap 

kepada siswa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Purwaaktari, E,  

(2015) dengan judul “ Pengaruh Model Collaborative Learning Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Dan Sikap Sosial Siswa Kelas V 

Sd Jarakan Sewon Bantul” menyatakan bahwa “Sekolah adalah lembaga 

pendidikan yang mempunyai peran penting dalam pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap siswa”. Jadi, selain mengajarkan pengetahuan dan 

keterampilan, guru-guru perlu menanamkan dan menerapkan berbagai bentuk 

sikap sosial dalam setiap aktivitas pembelajaran maupun di luar pembelajaran 

agar anak-anak terdorong untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Berns (2010) bahwa: “The school acts as an agent of society in that it is organized 
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to perpetuate that society’s knowledge, skills, customs, and beliefs.” Jika dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah siswa ditanamkan berbagai bentuk sikap sosial 

seperti kerja sama, tolong-menolong, tanggung jawab, empati, toleransi, dan 

kontrol diri maka lama-kelamaan berbagai bentuk sikap sosial ini akan 

membudaya pada diri setiap siswa. Itu membuat jelas bahwa melalui interaksi 

sosial di sekolah, perkembangan sikap mereka sangat dipengaruhi dan diarahkan. 

Menurut Krech dan Ballancy (1984 dalam Yudianto, S, A, 2011) mengatakan 

bahwa ada faktor yang mempengaruhi perubahan sikap, diantaranya: 1) informasi 

yang diperoleh, 2) keinginnannya (wants), 3) affiliasi kelompok, 4) kepribadian 

serta agama yang dianutnya. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nursa’adah F, P,  (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran IPA 

Terhadap Hasil Belajar IPA” mengenai perkembangan aspek sikap memaparkan 

bahwa “Pengembangan aspek afektif terutama sikap antara lain kemampuan untuk 

mendengar, menerima atau mempelajari informasi yang diterima,  kemampuan 

memberi tanggapan secara positif dan kemampuan memberikan pertimbangan 

berupa nilai dan keyakinan”, dari penelitian tersebut dengan kata lain bahwa siswa 

yang mendengarkan dan mempelajari informasi yang baik yang tentunya 

dilaksanakan dalam pembelajaran akan mempengaruhi nilai dan keyakinan sikap 

siswa tersebut. Perkembangan sikap harus ada keterpaduan lingkungan, Sekolah 

dan keluarga untuk mengubah sikap anak kearah yang lebih baik. Salah satu 

permasalahan yang ada pada kalangan anak dewasa ini adalah kurangnya nilai 

sosial yang disebabkan oleh kesenjangan interaksi sosial anak dengan orang tua 

dan guru yang menghantarkan interaksi-interaksi yang bernilai positif, malah yang 

terjadi anak lebih terbiasa dengan informasi dan komunikasi dengan interaksi 

yang bernilai negatif. Ini mungkin didasari kurangnya penanaman pendidikan 

nilai di lingkungan, di keluarga ataupun juga di Sekolah. Konsep dasar  

pendidikan  nilai yaitu memanusiakan manusia, membentuk manusia menyeluruh 

dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Pendidikan  nilai sebagai dasar anak 

agar menyadari dan mengamalkan nilai-nilai dan menempatkan pada kehidupanya 

(Caropeboka R, M, 2010). Nilai sosial pertama-tama muncul melalui pengalaman 

yang konkrit yang dirasakan oleh seseorang, yang meliputi sikap dan perilaku dari 
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seseorang yang menjadi teladan bagidirinya dalam menerapkan perilaku yang 

baik, penilaian yang diterapkan maupun pergaulan yang menyenangkan dalam 

lingkungan yang sehat dengan penekanan sikap positif, saling menghargai 

diantara keragaman dan perbedaan, dengan demikian dapat menimbulkan emosi 

yang positif yang akan terbentuk dan berkembang dengan baik. 

Konsep pendidikan nilai itu sendiri adalah membimbing, memimpin dan 

mampu membuat peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuannya. 

