




PRAKATA 

  Dorongan untuk mengkaji tentang wacana integrasi sains dan agama ini 

awalnya timbul dari alasan sederhana. Pertama, seiring alih status beberapa 

perguruan tinggi islam—dari STAIN ke IAIN, dari IAIN ke UIN—yang 

mengubah “wajah” Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan 

dibukanya jurusan-jurusan non-agama meniscayakan integrasi keilmuan di PTKI. 

Kedua, menelaah pemikiran salah satu tokoh integrasi ilmu-ilmu keislaman, Amin 

Abdullah dengan gagasan teo-antroposentrik-integralistik, mengisyaratkan agar 

dibangun pendidikan integratif-interkonektif di PTKI. Ketiga, sejauh yang 

diketahui, wacana-wacana integrasi keilmuan yang dikembangkan baru sebatas 

kerangka epistemologis dan tinjauan filosofis. Hingga saat ini pedoman praktis 

pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan agama—untuk tidak mengatakan 

tidak ada—masih langka.  

 Oleh karena itu, perlu ikhtiar untuk melengkapi keterbatasan itu ialah 

mengembangkan sebuah panduan praktis pembelajaran yang integratif-

interkonektif. Panduan ini disusun dengan meminjam serta memodifikasi gagasan 

para pemikir besar (mis. Mehdi Ghalsani, Nidhal Guessoum, Amin Abullah, Ian 

G. Barbour, dll).  

 Ketika merencanakan penyusunan panduan ini, kami—sadar akan beratnya 

menjelaskan dengan sempurna apa dan bagaimana sejatinya integrasi sains dan 

agama—mencoba untuk berpijak pada konsep rekonsiliasi sains dan agama 

Nidhal Guessoum. Dalam konsep rekonsiliasi ini, sains dan agama dipertemukan 

dengan tiga jalan: prinsip tidak bertentangan, penafsiran berlapis, dan teistik-

falsifikatif. Jalan tidak tunggal tersebut tentu dialasi beberapa pertimbangan antara 

lain: sains dan agama telah berkembang menjadi ilmu yang jauh lebih kompleks 

dalam isu-isu kontemporer di persimpangan antara sains dan agama; sains dan 

agama terus berkembang dengan riwayat hubungan yang dilematis dan penuh 

perdebatan; mengkaji relasi sains dan agama ibarat mengarungi lautan tak bertepi, 

menjelajahi belantara hutan yang rumit. Dengan demikian, pengembangan 

panduan ini, hemat kami, sebagai kupasan pertama dari lapisan-lapisan 

selanjutnya yang lebih dalam.  

 Adalah suatu kegembiraan bagi kami karena antusiasme dari berbagai pihak 

yang terlibat dalam kajian ini sangat tinggi. Rekan-rekan dosen tim pengampu 

mata kuliah, para validator, mahasiswa, dan kolega lainnya telah suka-rela 

memberikan kritik yang membuat kami merasa lebih tertuntut untuk 

meningkatkan kualitas buku panduan ini. Untuk itu kami mengapresiasi lewat 

ucapan terimakasih. Semoga kebaikan-kebaikan itu menambah kemuliaan bagi 

saudara semua. 

 Pada akhirnya, kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberkati 

kami dengan akal budi, sehingga kami mampu menunaikan tugas-tugas akademik 

dengan baik. Kami juga berharap, mudah-mudahan panduan ini bermanfaat dan 

menjadi khasanah pengetahuan baru bagi pembaca. 

 

 

        Bandar Lampung, 2020 

        Tim Penyusun 
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BAB I 

MEMBUKA JALAN INTEGRASI SAINS-AGAMA 
 

 

A. Akar Historis Relasi Sains dan Agama 

Apakah pendidikan sains kompatibel dengan pendidikan agama? 

Pertanyaan dasar itu diajukan oleh Martin Mahner dan Mario Bunge (1996) dalam 

sebuah judul artikelnya yang menjadi awal penjelajahan tentang bagaimana 

hubungan sains dan agama sebenarnya. Sains dan agama kerap dianggap sebagai 

dua kekuatan budaya terbesar yang mempengaruhi kehidupan manusia dengan 

riwayat interaksi yang kompleks, termasuk di arena pendidikan. Di sepanjang 

sejarah, relasi sains-agama kerap mengalami pasang surut. Dilema relasi ini juga 

sering muncul di dalam ruang kelas (dalam proses pembelajaran) dan juga di 

masyarakat sekitar. Sebagai contoh, konsep-konsep ilmiah yang telah mapan 

seperti evolusi biologis, evolusi geologis, bioteknologi, astronomi, kosmologi dan 

banyak konsep ilmiah lainnya sering menjadi bahan perdebatan, diskusi, serta 

yang paling mutakhir, usaha mengintegrasikannya.  

Dalam wacana relasi sains-agama, pasang surut hubungan antara keduanya 

telah digambarkan dengan apik oleh cendekiawan asal Amerika, Ian Graeme 

Barbour. Barbour (2002) memetakan kemungkinan interaksi sains-agama dalam 

empat tipologi: konflik, independen, dialog, dan integrasi. Selain Barbour, 

adapula pandangan serupa—kendati berbeda pada beberapa hal—tentang relasi 

sains-agama. Ialah  John F. Haught, ia memetakan tipologi relasi sains dan agama 

menjadi: konflik, kontras, kontak (conversation), dan konfirmasi. Kehadiran 

Stenmark, selanjutnya, berupaya merespon kelemahan tipologi Barbour dan 

Haught, dengan menawarkan beberapa dimensi dalam sains dan agama terlebih 

dahulu, dan kemudian melanjutkannya dengan mengeksplorasi masing-masing 

sains dan agama dalam dimensi-dimensi tersebut (Syarif Hidayatullah, 2019). 

1. Konflik 

Terentang abad ke-19 hingga ke-20 merupakan awal mula ketegangan 

antara sains dan agama. Menurut Barbour, pandangan mengenai konflik antara 

sains dan agama terungkap melalui dua buku berpengaruh, yakni History of the 

conflic between Religion and Science karya J.W. Draper dan A History of the 
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warfare of Science and Theology in Cristendom karya A.D. White. Konflik sains 

dan agama ini melibatkan antara penganut biblical literalism dan scientific 

materialism. Biblical literalisme merujuk pada pandangan teologis bahwa isi Al-

Kitab harus dilihat sebagai benar secara harfiah, sebagai lawan dari penafsiran 

atau yang disebut sebagai alegori, sastra, atau mitologi. Literalisme bisa dimaknai 

sebagai pondasi dari beberapa lahirnya pseudoscientific, semisal teori Young 

Earth Creationism, teori Deluge (Banjir) dan Flat Earth. Sedangkan istilah 

scientific materialism seringkali dipakai oleh para kritikus disiplin ilmiah, seperti 

para pendukung teori intelligent design. Istilah ini populer di masa membahas 

kontroversi teori evolusi. Para ilmuwan dan filsuf tidak pernah menggunakan 

istilah ini, sebab bagi mereka tidak tepat, ambigu, dan berkonotasi negatif (Syarif 

Hidayatullah, 2019).  

 Dalam relasi konflik, sains dan agama masing-masing memposisikan diri 

bagai dua kepala kambing yang saling beradu. Keadaan ini dilematis lantaran 

membuat seseorang seakan-akan dipaksa untuk memilih salah satu kebenaran. 

Padahal kala itu seseorang tidak mungkin bisa mendukung teori sains sambil 

memegang keyakinan agama dalam waktu bersamaan. Sebab, agama tidak bisa 

membuktikan kepercayaan dan pandangannya secara jelas, sedangkan sains 

mampu membuktikannya. Lain halnya dengan keyakinan agama yang mendoktrin 

bahwa mempercayai Tuhan tidak perlu menunjukkan bukti konkret 

keberadaannya. 

Kebenaran dalam konteks ini merupakan pokok perkara yang membuat 

kedua kubu bersitegang. Ego sektoral masing-masing otoritas (agama dan sains) 

kian meruncing ketika sains menegasikan kebenaran agama, begitu juga 

sebaliknya. Keduanya hanya mengakui keabsahan eksistensi masing-masing. 

Ketegangan yang ekstrim antara kaum religius dan kaum ilmiah di Eropa, 

misalnya, dipicu sikap radikal kaum agamawan Kristen yang hanya mengakui 

kebenaran dan kesucian Al-Kitab. Barang siapa ingkar terhadap kebenaran versi 

Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru, maka mereka dinyatakan kafir 

dan harus dihukum. Di lain pihak, para ilmuwan juga gencar mengadakan 

penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang hasilnya bertentangan dengan kepercayaan 

yang dianut oleh pihak gereja (kaum agamawan).  
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Galileo Galilei adalah saksi dan sekaligus korban ganasnya kekakuan 

hubungan antara sains dan agama. Ketika Galileo Galilei mengemukakan teori 

Heliosentris, kemarahan pihak gereja tersulut. Itu karena teori tersebut dianggap 

bersebrangan dengan kebenaran versi bibel. Persekusi serupa juga menyasar teori 

evolusi Darwin karena dituding mengabaikan peran penting agama. Kendati 

demikian, dalam analisa Armahedi Mahzar (2004), penolakan fundamentalisme 

religius secara dogmatis atas eksistensi sains sejatinya dibalas perlawanan yang 

sama dogmatisnya dari kalangan saintis penganut “kebenaran mutlak 

obyektivisme sains”. 

Para penganut paham absolutisme sains mengklaim bahwa kebenaran yang 

riil mesti dapat diukur dan dirumuskan dengan hubunagn matematis. Mereka juga 

berasumsi bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya sumber pengetahuan 

yang dapat dipercaya dan dipahami. Alhasil, penganut paham ini cenderung 

memaksakan otoritas sains ke bidang-bidang di luar sains. Sedangkan agama, 

menurut para saintis barat dianggap subyektif, tertutup dan sangat sulit berubah. 

Bagi mereka (saintis barat), keyakinan terhadap agama juga tidak dapat 

diterima karena bukanlah data publik yang dapat diuji dengan percobaan dan 

kriteria seperti halnya sains. Bahkan mereka menuding bahwa agama tak lebih 

dari cerita-cerita mitologi dan legenda sehingga tak ada kaitannya sama sekali 

dengan sains. Pada titik inilah kedua otoritas (sains-agama) berinteraksi dalam 

retorika perang. 

Terkait hal itu Ian G. Barbour (2002) berpendapat bahwa mereka keliru jika 

terus-menerus mempertahankan dilema tentang keharusan memilih antara sains 

dan agama. Itu hanya akan memecah belah umat manusia. Bagi Barbour, “perang” 

antara sains dan agama mestinya bisa dihilangkan, atau setidaknya dihindari bila 

semua pihak menyadari bahwa kepercayaan agama seharusnya menawarkan 

kerangka makna yang lebih luas dalam kehidupan. Ruang gerak dan ruang 

lingkup agama lebih dilonggarkan sehingga tidak “sesak napas” melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi di alam semesta; tidak berkutat bicara pasal 

keyakinan kepada Tuhan semata. Kajian-kajian agama hendaknya mencakup hal-

ihwal kehidupan yang lebih komprehensif.   
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Di lain pihak, para saintis juga harus melakukan otokritik, bahwa mereka 

pun tidak selamanya dapat mengungkap rentang yang luas dari pengalaman 

manusia atau mengartikulasikan kemungkinan-kemungkinan perubahan 

kehidupan manusia sebagaimana yang dipersaksikan oleh agama (Barbour, 2005). 

Patut digarisbawahi bahwa, ada banyak hal tentang ilmu pengetahuan yang belum 

seepenuhnya terungkap dan masih misterius. Misteri (black box) itu belum dapat 

dijangkau oleh nalar sains. Misalnya, kajian tentang asal-usul ruh (nyawa) hingga 

kini belum dapat terpecahkan dengan sains, sampai banyak kalangan yang 

mengembalikan teka-teki tentang ruh tersebut pada kekuasaan Tuhan. 

2. Independen 

Pandangan konflik antara sains dan agama tidak serta merta diamini semua 

kalangan saintis. Sebagian dari mereka ada yang mengajukan gagasan alternatif: 

independensi. Jalan tengah ini ialah ide untuk menyapih sains dari agama, dan 

sebaliknya. Independensi menawarkan subversi pemikiran bahwa sains dan agama 

adalah dua bidang yang sama sekali berbeda. Berbeda dalam hal subjek/objek 

kajian, metode dan bahasa yang digunakan, serta kerapkali dalam hal tema 

permasalahan yang dikaji.  

Secara praksis, para pengusul pandangan independensi memilah sains dan 

agama dalam dua kawasan berbeda: sains berhubungan dengan fakta, dan agama 

mencakup nilai-nilai. Pemisahan sains dan agama dalam dua domain ini 

berlandaskan perbedaan bahasa dan peran masing-masing. Pertama, bahasa 

ilmiah (sains) berfungsi untuk melalukan prediksi dan kontrol terhadap berbagai 

variabel, termasuk alam semesta. Teori-teori digunakan untuk menghimpun data, 

menemukan keteraturan atas fenomena dunia yang dijangkau dengan pengamatan 

inderawi, dan memproduksi aplikasi teknologis. Sains bertugas mengeksplorasi 

masalah terbatas pada fenemona alam, tidak untuk melaksanakan fungsi selain itu, 

misalnya menawarkan pandangan dunia (world view), filsafat hidup, atau 

seperangkat norma etis yang komprehensif. Sedangkan bahasa agama berfungsi 

menyajikan seperangkat pedoman, menawarkan jalan hidup dan mengarahkan 

seseorang pada pengalaman religius personal dengan praktek ritual dan tradisi 

keagamaan. Dalam pandangan independensi ini Tuhan dikukuhkan sebagai 

sumber-sumber nilai, baik yang bermanifestasi di alam nyata maupun gaib yang 

hanya lewat keimanan agama-lah seseorang dapat menjangkaunya. Kedua, agama 
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dan sains saling memunggungi dalam hal metode. Menurut pandangan agama, 

secara metodologis Tuhan dipandang sebagai transendensi yang berbeda dari yang 

lain dan tidak dapat diketahui kecuali melalui penyingkapan diri. Keyakinan 

agama sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan, bukan atas penemuan 

manusia sebagaimana halnya sains.  

Kendati interpretasi ihwal gagasan independensi ini sedikit variatif antar 

para pemikir, namun upaya menyapih sains dan agama melalui pandangan 

independensi ini tetap menjamin kedamaian antara keduanya. Dengan 

independensi, sainstis bebas menjalankan aktivitas mereka tanpa keterlibatan 

unsur teologi; Pun sebaliknya, karena metode dan pokok persoalan keduanya 

berbeda. Sains dibangun atas pengamatan dan penalaran manusia sedangkan 

teologi berdasarkan wahyu Ilahi. 

Walhasil, gagasan independensi telah menerakan garis pembatas yang tegas 

terkait hubungan antara antara sains dan agama; antara pandangan para saintis 

yang mengklaim bahwa manusia secara kebetulan (spontan) ada di alam semesta, 

yang kemudian meniscayakan perkembangan kehidupan dan kecerdasan melawan 

pandangan teologis ihwal adanya harmonisasi antara proses kosmik dengan Kitab 

Kejadian.  

Ian G. Barbour, lewat kacamata filsafat eksistensialisme, filsafat neo-

ortodoks, dan filsafat analitik, menilai bahwa dalam pandangan independensi, 

antara sains dan agama sama-sama berusaha mempertahankan karakter unik 

masing-masing. Dengan penyapihan ini—masing-masing mengakui keabsahan 

eksistensi atas yang lain—dinilai bisa menghindarkan keduanya dari konflik. 

Keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai—kendati bisa menyulitkan 

dialog tentang isu-isu di persimpangan sains dan agama ketika dua bidang ini 

tidak ada persentuhan sama sekali (Armahedi Mahzar, 2004; Bagir, 2006).  

3. Dialog 

Seiring perputaran roda zaman, relasi sains dan agama mengalami 

dinamisasi dan relaksasi terus menerus. Ketika konflik dan gagasan independensi 

sains dan agama kian membekukan hubungan keduanya, maka dialog dipandang 

perlu. Hal itu demi menawarkan interaksi sains dan agama yang lebih konstruktif 

ketimbang interaksi-interaksi sebelumnya. Alasannya sederhana, apabila ditelisik 

lebih dalam, timbul kesadaran bahwa ada pelbagai hal (kesamaan) yang bisa 
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didialogkan antara sains dan agama. Bahkan lewat dialog, kesamaan-kesamaan itu 

dapat dieksplorasi menjadi kekuatan yang bisa saling mengokohkan satu sama 

lain.  

Keinsyafan untuk “mendialogkan” antara sains-agama bangkit—salah  

satunya—berkat ungkapan Albert Einstein Religion without science is blind: 

science without religion is lame. Aforisme tersebut dapat dimaknai, jika seseorang 

menggenggam erat keyakinan agama, sementara ia tidak memiliki ilmu, maka 

daya jelajahnya terhadap agama dan kehidupan akan sempit. Sebaliknya, kendati 

seseorang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas, bilad tidak mengikat diri 

dengan tali agama, maka ia berpotensi kehilangan arah dan tujuan. Oleh karena 

itu, kedua unsur (agama dan sains) harus berjalin erat dalam diri seseorang. Di 

belahan lain, gagasan untuk mendialogkan sains dan agama juga digagas David 

Tracy, seorang teolog Katolik yang menyatakan adanya dimensi religiusitas dalam 

sains: bahwa intelijibilitas dunia memerlukan landasan rasional tertinggi yang 

bersumber dalam teks-teks keagamaan klasik dan struktur pengalaman manusiawi 

(Barbour, 2002). 

Apa isu-isu yang dapat memperantarai dialog antara sains dan agama? Ian 

Barbour (2002) kembali menekankan dialog antar sains dan agama beredar 

seputar keselarasan keduanya dalam hal mmetodologi dan konsep. Sains dan 

agama dipandang memiliki kesetaraan di tingkat kerangka konseptual: koherensi, 

komprehensi dan kemanfaatan. Keduanya juga setara dalam hal metodologi, 

terutama mengenai penggunaan kriteria konsistensi dan kongruensi dengan 

pengalaman atau telaah mendalam. Filsuf Holmes Rolston menyatakan bahwa 

keyakinan dan keagamaan menafsirkan dan menyatakan pengalaman, 

sebagaimana laku teori ilmiah dalam menafsirkan dan menghubungkan data 

percobaan. 

Maka, memerinci dan membandingkan metode sains dan agama untuk 

mengungkap persamaan dan perbedaannya dapat dilakukan sebagai tema 

pembuka dialog antara sains dan agama. Ian G. Barbour (2005) suatu ketika 

mengajukan pertanyaan dialogis: “Bagaimana menggunakan model-model 

konseptual dan analogi-analogi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diamati 

secara langsung? Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu 
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pengetahuan yang mencapai tapal batas? Mengapa alam semesta ini ada dalam 

keteraturan? dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan pemantik tersebut saintis 

dan teolog dapat menjadi mitra dalam satu meja diskusi dengan tetap 

menghormati integritas masing-masing.  

4. Integrasi 

Integrasi ialah puncak dari tipologi hubungan antara sains dan agama. Relasi 

ini dianyam dengan beralas pada pundak wacana integrasi keilmuan. Kini, para 

saintis dan agamawan tengah berusaha menciptakan mode baru hubungan antara 

sains dan agama yang lebih karib. Mereka berupaya mengeksplorasi titik temu 

antara sains dan agama. Pandangan bahwa “kebenaran” menurut sains dan dogma 

keagamaan, sama-sama dianggap valid dan menjadi sumber koheren dalam 

memahami fenomena dunia dipungut sebagai pondasi upaya mengintegrasikan 

sains dan agama. Bahkan, dalam manfaat yang lebih luas, pemahaman tentang 

dunia yang diperoleh melalui penjelajahan sains diharapkan dapat memperkaya 

dan mempertajam pemahaman keagamaan bagi manusia yang beriman. 

Maka, dalam  ikatan yang integratif sains dan agama bisa bekerja sama 

untuk membuka cakrawala yang lebih luas tentang dunia (Armahedi Mahzar 

(2004). Di samping itu, sains juga fungsional sebagai kendaraan untuk 

meningkatkan keyakinan umat beragama dengan memberi bukti ilmiah atas 

wahyu atau pengalaman mistis. Maurice Bucaille melukiskan keselarasan 

deskripsi ilmiah modern tentang alam dengan deskripsi Al Qur‟an tentang hal 

yang sama. Keselarasan ini memberikan dukungan obyektif ilmiah pada 

pengalaman subyektif keagamaan. 

Selanjutnya, para pendukung tesis integrasi sains dan agama merespon 

masalah kosmologi dengan koneksi lebih erat antara kepercayaan keagamaan 

dengan teori ilmiah. Mereka menyatakan bahwa Tuhan benar-benar mengontrol 

semua peristiwa penciptaan alam semesta yang oleh manusia tampak sebagai 

kebetulan. Manusia dapat melihat desain keseluruhan yang ada di dalam 

kehidupan yang terjadi dengan kombinasi dan ciri proses tertentu sebagai sesuatu 

yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga, keindahan alam yang luar biasa ini bisa 

membangkitkan rasa syukur atas berkah kehidupan serta bentangan ruang dan 

waktu kosmos yang tak terbayangkan, sebagai bukti eksistensi kerja Sang 

Pencipta yang bertujuan sebagai tatanan pemikiran bagi manusia bahwa segala 
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sesuatu terjadi menurut perencanaan yang sangat terperinci dan dalam kontrol 

total oleh Tuhan (Ian G. Barbour, 2002 ). 