Theodore Bramelt (1990 dalam Caropeboka R, M, 2010) menjelaskan bahwa 

pendidikan  harus mampu  menjadi agen atau mediator yang menanamkan nilai-

nilai yang ada dalam  jiwa seseorang, melalui pendidikan juga dapat 

menghasilkan manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Sedangkan nilai 

menurut Gordon Allport (1964 dalam Yudianto, S, A, 2005) bahwa nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai sosial 

itu sendiri berdasar kepada bentuk- bentuk hubungan sosial dan sikap terhadap 

lingkungan, seperti kasih sayang, loyalitas, sikap bertanggungjawab terhadap 

kelompok, berkorban dan bentuk partisipasi di dalam kehidupan sosial. Mau atau 

tidak seseorang akan tetap dan harus berhubungan dengan oranglain itu tiada lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun orang lain sama membutuhkan 

kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa disadari dari kebutuhan- 

kebutuhan manusia itulah yang akan membentuk suatu hubungan dan terciptalah 

suatu nilai sosial.  

Lebih tegas pada ajaran agama islam terdapat ayat yang mejelaskan tentang 

nilai sosial yang berbunyi: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah 

menciptakan kamu (berasal) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan 

Kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku bangsa agar kamu 

saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi 

Allah adalah yang paling bertakwa; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat: 13). Saling mengenal disini tidak diartikan 

dengan makna sesempit mungkin, tapi dapat diartikan secara universal dalam 

artian bisa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok 

dengan kelompok, dan berhubungan baik antara satu sama lain. 
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Keterkaitan antara pembelajaran biologi sel dan pendidikan nilai sosial 

tergambar pada teori yang dusebutkan oleh Darmodjo (1989 dalam Yudianto S, 

A, 2005) yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam (Biologi, Fisika, 

Kimia) memiliki nilai sosial (etika, estetika, moral atau humaniora), nilai eknomi, 

dan nilai psikologis atau pedagogis. Nilai sosial akan terbentuk oleh rasa saling 

membutuhkan satu sama lain. Sikap sosial akan muncul pada diri seseorang jika ia 

merasakan kebutuhan pentingnya orang lain terhadap keberadaan dirinya. Dalam 

bidang sains, secara intrinsik berjalan hukum-hukum sains atau rumus-rumus 

sains selalu melibatkan berbagai faktor yang tidak dapat berdiri sendiri. Demikian 

pula berbagai fenomena dalam biologi, kimia, fisika muncul sebagai akibat dari 

interaksi berbagai faktor pendukungnya. Dengan kata lain, nilai sosial suatu bahan 

ajar sains menunjukkan satu kesatuan faktor-faktor yang berinteraksi sehingga 

menimbulkan fenomena dalam suatu bahan ajar sains yang berupa konsep, prinsi-

prinsip, teori dalam sains. Penelitian yang mencoba mengintegrasikan nilai sosial 

dalam pembelajaran sains juga dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Preszler R. W. Et. al.  (2007)  yang berjudul “Assessment of the Effects of Student 

Response Systems on Student Learning and Attitudes over a Broad Range of 

Biology Courses” yang memaparkan bahwa “Banyak upaya untuk meningkatkan 

pendidikan sains yang melibatkan konteks pembelajaran sosial. Ceramah 

tradisional dan buku pelajaran, terutama mengandalkan komunikasi satu arah dari 

instruktur dan penulis untuk siswa. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa siswa 

dapat memahami informasi dan mengintegrasikannya ke dalam pemahaman 

mereka, ada topik dan juga mampu menyesuaikan pemahaman mereka tentang 

konsep terkait”. Begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Armbruster P, et. 

al. (2009) yang berjudul “Active Learning and Student-centered Pedagogy 

Improve Student Attitudes and Performance in Introductory Biology” dikatakan  

bahwa pembelajaran aktif melalui pendekatan instruksional dapat menyebabkan 

meningkatnya sikap siswa dan terdapat peningkatan hasil pembelajaran. Sikap 

juga merupakan hasil belajar sebagaimana dijelaskan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Untary, E. ( 2013) dengan judul “ Pengaruh Sikap Siswa Terhadap 