Pada aras lain, pemahaman yang diperoleh melalui penjelajahan sains 

sebagai salah satu sumber pengetahuan, menyatakan keharmonisan koordinasi 

penciptaan sebagai desain yang “cerdas” dari sang Ilahi. Seperti halnya ketika 

memperhatikan bagian-bagian tubuh manusia dengan strukturnya yang tersusun 

secara kompleks dan terkoordinasi untuk tujuan tertentu. Kendati Darwin 

menentang pandangan itu dalam teori evolusi yang menganggap bahwa 

koordinasi dan detail-detail struktur organisme itu terbentuk karena seleksi alam 

dan variasi acak dalam proses adaptasi, namun dia sendiri juga mengakui argumen 

desain Ilahi, akan tetapi dalam anggapan sebagai penentu dari hukum-hukum 

proses evolusi itu yang membuka kemungkinan variasi detail organisme tersebut, 

bukan dalam anggapan Tuhan sebagai arsiteknya. 

Untuk menelaah konsep integrasi sains dan agama lebih jauh, beberapa 

pendekatan dalam hubungan sains dan agama berikut ini bisa dirujuk. Pertama, 

integrasi sains dan agama berangkat dari data ilmiah yang menawarkan bukti 

konsklusif bagi keyakinan agama, untuk memperoleh kesepakatan dan kesadaran 

akan eksistensi Tuhan. Kedua, mengkaji ulang (penafsiran ulang dan berlapis)  

doktrin-doktrin agama dalam relevansinya dengan teori-teori ilmiah, atau dengan 

kata lain, keyakinan agama diuji dengan kriteria tertentu dan dirumuskan ulang 

sesuai dengan penemuan sains mutakhir. Selanjutnya, pemikiran sains keagamaan 

ditafsirkan dengan filasafat proses dalam kerangka konseptual yang sama. 

Begitulah Barbour merakit hubungan sains dan agama dalam kerangka integrasi 

(Ian G. Barbour, 2002). 

Dari kalangan pemikir Islam, Bruno Guiderdoni (2004), seorang peneliti 

asal Paris Institute of Astrophysics, turut menyatakan pandangan integrasi-nya 

dalam sains dan Islam. Menurut Guiderdoni pengetahuan, agama dan sains dapat 

disatukan. Ajaran utama Islam menggariskan bahwa semua jenis pendekatan 

terhadap realitas pada akhirnya dapat dipersatukan dan makna finalnya diperoleh 

dalam perenungan terhadap wajah Tuhan di akhirat kelak. 

Upaya penyatuan sains dan agama dalam kerangka integrasi menjadi 

nisacaya karena tumbuhnya kesadaran akan adanya ruang kosong pada masing-
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masing bidang. Dalam satu hal, para saintis tidak dapat mendefinisikan kebenaran 

pengetahuannya secara pasti, meski telah memberikan bukti-bukti ilmiah tertentu 

untuk membantu perkembangan pengetahuannya. Sebaliknya, sains justru sering 

dihadapkan pada realitas ketidakmampuannya menjelajahi seluruh fenomena 

dunia karena sifatnya yang relatif—kerapkali misterius—yang membuat pencarian 

pengetahuan tak akan ada habis-habisnya. Sementara itu, sains juga dihadapkan 

dengan kemunculan fenomena baru secara terus-menerus. Hal itu mendorong 

mayoritas manusia juga lebih sibuk dengan usaha mengungkap pengetahuan-

pengetahuan tentang dunia daripada kontemplasi tentang Pencipta. Menghadapi 

realitas itu beberapa pemikir menyerukan tilikan ulang gagasan-gagasan teologi 

tradisional agar lebih ekstensif dan sistematis.  

Dalam perkembangannya, sekurangnya ada tiga versi gagasan integrasi 

sains dan agama. Pertama, natural teology yang mengajukan tesis bahwa 

eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari (atau didukung oleh) bukti tentang 

arsitektur alam melalui apa yang disebut ayat-ayat kauniyah, yang tentangnya 

membuat kita semakin menyadari kekuasaan Tuhan. Kedua, teology of nature 

yang meyakini bahwa sumber utama teologi terletak di luar sains, tetapi teori-teori 

ilmiah bisa berdampak kuat atas perumusan ulang doktrin-doktrin tertentu, 

terutama doktrin tentang penciptaan dan hakikat penciptaan manusia. Ketiga, 

sintesis sistematis yang berupaya memoderasi bahwa sains ataupun agama sama-

sama memberikan kontribusi pada pengembangan metafisika inklusif, seperti 

filsafat proses. 

a. Dimensi Natural Theology 

Sejumput pemahaman tentang konsep natural theology bisa disimak dari 

contoh pada abad-abad lampau. Kali ini mari menelaah pemikiran Thomas 

Aquinas, filsuf cum teolog kenamaan Italia. Bagi Aquinas, beberapa sifat Tuhan 

hanya dapat diketahui melalui wahyu dalam kitab suci, tetapi eksistensi Tuhan itu 

sendiri dapat ditangkap hanya dengan nalar.  

Salah satu bentuk argumen kosmologi menegaskan, setiap peristiwa harus 

mempunyai sebab sehingga kita harus mengakui sebab pertama jika hendak 

menghindari siklus yang tak berujung pangkal. Bentuk argumen yang lain 

menyatakan, seluruh rantai sebab-sebab natural (terbatas atau tidak terbatas) 
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bersifat kontingen dan bisa jadi sebelumnya tidak demikian. Ia bergantung pada 

suatu maujud yang mengada secara niscaya. Argumen teleologis (dari telos, 

bahasa Yunani, berarti tujuan)Aquinas berangkat dari keteraturan dan 

intellijibilitas sebagai ciri umum alam semesta, tetapi menunjukkan bukti tentang 

arsitektur alam. 

Gagasan natural theology mempunyai daya tarik kuat di dunia multi-agama, 

karena berangkat dari data ilmiah yang berpotensi untuk mencapai kesepakatan di 

antara berbagai budaya dan agama. Selain itu, ia juga konsisten dengan 

kekaguman dan ketakjuban personal yang dirasakan para saintis dalam kerja 

ilmiah mereka. Para pendukung gagasan ini sekarang tak lagi mengklaim bahwa 

teori kreasi menawarkan bukti yang konklusif bagi teisme. 

b. Dimensi Theology of Nature 

Alih-alih berangkat dari sains sebagaimana natural theology, gagasan 

theology of nature berawal dari tradisi keagamaan dan wahyu historis. Kendati 

demikian, gagasan ini juga mengajukan perumusan ulang beberapa doktrin 

keagamaan tradisional sesuai perkembangan sains mutakhir. Dalam theology of 

nature, sains dan agama dipandang sebagai sumber ide-ide yang relatif 

independen, tetapi berjalin-kelindan dalam bidang telaahnya. Misalnya, doktrin 

agama tentang penciptaan dan sifat dasar manusia dipengaruhi (dapat dijelaskan) 

oleh temuan-temuan sains. Oleh karena itu, jika keimanan agama hendak 

diselaraskan dengan temuan-temuan sains, mesti dengan melakukan penyesuaian 

dan modifikasi.  

Pada praktiknya teolog harus membentangkan wilayah kajian lebih luas 

sebagaimana penjelajahan sains yang telah diterima secara luas, alih-alih 

mengurungnya ke dalam kajian teori terbatas atau spekulatif yang cenderung 

ditinggalkan pada masa mendatang. Doktrin teologi harus konsisten dengan bukti 

ilmiah kendati ia tidak dipengaruhi langsung oleh teori sains terkini. Hal ini secara 

ringkas dapat dipahami bahwa pengetahuan manusia tentang sifat umum alam 

akan mempengaruhi pemahaman tentang model relasi Tuhan dengan alam.  

Kini, alam dipahami sebagai proses evolusiner dinamis dengan sejarah 

panjang kebaruan yang muncul yang ditandai oleh kebetulan (chance) dan hukum 

(law). Karakteristik ini mengubah representasi dalam hubungan antara Tuhan dan 
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manusia dengan alam selain manusia. Ini pada gilirannya mempengaruhi sikap 

manusia terhadap alam dan berimplikasi praktis bagi etika lingkungan.  

Menurut Arthur Peacocke, biokimiawan dan teolog ternama dari Inggris, 

pemicu refleksi teologis sesorang biasanya berangkat dari pengalaman keagamaan 

masa lalu dan masa kini dalam komunitas keagamaan yang berkembang. 

Keyakinan keagamaan diuji dengan konsensus komunitas, koherensi, 

komprehensivitas dan kemanfaatan agama bagi masing-masing individu.  

Namun, Peacocke ingin merumuskan ulang kepercayaan tradisional itu demi 

merespon perkembangan sains terkini. Ia mendiskusikan secara panjang lebar 

bagaimana konsep kebetulan dan hukum bekerja bersama-sama dalam 

mengungkap fenomena kosmologi, fisika kuantum, termodinamika, dan evolusi 

biologis. Peacocke menggambarkan munculnya bentuk-bentuk aktivitas yang khas 

pada tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, dalam hierarki bertingkat dari 

kehidupan organis dan pikiran. Dalam amatan Peacocke, Tuhan mencipta alam 

semesta berserta isinya melalui seluruh proses hukum dan kebetulan, bukan 

melalui proses alami dunia seperti yang disingkap sains.  

Gagasan mutakhir tentang theology of nature dapat ditemukan di kalangan 

penulis isu-isu feminisme. Mereka menunjukkan adanya korelasi di antara 

dualisme yang begitu melekat dalam pikiran Barat: pikiran/tubuh, nalar/emosi, 

objektivitas/subjektivitas, dominasi/kepasrahan, kekuatan/cinta. Dalam setiap 

kasus, istilah pertama dari setiap pasangan (pikiran, nalar, objektivikasi, dominasi, 

dan kekuatan) tersebut diidentifikasi dalam budaya kita sebagai bersifat maskulin, 

sedangkan istilah kedua (tubuh, emosi, subjektivitas, kepasrahan, dan cinta) 

sebagai bersifat feminim. 

Budaya patriarkal yang secara historis mengukuhkan lelaki sebagai 

pemegang posisi tertinggi dalam kekuasaan telah melestarikan citra maskulin 

Tuhan. Lebih jauh lagi, istilah pertama dari setiap pasangan tersebut dipandang 

sebagai karakter sains, terutama terkait ambisinya untuk mendominasi dan 

mengendalikan alam. Beberapa feminis berpendapat bahwa eksplorasi atas 

perempuan dan alam mempunyai akar ideologis yang sama di Barat. 

Ekofeminisme yang radikal menengok ke budaya pribumi bagi simbol feminim 

ilahiah dan pemulihan kesucian alam. Pada sisi lain, feminis berhaluan reformis 
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percaya bahwa watak patriarkal dari Kristen historis dapat disisihkan tanpa perlu 

menolak tradisi Kristen secara keseluruhan.  

Barbour percaya bahwa theology of nature bisa ditarik dari sains dan agama 

dalam upaya-nya untuk merumuskan etika lingkungan yang relevan dengan dunia 

kontemporer. Sebab, hanya sains-lah yang dapat memasok data yang diperlukan 

untuk mengevaluasi ancaman terhadap lingkungan yang muncul dari teknologi 

dan gaya hidup kita. Akan tetapi, kepercayaan agama secara signifikan 

mempengaruhi sikap terhadap alam dan motivasi tindakan kita. Para aktivis 

lingkungan memberikan kritik tajam terhadap Kristen tradisional atas sikapnya 

yang menarik garis batas yang sangat tajam antara manusia dan alam selain 

manusia, dan atas penekanannya pada transendensi Tuhan yang melampaui 

Immanensi-Nya.  

Sebagai catatan, tesis-tesis yang diajukan oleh Ian G. Barbour tersebut rilis 

bergandengan dengan beberapa kritik yang mengoreksi pendekatan yang 

diajukannya. Houston Smith (2001) dan Sayyed Hossein Nasr (dalam beberapa 

tulisannya), mengomentari pandangan integrasi ala Barbour yang terkesan tidak 

setimbang. Di sini teologi tampak seperti ditaklukkan oleh sains. Bagi Smith dan 

Nasr, yang keduanya adalah pendukung filsafat Perenial, yang sebaliknya-lah 

yang seharusnya terjadi: teologi tepatnya tradisi menjadi tolok ukur teori-teori 

ilmiah. Seperti Barbour, Smith dan Nasr melihat sains terutama dari relevansi 

filosofis/teologisnya. Sementara Barbour mengizinkan perubahan konseptual pada 

teologi atas nama “belajar dari sains”, Smith dan Nasr melihat implikasi teologis 

sains mesti dinilai dari kacamata tradisi yang kebenaran ajaran-ajarannya sudah 

bertahan selama beberapa milenium. 

B. Titik Temu Sains dan Agama 

Ihwal integrasi sains dan agama, John F. Haught (teolog Kristen) dan Mehdi 

Golshani (fisikawan muslim) mengajukan pandangan berlainan, kendati pada 

beberapa titik terdapat kesamaa. Representasi kesamaan mereka tampak pada 

penggunaan metafora yang sama: “akar”. Dalam tesisnya, Haught berupaya untuk 

“mengakarkan sains pada pandangan agama mengenai realitas”. Sementara itu, 

ketika mengontraskan istilah “Islamic Science” dan “Secular Science”, Mehdi 

Golshani mengajukan dua tesis, satu diantaranya berupa asumsi bahwa unsur-
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unsur metafisis kerapkali dapat “diakarkan” (atau berakar) pada pandangan 

agama. 

Gholsani maupun Haught sejalan dalam satu garis pemikiran bahwa sains 

mau tak mau harus berasumsi bahwa alam sebagai objek kajiannya adalah alam 

yang rasional: teratur dan memiliki hukum-hukum. Pada dirinya sendiri, sains 

tidak dapat memberikan asumsi ini. Sedangkan dalam sains sekuler, kebenaran 

tentang fenomena alam diungkap dengan semacam “iman” yang tak perlu 

dibuktikan, namun (mau tak mau) diyakini. Tanpa keyakinan bahwa ada hukum 

yang berlaku secara teratur, maka tak ada dasar konseptual pengembangan teori-

teori ilmiah. Di sinilah, Mehdi Golshani, senada dengan Haught, menegaskan 

bahwa agama dapat menjadi dasar untuk kerja sains. Kalaupun ada istilah 

“islamisasi”, itu berarti upaya memberikan makna keagamaan pada sains, sembari 

menyadari bahwa sains dapat dikembangkan dalam konteks keagamaan maupun 

non-keagamaan. “Batang Tubuh Sains” itu sendiri tak berbeda dalam kedua 

konteks itu. Golshani dengan tegas menyatakan, dalam hal data ilmiah dan 

penemuan hukum-hukum alam, Barat atau Timur tidak bertentangan. Perbedaan 

hanya ada ketika seorang ilmuwan menafsirkan data-data tersebut.  

Dalam etalase akademik, Mehdi Golshani tergolong pendatang baru dalam 

wacana mutakhir Islam dan sains. Pada tahun l970-an sampai medio 1990-an, 

nama-nama yang kerap muncul adalah Syed M. Naquib Al-Attas, Seyyed Hossein 

Nasr, Ismail Al-Faruqi, dan Ziauddin Sardar. Al-Attas menyebut gagasan awalnya 

sebagai “Dewesternisasi Ilmu”; Ismail Al-Faruqi berbicara tentang “Islamisasi 

Ilmu”; sedangkan Sardar tentang “Sains Islam Kontemporer”. Kesemuanya 

bergerak terutama pada tingkat epistemologi dan sedikit metafisika (kecuali Al-

Attas, yang masuk amat dalam ke wilayah metafisika).  

Gagasan para pemikir itu tentu berbeda-beda, dan terkadang bahkan 

berseberangan, meskipun terkadang secara kurang cermat dilabeli sama: 

“Islamisasi Ilmu”. Kendati demikian, satu hal yang barangkali merupakan 

“kelemahan-bersama” gagasan ini adalah bahwa ia digagas sebagai gagasan 

filosofis tentang sains, dan hingga waktu cukup lama tak begitu jelas bagaimana 

gagasan itu bisa memiliki relevansi dengan aktivitas ilmiah praktis. Kelemahan ini 
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juga telah menyebabkan ia mudah, dan telah, disalahpahami pada tataran 

implementasi. 

Bagi Mehdi Golshani, “Islamisasi Ilmu” bukanlah gagasan yang “subversif” 

seperti dikesankan penggagasnya dan dipahami banyak orang: seakan ingin 

merombak sains modern dari awal, demi menyediakan dasar konseptual islami 

yang lebih kuat. Menurut Golshani, kalaupun ada yang disebut “Sains Islami”, ia 

adalah gerak maju lebih jauh dari sains modern, bukan gerak mundur atau 

membongkar apa yang telah ada. 

Mengapa disebut “lebih jauh”? Karena yang ingin dilakukannya adalah 

memberikan kerangka epistemologis dan metafisis bagi aktivitas ilmiah 

kontemporer. Secara eksplisit, Gholsani juga menyebutkan bahwa “penggambaran 

aspek-aspek fisis alam semesta adalah sepenuhnya kerja sains”; agama masuk 

ketika ingin memberikan penjelasan akhir. Dengan kata lain, sains menjawab 

pertanyaan tentang “Bagaimana”, sedangkan agama adalah kunci jawaban atas 

pertanyaan “Mengapa”.  Maka, demi kepentingan praktis, sains yang seharusnya 

dipelajari oleh pelajar muslim bukanlah jenis sains yang “berbeda” (dan ini bisa 

dilihat dari sejarah hidup Golshani sendiri sebagai fisikawan). Mestinya sains 

memang harus dilengkapi dengan pemahaman yang baik mengenai pandangan 

dunia Islam sehingga pandangan mengenai alam itu dapat diasimilasikan secara 

mulus dalam pribadi muslim. Dalam hal ini bukan hanya epistemologi atau 

metafisika Islam, melainkan juga etika (yang merupakan peran lain yang bisa 

dilakukan agama bagi sains).  

Dalam spektrum pandangan tentang hubungan sains dan agama, sebuah 

posisi lain dditempati oleh pemikir besar Muslim lain, Fazlur Rahman, yang tak 

serujuk dengan gagasan “Islamisasi Ilmu”. Fazlur Rahman berkeyakinan bahwa 

sains punya ciri khas: bebas nilai. Namun, seberapa mampu agamawan 

menyajikan suatu sistem etika yang bisa menjawab problem baru yang 

diakibatkan kemajuan ilmiah? Di sinilah banyak pemikir lain yang mulai melihat 

bahwa isu utama ilmu dan agama masa kini tak lagi soal eksistensi Tuhan dan 

pembuktian kebenaran. Isu krusial mutakhir yang mempertautkan sains dan agam 

adalah menyangkut etika yang responsif untuk memecahkan masalah-masalah 
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kontemporer yang kian kompleks: krisis ekologi, krisis kemanusiaan, krisis 

ekonomi, dll. 

Di titik ini, wacana Muslim yang selama ini tampak lebih hidup dengan 

persoalan Fiqh (hukum/yurisprudensi) harus bermetamorfosa. Sebagaimana 

diterangkan Ebraheim Moosa, kecenderungan wacana Muslim semacam itu sudah 

berjalan cukup lama, sejak masa awal perkembangan sains dalam Islam. Bedanya, 

pada masa lalu kaum Fiqh relatif lebih akrab dengan ilmu-ilmu baru sehingga ada 

koherensi epistemik antara fiqh dan sains. Ini tak tampak pada masa yang lebih 

belakangan. Dalam pengamatan Moosa, ini disebabkan nyaris mandeknya 

pendidikan sains di dunia Muslim sejak abad ke-18, justru ketika sains 

berkembang amat cepat di dunia Barat. Karena itu, kini otoritas keagamaan juga 

ditantang untuk menjawab masalah-masalah kehidupan yang rumit. Bagaimana 

para ahli Fiqh dapat menjawab perkara, mulai dari penggunaan alat-alat KB 

hingga autopsi, cangkok organ tubuh hingga kloning manusia, penanganan krisis 

ekologi dan lain sebagainya.  

Pada pertautan selanjutnya, mengingat sains dan agama sangat erat dengan 

kehidupan manusia, maka setiap problematika yang dihadapi manusia saat ini 

mungkin bisa diselesaikan dengan melibatkan kedua unsur tersebut. Ini relevan 

dengan realitas masalah kehidupan yang memang tidak tunggal, tidak terstruktur 

(ill-structure), dan kompleks. Sehingga setiap masalah tidak bisa diselesaikan 

hanya lewat salah satu sudut pandang saja, melainkan multi perspektif. 

Pada akhirnya, abad 21 boleh jadi merupakan masa reda konflik agama 

versus sains yang telah berlangsung lama. Masyarakat, agamawan dan ilmuwan 

mulai terbuka tentang isu-isu agama dan sains. Ada pergeseran paradigma dalam 

ilmu pengetahuan dari mekanistik-deterministik menjadi probabilistik-relatifistik. 

Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki banyak kemungkinan alternatif 

pemecahan masalah, maka lahirlah ilmu-ilmu baru seperti material science, mikro 

elektronika, kimia-fisika kuantum, astrofisika, dll., yang di dalamnya juga 

mempertemukan sains dan agama. 

Keterbukaan itu muncul dari keresahan tentang kehidupan manusia dan 

bumi di era modern. Manusia modern dinilai telah menciptakan api dengan 

tangannya sendiri dan sekaligus terbakar oleh api yang dibuatnya sendiri. Ironi ini 
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terjadi akibat perilaku kaum modernis-positivistik yang terus menguras sumber 

daya alam. Kemajuan di bidang sains dan teknologi kerap menyatu dengan 

semangat rasionalitas ilmiah semu, serta disokong oleh kapitalisme yang 

menggoda manusia untuk hidup berorientasi menumpuk harta, memicu manusia 

modern mengeksploitasi bumi hingga “kurus”. Ini ancaman serius bagi 

kelangsungan hidup bumi. Suatu ketika Mahatma Gandhi telah memperingatkan, 

“Bumi ini cukup untuk tujuh generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 

tujuh orang serakah”. Maka, keberlanjutan global adalah masalah utama yang 

paling menyita perhatian dan usaha manusia modern, terutama para akademisi dan 

pengambil kebijakan yang yang gelisah atas kerusakan bumi yang makin parah.  

Sains sejatinya hadir ibarat sebuah pisau dengan dua sisi bertolak belakang: 

sisi manfaat dan sisi mudarat. Pertama, “berkah” sains sebagaimana diceritakan 

Paul Davies, bisa memudahkan manusia dalam segala hal: transportasi, kesehatan, 

penyediaan bahan makanan, alat pertanian, dll. Orang-orang yang mampu 

merayakan berkah sains ini dianugerahi nikmat daya jelajah alam semesta. 

Keberhasilan sains mutakhir bahkan mampu mengungkap asal-usul kehidupan, 

evolusi kosmos, hingga fakta bahwa alam semesta ini berisi milyaran program 

seperti komputer raksasa. Berkat sains, manusia dapat mengungkap segala 

keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan, sehingga mampu memahami “jalan 

pikiran”-Nya. Kedua, bila kemajuan sains disalahgunakan, ia bisa berdampak 

buruk. Sains dapat mengubah tatanan budaya, sosial dan politik masyarakat. Ia 

bisa menciptakan lingkungan baru yang tidak ideal bagi tumbuh-kembangnya 

pikiran dan kesadaran masyarakat. Sains, dengan demikian, bisa menjadi sumber 

malapetaka. 

Malapetaka akibat ketidakmampuan memanfaatkan kemajuan teknologi 

sebagai anak kandung sains sejatinya tak bertaut sama sekali dengan hakikat dan 

tujuan sains itu sendiri. Semua bermula dari ulah segelintir manusia serakah 

penghamba hawa nafsu yang menyalahgunakan sains untuk kepentingan individu. 

Akibatnya, perkembangan sains dan teknologi yang diharapkan bisa memajukan 

manusia, di lain sisi, menciptakan krisis lingkungan berkepanjangan. Bahkan, 

penyalahgunan sains dan teknologi bisa memenggal batas-batas kemanusiaan. Ia 

seringkali andil dalam menyulut konflik dalam banyak tragedi kemanusiaan yang 
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memercikkan darah. Hal itu pada gilirannya semakin meneguhkan citra buruk 

sains. Penyelewengan sains menjadi sumber kegelisahan banyak orang. Sains 

dikhwatirkan hanya jadi sekadar alat pemuas nafsu manusia yang serakah. 

Alhasil, sains dalam “wajah mudarat”-nya menciptakan kondisi bumi yang penuh 

dengan problematika lingkungan, krisis kemanusiaan, serta krisis sosial, politik, 

budaya, bahkan etnik-keagamaan. 

Audrey R. Chapman, dkk. (2007) mengungkap sejarah panjang peran sains 

dalam menyegerakan ajal bumi. Sejarah bermula dari tugas prokreasi manusia. 

Narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian memberikan citra tentang lanskap ideal 

yang menghendaki ekosistem yang setimbang dan saling bergantung satu sama 

lain. Menurut para penulis Al-Kitab, Tuhan menciptakan berbagai macam 

makhluk hidup, memberkati mereka, dan meminta mereka untuk berbuah dan 

berkembang biak. Di puncak proses penciptaan, laki-laki dan perempuan pertama 

(Adam dan Hawa) ditempatkan di Taman Eden (dalam teologi Islam: Taman 

Firdaus) untuk menjaga dan merawatnya. Pasangan itu (Adam dan Hawa) hanya 

diberi satu larangan, yaitu tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan 

tentang baik dan buruk (dalam teologi Islam: buah khuldi), tetapi mereka 

melanggar larangan ini. Sebagai hukumannya, mereka dikucilkan. Mereka diusir 

dari taman untuk berhadapan dengan realitas dunia luar.  

Berkeluarga dan kemudian berkembang biak adalah konsekuensi dari tugas 

prokreasi. Adam dan Hawa kemudian memiliki keturunan. Keturunan mereka dan 

generasi selanjutnya yang tak terhitung banyaknya hingga sekarang terus 

menerima berkat Tuhan untuk berkembang biak dan berlipat ganda, sebagaimana 

terjadi pada makhluk lain. Proses prokreasi ini kemudian "memaksa" terjadinya 

kompetisi antar-manusia serta persaingan dengan spesies lainnya. Di kemudian 

hari, pertumbuhan manusia secara eksponesial ini menciptakan masalah-masalah 

kependudukan yang secara langsung berpengaruh pada isu keberlanjutan global. 

Manusia yang secara genetik telah memakan buah pengetahuan terus 

mencoba memecahkan masalah itu dengan teknologi. Namun dalam jangka 

panjang hadirnya teknologi berpotensi merusak lingkungan dan mempengaruhi 

kesetimbangan ekologis. Akibatnya sistem lingkungan akan terancam musnah. 

Persis seperti itulah problem manusia yang kita alami. Pertumbuhan populasi 
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yang sangat pesat menjadi pemicu krisis lingkungan yang mengancam nyawa 

bumi. Logikanya demikian: pertumbuhan populasi membutuhkan perluasan ruang 

hidup, membutuhkan makan dan aneka keperluan lain; pemenuhan kebutuhan 

dibebankan pada sumber daya bumi; semakin banyak populasi, semakin banyak 

bumi dikuras dengan serta merta mengabaikan daya dukung bumi yang juga 

terbatas. 

Terkait hal itu, Jacques Ellul mengungkapkan keprihatinannya tentang 

potensi kehancuran bumi akibat perkembangan teknologi, “Teknologi adalah 

penerjemahan keinginan manusia menjadi tindakan untuk menguasai sesuatu 

dengan menggunakan nalar, untuk memikirkan hal-hal yang berada dibawah 

sadar, membuat hal-hal yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif”. Penggunaan 

teknologi untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan 

berakibat pada masalah kerusakan lingkungan. Berbagai studi telah mencatat 

bahwa kondisi bumi telah mengalami degradasi lingkungan dan perubahan-

perubahan: pemanasan glonal, polusi, hilangnya setengah hektar hutan setiap 

detiknya, penurunan cadangan air, punahnya ribuan spesies dalam waktu cepat 

tiap tahun, penipisan lapisan ozon, dan  perubahan iklim (Audrey R. Chapman, 

dkk., 2007) 

Melihat keadaan itu Daniel Maguire menyatakan kegelisahannya, “Jika 

kecenderungan itu berjalan terus, bumi kita tidak akan mampu bertahan"(Audrey 

R. Chapman, dkk., 2007). Hal ini karena bumi juga memiliki keterbatasan dalam 

memberikan suplai kebutuhan manusia. Dan inilah yang jarang disadari manusi. 

Daya dukung bumi yang tidak sebanding dengan ledakan populasi manusia di 

masa yang akan datang menjadi beban paling berat bagi bumi. Sehingga, bila 

sumber daya alam dikuras dari perut bumi hingga mencapai ambang batas 

kemampuannya, maka bumi akan terdesak. 

Problematika lingkungan hidup ini seharusnya memicu menyingsingnya 

sejumput optimisme bagi perjuangan untuk menyelamatkan bumi. Sains dan 

teknologi dengan hamparan manfaatnya bisa terus dikembangkan tanpa dibebani 

kehendak mengotorinya dengan bermacam-macam penyimpangan. Artinya, isu 

utama yang seyogianya diperbincangkan saat ini ialah ihwal keberlanjutan 

lingkungan global dan usaha mengembalikan sains ke khitahnya. Sebab, bumi 
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memiliki keterbatasan daya dukung dan biosfer sudah terlalu letih menanti aksi manusia 

untuk menyelamatkannya. 

Kendati interaksi sains-agama sering bersifat problematis, seiring 

perputaran roda waktu, meningkatnya pengetahuan, kesadaran akan keterbatasan 

masing-masing, keduanya terus membangun relasi secara dinamis, juga kerap 

mengalami pasang surut. Kesadaran akan bahaya krisis lingkungan di masa depan 

yang lahir akibat terbatasnya kapasitas bumi menyokong manusia tersebut 

memotori berbagai gerakan untuk menyelamatkan bumi. Perlu diketahui, 

komunitas agama dan komunitas ilmiah saat ini merupakan kalangan yang paling 

aktif menginisiasi usaha-usaha untuk mencari jalan keluar masalah krisis ekologi 

(Audrey R. Chapman, dkk, 2007). 

Sebuah publikasi World Council of Churches bertajuk Faith, Science and 

the Future mengidentifikasi sains dan agama sebagai dua wilayah jelajah manusia 

yang beriringan: “Sains menatap dunia dengan mata yang menyelidik. Ia 

menghargai pengetahuan yang akurat dan bisa diuji kebenarannya, serta 

mengalami kebahagiaan ketika memperoleh pengetahuan. Berupaya memahami 

dunia untuk melakukan penemuan, meramalkan dan mengendalikannya. Ini jelas 

merupakan ciri khas bidang kajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi, perlu 

diingat pula, dalam banyak hal sains juga merupakan sebuah pengembaraan di 

dalam iman: iman pada rasionalitas puncak atas dunia yang menakjubkan” 

(Audrey R. Chapman, dkk, 2007). Sementara itu, dimensi iman religius menatapi 

dunia dengan sikap kagum, percaya, dan berkomitmen. Ia menghargai hubungan 

antar-pribadi dan hubungan mereka masing-masing dengan Tuhan dan takdir 

mereka. Ia memuliakan keindahan, kekudusan, dan tanggung jawab dalam 

melayani Tuhan.” Namun bukan hanya itu saja, sebenarnnya dalam iman religius 

juga melibatkan upaya mencari kebenaran dan pemahaman. Artinya, pada titik 

tertentu sains dan agama bisa dipertemukan dalam perbincangan seputar isu-isu 

kotemporer yang rumit yang bisa kita sebut sebagai“wilayah bersama”. 

Wilayah bersama ini menjadi modal dialog bagi otoritas agama dan sains. 

Dialog-dialog tersebut membicarakan urgensi pemahaman yang mencukupi 

mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan modern dan metodologinya. Juga perlu 

dilengkapi dengan etika dan pemahaman yang cukup terkait ilmu pengetahuan 
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kontemporer, serta pemahaman yang komprehensif mengenai masalah-masalah 

tertentu yang sedang dikaji. Ini sangat penting karena kita tidak mungkin bisa 

memberikan solusi atas suatu masalah jika belum dapat mendiagnosis masalah 

yang sesungguhnya.  

C. Peluang Integrasi Sains dan Agama 

Bagaimana peluang merajut integrasi sains dan agama di perguruan tingg? 

Nidhal Guessoum (2018) mengkaji relasi sains dan agama tersebut dalam konteks 

pendidikan di Arab. Kajian itu dilatari kemunculan kasus-kasus mutakhir yang 

semakin membingungkan otoritas pengetahuan ilmiah dan kepercayaan agama. 

Hal itu mengindikasikan perlunya mengatasi polemik sains dan agama di wilayah 

pendidikan. 

 Para pendidik seringkali dihadapkan dengan pertanyaan problematis 

ketika mengajarkan materi (mis. Astronomi/kosmologi, evolusi biologis, dll). Apa 

yang harus dilakukan oleh pendidik? Memberitahu siswa bahwa keyakinan 

mereka salah (seperti dalam kasus teori kreasionisme) atau bahwa ide-ide berbasis 

agama tidak perlu dibahas di kelas pembelajaran sains? Persoalan ini ibarat buah 

simalakama: jika pendidik menegaskan jika keyakinan peserta didik salah atau 

bahkan menghindari untuk membahas pasal tersebut, tentu bukanlah pendekatan 

pendidikan yang konstruktif dan memuaskan. Pada saat yang sama, kalau peserta 

didik dibiarkan berada dalam kebingungan dalam menghadapi problem itu, juga 

merupakan tindakan berbahaya dan tidak dapat diterima.  

Maka, Nidhal Guessoum (2018) menawarkan solusi pedagogis untuk 

masalah ini. Pertama, menyajikan pandangan NOMA (Non-Overlapping 

Magisteria) kepada peserta didik. NOMA adalah sebuah konsep yang 

dikemukakan oleh Stephen Jay Gould yang menyatakan bahwa sains dan agama 

masing-masing memiliki ranah yang berbeda: sains berkecimpung dengan fakta, 

sementara agama berpusat pada nilai-nilai. Dengan prinsip NOMA ini Nidhal 

Guessoum (2018) mengajukan tesis bahwa agama, sains modern, dan filsafat tidak 

akan pernah bertentangan satu dengan yang lainnya karena ketiganya adalah 

“saudara sepersusuan” (bosom sister). Argumen tersebut juga dialasi pandangan 

Ibn Rusyd bahwa ajaran agama, filsafat, dan sains adalah selaras, tidak 

kontradiktif.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sains
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Nalar keselarasan antara sains, agama, dan filsafat didasarkan pada tinjauan 

aspek sumber, tujuan, dan isi. Pada aspek sumber, bahwa agama, sains, dan 

filsafat bersumber dari “mata air” yang sama dan satu. “Mata air” itu merupakan 

salah satu manifestasi Tuhan. Agama berasal dari wahyu, filsafat dari akal, dan 

sains dari alam. Wahyu dalam bentuknya yang paling sederhana sering dihayati 

sebagai ayat qawliyah Tuhan. Alam semesta beserta isinya ialah representasi ayat 

qawniyah Tuhan. Sedangkan, akal merupakan piranti lunak karunia dari Tuhan 

untuk menaja kekuasaan Tuhan lewat ayat qauliyah dan kauniyah-Nya. Dengan 

demikian, segala sesuatu yang berasal dari “rahim” yang sama dan satu tidak 

mungkin saling bertentangan; sebaliknya, mestinya sinergid. Pada aspek tujuan, 

kendati bahasa yang digunakan berbeda, wilayah kajian berlainan, tetapi 

hakikatnya tujuan yang ingin dicapai satu: baik agama, sains, maupun filsafat 

sama-sama ingin menggapai kebenaran puncak, kebenaran hakiki, kebenaran 

tertinggi, yaitu Tuhan. Dari aspek konten, keserasian antara sains, agama, dan 

filsafat dapat dipahami dari argumentasi berikut. Sangat banyak ayat Al-Qur‟an 

yang memerintahkan (bahkan menantang) manusia untuk berpikir kritis dan 

meneliti jagat raya. Dua perintah Tuhan tersebut sejatinya aktivitas dasar 

berfilsafat dan kegiatan ilmiah. Berpikir kritis menghasilkan filsafat, sedangkan 

meneliti jagat raya menghasilkan sains. 

Kedua, merancang semacam „benang merah‟, di mana topik di 

persimpangan sains dan agama (mis. topik asal mula kehidupan dan masalah 

etika) dibahas dengan cara interdisipliner atau multidisiplin; dll. Ketiga, 

menyarankan pendekatan "harmonisasi" sains-agama yang dipercayai dapat 

membantu menyelesaikan ketegangan hubungan antara sains dan agama baik di 

tingkat filosofis dan di tingkat praksis. 

Beberapa catatan Nidhal Guessoum menerangkan bahwa baru-baru ini 

muncul beberapa isu menarik ihwal sains dan agaman. Pada bulan April dan Juli 

2017, Zaghloul El-Naggar, seorang mantan profesor geologi, ketika memberikan 

kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Fes, Maroko, dan di 

Asosiasi Insinyur Yordania di Amman, mengulangi apa yang telah ia terbitkan 

dan tegaskan selama bertahun-tahun, yaitu bahwa Al-Quran sejatinya berisi 

banyak kebenaran ilmiah, fakta, dan teori yang dicapai sains pada abad ke-20 dan 
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ke-21. Namun, pernyatan itu memicu bentrokan antara pendukung dan penentang 

gagasannya.  

Pada Maret 2017 sebuah skandal besar mengguncang dunia ilmiah dan 

pendidikan Tunisia dan Arab: seorang mahasiswa PhD mengajukan tesis yang 

menyatakan bahwa Bumi itu datar, tidak bergerak, dan masih muda (berusia 

hanya 13.500 tahun), dan menjadi pusat alam semesta. Mahasiswa tersebut secara 

eksplisit juga menolak hukum-hukum fisika Newton dan Einstein, teori astronomi 

Copernicus dan Kepler, teori kosmologi Big Bang, model-model utama aktivitas 

atmosfer dan geologi, dan sebagian besar klimatologi modern. Keberanian 

mahasiswa tersebut ternyata terinspirasi oleh ide-ide keagamaan, penafsiran 

literalistik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan pernyataan Nabi. Hal ini tampak dari 

kesimpulan tesis yang menuliskan hal-hal, misalnya, “menggunakan argumen 

fisika dan agama”, “mengusulkan kinematik baru pendekatan yang sesuai dengan 

ayat-ayat Al-Qur'an", dan "model geosentris, sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an 

dan pernyataan Nabi kita.” 

Pada Februari 2015, seorang ulama Saudi memberi ceramah di UEA dan 

kemudian ia menjawab pertanyaan tentang gerakan Bumi dan Matahari. Sang 

ulama tidak hanya bersikeras bahwa Bumi tidak berputar, baik di sekelilingnya 

maupun di sekitar Matahari. Bahkan, ia menyajikan "bukti" religius dan ilmiah 

untuk mendukung pandangannya. Kala itu sang ulama berbicara kepada 

sekelompok anak muda, banyak di antara mereka mahasiswa.  

Gema pro-kontra baik lewat media sosial dan reaksi dari masyarakat umum 

atas pandangan tersebut, cukup banyak, termasuk di kalangan mahasiswa yang 

berpendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya gagal mendidik 

masyarakat, kita juga gagal mendidik para peserta didik kita. Hal yang paling 

terang adalah pendidik gagal untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan 

bagaimana membedakan antara pengetahuan ilmiah (fakta, model, teori, dll.) dan 

pengetahuan agama (apa arti ayat suci dan apa yang ingin mereka ajarkan kepada 

kita). Selain itu, Nidhal Guessoum percaya bahwa dunia Arab-Muslim akan terus 

menderita krisis pendidikan dan budaya, yang dipicu oleh kurangnya pemahaman 

sains, sampai negara itu benar-benar mencerna berbagai metodologi sains dan 

agama, tanpa mengurangi nilainya masing-masing. 
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Orang memiliki kepercayaan yang perlahan-lahan terbentuk dan mengkristal 

dari berbagai pengalaman pendidikan dan kehidupan. Kepercayaan itu mungkin 

berasal dari prinsip-prinsip agama (mis., ada pencipta; kita manusia adalah 

makhluk istimewa yang ditempatkan di Bumi untuk suatu tujuan; kita memiliki 

dimensi spiritual dan aktivitas; ada wahyu ilahi dan buku-buku suci; dll.) atau 

filosofi lain (humanisme, kesetaraan, kepedulian terhadap alam, dll.). Keyakinan 

semacam itu diturunkan (sering dengan modifikasi) kepada anak-anak, yang 

kemudian menggunakannya sebagai prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan, 

dan mungkin mereka mencoba menerapkannya pada lingkungan sosial dan 

pendidikan mereka. Ini kemudian mempengaruhi proses pembelajaran, karena 

guru dan siswa membawa pola pikir, nilai-nilai mereka sendiri, dan pandangan 

dunia ke dalam kelas. Beberapa penelitian telah menunjukkan faktor kepercayaan 

ini menjadi salah satu yang paling penting dalam pendidikan sains (Calderhead, 

1996; Roth & Alexander, 1997; Stolberg, 2007; Mansour 2008; Reiss, 2009; 

Southerland & Scharmann, 2013; dalam Nidhal Guessoum, 2018) 

Baru-baru ini Nasser Mansour (2008, 2011) menungkap pandangan 75 guru 

sains sekolah menengah Mesir tentang masalah sains, agama, dan pendidikan. 

Apakah konsepsi keagamaan pendidik memengaruhi cara pendidik mengajar 

sains? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengajarkan hubungan 

antara sains dan agama: pendidik agama atau pendidik sains? Apakah pendidik 

merasa percaya diri atau justru khawatir ketika mengajarkan masalah sains/agama 

(misalnya, kloning, evolusi, penciptaan)? Dan bagaimana pendidik mengajarkan 

topik-topik ini tersebut? 

Mengadopsi taksonomi Barbour untuk relasi sains-agama (integrasi, dialog, 

independen, atau konflik), Mansour menemukan bahwa 61% guru menerapkan 

model integrasi, 19% mengadopsi pendekatan dialog, 13% melihat hubungan 

melalui kacamata independensi, dan kurang dari 7% melihat konflik di antara 

keduanya. Yang menarik, 53% menempatkan tanggung jawab untuk mengatasi 

masalah sains-agama di pundak guru sains, 20% menyerahkannya kepada guru 

agama, dan 27% melihatnya sebagai tanggung jawab ganda. 

Sementara itu, 60% dari mereka menyatakan "tidak percaya diri" dalam 

membahas topik sains-agama. Di belahan lain, 40% dari mereka menyatakan 



 24 

sikap negatif terhadap "sains non-Muslim" karena "keprihatinan tentang etika dan 

nilai-nilai sains." Selain itu, “beberapa guru tidak hanya menganggap pandangan 

naif tentang hakikat sains, tetapi juga pandangan naif tentang perspektif Islam 

tentang sains dan penyelidikan ilmiah. Mereka berpendapat bahwa sains adalah 

fenomena yang selalu berubah dan bahwa asumsi dan prediksi ilmuwan mungkin 

salah, sedangkan ajaran Islam adalah abadi dan tidak tunduk pada kesalahan 

manusia. Tujuan dari melakukan penelitian dalam sains, mereka berpendapat, 

adalah untuk memvalidasi Al-Qur'an atau membangun kebenaran Al-Qur'an. 

Penelitian ini jelas menunjukkan pentingnya memiliki guru yang memiliki 

pemahaman yang jelas tentang hakikat sains dan hakikat agama. 