Matematika Pada Prestasi Belajar Siswa Smp Di Kabupaten Magetan” yang 

menjelaskan bahwa “sikap dipandang sebagai reaksi afektif terhadap obyek 



7 
 

Bayu Sukmarela, 2017 
PENGARUH PEMBELAJARAN BIOLOGI SEL BERMUATAN NILAI SOSIAL TERHADAP PENGUASAAN 
KONSEP DAN SIKAP SISWA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

berdasarkan hasil  penalaran, pemahaman, penghayatan, dan penilaian individu. 

Jika dilihat dari proses  perubahan sikap tersebut, maka sikap dapat dipandang 

sebagai hasil belajar yang relatif stabil”. Penelitian-penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sebuah pemebelajaran terlebih khusus pembelajaran sains 

dapat merubah dan berpengaruh terhadap hasil belajar baik itu berupa pemahaman 

konsep atau sikap siswa. 

Salah satu bahan ajar yang memiliki muatan nilai sosial terdapat pada mata 

pelajaran sains materi Biologi Sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil dari 

makhluk hidup, sel juga memiliki komponen- komponen yang senantiasa 

menyusun dan membentuk sel menjadi satu kesatuan. Seperti pada sel tumbuhan, 

komponen sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, membran sel, nukleus, vakuola 

dll. ( Utari T, S, G, 2009). Komponen- komponen sel tersebut masing-masing 

mempunyai fungsi yang saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lainnya. 

Dari saling keterkaitannya antar komponen dalam sel, kita bisa mengambil 

hikmah dan pelajaran mengenai nilai sosial, bagaimana mereka bekerja, 

berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Permasalahan nilai sosial 

yang telah muncul dikalangan siswa menjadi bahan latar penelitian ini. Atas dasar 

pemikiran inilah peneliti mengambil judul “PENGARUH PEMBELAJARAN 

BIOLOGI SEL BERMUATAN NILAI SOSIAL TERHADAP PENGUASAAN 

KONSEP DAN SIKAP SISWA”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: “Bagaimanakah pengaruh pembelajaran biologi sel bermuatan 

nilai sosial terhadap penguasaan konsep dan sikap siswa?” 

Mengingat rumusan masalah di atas masih terlalu luas, maka rumusan 

masalah tersebut kemudian dirinci dalam pertanyan-pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah diberikan 

pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial? 

2. Bagaimana sikap siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran biologi 

sel bermuatan nilai sosial? 
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3. Bagaimanakah hubungan antara penguasaan konsep dan sikap siswa sebelum 

dan setelah dilakukan pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak terlalu meluas dari sasaran yang akan dicapai, maka 

masalah dalam penelitian ini dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut :  

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI IPA semester 2 SMA N 24 Bandung 

tahun ajaran 2014/2015. 

2. Pembelajaran yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode 

diskusi kelompok bermuatan nilai dan model yang digunakan adalah model 

example non example. 

3. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok bahasan struktur 

dan fungsi sel. 

4. Pengukuran penguasaan konsep pada penelitian ini digunakan dimensi 

kognitif taksonomi Bloom dari tingkat c1 sampai c4; c1 mengingat, c2 

memahami, c3 mengaplikasikan dan c4 menganalisis.  

5. Pengukuran sikap pada penelitian ini adalah menggunakan skala sikap 

dengan nilai 1, 2, 3, dan  4. Sikap pada penelitian ini dibatasi dengan 9 

karakter dari 18 karakter yaitu, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, cinta 

damai, bersahabat/ komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial dan 

tanggung jawab. 

 

D. Asumsi 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan  untuk mendasari variabel dalam 

penelitian ini disusunlah asumsi penelitian sebagai berikut: 

1. Sudjana (2004) “Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang 

sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi 

edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) dan 

pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. 