Dalam semua kasus seperti itu, peserta didik dan pendidik hanya mencoba 

untuk membangun gambaran yang koheren tentang dunia yang memadukan 

pandangan agama atau budaya yang sebelumnya diperoleh dengan pengetahuan 

ilmiah yang baru diterima. Dalam upaya melakukan itu, siswa kadang-kadang 

menutup diri pada sains, kadang-kadang mereka tiba-tiba membalikkan 

pandangan dunia mereka. 

Komunitas pendidikan sains baru-baru ini menyadari pentingnya masalah 

ini, karena beberapa alasan. Wolff-Michael Roth (2010) menceritakan bagaimana 

makalahnya pada 1997 dengan Todd Alexander (Roth & Alexander 1997), yang 

membahas “interaksi ilmiah dan wacana keagamaan di kelas fisika, dianggap 

terlalu sensitif. Sekarang, bagaimanapun, telah dipahami dan diterima dengan baik 

bahwa pembelajaran peserta didik tidak terjadi pada ruang hampa atau pada papan 

tulis kosong; latar belakang budaya dan kepercayaan siswa adalah faktor penting 

dalam proses pembelajaran secara keseluruhan dan dalam membentuk 

pemahaman sains seseorang (metodologi, teori, hasil, fakta) pada khususnya. 

Memang, sejauh mana sifat sains akan dipahami tergantung tidak hanya pada 

kurikulum dan metode pengajaran tetapi juga dan mungkin lebih pada navigasi 

peserta didik dan pendidik yang benar dari aliran yang saling berinteraksi, alasan, 

kepercayaan, percobaan, pemikiran kritis, dll (Nidhal Guessoum, 2018). 

Rana Dajani (2015), seorang profesor biologi molekuler yang mengajarkan 

evolusi di lingkungan Muslim, telah mengadopsi pedagogi yang sepenuhnya 

mengakui kekuatiran siswa sebelumnya dan resistensi terhadap subjek. Dengan 
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secara terbuka mendiskusikan semua ide di dalam kelas, ia setidaknya dapat 

menjernihkan kesalahpahaman siswa tentang teori dan menjelaskan prinsip-

prinsip metodologis penting yang berperan dalam subjek. Demikian pula, P. 

Lynne Honey, seorang profesor psikologi, baru-baru ini menerbitkan "Mengapa 

saya mengajarkan kontroversi: menggunakan kreasionisme untuk mengajarkan 

pemikiran kritis" (Honey, 2015). Memang, melihat peningkatan minat peserta 

didik baru-baru ini dalam mendiskusikan teori penciptaan dan desain cerdas 

(karena liputan media tentang peristiwa seperti percobaan Dover 1), dia bertanya-

tanya “apakah mengabaikan pandangan supernatural memungkinkan mereka 

untuk tetap menjadi 'alternatif' yang layak untuk hipotesis ilmiah, dalam benak 

peserta didik? 

Sebagai profesor psikologi, dia tertarik untuk membahas metode ilmiah dan 

kesalahan kognitif yang terkait dengan pandangan non-sains. Menanggapi orang-

orang dalam komunitas sains dan pendidikan sains yang takut bahwa membahas 

pandangan agama dan pseudo-ilmiah di kelas sains dapat meningkatkan status 

mereka dan meningkatkan kredibilitas mereka di antara siswa dan masyarakat, 

dan bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh kreasionis (Scott 2007), dia 

menunjukkan bahwa pendekatan pedagogiknya konsisten dengan model 'mengajar 

sebagai proses persuasif' (Alexander et al. 2002), di mana pandangan yang 

berbeda dibahas dan beberapa kemudian ditolak berdasarkan keterbatasan-

keterbatasannya. Dia juga menyamakan pendekatannya dengan vaksinasi terhadap 

argumen pseudo-ilmiah (Nidhal Guessoum, 2018). 

Kendati demikian, ada problem kompetensi yang terlibat dalam masalah ini: 

apakah guru sains cukup siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan konsep-konsep agama; apakah guru agama cukup 

berpengetahuan tentang sains, filosofi, dan teori serta hasilnya, untuk menjawab 

pertanyaan siswa semacam itu? Memang, kepada siapa peserta didik harus 

menjawab pertanyaan mereka; haruskah ada kursus "jembatan" khusus, seperti 

yang telah diusulkan (mis. Mimouni 2015)? Tidak perlu dikatakan lagi, 

membiarkan pandangan agama disuarakan di ruang kelas sains sangat sarat 

dengan bahaya: pandangan kreasionisme dapat menyelinap masuk dan 

menemukan tanah subur (Taşkın 2014), demikian juga untuk fundamentalisme 
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agama, sains palsu, yang mengklaim adanya bukti-bukti ilmiah dalam buku-buku 

suci, dll. Paling tidak, hal itu berisiko menyeret peserta didik dalam kebingungan 

atau pandangan kabur tentang batas antara sains obyektif dan keyakinan 

subyektif. Namun, seseorang tidak boleh mengabaikan pra-konsepsi siswa, yang 

telah berakar dalam pikiran mereka dari orang tua atau lingkungan sosial mereka 

dan yang sering datang dari pengetahuan agama (Nidhal Guessoum, 2018). 

Para pendidik harus dengan cermat mengeksplorasi isu-isu seperti: di mana 

peserta didik mendapatkan ide-ide mereka, apakah mereka berhubungan dengan 

alam fisik atau metafisik, berapa banyak bukti (sejarah, ilmiah, dll.) Yang dimiliki 

seseorang tentang 'fakta' ini atau itu, metodologi apa yang tepat untuk setiap jenis 

'pengetahuan', bagaimana membedakan antara pernyataan ilmiah dan interpretasi 

filosofisnya, dll. Mengabaikan kepercayaan peserta didik, menurut pendapat saya 

dan banyak pendidik lainnya, bukan pendekatan yang konstruktif dan produktif 

untuk masalah percampuran ide-ide keagamaan dengan pengetahuan ilmiah. 

Terkait hakikat dan metodologi sains dan agama, perlu dipahamai, keduanya 

mungkin merupakan dua cara utama untuk melihat dunia tempat kita hidup. 

Sederhananya, sains menjelaskan bagaimana dunia (fisik) bekerja; Agama 

mendedahkan filosofi kehidupan dan keberadaan, makna dan tujuannya. Jika kita 

dapat dengan jelas mendefinisikan dan memahami hakikat dan metodologi 

masing-masing, maka merajut keduanya untuk bersentuhan dan membangun 

gambaran keseluruhan yang koheren menjadi layak dan, saya katakan, perlu, 

bahkan bagi mereka yang tidak menganggap agama sebagai hal yang penting 

untuk diri mereka sendiri—tetapi mungkin melihat relevansinya dan dampaknya 

terhadap masyarakat lebih luas. 

Di sinilah kami para pendidik sains, dan sebagian besar terutama mereka 

yang membangun kurikulum sains dan program pelatihan guru pra-jabatan, 

sebagian besar telah gagal. Sayangnya, guru sains tidak selalu sepenuhnya dan 

jelas memahami hakikat sains dan bagaimana dan di mana ia membedakan dirinya 

dari agama tanpa harus menentangnya. Dan juga dan bahkan lebih dari itu, 

pendidik agama tidak selalu memahami sifat agama, bagaimana agama berbeda 

dari sains, dan di mana batas masing-masing terletak. Ini khususnya benar di 
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dunia Arab-Muslim, tetapi -saya kira-juga benar, pada tingkat yang berbeda-beda, 

di bagian lain dunia (Nidhal Guessoum, 2018). 

Di sisi lain, seseorang menemukan peserta didik membawa beberapa 

kesalahpahaman esensial tentang sains, termasuk: memandang teori-teori ilmiah 

hanya sebagai dugaan/ spekulasi/proposisi; ini sering berasal dari kesalahpahaman 

yang serius tentang istilah "teori" atau bahkan hipotesis. Percaya bahwa tidak 

hanya dapat "sains nyata/mendalam" membuktikan Tuhan, tetapi tujuan yang 

benar untuk penelitian ilmiah harus menemukan Tuhan dan menunjukkan 

kemuliaan-Nya. Pandangan sains ini, sebagaimana ditemukan oleh Mansour 

(2011), juga sering dipegang oleh pendidik sains dengan keyakinan agama (Islam) 

yang kuat. 

Rumitnya menelaah sifat-sifat Al-Quran dengan ilmu, kerapkali menjadikan 

peserta didik Muslim (menjadi mangsa fenomena populis yang disebutkan di atas 

"mukjizat ilmiah dari Al-Qur'an"), bukannya melihat kitab suci mereka sebagai 

pendorong untuk merenungkan dan merenungkan alam/ciptaan dan untuk 

mengekstraksi pengetahuan melalui proses eksplorasi dan penelitian, secara luas 

percaya bahwa banyak informasi ilmiah spesifik dapat ditemukan dalam buku itu 

sendiri.  

Nidhal Guessoum (2018) berasumsi bahwa sesama pendidik akan setuju 

bahwa mengklarifikasi kodrat sains dan agama (filosofi dan metodologi mereka) 

adalah tujuan pendidikan yang penting, jadi pertanyaannya kemudian: apa yang 

seharusnya dilakukan seseorang untuk merumuskan tujuan pendidikan dan 

bagaimana memastikan bahwa tujuan pendidikan dasar ditegakkan dan tidak 

terjadi pengalihan? 

Selanjutnya, pendekatan apa yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

tentang bumi, kehidupan, dan manusia; keanekaragaman hayati; rekayasa 

genetika; dll), dan dengan asumsi bahwa tidak ada hambatan hukum untuk 

membahas topik-topik semacam itu di kelas? Ada beberapa prinsip yang harus 

dijalankan seseorang untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak terlepas dari 

tujuan yang dimaksudkan: Pertama dan terutama, hakikat sains harus 

didefinisikan dengan benar dan dipertahankan setiap saat. Pendidik dan peserta 

didik tidak bisa dibiarkan mendistorsi sains atau membahayakan metodologinya 
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untuk “menyesuaikan” pengetahuan ilmiah yang mapan dengan ide-ide 

keagamaan. Kedua, guru harus menggarisbawahi dan menegaskan kepada peserta 

didik tentang apa yang telah mapan dalam sains dan apa yang masih belum 

terbukti atau saat ini sedang diteliti dan diperdebatkan di antara para ilmuwan. 

Sebagai contoh, umur alam semesta dan bumi adalah fakta dan tidak terbuka 

untuk penerimaan atau penolakan, tidak seperti (sejauh ini) hipotesis multiversi. 

Ketiga, dan yang sangat penting, apa pun pandangan dunia yang dibawa oleh para 

pendidik, mereka harus selalu tidak hanya melakukan yang terbaik untuk tetap 

netral, tetapi juga menjelaskan dan menjunjung tinggi netralitas sains berhadapan 

dengan pandangan dunia. Dengan kata lain, meskipun ilmu pengetahuan 

mengadopsi metodologi naturalistik (semua fenomena fisik harus dijelaskan 

hanya dengan menggunakan penyebab alami), itu tidak menyiratkan bahwa Tuhan 

tidak ada atau bahwa dunia tidak memiliki tujuan atau rencana di belakangnya; 

prinsip ini hanya menyatakan pertanyaan filosofis semacam itu (keberadaan 

Tuhan, tujuan keberadaan, dll.) berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan dan 

membiarkannya terbuka untuk berbagai kemungkinan interpretasi, teistik, 

agnostik, atau ateis. 

Adapun pendekatan spesifik yang dapat diadopsi dan diterapkan dalam 

mengajarkan relasi sains dan agama di lingkungan pendidikan dapat dibagi 

menjadi tiga kerangka kerja umum: 

1. Dari pemikir Islam, Jamal Mimouni (2015) menyatakan “tentu saja 

percampuran ilmu dengan agama adalah upaya yang tidak boleh dilakukan, 

karena tidak ada manfaatnya bagi kedua pihak. Yang kami maksudkan dengan 

ini adalah gangguan pertimbangan teologis [pada] penjelasan naturalistik. 

Lantas bagaimana menangani topik yang muncul dalam pembelajaran sains 

tetapi sangat terkait dengan agama dan/atau budaya dan pandangan dunia 

siswa. Selain itu, memperlakukan dua domain dalam pemisahan total 

bukankah tidak memberikan siswa kesempatan untuk membandingkan dan 

membedakan sifat agama dan sains yang berbeda, metodologi mereka, dan 

pendekatan mereka terhadap klaim kebenaran? (Reiss, 2008). 

2. NOMA tidak sepenuhnya dapat diterapkan di semua area pendidikan. Hal ini 

penting dipahami karena perlu pemahaman yang cermat tentang hakikat 
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agama dan sains, masing-masing bidang penerapannya, dan perlunya bagi 

setiap orang untuk membedakannya. Tetapi yang lebih penting, akan selalu 

ada beberapa bidang kognisi dan perilaku manusia di mana keduanya 

tampaknya berlaku, seperti etika, filsafat, dan pandangan dunia. Tentu saja 

disepakati bahwa daerah-daerah tertentu akan tetap menjadi satu-satunya 

wilayah "yurisdiksi" baik sains atau agama. 

3. Pendekatan SOMA (Softly Overlapping Magisteria), yang dciptakan dengan 

hati-hati (Guessoum 2012) berlawanan dengan pendekatan NOMA. Memang, 

tidak mungkin untuk mengesampingkan pendidikan dan pola pikir agama 

peserta didik ketika berhadapan dengan ide-ide ilmiah, fakta, model, atau 

teori. Jadi, menyuruh mereka untuk memisahkan kedua bidang tidak bisa 

menjadi pendekatan yang memuaskan secara pendidikan; pada kenyataannya, 

itu hanya akan membiarkan prasangka-prasangka itu tidak terjawab--untuk 

kemudian dengan senang hati diambil oleh para pengkhotbah. Jadi, kebutuhan 

akan rekonsiliasi dan harmonisasi sains-agama menjadi kian mendesak. Lebih 

jauh lagi, umat Islam kerapkali sulit untuk memahami "pemisahan" domain 

apa pun, yang secara luas percaya (secara keliru) bahwa Islam adalah sistem 

yang lengkap, yang mencakup setiap aspek kehidupan. Itulah sebabnya 

"sekularisme" sering sangat ditentang dalam budaya Muslim, menganggapnya 

hanya sebagai upaya untuk mengecualikan atau menekan agama dalam 

berbagai bidang kegiatan masyarakat (peradilan, pendidikan, dll.) 

Salah satu contoh bagaimana ide-ide keagamaan dapat disentuh dalam 

pembelajaran sains disediakan oleh Shipman et al. (2002), di mana pembelajaran 

astronomi mengangkat beberapa ide keagamaan, yang tanpa menganjurkan sudut 

pandang tertentu, tetapi hanya mengakui bahwa sejumlah topik astronomi 

memunculkan beberapa masalah agama atau pandangan dunia dan bahwa 

mungkin ada diskusi dan berbagai perspektif berbeda tentang masalah itu. 

Pendekatan “jembatan pembelajaran” (Mimouni 2015), di mana topik di 

persimpangan sains dan agama (misalnya topik asal dan masalah etika) dibahas 

dalam cara interdisipliner atau multidisiplin, baik oleh profesor dengan 

kompetensi atau oleh tim yang membawa beragam dan saling melengkapi 

keahlian dan perspektif. 
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Dalam dua pendekatan terakhir (SOMA dan benang berah), pedoman yang 

jelas harus diberikan kepada para guru, dan beberapa pelatihan (atau lokakarya) 

akan sangat berguna dan bahkan perlu untuk menunjukkan kepada guru 

bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi dan bagaimana mengatasi berbagai 

jenis pertanyaan dan sikap dari siswa. Secara khusus, guru perlu dilatih untuk 

mengenali metodologi yang paling tepat untuk setiap jenis pertanyaan, yaitu bukti 

empiris dan kekokohan teori tertentu, banyaknya pandangan agama tentang topik 

tertentu, pemikiran kritis, dll. Guru dan siswa juga harus didorong untuk melihat 

masalah dari berbagai perspektif sosiologis dan historis: bagaimana pandangan 

manusia (dan ilmuwan dan teolog) telah berkembang pada berbagai masalah. 

Kajian dan debat selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa agama 

merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan tidak hanya dalam pendidikan 

pada umumnya, tetapi juga dalam pendidikan sains. Memang, cara pendidik dan 

peserta didik berinteraksi dengan kurikulum sains, bagaimana mereka memahami 

hakikat dan metodologi sains, bertentangan dengan cara mereka memandang 

metodologi disiplin ilmu lainnya (agama, politik, media, dll.). Hal itu, sangat 

kuat—walaupun secara implisit—dipengaruhi oleh latar belakang dan pola pikir 

agama pendidik dan peserta didik. 

Cara mengatasi masalah ini jauh dari jelas, tetapi pentingnya mengatasinya 

tidak dapat dilebih-lebihkan. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa pendidik 

tidak selalu merupakan pemancar pengetahuan ilmiah yang objektif dan netral, 

dan tentu saja bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong dan penerima yang 

pasif dan menyerap sepenuhnya. Kedua, kita perlu mempertimbangkan dan 

merancang cara-cara yang konstruktif dan efektif untuk menangani kepercayaan 

siswa dalam proses pendidikan. Kita tidak bisa menghindari mengajar topik-topik 

yang mempersinggungkan sains dan agama, sebaliknya mengangkat topik itu 

justru memiliki sejumlah keunggulan: a) ia memberi tahu siswa bahwa belajar 

adalah proses yang terbuka dan toleran; tidak ada yang salah; b) memberi 

pendidik kesempatan untuk mengklarifikasi hakikat sains dan metodologinya 

(bukti empiris, kepalsuan, dll.); c) diskusi semacam itu dapat menjadi cara yang 

bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran kritis pada pendidik dan untuk 
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membekali mereka dengan argumen untuk mempertahankan diri dari pandangan 

semu dan anti-sains (Reiss 2008, Honey 2015). 

D. Model-Model Integrasi Sains dan Agama 

Perlu dipahami, merumuskan model-model integrasi keilmuan secara 

konsepsional dan praksis memang tidak mudah. Kendalanya ada pada 

kemunculan berbagai varian ide dan gagasan integrasi keilmuan secara sporadis 

baik konteks tempatnya, waktunya, maupun argumen yang melatarbelakanginya. 

Faktor yang terkait dengan gagasan ini juga tidak tunggal. Ada beberapa 

faktor yang terkait dengannya, yakni sejarah tentang pasang-surut hubungan sains 

dengan agama, kuatnya tekanan dari kelompok ilmuwan yang menolak doktrin 

"bebas nilai"-nya sains, krisis yang diakibatkan oleh sains dan teknologi dan 

ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu dan teknologi (Nur Jamal, 2017). 

Dari sejumlah faktor yang mendorong munculnya gagasan integrasi 

keilmuan tersebut, secara umum model integrasi keilmuan dapat dikelompokkan 

ke dalam model-model berikut ini: 

1. Model IFIAS  

Model integrasi keilmuan IFIAS (International Federation of Institutes of 

Advance Study) muncul pertama kali dalam sebuah seminar tentang "Knowledge 

and Values", yang diselenggarakan di Stickholm pada September 1984. Model 

yang dihasilkan dalam seminar itu dirumuskan dalam gambar skema berikut ini:  
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Skema di atas kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:  Iman kepada 

Sang Pencipta membuat ilmuwan Muslim lebih sadar akan segala aktivitasnya. 

Mereka bertanggungjawab atas perilakunya dengan menempatkan akal di bawah 

otoritas Tuhan. Karena itu, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara sarana dan 

tujuan sains. Keduanya tunduk pada tolok ukur etika dan nilai keimanan. Ia harus 

mengikuti prinsip bahwa sebagai ilmuwan yang harus mempertanggungjawabkan 

seluruh aktivitasnya pada Tuhan, maka ia harus menunaikan fungsi sosial sains 

untuk melayani masyarakat, dan dalam waktu yang bersamaan melindungi dan 

meningkatkan institusi etika dan moralnya. Dengan demikian, pendekatan Islam 

pada sains dibangun di atas landasan moral dan etika yang absolut dengan sebuah 

bangunan yang dinamis berdiri di atasnya. Akal dan objektivitas dianjurkan dalam 

rangka menggali ilmu pengetahuan ilmiah, di samping menempatkan upaya 

intelektual dalam batas-batas etika dan nilai-nilai Islam.  

Anjuran nilai-nilai Islam abadi seperti khilafa, ibadah, dan adl adalah aspek 

subjektif sains Islam. Emosi, penyimpangan, dan prasangka manusia harus 

disingkirkan menuju jalan tujuan mulia tersebut melalui penelitian ilmiah. 

Objektivitas lembaga sains itu berperan melalui metode dan prosedur penelitian 

yang dimanfaatkan guna mendorong formulasi bebas, pengujian dan analisis 

hipotesis, modifikasi, dan pengujian kembali teori-teori itu jika mungkin. Karena 

sains menggambarkan dan rnenjabarkan aspek realitas yang sangat terbatas, ia 

dipergunakan untuk mengingatkan kita akan keterbatasan dan kelemahan 

kapasitas manusia. Al-Qur‟an juga mengingatkan kita agar sadar pada 

keterbatasan kita sebelum terpesona oleh keberhasilan penemuan-penemuan sains 

dan hasil-hasil penelitian ilmiah.  

2. Model Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)  

Model yang dikembangkan oleh Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) 

muncul pertama kali pada Mei 1977 dan merupakan satu usaha yang penting 

dalam kegiatan integrasi keilmuan Islam di Malaysia karena untuk pertamanya, 

para ilmuwan Muslim di Malaysia bergabung untuk, antara lain, menghidupkan 

tradisi keilmuan yang berdasarkan pada ajaran Kitab suci al-Qur‟an. Tradisi 

keilmuan yang dikembangkan melalui model ASASI ini pandangan bahwa ilmu 

tidak terpisah dari prinsip-prinsip Islam. Model ASASI ingin mendukung dan 
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mendorong pelibatan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam kegiatan penelitian 

ilmiah; menggalakkan kajian keilmuan di kalangan masyarakat; dan menjadikan 

Al-Qur‟an sebagai sumber inspirasi dan petunjuk serta rujukan dalam kegiatan 

kegiatan keilmuan. 

ASASI mendukung cita-cita untuk mengembalikan bahasa Arab, selaku 

bahasa Al-Qur‟an, kepada kedudukannya yang hak dan asli sebagai bahasa ilmu 

bagi seluruh Dunia Islam, dan berusaha menyatukan ilmuwan-ilmuwan Muslim 

ke arah memajukan masyarakat Islam dalam bidang sains dan teknologi.  

3. Model Islamic Worldview  

 Model ini berangkat dari pandangan bahwa pandangan dunia Islam (Islamic 

worldview) merupakan dasar bagi epistemologi keilmuan Islam secara 

menyeluruh dan integral. Dua pemikir Muslim ini menggagas dan 

mengembangkan model ini adalah Alparslan Acikgenc, Guru Besar Filsafat pada 

Fatih University, Istanbul Turki. Ia mengembangkan empat pandangan dunia 

Islam sebagai kerangka komprehensif keilmuan Islam, yaitu: iman sebagai dasar 

struktur dunia (world structure,iman), ilmu sebagai struktur pengetahuan 

(knowledge structure, al-'ilm), fiqih sebagai struktur nilai (value structure, al-

fiqh); dan kekhalifahan sebagai struktur manusia (human structure, khalîfah).  

4. Struktur Pengetahuan Islam 

Model Struktur Pengetahuan Islam (SPI) banyak dibahas dalam berbagai 

tulisan Osman Bakar, Professor of Philosophy of Science pada University of 

Malaya. Dalam mengembangkan model ini, Osman Bakar berangkat dari 

kenyataan bahwa ilmu secara sistematik telah diorganisasikan dalam berbagai 

disiplin akademik. Bagi Osman Bakar, membangun SPI sebagai bagian dari upaya 

mengembangkan hubungan yang komprehensif antara ilmu dan agama, hanya 

mungkin dilakukan jika umat Islam mengakui kenyataan bahwa pengetahuan 

(knowledge) secara sistematik telah diorganisasikan dan dibagi ke dalam sejumlah 

disiplin akademik.  

Osman Bakar mengembangkan empat komponen yang ia sebut sebagai 

struktur pengetahuan teoretis (the theoretical structure of science). Keempat 

struktur pengetahuan itu adalah: komponen pertama berkenaan dengan apa yang 

disebut dengan subjek dan objek matter ilmu yang membangun tubuh 
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pengetahuan dalam bentuk konsep (concepts), fakta (facts, data), teori (theories), 

dan hukum atau kaidah ilmu (laws), serta hubungan logis yang ada padanya, 

komponen kedua terdiri dari premis-premis dan asumsi-asumsi dasar yang 

menjadi dasar epistemologi keilmuan, komponen ketiga berkenaan dengan 

metode-metode pengembangan ilmu dan komponen terakhir berkenaan dengan 

tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu.  

5. Model Bucaillisme 

Model ini menggunakan nama salah seorang ahli medis Perancis, Maurice 

Bucaille, yang pernah menggegerkan dunia Islam ketika menulis suatu buku yang 

berjudul "La Bible, le Coran et la Science”, yang juga telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Model ini bertujuan mencari kesesuaian penemuan 

ilmiah dengan ayat Al-Qur‟an. Model ini banyak mendapat kritik, lantaran 

penemuan ilmiah tidak dapat dijamin tidak akan mengalami perubahan di masa 

depan. Menganggap Al-Qur‟an  sesuai dengan sesuatu yang masih bisa berubah 

berarti menganggap Al-Qur‟an juga bisa berubah. 

6. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Filsafat Klasik  

Model Integrasi Keilmuan Berbasis Filsafat Klasik berusaha menggali 

warisan filsafat Islam klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam 

gagasan model ini adalah Seyyed Hossein Nasr. Menurut Seyyed Hossein Nasr 

pemikir Muslim klasik berusaha memasukkan Tauhid ke dalam skema teori 

mereka. Prinsip Tauhid, yaitu Kesatuan Tuhan dijadikan sebagai prinsip kesatuan 

alam tabi'i. Para pendukung model ini juga yakin bahwa alam tabi'i hanyalah 

merupakan tanda atau ayat bagi adanya wujud dan kebenaran yang mutlak. Hanya 

Allah-lah kebenaran sebenar-benarnya, dan alam tabi'i ini hanyalah merupakan 

wilayah kebenaran terbawah. 

7. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Tasawuf  

Pemikir yang terkenal sebagai penggagas integrasi keilmuan Islam yang 

dianggap bertitik tolak dari tasawwuf ialah Syed Muhammad Naquib al-Attas, 

yang kemudian ia istilahkan dengan konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

(Islamization of Knowledge). Gagasan ini pertama kali muncul pada saat 

konferendi Makkah, di mana pada saat itu, Al-Attas menghimbau dan 

menjelaskan gagasan "Islamisasi Ilmu Pengetahuan". Identifikasinya yang 
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meyakinkan dan sistematis mengenai krisis epistemologi umat Islam sekaligus 

formulasi jawabannya dalam bentuk Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini yang 

secara filosofis berkaitan, benar-benar merupakan prestasi inovatif dalam 

pemikiran Islam modern. Formulasi awal dan sistematis ini merupakan bagian 

integral dan konsepsinya mengenai pendidikan dan universitas Islam serta 

kandungan dan metode umumnya. Karena kebaruan ide-ide yang dipresentasikan 

dalam kertas kerjanya di Makkah, tema-tema gagasan ini diulas kembali dan 

dijelaskan panjang lebar pada Konferensi Dunia yang Kedua mengenai 

Pendidikan Umat Islam pada 1980 di Islamabad. Dalam karya-karyanya, dia 

mencoba menghubungkan deislamisasi dengan westernisasi, meskipun tidak 

secara keseluruhan. Dari situ, dia kemudian menghubungkan program Islamisasi 

ilmu pengetahuan masa kini dengan dewesternisasi. Predikat ilmu masa kini" 

sengaja digunakan sebab ilmu pengetahuan yang diperoleh umat Islam yang 

berasal dari kebudayaan dan peradaban pada masa lalu, seperti Yunani dan India, 

telah diislamkan. Gagasan awal dan saran-saran yang konkret ini, tak pelak lagi, 

mengundang pelbagai reaksi dan salah satunya dari almarhum Isma'il AlFaruqi 

dengan agenda Islamisasi Ilmu Pengetahuannya. 

8. Model Integrasi Keilmuan Berbasis Fiqh  

Model ini digagas oleh Al-marhum Ismail Raji al-Faruqi. Pada tahun 1982 

ia menulis sebuah buku berjudul Islamization of Knowledge: General Principles 

and Work Plan diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought, 

Washinton. Menjadikan Al-Faruqi sebagai penggagas model integrasi keilmuan 

berbasis fiqh memang tidak mudah, lebih-lebih karena ia termasuk pemikir 

Muslim pertama yang mencetuskan gagasan perlunya Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan. Masalahnya pemikiran integrasi keilmuan Islam Al-Faruqi tidak 

berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh Al-Biruni, Ibnu 

Sina, Al-Farabi dan lain, melainkan berangkat dari pemikiran ulama fiqh dalam 

menjadikan Al-Qur‟an dan As-sunnah sebagai puncak kebenaran. Kaidah fiqh 

ialah kaedah penentuan hukum fiqh dalam ibadah yang dirumuskan oleh para 

ahli fiqh Islam melalui deduksi Al-Qur‟an dan keseluruhan korpus al-Hadith. 
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Pendekatan ini sama sekali tidak menggunakan warisan sains Islam yang 

dipelopori oleh Ibn Sina, Al-Biruni dan sebagainya. Bagi al-Faruqi, “sains Islam” 

seperti itu tidak Islami karena tidak bersumber dari teks Al-Qur‟an dan Hadis.  

9. Model Kelompok Ijmali (Ijmali Group) 

Pendekatan Ijmali dipelopori oleh Ziauddin Sardar yang memimpin sebuah 

kelompok yang di namainya Kumpulan Ijmali (Ijmali Group). Menurut Ziauddin 

Sardar tujuan sains Islam bukan untuk mencari kebenaran akan tetapi melakukan 

penyelidikan sains menurut kehendak masyarakat Muslim berdasarkan etos Islam 

yang digali dari Al-Qur‟an. Sardar yakin bahwa sains adalah sarat nilai (value 

bounded) dan kegiatan sains lazim dijalankan dalam suasana pemikiran atau 

paradigma tertentu. Pandangan ini mengikuti konsep paradigma ilmu Thomas 

Kuhn. Sardar juga menggunakan konsep ‘adl dan zulm sebagai kriterium untuk   

dilaksanakan. Walaupun Sardar yakin dengan pendekatan Kuhn yang bukan 

hanya merujuk kepada sistem nilai saja, tetapi kebenaran sains itu sendiri, namun 

ia tidak langsung membicarakan kebenaran teori sains Barat itu sendiri. 

Pandangan Sardar ini seakan-akan menerima semua penemuan sains Barat 

modern dan hanya prihatin terhadap sistem nilai atau etos yang mendasari sains 

tersebut. Dengan menggunakan beberapa istilah dari Al-Qur‟an seperti Tawhîd, 

‘ibadah, khilafah, halal, haram, taqwa, ‘ilm dan istislah. Hampir senada dengan 

al-Faruqi, konsep-konsep yang dikemukakan oleh Sardar tidak merujuk pada 

tradisi sains Islam klasik. Bagi Sardar sains adalah "is a basic problem-solving 

tool of any civilization" (perangkat pemecahan masalah utama setiap peradaban). 

10. Model Kelompok Aligargh (Aligargh Group) 

Model ini dipelopori oleh Zaki Kirmani yang memimpin Kelompok 

Aligargh University, India. Model Kelompok Aligargh menyatakan bahwa sains 

Islam berkembang dalam suasana ‘ilm dan tasykir untuk menghasilkan gabungan 

ilmu dan etika. Pendek kata, sains Islam adalah sekaligus sains dan etika. Zaki 

Kirmani menetapkan model penelitian yang berdasarkan berdasarkan wahyu dan 

taqwa. Ia juga mengembangkan struktur sains Islam dengan menggunakan konsep 

paradigma Thomas Kuhn. Kirmani kemudian menggagas makroparadigma 

mutlak, mikroparadigma mutlak, dan paradigma bayangan.  
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Di kalangan pemikir Muslim Indonesia,  M. Amin Abullah mengembangkan 

Jaring laba-laba keilmuan sebagai kerangka konseptual integrasi keilmuan. Jaring 

laba-laba keilmuan tersebut diwujudkan dalam sebuah peta konsep yang 

menggambarkan bangunan keilmuan yang terbentuk dalam jaringan laba-laba. 

Peta konsep ini merupakan simpulan dari epistemologi keilmuan 

teoantroposentrik-integralistik yang mencoba memadukan antara wahyu, 

pemikiran, teori, dan isu-isu kontemporer. Pemikiran epistemologi ini tidak murni 

dari Amin Abdullah, melainkan diambil dari berbagai pemikiran sarjana 

sebelumnya, baik dari kalangan Islam maupun Barat. Pemikiran tentang keilmuan 

teoantroposentrik-integralistik dari Amin Abdullah diawali dari kritik internal 

terhadap pola pemikiran umat Islam Indonesia, khususnya di kalangan PTAI. 

Amin Abdullah menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu keislaman yang berkembang di 

PTAI masih bersifat fragmentaris, di mana masing-masing disiplin ilmu berdiri 

sendiri tanpa penjelasan bagaimana keterkaitannya dengan ilmu lain, terlebih lagi 

dengan isu-isu kontemporer.  

Kelemahan lain ditemukan pada pendekatan yang digunakan yang masih 

terbatas dengan epistemologi indikasi serta eksplikasi („ulûm al-bayân). 

Pendekatan ini cukup dominan sehingga melahirkan sikap keilmuan at-taqdis al-

fikr al-islamy (penyakralan pemikiran Islam). Keadaan ini amat tidak relevan 

dengan kebutuhan umat Islam di era posmodernisme, karena itu diperlukan upaya 

membangun epistemologi yang bersifat integratif-interkonektif. Epistemologi 

keilmuan teoantropo-sentrik-integralistik yang digagas oleh Amin Abdullah 

dimulai dari pengelompokan keilmuan yang dimulai dari Alquran dan Sunnah, 

kemudian „Ulûm al-Dîn, al-Fikr al-Islâmy, dan Dirâsah al-Islâmiyyah. Keempat 

kategori keilmuan Islam ini dipetakan Amin Abdullah ke dalam empat lingkar 

lapis peta konsep spider web. Pada setiap lingkar lapis dituliskan nama-nama 

disiplin ilmu sesuai dengan tingkatannya. Epistemologi ini memadukan seluruh 

disiplin ilmu sosial dan keagamaan, karena di sinilah letak maksud teoantropo-

sentrik-integralistik yang ditawarkan oleh Amin Abdullah. 

E. Bahan Diskusi 

1. Menurut pandangan Anda, bagaimana kondisi relasi-agama di Indonesia saat 

ini? 
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2. Buatlah sebuah analisis tentang kemungkinan-kemungkinan integrasi sains 

dan agama dalam pembelajaran sains! 

3. Buatlah sebuah analisis tentang model integrasi apa yang dinilai relevan untuk 

pembelajaran sains! 

4. Utarakan pandangan Anda tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor 

penyebab perlunya integrasi sains dan agama. 

5. Buatlah suatu telaah lapangan tentang bagaimana implementasi pembelajaran 

sains yang terintegrasi dengan agama! 
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 BAB II 

 SAINS DAN AGAMA 

 

 

A. Hakikat Sains dan Agama 

Istilah “Sains” umumnya diartikan dengan Ilmu Pengetahuan Alam yang 

berasal dari kata natural science. Natural bermakna alamiah atau berhubungan 

dengan alam; science artinya ilmu pengetahuan. Sehingga science secara harfiah 

berarti imu yang mempelajari mengenai alam atau mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam (Bundu, 2006). Di lain pihak, Chiappetta (2010) 

menerangkan beberapa definisi sains: a) Science as a Way of Thinking; IPA 

sebagai jalan berpikir meliputi kepercayaan, keingintahuan (academic curiosity), 

imajinasi, dan alasan. b) Science as a Way of Investigating; Aspek ini berupa cara 

melakukan investigasi: 1) observation (2) data collection (3) hypotesis (4) 

experiment (5) result and conclusion. c) Science as a body of knowledge; Disini 

sains dipahami sebagai antologi pengetahuan meliputi (1) Fakta, (2) Konsep, (3) 

Hukum dan prinsip, (4) Teori, (5) Model. d) Science and Interactions with 

Technology and Society; Menggambarkan relasi dan interaksi penting antara 

sains, teknlogi, dan masyarakat. Sekadar contoh kecil, banyak karya ilmiah yang 

dilahirkan oleh ilmuan yang dipengaruhi oleh masyarakat dan ketersediaan 

teknologi.  

Merangkum pendapat kedua ahli, Patta Bundu dan Chiappetta, dapat 

dipahami IPA adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai objek 

dan fenomena yang ada di alam. Pada hakikatnya IPA merupakan suatau jalan 

bagi peserta didik untuk berpikir dan melakukan investigasi terhadap fenomena 

ataupun objek yang ditemukan, selanjutnya peserta didik menemukan fakta dari 

investigasi yang dilakukan sehingga konsep dapat dikembangkan. Masyarakat dan 

teknologi berperan penting dalam kegiatan investigasi. 

Terkait dengan hakikat sains dan agama, sejatinya tidak bisa dibatasi dengan 

kaku. Sebab, hakikat sains dan agama telah mengalami pergeseran dari waktu ke 

waktu, dan dengan demikian, relasi antara sains dan agama juga berubah selama 

bertahun-tahun (Harrison 2015); memang, penggunaan kata tunggal, 'relasi', 

berisiko memberi kesan bahwa hanya ada satu cara di mana keduanya 

berinteraksi. Demikian pula, upaya untuk menciptakan atau mendefinisikan peran 
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atau ranah yang berbeda untuk sains dan agama menghasilkan diskusi yang hidup, 

kendati tidak mudah untuk menemukan jawaban. 

Hal itu pada gilirannya membantu untuk menunjukkan dua masalah utama 

yang menjadi dasar interaksi sains dan agama: pertama, berkaitan dengan 

pemahaman tentang realitas dan kedua, berkaitan dengan bukti dan otoritas. 

Kedua masalah pokok itu sebenarnya dapat dianalisis dan dikelola secara terpisah-

tetapi, namun perlu diingat, mengeksplorasi satu masalah sering kali 

menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan yang lain. 

Di seluruh belahan dunia, agama dianggap penting bagi banyak orang, 

termasuk kaum muda (dalam hal ini para peserta didik termasuk mahasiswa). 

Hasil survei yang dilakukan pada tahun 2011 di 24 negara menemukan bahwa 

73% responden di bawah usia 35 (94%) di negara-negara mayoritas Muslim dan 

66% di negara-negara mayoritas Kristen) mengatakan bahwa mereka memiliki 

agama/keyakinan dan menyatakan bahwa agama penting untuk kehidupan mereka 

(Ipsos MORI, 2011). Bagaimana soal kitab suci sebagai sumber otoritas? Di 

antara sebagian besar penganut agama, kitab suci agama mereka (Tanakh, Alkitab 

Kristen, Alquran dan Weda, termasuk Upanishad, Guru Granth Sahib, berbagai 

koleksi dalam Buddhisme, dll.), meyakini kitab suci sebagai sumber otoritas 

(kebajikan). Hasil studi mengungkapkan bahwa pertanyaan tentang mana yang 

memiliki otoritas lebih besar, sains atau agama, menyebabkan kebingungan 

banyak anak muda, termasuk pada anak-anak sekolah dasar (Billingsley & 

Abedin, 2016).  

Untuk beberapa peseta didik, kerumitan ini sebagian besar dalam konteks 

komitmen pribadi terhadap otoritas kitab suci, yang mungkin terkait dengan 

kepercayaan dan praktik di rumah. Perasaan bingung bisa menjadi lebih dalam 

ketika mereka menyadari bahwa teman-teman mereka memiliki perbedaan dalam 

hal iman dan otoritas kitab suci dibandingkan dengan mereka sendiri. Menyadari 

gambaran yang sudah kompleks ini, dalam pelajaran sains di sekolah, suara 

otoritas dipegang oleh seorang guru. Seorang siswa yang mempelajari sains 

kemungkinan besar akan merasa bahwa mereka harus mengadopsi pandangan 

bahwa sains itu benar-yang mungkin dianggap bahwa pandangan agama tidak 

benar ketika bertentangan dengan kebenaran sains. 
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Jika kita melihat bagaimana masalah otoritas dalam sains dibahas oleh para 

filsuf dan sejarawan sains, kerumitan bisa diurai dengan penekanan pada 

perubahan sifat pengetahuan dan metode ilmiah dari waktu ke waktu dan 

seterusnya. Keterbatasan dari metode ilmiah tertentu, misalnya, bisa diadopsi 

sebagai contoh. Hukum Newton dan Teori evolusi Darwin adalah buku yang luar 

biasa. Meskipun demikian, mengingat bahwa sains telah membuat kemajuan besar 

seiring berputarnya roda zaman dan lahirnya kekuatan teknologi mutakhir, kita 

berada dalam posisi dapat mengomentari kekuatan dan keterbatasan mereka dalam 

menjelaskan fenomena dunia materiil yang dapat diamati (Reiss, 2014). Secara 

historis, kita dapat melihat signifikansi dan dampaknya bagi orang-orang pada 

setiap waktu melihat dunia material melalui kacamata Newtonian/Darwinian. 

Namun, Darwin hampir tidak tahu apa-apa tentang mekanisme pewarisan sifat 

meskipun argumennya bergantung pada pewarisan sifat, sehingga bagian-bagian 

The Origin sangat ketinggalan zaman lebih dari seratus tahun yang lalu. Dalam 

beberapa situasi, kemudian, seorang guru mungkin membahas masalah otoritas 

dengan menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak memiliki posisi untuk 

menjawab soal kebenaran. 

Sebagai contoh kasus, dan seperti yang telah diketahui, ada banyak orang 

juga banyak siswa yang menolak toeri evolusi dengan alasan mereka 

menganggapnya bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Sebaliknya, bagi 

mereka yang menerima teori evolusi, ada banyak hal yang menarik secara 

intelektual. Sebagai permulaan, satu teori menyediakan cara untuk menjelaskan 

berbagai observasi yang luar biasa; Misalnya, mengapa tidak ada kelinci di 

Prakambrium, mengapa ada banyak kesamaan antara mamalia marsupial dan 

plasenta, mengapa monogami lebih sering terjadi pada burung daripada pada ikan 

dan mengapa kemandulan (misalnya pada rayap, lebah, semut, tawon lebih 

mungkin muncul dalam keadaan tertentu di suatu tempat daripada di tempat lain. 

Situasi itu menimbulkan pertanyaan tentang bagaiamana guru-guru sains 

mengajarkan tentang hubungan antara agama dan evolusi. Mahasiswa, terletak di 

antara keduanya, termasuk bagi mereka yang berpendapat bahwa sejarah evolusi 

dan sejarah manusia yang bersifat takdir. Di sisi lain beberapa guru mungkin 

merasa bahwa model yang lebih membantu ketika berbicara tentang bagaimana 
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agama dan evolusi berhubungan adalah dengan mengajukan teori dua sumbu 

ortogonal (Billingsley et al. 2016). Ini berarti bahwa analisis terhadap isu-isu 

kontemporer dan sikap siswa terhadap agama dan evolusi dapat membantu 

mengurangi mispersepsi yang dianut oleh beberapa siswa bahwa “semakin 

religius seseorang, mereka semakin tidak ilmiah” (Billingsley et al. 2012). 