2. Pendidikan nilai adalah sebagai bantuan terhadap peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara 

integral dalam keseluruhan hidupnya (Mardiatmadja, 2004 dalam Sofyan 
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Saori, 2010). Layaknya pada pembelajaran biologi sel yang 

berintegrasikan nilai sosial dengan adanya pendidikan nilai ini akan 

membantu siswa dalam menyadari dan mengalami nilai-nilai sosial yang 

terkandung dalam pembelajaran biologi sel untuk menempatkannya pada 

kehidupan sehari-harinya. Pendidikan nilai memiliki sasaran untuk 

mengubah sikap,  adapun aspek penilaian terhadap suatu nilai menurut 

Krathwohl (1964 dalam Yudianto S, A, 2005) terbagi ke dalam tiga 

tingkatan, yaitu: penerimaan suatu nilai,pemilihan terhadap nilai dan 

ketertarikan atau komitmen kepada nilai. 

3. Sikap sering digunakan sebagai ungkapan yang mencakup konsep-konsep 

seperti perasaan, emosi, keyakinan, harapan, penilaian, nilai-nilai, prinsip, 

pendapat, dan niat (Bagozzi, 1994 dalam Vishal, J, 2014). Aspek sikap 

yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. 

Informasi yang masuk kedalam otak manusia, melalui proses analisis, 

sintesis dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi 

dan diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak 

manusia. Nilai-nilai baru yang diyakini benar, baik, indah dan sebagainya, 

pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen afektif dari 

sikap individu. Perubahan sikap dipengaruhi beberapa faktor menurut 

Krech dan Ballancy (1984 dalam Yudianto S, A, 2011) mengatakan bahwa 

ada faktor yang mempengaruhi perubahan sikap, diantaranya: 1) informasi 

yang diperoleh, 2) keinginnannya (wants), 3) affiliasi kelompok, 4) 

kepribadian. 

4. Belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru 

pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif 

seseorang (Ausubel, 1968 dalam Dahar R,W, 1989). Saat berlangsungnya 

proses belajar, dihasilkan perubahan-perubahan dalam sel-sel otak, 

terutama sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan 

informasi yang sedang dipelajari. 
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E. Hipotesis  

Berdasarkan asumsi di atas  penulis mengajukan hipotesis sebagai jawaban 

sementara atau dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui 

penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh pembelajaran biologi sel 

bermuatan nilai sosial terhadap penguasaan konsep dan sikap sosial siswa”. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yakni untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial terhadap 

penguasaan konsep dan sikap siswa. Adapun tujuan khususnya sebagai berikut: 

1. Menganalisis penguasaan konsep siswa sebelum dan sesudah diberikan 

pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial. 

2. Menganalisis sikap siswa sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran 

biologi sel bermuatan nilai sosial. 

3. Menganalisis hubungan antara penguasaan konsep dan sikap siswa sebelum 

dan setelah dilakukan pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial. 

 

G. Kegunaan dan Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran, agar proses belajar mengajar memiliki 

makna dan terintergrasi oleh nilai-nilai sosial sehingga tertanam karakter 

bangsa pada siswa.   

2. Bagi siswa 

Penelitian ini memberikan pengalaman kepada siswa mengenai terdapatnya 

muatan pendidikan nilai sosial pada materi sel, bagaimana siswa harus 

memiliki nilai sosial dalam kehidupannya untuk masa sekarang dan masa 

mendatang, memiliki nilai sosial yang tinggi akan mencerminkan karakter 

positif di masyarakat. 
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3. Bagi peneliti 

Memperoleh pengalaman tentang pemuatan pendidikan nilai sosial pada materi 

sel, sejauh mana nilai-nilai sosial tertanam pada siswa SMA, dan menjadi 

sumber referensi untuk peneliti selanjutnya bagi yang tertarik meneliti tentang 

karakteri atau nilai-nilai sikap pada siswa. 

 