B. Posisi Agama dan Sains Berkaitan dengan Hakikat Realitas 

Dilema utama kedua dari interaksi yang rumit antara sains dan agama 

adalah kenyataan bahwa di muka bumi ini ada banyak varian agama. Dengan 

demikian, menjadi sulit untuk menjawab pertanyaan “Apa yang agama tersebut 

katakan tentang hakikat realitas?”, tentu dengan jawaban yang memuaskan para 

penganut semua agama. Keith Ward (2008) telah meninjau enam agama besar 

dunia (Budha, Kristen, Yudaisme, Hinduisme, Islam dan Sikhisme) dan 

menyimpulkan bahwa sebagian besar berbicara tentang keberadaan “dewa atau 

unit supernatural” dan semua membahas keberadaan manusia sebagai perjalanan 

menuju semacam bentuk yang lebih luhur.  

Jika hal itu adalah sesuatu yang dapat dikatakan otoritas agama, apa yang 

dapat kita dikatakan otoritas sains? Bisakah penjelasan sains bisa disepadankan 

dengan penjelasan agama? Untuk memulai menjawab teka-teki tersebut dengan 

batasan tertentu, kita dapat menggunakan asumsi bahwa bidang dan penyelidikan 

sains dapat diisolasi dari bidang agama. Salah satu batasan terkenal diajukan oleh 

Galileo yang menulis dalam Surat 1615 kepada Madame Christine dari Lorraine, 

Grand Duchess of Tuscany, bahwa “Alkitab menjelaskan bagaimana pergi ke 

Surga, bukan bagaimana langit berputar” (Gingerich 1982).  

Upaya lain untuk menciptakan batas tegas yang memiliki beberapa 

kesamaan dengan proposisi ini diajukan oleh Gould (1997) dan termasuk argumen 

bahwa sains berkaitan dengan upaya untuk menjelaskan “apa itu”, sedangkan 

agama lebih sering mementingkan pertanyaan tentang “apa yang seharusnya”. 

Ada juga pandangan realitas yang sangat berpengaruh di Barat, yang mengambil 

pandangan Platonis/Cartesian tentang realitas di mana materi dan pikiran 

dikatakan sebagai dua kategori terpisah, yang dapat dipelajari secara terpisah. 

“Pikiran” bukanlah entitas religius, bagi banyak orang dengan dualisme “materi 

pikiran” ini juga telah menjadi cara yang berguna untuk memisahkan dan 
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mengkarakterisasi domain sains dan agama dalam kaitannya dengan “tubuh 

material dan roh / jiwa nonmateri”. Idenya adalah bahwa pikiran / jiwa / roh tidak 

terbuat dari bahan material dan tidak jelas bagi penyelidikan ilmiah. 

Untuk memperkenalkan beberapa tema yang akan mengikuti, batasan yang 

disarankan dengan memisahkan pikiran dan materi tampaknya tidak membahas 

kisaran makhluk hidup yang dipelajari siswa dalam biologi dan juga langkah-

langkah di sekitar masalah bidang yang terbuka untuk ilmiah, pertanyaan PUN 

bergeser dari waktu ke waktu. 

Para pendidik juga terlibat dengan jenis pertanyaan di persimpangan ini. 

Saat menulis tentang perlunya siswa untuk “mengenali batas-batas sains dan 

kekuatan cara berpikir lain yang juga berfungsi di dunia”, DeBoer (2000) 

menjelaskan bahwa “ada aspek emosional dan spiritual yang berada di luar ranah 

sains, dan garis antara itu dan hakikat pemikiran ilmiah perlu digambar agar siswa 

dapat lebih memahami apa itu sains dan apa itu bukan sains”. Sebagai batasan 

yang tegas pula, telah diusulkan pula bahwa pertanyaan dapat diterima oleh sains 

adalah pertanyaan yang “menghasilkan, menuntut dan bergantung pada bukti 

empiris” (McComas 2008, p. 251). 

Maka, sains dan agama sama-sama memiliki pendapat tentang pertanyaan 

besar tentang hakikat realitas dan kepribadian manusia (Billingsley et al. 2018). 

Pertanyaan-pertanyaan besar ini dapat merangsang keingintahuan kita tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita coba bahas dalam sains, sebuah kalimat 

yang diambil oleh Wagner dan Briggs (2016) yang argumennya dirangkum dalam 

judul buku mereka: The penultimate curiosity: How science swims in the 

slipstream of ultimate questions. Dalam hal itu, dibandingkan dengan sains, 

agama tampaknya lebih mementingkan masalah makna dan tujuan. 

Lebih sulit untuk mengatakan sekarang, dan khususnya di masa depan, jenis 

pertanyaan dan metode apa yang berada di luar ruang lingkup sains. Beberapa 

bidang yang sedang diselidiki oleh para ilmuwan sudah menjadi perdebatan, dan 

bidang-bidang baru kemungkinan akan ditambahkan seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan.  

Bagi para pendidik, pertanyaan-pertanyaan sulit ini penting karena peserta 

didik di sekolah saat ini termasuk para ilmuwan yang akan segera bekerja di 
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bidang ini. Yang kemudian menjadi penting untu dipertimbangkan ialah persoalan 

pengembangan instrumen. Sekarang kita dapat mempelajari peristiwa yang terjadi 

pada suhu yang sangat rendah, pada jarak yang sangat jauh, pada kecepatan yang 

sangat tinggi dan pada perbesaran yang tidak mungkin terjadi bahkan beberapa 

dekade yang lalu. Menarik untuk merenungkan sejauh mana hal-hal tertentu yang 

saat ini berada di luar ilmu pengetahuan arus utama suatu hari nanti mungkin 

berada dalam kompas ilmu pengetahuan, sebagian karena kemajuan dalam 

instrumentasi, dan bagaimana hal ini pada gilirannya dapat mengubah bagaimana 

hubungan sebab akibat dikarakterisasi dan dipahami. dalam sains.  

Bidang sains juga bergeser karena alasan yang berkaitan dengan teorisasi 

seperti halnya kemajuan teknis (Reiss 2013). Estetika untuk waktu yang lama 

tidak dianggap sebagai ilmu bidang tertentu. Tetapi sekarang, dalam psikologi dan 

biologi evolusioner, ada studi ilmiah yang berkembang tentang kecantikan dan 

keinginan (misalnya Ryan 2018). Memang, sejumlah ilmu sosial sedang “digigit" 

oleh ilmu alam dan jika seseorang mempercayai beberapa ilmuwan, kita sedang 

bergerak menuju hari di mana satu-satunya pengetahuan yang valid adalah 

pengetahuan ilmiah (Atkins, 2011). Ini hanyalah beberapa faktor yang 

meningkatkan tekanan pada sekolah dan batasan kurikulum sekolah untuk 

mempertimbangkan jenis diskusi metafisik ini dan menawarkan dukungan kepada 

siswa. 

Masalah seputar reduksionisme, meskipun ini adalah pertanyaan yang sulit 

untuk sekolah, masalah seputar alam dan batas ilmu pengetahuan telah lama 

menjadi fokus penelitian bagi para sarjana sains dan agama. Untuk membahas dan 

menginformasikan cara pendidik mendekati masalah epistemik semacam ini, 

daripada memulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh sains modern, 

hendaknya berusaha memberikan kejelasan awal dengan memberikan konteks 

historis dan diskusi seputar pertanyaan dan kasus yang sudah lama ada. 

Contohnya adalah heliosentris Galileo dan Copernican, Darwin dan evolusi, sains 

dan mukjizat, serta argumen tentang kesucian kehidupan. Masing-masing studi ini 

memaparkan ide dan asumsi yang dianut secara luas tentang hakikat sains dan 

agama yang mungkin masih belum dieksplorasi dan contoh lain dapat dipilih, 

misalnya oleh Stanley 2007, 2015). 
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Pengajaran yang mengeksplorasi kasus-kasus seperti itu memberikan satu 

cara di mana seorang guru dapat membantu siswanya untuk menjadi lebih 

berwawasan tentang “hakikat sains”, dengan kata lain, untuk memperdalam 

pemahaman mereka tentang apa itu bidang inkuiri ilmiah dan juga tentang apa itu 

metode yang digunakan dalam penyelidikan ilmiah. Memulai dengan kasus yang 

sudah berlangsung lama seperti itu juga dapat berfungsi sebagai ajakan bagi siswa 

untuk mengangkat dan merenungkan situasi mereka sendiri; lagipula, banyak 

tekanan sosial, pedagogi, dan batasan mata pelajaran yang dialami di sekolah saat 

ini mencerminkan prioritas dan cara memahami realitas yang memiliki akar 

historis. 

Meskipun pendidik tidak dapat secara tepat mengantisipasi masalah yang 

perlu ditangani oleh ilmuwan dan masyarakat di masa depan, kami dapat 

membantu siswa untuk mempertahankan pikiran terbuka dengan melihat kerangka 

kerja dan prinsip yang diterapkan oleh mereka yang mempertimbangkan masalah 

yang diperdebatkan saat ini. Di sini, dan sebagai pengantar bagi orang awam, 

kami memberikan gambaran tentang objek yang secara metafisik reduktif. Dalam 

hal ini,  eksistensi diri dan persepsi kita tentang “pikiran” yang berkelanjutan 

adalah ilusi; perasaan yang kita anggap berasal dari kompas moral kita tidak dapat 

dijelaskan menggunakan referensi apa pun untuk kebaikan eksternal yang lebih 

besar dan pikiran, harapan, gairah, dan ingatan kita adalah ilusi yang dihasilkan 

oleh biokimia kompleks dan manifestasi material terkait (anatomi, aktivitas 

neuronal) dari otak. Pandangan berbeda tentang orang dengan pikiran ditawarkan 

oleh para filsuf, teolog, dan ilmuwan yang berpendapat bahwa realitas tidak hanya 

terdiri dari partikel material (atom, elektron) dan entitas obyektif (meja, kursi) 

tetapi juga dari hal-hal yang menjadi nyata hanya setelah kita memperluas ruang 

lingkup-pikiran, eksistensi diri, matematika, estetika, dan etika. Entitas-entitas ini 

dialami secara subyektif, tetapi masih dapat menjadi nyata dan memiliki pengaruh 

aktual, meskipun tidak berada dalam lingkup sains dan instrumennya. 

Risiko yang mungkin terjadi bagi seorang guru sains yang merujuk atau 

mendiskusikan isi sains yang berubah dan perspektif yang berbeda di 

perbatasannya adalah bahwa siswa akan menjadi kurang antusias dan kurang 

berkomitmen untuk belajar sains (Konnemann et al. 2016). Lagipula, salah satu 
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ciri pelajaran IPA yang didengar guru dari siswanya adalah setidaknya dalam 

“sains”, ada jawaban yang benar. Ini menyoroti kebutuhan akan sudut pandang 

lain yang melaluinya hubungan antara sains dan agama dapat didiskusikan. Siswa 

di sekolah untuk belajar (antara lain) bagaimana pengetahuan dikonstruksi, 

diartikulasikan dan diuji dalam pembelajaran. Selama beberapa dekade, 

pembelajaran ini telah dibentuk oleh batasan subjek, buku teks, unit, topik dan 

atomisasi lebih lanjut dari pembelajaran tentang pengetahuan ke dalam pelajaran 

individu dan tugas pekerjaan rumah. Sejauh mana, kami mungkin bertanya, 

apakah berguna di era mesin pencari dan sumber daya online gratis bagi siswa 

untuk belajar tentang pengetahuan hanya dalam batas-batas atomistik ini sebagai 

lawan belajar tentang sifat pengetahuan ketika mereka melihat seluruh mata 

pelajaran? 

Salah satu tanggung jawab utama guru sains adalah mengajar siswa tentang 

hakikat sains. Kapasitas siswa untuk menjadi berwawasan epistemis tentang sifat 

sains boleh jadi terhambat, jika pengalaman praktis mereka hanya difokuskan 

pada aktivitas yang dirancang untuk menampilkan pengetahuan yang sudah ada 

dan yang sudah mapan. Siswa menikmati keandalan sains sekolah tetapi, seperti 

yang telah kami identifikasi, penting agar mereka tidak disesatkan oleh 

pengalaman mereka sehingga menganggap bahwa upaya untuk menyelidiki dan 

menjelaskan realitas secara ilmiah kurang rumit daripada yang sebenarnya. 

C. Bahan Diskusi 

1. Nyatakan kembali secara ringkas mengenai hakikat sains dan agama! 

2. Buatlah suatu analisis kritis bagaimana sains dan agama berinteraksi dalam 

dua hal: bidang kajian dan otoritas! 

3. Bagaimana pandangan Saudara tentang teori Evolusi sebagai kajian sains dan 

telaah agama? 

4. Lakukan sebuah mini riset untuk mengungkap persepsi (pemahaman) guru-

guru sains tentang hakikat sains dan agama! 
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 BAB III 

PEMBERDAYAAN KEMAMPUAN BERPIKIR   

MELALUI PEMBELAJARAN  

 

 

A. Hakikat Manusia sebagai Makhluk Berpikir 

“Tanpa saudara kandungnya pengetahuan, akal (instrumen berpikir manusia) 

bagaikan si miskin yang tak berumah, sedangkan pengetahuan tanpa akal 

seperti rumah yang tak terjaga. Bahkan cinta, keadilan, dan kebaikan akan 

terbatas kegunaannya jika akal tak hadir” (Kahlil Gibran). 

 

Ketika merenungkan sejenak apa yang diungkapkan Kahlil Gibran di atas, 

kita dapat menjumpai hikmah bahwa kemampuan manusia untuk menggunakan 

akal dalam memahami lingkungannya merupakan potensi dasar yang 

memungkinkan manusia berpikir. Lewat berpikir manusia jadi mampu melakukan 

perubahan dalam dirinya, dan memang sebagian besar perubahan dalam diri 

manusia merupakan akibat dari aktivitas berpikir. Oleh karena itu sangat wajar 

apabila Berpikir merupakan konsep kunci dalam setiap diskursus mengenai 

kedudukan manusia di muka bumi. Ini berarti bahwa tanpa berpikir, esensi 

kemanusiaan manusia  pun tidak punya makna bahkan mungkin tak akan pernah 

ada. 

Berpikir juga memberi kemungkinan manusia untuk memperoleh 

pengetahuan. Pada tahap berikutnya, pengetahuan itu dapat menjadi pondasi 

penting bagi aktivitas berpikir yang lebih mendalam. Ketika Adam diciptakan dan 

kemudian Allah SWT mengajarkan nama-nama, ini menjadi sinyal (pelajaran) 

bahwa pada dasarnya bahwa Adam (manusia) merupakan makhluk yang punya 

potensi akal untuk berpikir. Dengan itu, Adam bisa dibekali sederet pengetahuan 

untuk melanjutkan kehidupannya di Dunia.  

Di halaman lain, kita tentu akrab dengan perintah Iqra (bacalah) yang 

tertuang dalam Al Qur’an. Perintah itu dapat dipahami dalam kaitan dengan 

dorongan Tuhan pada Manusia untuk berpengetahuan disamping 

kata Yatafakkarun (berpikirlah/gunakan akal) yang banyak tersebar dalam Al 

Qur’an. Semua itu dimaksudkan agar manusia dapat berubah  dari tidak tahu 

menjadi tahu, dengan tahu dia berbuat, dengan berbuat dia beramal bagi 

kehidupan.  
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Manifestasi manusia berpikir dapat muncul dari kemampuan mengolah 

pengetahuan, dengan pengolahan tersebut, pemikiran manusia menjadi makin 

mendalam dan makin bermakna, dengan pengetahuan manusia mengajarkan, 

dengan berpikir manusia mengembangkan, dan dengan mengamalkan serta 

mengaplikasikannya manusia mampu melakukan perubahan dan peningkatan ke 

arah kehidupan yang lebih baik, semua itu telah membawa kemajuan yang besar 

dalam berbagai bidang kehidupan manusia (sudut pandang positif/normatif). 

Kemampuan untuk berubah dan perubahan yang terjadi pada manusia 

merupakan makna pokok yang terkandung dalam kegiatan berpikir dan 

berpengetahuan. Karena kemampuan berpikirlah manusia dapat berkembang lebih 

jauh dibanding makhluk lainnya. Manusia dapat terbebas dari kemandegan fungsi 

kekhalifahan di muka bumi. Bahkan dengan kemampuan berpikir manusia mampu 

mengeksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk 

kehidupannya. Ini menggambarkan keagungan manusia berkaitan dengan 

karakteristik eksistensial manusia sebagai upaya memaknai kehidupannya dan 

sebagai bagian dari alam ini. 

Dalam konteks kemampuan berpikir, banyak ahli telah mengkaji perbedaan 

antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya terutama dengan makhluk yang 

agak dekat dengan manusia yaitu hewan. Secara umum komparasi manusia 

dengan hewan dapat dilihat dari sudut pandang naturalis/biologis dan sudut 

pandang sosiopsikologis. Secara biologis pada dasarnya manusia tidak banyak 

berbeda dengan hewan, bahkan Ernst Haeckel (1834 – 1919) mengemukakan 

bahwa manusia dalam segala hal sungguh-sungguh adalah binatang beruas tulang 

belakang, yakni binatang menyusui, demimikian juga Lamettrie (1709 – 1751) 

menyatakan bahwa tidaklah terdapat perbedaan antara binatang dan manusia dan 

karenanya manusia itu adalah suatu mesin. 

Kalau manusia itu sama dengan hewan, mengapa manusia bisa 

bermasyarakat dan berperadaban yang tidak bisa dilakukan oleh hewan? 

Pertanyaan itu telah melahirkan berbagai pemaknaan tentang manusia, seperti 

manusia adalah makhluk yang bermasyarakat (sosiologis), manusia adalah 

makhluk yang berbudaya (antropologis), manusia adalah hewan yang ketawa, 

sadar diri, dan merasa malu (psikologis), semua itu kalau dicermati tidak lain 
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karena manusia adalah hewan yang berpikir/bernalar (the animal that 

reason) atau Homo Sapiens. 

Dengan memahami uraian di atas, nampak aneka ragam bagaimana manusia 

didefinisikan. Ada kesan merendahkan manusia, dan ada pula yang 

mengagungkannya. Namun yang patut digarisbawahi, semua sudut pandang 

tersebut memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan memahami hakikat 

manusia. Blaise Pascal (1623 – 1662) menyatakan, adalah berbahaya bila kita 

menunjukkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat binatang 

dengan tidak menunjukkan kebesaran manusia sebagai manusia. Sebaliknya, 

adalah bahaya untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk yang besar dengan 

tidak menunjukan kerendahan, dan lebih berbahaya lagi bila kita tidak 

menunjukkan sudut kebesaran dan kelemahannya sama sekali (Rasjidi, 1970). 

 Guna memahami lebih jauh siapa itu manusia, berikut ini akan 

dikemukakan beberapa definisi menurut beberapa ilmuwan.  

1. Plato (427 – 348) memahami secara dualistik, yaitu unsur jasad dan unsur 

jiwa. Jasad akan musnah sedangkan jiwa tidak. Jiwa mempunyai tiga fungsi 

kekuatan: logystikon (berpikir/rasionalitas), thymoeides (keberanian), 

epithymetikon (keinginan/kehendak).  

2. Aristoteles (384 – 322 SM) mendefinisikan manusia  sebagai hewan yang 

berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan 

akal pikirannya. Manusia itu adalah hewan yang berpolitik (zoon 

politicon/political animal), hewan yang membangun masyarakat di atas 

famili-famili menjadi pengelompokan impersonal dari pada kampung dan 

negara. 

3. Ibnu Sina (980 -1037 M) berpandangan manusia adalah makhluk yang 

mempunyai kesanggupan : 1) makan, 2) tumbuh, 3) berkembang biak, 4) 

pengamatan hal-hal yang istimewa, 5) pergerakan di bawah kekuasaan, 6) 

ketahuan (pengetahuan tentang) hal-hal yang umum, dan 7) kehendak bebas. 

Menurut dia, tumbuhan hanya mempunyai kesanggupan 1, 2, dan 3, serta 

hewan mempunyai kesanggupan 1, 2, 3, 4, dan 5. 

4. Ibnu Khaldun (1332 – 1406), memaknai manusia sebagai hewan dengan 

kesanggupan berpikir, kesanggupan ini merupakan sumber dari kesempurnaan 



 

54 
 

dan puncak dari segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk-makhluk 

lain. 

5. Ibnu Miskawaih  menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang 

mempunyai kekuatan-kekuatan yaitu : 1) Al Quwwatul Aqliyah (kekuatan 

berpikir/akal), 2) Al Quwwatul Godhbiyyah (Marah), 3) Al Quwwatu 

Syahwiyah (syahwat). 

6. Harold H. Titus  menyatakan : Man is an animal organism, it is true but he is 

able to study himself as organism and to compare and interpret living forms 

and to inquire about the meaning of human existence. Selanjutnya Titus 

menyebutkan beberapa faktor yang berkaitan (menjadi karakteristik) dengan 

manusia sebagai pribadi yaitu: 1) Self conscioueness, 2) Reflective thinking, 

abstract thought, or the  power of generalization, 3) Ethical discrimination 

and the power of choice, 4) Aesthetic appreciatio, 5) Worship and faith in a 

higher powe, 6) Creativity of a new order 

7. William E. Hocking menyatakan: Man can be defined as the animal who 

thinks in term of totalities. 

8. C.E.M. Joad menyatakan : every thing and every creature in the world except 

man acts as it must, or act as it pleased, man alone  act on occasion as he 

ought 

9. R.F. Beerling. Menyatakan bahwa manusia itu makhluk  tukang bertanya. 

Dari uraian dan berbagai definisi tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa 

kesimpulan tentang siapa itu manusia yaitu : 

1. Secara fisikal, manusia sejenis hewan juga 

2. Manusia punya kemampuan untuk bertanya 

3. Manusia punya kemampuan untuk berpengetahuan 

4. Manusia punya kemauan bebas 

5. Manusia bisa berprilaku sesuai norma  (bermoral) 

6. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berbudaya 

7. Manusia punya kemampuan berpikir reflektif dalam totalitas dengan kesadara 

diri 

8. Manusia adalah makhluk yang punya kemampuan untuk percaya pada Tuhan 
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Apabila diringkas dengan mengacu pada pendapat di atas akan nampak sebagai 

berikut 

Tabel 1.1. Dimensi-dimensi manusia 

Manusia 

Dimensi Hewani/basari Dimensi Insani/manusiawi 

Jasad/fisik/biologis Jiwa/akal/ruhani 

Makan Berpikir 

Minum Berpengetahuan 

Tumbuh Bermasyarakat 

Berkembangbiak Berbudaya/beretika/bertuhan 

  

Melihat komparasi di atas, kita dapat memahami perbedaan sekaligus 

persamaan antara  manusia dengan makhluk lain khususnya hewan. Secara 

fisikal/biologis perbedaan manusia dengan hewan lebih bersifat gradual dan tidak 

prinsipil, sedangkan dalam aspek kemampuan berpikir, bermasyarakat dan 

berbudaya, serta bertuhan perbedaannya sangat asasi/prinsipil.  

Ini berarti jika manusia dalam kehidupannya hanya bekutat dalam urusan-

urusan fisik biologis seperti makan, minum, beristirahat, maka kedudukannya 

tidaklah jauh berbeda dengan hewan. Satu hal yang bisa mengangkat manusia 

lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk lain adalah fungsionalnya akal untuk 

berpikir dan berpengetahuan serta mengaplikasikan pengetahuannya bagi 

kepentingan kehidupan sehingga berkembanglah masyarakat beradab dan 

berbudaya. Di samping itu, berfungsinya akal akan mendorong manusia untuk 

berpikir tentang sesuatu yang melebihi pengalamannya seperti keyakinan pada 

Tuhan yang merupakan inti dari seluruh ajaran Agama. Oleh karena itu, 

hendaknya kita terus berupaya menemukan ilmu dan mengoptimalkan 

kemampuan berpikir agar posisi kita sebagai manusia menjadi semakin jauh dari 

posisi hewan dalam konstelasi kehidupan di alam ini.  

Kendati demikian, penggambaran di atas harus dipandang sebagai suatu 

pendekatan saja dalam memberi makna manusia. Sebab, manusia itu sendiri 

merupakan makhluk yang sangat multi dimensi, sehingga gambaran yang 

seutuhnya akan terus menjadi perhatian dan kajian yang menarik.  Untuk itu, tidak 

berlebihan apabila Louis Leahy berpendapat bahwa manusia itu sebagai makhluk 
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paradoksal dan  sebuah misteri, hal ini menunjukan betapa kompleksnya 

memaknai manusia dengan seluruh dimensinya. 

B. Merenungkan Pentingnya Berpikir 

Semua karakteristik manusia yang menggambarkan ketinggian dan 

keagungan pada dasarnya merupakan akibat dari  anugrah akal yang dimilikinya. 

Berkah ini wajib kita dayagunakan untuk aktivitas berpikir secara optimal, 

termasuk dalam menyongsong tugas kekhalifahan (yang terbingkai dalam perintah 

dan larangan) di muka bumi. Dengan akal untuk berpikir, berpengetahuan, 

manusia mampu  membuat keputusan untuk melakukan dan atau tidak melakukan 

sesuatu yang tanggungjawabnya inheren pada manusia. 

Terkait hal itu, Sutan Takdir Alisjahbana (1952) menyatakan bahwa pikiran 

memberi manusia pengetahuan yang dapat dipakainya sebagai pedoman dalam 

perbuatannya, sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan mereka. 

Jadi, berpikir merupakan atribut penting yang menjadikan manusia sebagai 

manusia: berpikir adalah pondasi; kemauan adalah pendorongnya. 

Kalau berpikir (penggunaan kekuatan akal) merupakan salah satu ciri 

penting yang membedakan manusia dengan hewan, sekarang apa yang dimaksud 

berpikir? Apakah setiap penggunaan akal dapat dikategorikan berpikir, ataukah 

penggunaan akal dengan cara tertentu saja yang disebut berpikir? Para ahli telah 

mencoba mendefinisikan makna berpikir dengan rumusannya sendiri-sendiri, 

namun yang jelas tanpa akal nampaknya kegiatan berpikir tidak mungkin dapat 

dilakukan, demikian juga pemilikan akal secara fisikal tidak serta merta 

mengindikasikan kegiata berpikir. 

Menurut J.M. Bochenski, berpikir adalah perkembangan ide dan konsep. 

Definisi ini nampak sangat sederhana namun substansinya cukup mendalam. 

Berpikir bukanlah kegiatan fisik namun merupakan kegiatan mental. Bila 

seseorang secara mental  sedang mengikatkan diri dengan sesuatu dan sesuatu itu 

terus berjalan dalam ingatannya, maka orang tersebut bisa dikatakan sedang 

berpikir. Maka, berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Upaya 

mengikatkan diri dengan sesuatu merupakan upaya untuk menjadikan sesuatu itu 

ada dalam diri (gambaran mental) seseorang, dan jika itu terjadi tahulah dia, ini 

berarti bahwa dengan berpikir manusia akan mampu memperoleh pengetahuan.  
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Sementara itu, Partap Sing Mehra mendefinisikan berpikir (pemikiran) 

sebagai usaha mencari sesuatu yang belum diketahui berdasarkan sesuatu yang 

sudah diketahui. Definisi ini mengindikasikan bahwa suatu kegiatan berpikir baru 

mungkin terjadi jika akal/pikiran seseorang telah mengetahui sesuatu. Kemudian, 

sesuatu itu dipergunakan untuk mengetahui sesuatu yang lain, sesuatu yang 

diketahui itu bisa merupakan data, konsep atau sebuah ide. Selanjutnya, unsur-

unsur tersebut berkembang atau dikembangkan sehingga diperoleh suatu yang 

kemudian diketahui atau bisa juga disebut kesimpulan. Dengan demikian, kedua 

definisi yang dikemukakan akli tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi. 

Berpikir merupakan upaya untuk memperoleh pengetahuan dan dengan 

pengetahuan tersebut proses berpikir dapat terus berlanjut guna memperoleh 

pengetahuan yang baru, dan proses itu tidak berhenti selama upaya pencarian 

pengetahuan terus dilakukan. Jujus S. Suriasumantri menggambarkan berpikir 

sebagai suatu proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan 

serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang 

akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dengan 

demikian, berpikir mempunyai gradasi yang berbeda dari berpikir sederhana 

sampai berpikir yang sulit, dari berpikir hanya untuk mengikatkan subjek dan 

objek sampai dengan berpikir yang menuntut kesimpulan berdasarkan ikatan 

tersebut.  

Lebih lanjut,  Partap Sing Mehra menyatakan bahwa proses berpikir 

mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu  : 1) Conception (pembentukan gagasan); 

2) Judgement (menentukan sesuatu); 3) Reasoning (Pertimbangan 

pemikiran/penalaran). Bila seseorang mengatakan bahwa dia sedang berpikir 

tentang sesuatu, ini mungkin berarti bahwa dia sedang membentuk gagasan umum 

tentang sesuatu, atau sedang menentukan sesuatu, atau sedang 

mempertimbangkan (mencari argumentasi) berkaitan dengan sesuatu tersebut. 

Cakupan proses berpikir sebagaimana disebutkan di atas menggambarkan bentuk 

substansi pencapaian kesimpulan, dalam setiap cakupan terbentang suatu proses 

(urutan) berpikir tertentu sesuai dengan substansinya.  
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Menurut John Dewey proses berpikir mempuyai urutan-urutan (proses) 

sebagai berikut : 

1. Timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenai 

sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. 

2. Kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. 

3. Timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesa, 

inferensi atau teori. 

4. Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi 

dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti (data). 

5. Menguatkan pembuktian tentang ide-ide di atas dan menyimpulkannya baik 

melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. 

Sementara itu, Kelly mengemukakan bahwa proses berpikir mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Timbul rasa sulit 

2. Rasa sulit tersebut didefinisikan 

3. Mencari suatu pemecahan sementara 

4. Menambah keterangan terhadap pemecahan tadi yang menuju kepada 

kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar. 

5. Melakukan pemecahan lebih lanjut dengan verifikasi eksperimental 

6. Mengadakan penelitian terhadap penemuan-penemuan eksperimental menuju 

pemecahan secara mental untuk diterima atau ditolak sehingga kembali 

menimbulkan rasa sulit. 

7. Memberikan suatu pandangan ke depan atau gambaran mental  tentang situasi 

yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. 

Urutan langkah (proses) berpikir seperti tersebut di atas lebih 

menggambarkan suatu cara berpikir ilmiah, yang pada dasarnya merupakan 

gradasi tertentu disamping berpikir biasa yang sederhana serta berpikir radikal 

filosofis, namun urutan tersebut dapat membantu bagaimana seseorang berpikir 

dengan cara yang benar, baik untuk hal-hal yang sederhana dan konkrit maupun 

hal-hal yang rumit dan abstrak, dan semua ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang 

dimiliki oleh orang yang berpikir tersebut. 
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Berpikir mensyaratkan adanya pengetahuan (knowledge) atau sesuatu yang 

diketahui agar pencapaian pengetahuan baru lainnya dapat berproses dengan 

benar. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan?  

Langeveld menerangkan, pengetahuan ialah kesatuan subjek yang 

mengetahui dan objek yang diketahui. Di bagian lain dia juga mengemukakan 

bahwa pengetahuan merupakan kesatuan subjek yang mengetahui dengan objek 

yang diketahui, suatu kesatuan dalam mana objek itu dipandang oleh subjek 

sebagai dikenalinya. Artinya, pengetahuan selalu berkaitan dengan objek yang 

diketahui. Dari tilikan lain Feibleman menyebutnya hubungan subjek dan objek 

(knowledge : relation between object and subject). Subjek adalah individu yang 

punya kemampuan mengetahui (berakal) dan objek adalah benda-benda atau hal-

hal yang ingin diketahui. Individu (manusia) merupakan suatu realitas dan benda-

benda merupakan realitas yang lain, hubungan keduanya merupakan proses untuk 

mengetahui dan bila bersatu jadilah pengetahuan bagi manusia.  

Di sini terlihat bahwa subjek mesti berpartisipasi aktif dalam proses 

penyatuan sedang objek pun harus berpartisipasi dalam keadaannya. Subjek 

merupakan suatu realitas demikian juga objek. Kedua realitas ini berproses dalam 

suatu interaksi partisipatif, tanpa semua ini mustahil pengetahuan terjadi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Max Scheler bahwa, pengetahuan sebagai partisipasi oleh 

suatu realita dalam suatu realita yang lain, tetapi tanpa modifikasi-modifikasi 

dalam kualitas yang lain itu.  Sebaliknya, subjek yang mengetahui itu dipengaruhi 

oleh objek yang diketahuinya. 

Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang diketahui 

tentang objek tertentu, termasuk ke dalamnya ilmu (Jujun S Suriasumantri,). 

Pengetahuan tentang objek selalu melibatkan dua unsur yakni unsur representasi 

tetap dan tak terlukiskan serta unsur penapsiran konsep yang menunjukan respon 

pemikiran. Unsur konsep disebut unsur formal sedang unsur tetap adalah unsur 

material atau isi (Maurice Mandelbaum). Interaksi antara objek dengan subjek 

yang menafsirkan, menjadikan pemahaman subjek (manusia) atas objek menjadi 

jelas, terarah dan sistematis sehingga dapat membantu memecahkan berbagai 

masalah yang dihadapi. Pengetahuan tumbuh sejalan  dengan bertambahnya 

pengalaman, untuk itu diperlukan informasi yang bermakna guna menggali 
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pemikiran untuk menghadapi realitas dunia dimana seorang itu hidup (Harold H 

Titus). 

Berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan 

manusia, tanpa pengetahuan manusia akan sulit berpikir dan tanpa berpikir 

pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, 

nampaknya berpikir dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sifatnya 

siklikal.  

Gerak sirkuler antara berpikir dan pengetahuan akan terus membesar 

mengingat pengetahuan pada dasarnya bersifat akumulatif, semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki seseorang semakin rumit aktivitas berpikirnya. 

Begitupula, semakin rumit aktivitas berpikir semakin kaya akumulasi 

pengetahuan. Semakin akumulatif pengetahuan manusia semakin rumit, namun 

semakin memungkinkan untuk melihat pola umum serta mensistematisasirnya 

dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga, lahirlah apa yang kita kenal dengan 

pengetahuan ilmiah (ilmu).  

Disamping itu, ada pula orang-orang yang tidak hanya puas dengan 

mengetahui mereka ini mencoba memikirkan hakekat dan kebenaran yang 

diketahuinya secara radikal dan mendalam. Dari refleksi tersebut lahirlah 

pengetahuan filsafat. Maka, berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya 

dapat dibagi ke dalam: 1) berpikir biasa dan sederhana menghasilkan pengetahuan 

biasa (pengetahuan eksistensial); 2) Berpikir sistematis faktual tentang objek 

tertentu menghasilkan pengetahuan ilmiah (ilmu); 3) Berpikir radikal tentang 

hakekat sesuatu menghasilkan pengetahuan filosofis (filsafat). 

Semua jenis berpikir dan pengetahuan tersebut di atas mempunyai poisisi 

dan manfaatnya masing-masing. Perbedaan di atara keduanya hanyalah bersifat 

gradual, sebab semuanya tetap merupakan sifat yang inheren dengan manusia. 

Sifat inheren berpikir dan berpengetahuan pada manusia telah menjadi pendorong 

bagi upaya-upaya untuk lebih memahami kaidah-kaidah berpikir benar (logika). 

Kemampuan tersebut memerlukan keterampilan/keahlian, makin rumit tingkatan 

berpikir dan pengetahuan makin sedikit orang yang mempunyai kemampuan 

tersebut. Kendati demikian, serendah apapun gradasi berpikir dan pengetahuan 

yang  dimiliki seseorang tetap saja mereka bisa menggunakan akalnya untuk 
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berpikir untuk memperoleh pengetahuan, terutama dalam menghadapi masalah-

masalah kehidupan, termasuk mempertahankan hidupnya (pengetahuan macam ini 

disebut pengetahuan eksistensial). 

Berpengetahuan merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk 

mempertahankan hidupnya. Untuk itu, dalam diri manusia telah terdapat akal 

yang dapat dipergunakan berpikir untuk lebih mendalami dan memperluas 

pengetahuan. Sekurangnya ada dua alasan mengapa manusia memerlukan 

pengetahuan/ilmu yaitu: 1) manusia tidak bisa hidup dalam alam yang belum 

terolah, sementara binatang siap hidup di alam asli dengan berbagai kemampuan 

bawaannya; 2) manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya baik implisit 

maupun eksplisit dan kemampuan berpikir serta pengetahuan merupakan sarana 

untuk menjawabnya. 

Dengan demikian, berpikir dan pengetahuan bagi manusia merupakan 

instrumen penting untuk mengatasi berbagai persoalah yang dihadapi dalam 

hidupnya di dunia. Tanpa kemampuan itu mungkin yang akan terlihat hanya 

kemusnahan manusia (meski kenyataan menunjukan bahwa dengan berpikir dan 

pengetahuan manusia lebih mampu membuat kerusakan dan memusnahkan diri 

sendiri lebih cepat). 

C. Menajamkan Nalar Lewat Pembelajaran 

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang istimewa karena 

memiliki akal dan pikiran. Melalui akal dan pikiran yang dimiliki, seharusnya 

manusia dapat bertingkah laku sesuai dengan kodratnya sebagai “individu 

manusia”. Hal ini dapat dengan mudah kita wujudkan lewat pikiran, tutur kata dan 

melalui perbuatan atau tindakan kita. Semua itu hendaknya dapat menggambarkan 

siapa diri kita yang sesungguhnya, sesuai dengan kodrat yang telah dilimpahkan 

oleh Sang Maha Pencipta. Sebuah pertanyaan klasik yang sering dilontarkan 

adalah “Apakah semua manusia mampu menggunakan akal dan pikiran 

sebagaimana seharusnya sesuai dengan fungsi dari alat berpikir tersebut?”. 

Sebagai ilustrasi, seorang anak berusia 5 tahun bernama Aksara telah mampu 

menjawab pertanyaan “mengapa kita tidak boleh menyakiti binatang peliharaan 

seperti menendang anak kucing?”. Dia menjawab bahwa “kucing juga makhluk 

hidup seperti dia, yang kalau ditendang juga akan merasakan sakit. Dalam hal ini 
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aksara dapat dianggap sebagai seorang anak yang intelijen atau brilliant karena 

mampu menganalisis hubungan sebab-akibat. Kemampuan kognitif diperlukan 

oleh anak dalam rangka mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang 

mereka lihat, dengar, rasa, raba ataupun cium melalui pancaindra yang 

dimilikinya.  

 Secara pedagogi, pengembangan kemampuan berpikir peserta didik 

memerlukan landasan teoritik yang kuat dan sistematis. Beberapa prasyarat yang 

harus kita diskusikan mengenai pemberdayaan kemampuan berpikir peserta didik 

antara lain: 1) memahami hakikat dan batasan pengembangan kognitif; 2) 

Memahami ragam metode pengembangan kognitif; 3)Menguasai dasar teori 

pengembangan kognitif; 4) Mengilhami pandangan ahli psikologi dan pendidikan 

tentang pengembangan kognitif; 5) Memahami urgensi pengembangan kognitif; 

6) Memahami ciri-ciri perbuatan intelijen; 7) Memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kognitif. 

1. Batasan Pengembangan Kemapuan Berpikir 

Apabila dilihat dari peristilahan yang sering ditukar-pakaikan, maka pada 

dasarnya istilah intelek sama pengertiannya dengan istilah kognisi. Pada 

pembahasan berikutnya, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian 

sesuai dengan konteks kalimatnya dan pendapat para ahli yang mendefinisikan hal 

tersebut. Kognisi berhubungan dengan inteligensi. Kognisi lebih bersifat pasif 

atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu, 

sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif yang merupakan aktualisasi atau 

perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas atau perilaku. 

Potensi kognitif ditentukan pada saat masa konsepsi, yaitu pertemuan antara 

sel sperma dan sel telur; namun terwujud atau tidaknya potensi kognitif 

tergantung dari lingkungan dan kesempatan yang diberikan. Potensi kognitif 

dibawa sejak lahir atau merupakan faktor keturunan yang akan menentukan batas 

perkembangan tingkat inteligensi (batas maksimal). Kognisi adalah suatu proses 

berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognisi berhubungan 

dengan tingkat kecerdasan (inteligensi) yang mencirikan seseorang dengan 

berbagai minat terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Setiap individu 
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berpikir menggunakan inteleknya. Kemampuan inteligensilah yang menentukan 

cepat tidaknya atau terselesaikan tidaknya suatu masalah yang sedang dihadapi. 

Kecerdasan merupakan kemampuan mental tertinggi yang dimiliki oleh manusia. 

Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang muncul dalam kehidupannya. Kecerdasan sudah dimiliki 

manusia sejak lahir dan terus menerus dapat dikembangkan hingga dewasa. 

Pengembangan kecerdasan akan lebih baik jika dilakukan sedini mungkin sejak 

anak dilahirkan melalui pemberian stimulasi pada kelima panca inderanya. 

William Stern menyatakan bahwa pengembangan kecerdasan anak dimulai sejak 

janin, sejak kelahirannya, dan anak memiliki lebih dari satu potensi yang secara 

holistik mengacu pada satu arah tertentu (Monks, Knoers dan Haditono, 1999).  

Pamela Minet, mendefinisikan perkembangan intelektual sama dengan 

perkembangan mental, sedangkan perkembangan kognitif adalah perkembangan 

pikiran. Pikiran adalah bagian dari proses yang terjadi dalam otak. Pikiran 

digunakan untuk mengenali, memberi alasan rasional, mengatasi dan memahami 

kesempatan penting. 

Sementara itu yang dimaksud dengan intelek adalah daya atau proses 

pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan; daya akal budi; 

kecerdasan berpikir. Sedangkan yang dimaksud dengan inteligensi ialah (1) daya 

reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental 

terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah 

dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru (2) 

kecerdasan. 

Pada dasarnya kedua istilah itu mempunyai arti yang sama, perbedaannya 

hanya terletak pada waktunya saja. Di dalam kata berpikir terkandung perbuatan 

menimbang-nimbang, menguraikan, menghubung-hubungkan, sampai akhirnya 

mengambil keputusan; sedangkan dalam kata kecerdasan terkandung kemampuan 

seseorang dalam memecahkan masalah baru dengan cepat. 

Pada hakikatnya inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, 

yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Stern dalam 

Monks, Knoers dan Haditono (1999) mendefinisikan inteligensi sebagai disposisi 

untuk bertindak, untuk menentukan tujuan-tujuan baru dalam hidup, membuat dan 
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mempergunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disposisi mempunyai arti 

sebagai potensi yang terarah pada tujuan. 

Gardner (2000) mengemukakan pengertian inteligensi sebagai kemampuan 

untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang dihargai dalam satu 

kebudayaan atau lebih. Istilah inteligensi berhubungan dengan kognitif. Dimana 

kognitif lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi atau daya untuk 

memahami sesuatu, sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif yang merupakan 

aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang berupa aktivitas 

atau perilaku. 

2. Hakikat Intelegensia 

Inteligensi adalah kualitas yang bersifat tunggal (unitary), diwariskan secara 

genetis, dan dapat diukur. Perkembangan selanjutnya terfokus pada singularitas 

dan pluraritas. Spearman percaya bahwa inteligensi mencakup faktor g (daya 

penalaran abstrak) yang konsisten, faktor s (spesifik) yang berbeda pada kinerja 

yang berbeda. Faktor g lebih banyak mewakili segi genetis sedangkan faktor s 

lebih banyak diperoleh melalui latihan dan pendidikan (Semiawan, 2008). 

Berdasarkan konsep-konsep fungsional, Binet menyatakan sifat inteligensi ada 3 

(tiga) macam, yaitu sebagai berikut.  

a. Kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan (memperjuangkan) 

tujuan tertentu. Makin cerdas seseorang, semakin cakap dia membuat tujuan 

sendiri, mempunyai inisiatif sendiri, tidak menunggu perintah saja.  

b. Kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan 

tersebut. Makin cerdas seseorang, maka dia akan semakin dapat menyesuaikan 

cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan semakin dapat bersikap 

kritis.  

c. Kemampuan untuk oto-kritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, 

kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Semakin 

cerdas seseorang, maka dia akan semakin dapat belajar dari kesalahannya, dan 

tidak mengulangi kesalahan yang sama.  

Binet dan Simon kemudian mengembangkan item tes potensi dan kemudian 

mereka evaluasi dengan sejumlah kriteria, antara lain definisi kata, permasalahan 

aritmatika, alasan verbal tugas, pertanyaan tentang informasi umum, dan tugas-
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tugas yang memerlukan pemahaman tentang hubungan spasial kompleks, yang 

diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit.  

Tahun 1916 Lewis Terman mempubliskan versi English Binet's Test atau 

dikenal dengan Stanford-Binet yang didesain untuk usia 3 sampai 18 tahun. 

Skornya dengan mengukur MA (Mental Age) yakni mengukur perkembangan 

intelektual yang telah dicapai anak. Misalnya, jika seorang anak dengan benar 

menjawab sebanyak mungkin pertanyaan yang sesuai untuk anak ratarata 12 

tahun, maka anak akan dikatakan memiliki mental yang berusia lebih dari 12. MA 

kemudian dibagi dengan CA (Chronological Age) dan dikalikan dengan 100 

untuk memproduksi sebuah inteligensi, atau IQ(MA/CAx100)=IQ (Monks, 

Knoers dan Haditono, 1999). 

Gardner (2000) menjelaskan inteligensi sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihadiri dalam satu 

kebudayaan atau lebih. Viealle 1995 juga menegaskan bahwa inteligensi bukan 

bersifat tunggal seperti yang dikonsepsikan. Pada konteks masyarakat, selalu 

menyebutkan inteligensinya baik atau tinggi dan ada yang inteligensinya rendah 

atau buruk. Albert Einstein merupakan salah satu ilmuwan yang memiliki 

inteligensi yang baik dan sering kita menemukan individu-individu yang memiliki 

inteligensi rata-rata, dengan demikian konsep inteligensi dapat diukur dari 

masing-masing individu. Sehingga, Soreson mendefinisikan bahwa inteligensi 

adalah kemampuan individu berpikir abstrak, belajar merespon, dan kemampuan 

untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan menurut David Wechsler 

(1958), inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir 

secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif (Munandar, 1996). 

Stern dalam Monks, Knoers dan Haditono (1999) menganggap inteligensi 

sebagai disposisi untuk bertindak, untuk menentukan tujuantujuan baru dalam 

hidup, membuat dan mempergunakan alat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Disposisi mempunyai arti sebagai potensi yang terarah pada tujuan. Inteligensi 

memang memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang, tetapi inteligensi 

bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sukses tidaknya kehidupan 

seseorang. Banyak faktor lain yang ikut menentukan, termasuk di dalamnya 

adalah kecerdasan emosional (EQ) yang dipopulerkan oleh Goleman. 
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Lebih lanjut, Gardner (2000) mengemukakan pengertian inteligensi sebagai 

kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk mencipta karya yang dihargai 

dalam suatu kebudayaan atau lebih. Istilah inteligensi berhubungan dengan 

kognitif, dimana kognitif lebih bersifat pasif atau statis yang merupakan potensi 

atau daya untuk memahami sesuatu. Sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif 

yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut yang 

berupa aktivitas atau perilaku. Kecerdasan (inteligensi) secara umum dipahami 

pada dua tingkat, yakni:  

a. Kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang 

membentuk pengetahuan dan kesadaran. 

b. Kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi sehingga 

masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan (Problem Solving) dan 

dengan demikian pengetahuan pun bertambah.  

Jadi mudah dipahami bahwa kecerdasan adalah pemandu bagi kita untuk 

mencapai sasaran-sasaran kita secara efektif dan efisien. 

3. Definisi Kognisi 

Kognisi adalah suatu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan 

(termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu 

melalui pengalaman sendiri. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat 

kecerdasan (inteligensi) yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat 

terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Berikut ini disajikan relasi 

dan komparasi antara kognisi dan intelegensia. 

Tabel 2. Relasi dan Komparasi Intelegensia vs Kognisi 

Intelegensia Kognisi 

Inteligensi lebih bersifat aktif yang 

merupakan aktualisasi atau perwujudan 

dari daya atau potensi tersebut berupa 

aktivitas atau perilaku. 

Kognitif lebih bersifat pasif atau 

statis yang merupakan potensi atau 

daya untuk memahami sesuatu. 

Inteligensi adalah kemampuan mental 

Intelek yaitu berpikir; Inteligensi ialah 

kemampuan kecerdasan. 

 

Kognitif adalah suatu proses 

berpikir, daya menghubungkan serta 

kemampuan menilai dan 

mempertimbangkan. 

 

Kecerdasan bagi seseorang memiliki manfaat yang besar selain untuk 

dirinya sendiri dan juga masyarakat. Melalui tingkat kecerdasan yang tinggi, 
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seseorang akan semakin dihargai di masyarakat apalagi bila ia mampu berkiprah 

dalam menciptakan hal-hal baru yang bersifat fenomenal. 

4. Mengidentifikasi Bentuk-Bentuk Intelegensia 

Thurstone dalam bukunya Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi 

Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat menyatakan bahwa inteligensi bersifat 

multidimensi, yang mencakup tujuh kemampuan primer (primary mental abilities) 

(Munandar, 1999). Howard Earl Gardner (1992) seorang profesor bidang 

pendidikan di Harvard University, tidak memandang kecerdasan manusia 

berdasarkan skor semata dan bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dihitung, 

melainkan dengan ukuran kemampuan yang diuraikan sebagai berikut: (1) 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah, (2) kemampuan untuk menghasilkan 

persoalan-persoalan baru untuk dipecahkan, (3) kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu atau memberikan penghargaan untuk budaya seseorang. 

Penelitian Gardner telah meruntuhkan dua asumsi umum tentang 

kecerdasan, yaitu: kecerdasan manusia bersifat satuan dan bahwa setiap individu 

dapat dijelaskan sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan yang dapat diukur 

dan tunggal (Campbell dan Campbell, 2002). Dalam studinya tentang kecerdasan 

manusia ditemukan bahwa pada hakikatnya:  

a. Setiap manusia memiliki delapan (kemudian ditambahkan dua menjadi 

sepuluh walaupun masih bersifat hipotetis) spektrum kecerdasan yang 

berbeda-beda dan menggunakannya dengan cara-cara yang sangat individual. 

b. Setiap orang dapat mengembangkan semua kecerdasan hingga mencapai suatu 

tingkat yang memadai. 

c.  Setiap kecerdasan bekerja sama satu sama lain secara kompleks karena dalam 

tiap kecerdasan ada berbagai cara untuk menumbuhkan salah satu aspeknya.  

Kecerdasan jamak (Multiple Intellegences) adalah sebuah penilaian yang 

melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk 

memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu (Gardner, 2000). Pendekatan ini 

merupakan alat untuk melihat bagaimana pikiran manusia mengoperasikan dunia, 

baik itu benda-benda yang konkret maupun hal-hal yang abstrak. Bagi Gardner 

tidak ada anak yang bodoh atau pintar, yang ada anak yang menonjol dalam salah 

satu atau beberapa jenis kecerdasan. Selanjutnya, Gardner (2000) menyebutkan 
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bahwa kecerdasan dengan konsep pluralistik dalam Multiple Intelegences, dalam 

bukunya Frame of Mind: The Theory of Multiple intelegences, ada delapan jenis 

kecerdasan yang dimiliki setiap individu yaitu linguistik, logis matematis, visual 

spasial, kinestetik-jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal dan naturalistik. 

Melalui delapan jenis kecerdasan ini, setiap individu mengakses informasi yang 

akan masuk ke dalam dirinya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, hendaknya orang tua dan guru jeli dan 

cermat dalam menilai dan menstimulasi kecerdasan anak dalam sebuah rancang 

proses pembelajaran anak usia dini. Jadi dasar pemikiran pengembangan 

kecerdasan dalam pembelajaran adalah “bukan seberapa cerdasnya seseorang, 

tetapi dalam hal apa dan bagaimana seseorang menjadi cerdas”. 

5. Kaitan antara Kreativitas, Inteligensi, dan Keberbakatan 

Dalam penelitiannya, Munandar (1996) dapat membuktikan bahwa hasil 

studi korelasi dan analisis faktor membuktikan tes kreativitas sebagai dimensi 

fungsi kognitif yang relatif bersatu yang dapat dibedakan dari tes inteligensi, 

tetapi berpikir divergen (kreativitas) juga menunjukkan hubungan yang bermakna 

dengan berpikir konvergen (inteligensi). 

Seorang yang kreatif bisa lebih fleksibel dibanding dengan orang yang 

mempunyai inteligensi yang baik. Namun inteligensi yang terakomodasi dengan 

baik dalam perkembangannya , akan melahirkan kreativitas. Sehingga orang yang 

memiliki inteligensi tinggi dan kreatif akan melahirkan manusia unggul di 

bidangnya seperti Sir Isaac Newton, Albert Einsten, BJ Habibie, Sukarno, Buya 

Hamka, dan lain-lain.  

Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku inteligen karena 

kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Meskipun 

demikian, hubungan antara kreativitas dan inteligensi tidak selalu menunjukkan 

bukti-bukti yang memuaskan. Walau ada anggapan bahwa kreativitas mempunyai 

hubungan yang bersifat kurva linear dengan inteligensi, tetapi bukti-bukti yang 

diperoleh dari berbagai penelitian tidak mendukung hal itu. Skor IQ yang rendah 

memang diikuti oleh tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun semakin tinggi 

skor IQ, tidak selalu diikuti tingkat kreativitas yang tinggi pula. Sampai pada skor 
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IQ tertentu, masih terdapat korelasi yang cukup berarti. Tetapi lebih tinggi lagi, 

ternyata tidak ditemukan adanya hubungan antara IQ dengan tingkat kreativitas. 

Berkenaan dengan hasil penelitian oleh Renzulli, dkk (1981) tentang 

keberbakatan dan anak berbakat dapat disimpulkan bahwa yang menentukan 

keberbakatan seseorang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 ciriciri, 

yaitu : kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, pengikatan diri (tanggung jawab 

terhadap tugas). Seseorang yang berbakat adalah seseorang yang memiliki ketiga 

ciri tersebut. Masing-masing ciri mempunyai peran yang sama-sama menentukan. 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai bakat intelektual, apabila ia 

mempunyai inteligensi tinggi atau kemampuan di atas rata-rata dalam bidang 

intelektual yang antara lain mempunyai daya abstraksi, kemampuan penalaran, 

dan kemampuan memecahkan masalah. Akan tetapi, kecerdasan yang cukup 

tinggi belum menjamin keberbakatan seseorang. Kreativitas sebagai kemampuan 

untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan 

gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur 

yang sudah ada sebelumnya, adalah sama pentingnya. Demikian juga, hal yang 

sama berlaku bagi pengikatan diri terhadap tugas yang mendorong seseorang 

untuk tekun dan ulet bekerja meskipun mengalami macam-macam rintangan dan 

hambatan, melakukan dan menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung 

jawabnya, karena ia telah mengikatkan dirinya terhadap tugas tersebut atas 

kehendaknya sendiri. 

Adapun yang dimaksud dengan anak berbakat adalah mereka yang memiliki 

kemampuan-kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang 

tinggi. Anak-anak ini membutuhkan program pendidikan yang berdeferensiasi 

atau pelayanan yang di luar jangkauan program sekolah biasa agar dapat 

mewujudkan bakat-bakat mereka secara optimal, baik bagi pengembangan diri 

maupun untuk dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi kemajuan 

masyarakat dan negara. Bakat-bakat tersebut baik sebagai potensi maupun yang 

sudah terwujud, meliputi: kemampuan intelektual umum; kemampuan berpikir 

kreatif-produktif; kemampuan dalam salah satu bidang seni; kemampuan 

psikomotor; kemampuan psikososial seperti bakat kepemimpinan. Keberbakatan 
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itu meliputi bermacam-macam bidang, namun biasanya seseorang mempunyai 

bakat istimewa dalam salah satu bidang saja dan tidak pada semua bidang. 

Misalnya, Banni menonjol dalam matematika, tetapi tidak dalam bidang seni. 

Bamby mampu menunjukkan kemampuan memimpin, tetapi prestasi 

akademiknya tidak terlalu menonjol. Hal ini kadang-kadang dilupakan oleh 

pendidik. Mereka menganggap bahwa seseorang yang telah diidentifikasi sebagai 

berbakat harus menonjol dalam semua bidang. Selanjutnya perumusan tersebut 

menekankan bahwa anak berbakat mampu memberikan prestasi yang tinggi. 

Mampu belum tentu terwujud, contohnya: ada anak-anak yang sudah dapat 

mewujudkan bakat mereka yang unggul, tetapi ada pula yang belum. Bakat 

memerlukan pendidikan dalam latihan agar dapat terampil dalam prestasi yang 

unggul. 

6. Makna Perkembangan Kognitif bagi Kehidupan Anak 

Perkembangan kognitif mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir 

dan kemampuan untuk memberikan alasan. Secara umum, pengertian dari 

perkembangan kognitif adalah perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan 

bahasa anak. Proses perkembangan kognitif membuat anak mampu mengingat, 

membayangkan bagaimana cara memecahkan soal, menyusun strategi kreatif atau 

menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna (meaningfull). 

Malkus, Feldman, dan Gardner dalam Sujiono (2009) menggambarkan 

perkembangan kognitif sebagai “.....kapasitas untuk tumbuh, menyampaikan, dan 

menghargai maksud dalam penggunaan beberapa sistem simbol yang secara 

kebetulan ditonjolkan dalam suatu bentuk setting” sistem simbol ini meliputi kata, 

gambar, isyarat, dan angka. 

a. Hubungan inteligensi dengan kehidupan anak Bagaimana dan kapan anak 

mulai belajar, berpikir, memecahkan masalah? Bagaimana dan kapan ingatan 

anak berkembang? Inteligensi memang memainkan peran penting dalam 

kehidupan seseorang, tetapi inteligensi bukanlah satu-satunya faktor yang 

menentukan sukses tidaknya kehidupan seseorang. Banyak faktor lain yang 

ikut menentukan termasuk di dalamnya faktor gen dan faktor lingkungan yang 

mendukung perkembangan inteligensi anak. 
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b. Hasil pembuktian tentang inteligensi Seperti yang telah dibahas terdahulu 

tentang penelitian para ahli mengenai inteligensi, kehidupan manusia 

sangatlah kompleks dan inteligensi bukanlah satu-satunya faktor yang 

menentukan kesuksesan hidup seseorang. Kesuksesan hidup juga ditentukan 

oleh beberapa faktor lainnya, di antaranya adalah:  

1) Kesehatan fisik dan adanya kesempatan. Orang yang memiliki tingkat 

kecerdasan yang tinggi tetapi badannya tidak sehat sulit untuk berhasil. 

Demikian juga dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang 

tinggi tetapi tidak memiliki kesempatan, juga sulit untuk berhasil.  

2) Watak (kepribadian). Watak (kepribadian) dalam hal ini lebih mengarah 

kepada bagaimana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dalam 

kehidupannya sehari- hari. Meskipun orang tersebut memiliki tingkat 

kecerdasan yang tinggi tetapi dia tidak dapat bergaul dengan masyarakat di 

sekitarnya, maka dia sulit untuk mendapat kesuksesan di dalam hidupnya 

karena banyak orang yang tidak menyukai dirinya. Lain halnya dengan 

orang yang memiliki tingkat inteligensi yang biasa-biasa saja tetapi pandai 

bergaul dengan masyarakat, maka dia akan lebih disukai oleh orang lain 

dan dengan sendirinya juga akan lebih mudah mendapat kesuksesan di 

dalam hidupnya. 

Struktur intelektual terdiri dari fungsi-fungsi mental, yaitu pikiran, persepsi, 

simbol, pemahaman dan pemecahan masalah. Hubungan antara daya pikir, 

kognisi dan struktur intelektual adalah bahwa daya pikir merupakan usaha untuk 

mengetahui sesuatu sedangkan aktivitas kognisi dapat membantu anak dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir. Inteligensi merupakan urutan fungsi-

fungsi yang berkembang dengan dinamis, di mana fungsi yang lebih maju dan 

kompleks dalam hierarki bergantung pada kematangan fungsi yang lebih 

sederhana. Bayley (Hurlock, 1999) berpendapat bahwa inteligensi merupakan 

gabungan dari fungsi-fungsi yang berkembang pada waktu yang berbeda. Sebagai 

contoh, dalam pola perkembangan kecerdasan, daya ingat mendahului penalaran 

abstrak. Daya ingat untuk materi konkret berkembang dan mencapai puncaknya 

lebih awal dari penalaran. Variasi seperti ini penting karena pengaruhnya pada 

kemampuan anak untuk mengerti dan ketepatan pengertiannya. 
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D. Landasan Teoritik Pengembangan Kognitif 

Terdapat tiga pendekatan klasik dalam perkembangan kognitif pada masa 

usia anak-anak awal:  

1. Pendekatan behaviouris, mempelajari mekanika dasar pembelajaran. 

Pendekatan tersebut memberikan perhatian terhadap bagaimana perilaku 

berubah sebagai respon terhadap sebuah pengalaman. 

2. Pendekatan psikometris, mencoba mengukur perbedaan kuantitatif dalam 

kemampuan kognitif dengan menggunakan tes yang mengindikasikan 

kemampuan ini. 

3. Pendekatan piagetian, memperhatikan perubahan atau langkah-langkah, dalam 

kualitas fungsi kognitif. Pendekatan tersebut memberikan perhatian tentang 

bagaimana pikiran menstruktur aktivitasnya dan beradaptasi dengan 

lingkungannya (Papalia, Old dan Feldman, 2008).  

Ketiga pendekatan ini, membantu kita dalam memahami perkembangan 

kognitif, yang kemudian akan diperjelas dengan berbagai teori yang mendukung. 

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pengembangan potensi kognitif pada 

setiap individu maka para ahli telah mengemukakan berbagai teori, berikut akan 

diuraikan pendapat para ahli tersebut dengan teori-teori mereka. 

1. Teori Dua Faktor (Two Factors Theory). Teori ini dikemukakan oleh Charles 

Spearman. Dia berpendapat bahwa kognisi meliputi kemampuan umum yang 

diberi kode “g” (general factor) dan kemampuan khusus yang diberi kode “s” 

(specific factors). Setiap individu memiliki kedua kemampuan ini; keduanya 

menentukan penampilan atau perilaku mentalnya.  

2. Teori Kemampuan Mental Primer (Primary Mental Abilities). Teori ini 

dikemukakan oleh Thurstone yang berpendapat bahwa kognisi merupakan 

penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan:  

a. Pemahaman bahasa (verbal comprehension). 

b. Mengingat (memory). 

c. bernalar (reasoning). 

d. pemahaman ruang (spatial factor). 

e. kemampuan menggunakan bilangan (numerical ability). 

f. kelancaran penggunaan kata-kata (word fluency). 
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g. kecepatan memahami (perceptual speed). 

3. Teori Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences). Teori ini dikemukakan oleh 

J. P. Guilford dan Howard Gardner. Guilford berpendapat bahwa kognisi 

dapat dilihat dari tiga kategori dasar atau “faces of intellect”, yaitu operasi 

mental, isi (content) dan hasil (product). Menurut Guilford keterkaitan antara 

ketiga kategori berpikir atau kemampuan intelektual tersebut, telah melahirkan 

180 kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford ini telah 

mengembangkan wawasan tentang hakikat kognitif dengan menambah faktor-

faktor seperti “social judgment” (evaluasi terhadap orang lain) dan kreativitas 

(berpikir “divergen”). 

Sedangkan Gardner membagi kognisi ke dalam delapan jenis, yaitu 

kecerdasan logika matematika, kecerdasan menggunakan bahasa, kecerdasan 

musik, kecerdasan mengenal ruang/visual spatial, kecerdasan kinestetik, 

kecerdasan dalam pribadi/intrapersonal dan kecerdasan dalam interpersonal serta 

kecerdasan mengenal alam/naturalistik. 

4. Teori “Triachic of Intelligence” Teori ini dikemukakan oleh Robert Stenberg. 

Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami kognisi. 

Stenberg mengartikannya sebagai suatu “deskripsi tiga bagian kemampuan 

mental” (proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan 

penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi) yang menunjukkan tingkah laku 

kognitif. Dengan kata lain, tingkah laku kognitif itu merupakan produk (hasil) 

dari penerapan strategi berpikir, mengatasi masalah-masalah baru secara 

kreatif dan cepat, dan penyesuaian terhadap konteks dengan menyeleksi dan 

beradaptasi dengan lingkungan. Berikut ini adalah penjelasan dari 3 bagian 

kemampuan mental.  

a. Proses mental (berpikir). Proses mental terdiri dari 3 bagian, yaitu: Meta- 

Component adalah perencanaan aturan, seleksi strategi dan monitoring 

(pemantauan). Contohnya mengidentifikasi masalah, alokasi perhatian dan 

pemantauan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Performance Component 

adalah melaksanakan strategi yang terseleksi. Melalui komponen ini 

memungkinkan kita untuk mempersepsi dan menyimpan informasi baru. 

Knowledge-Acquisition Components adalah memperoleh pengetahuan baru, 
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seperti memisahkan informasi yang relevan dengan yang tidak relevan dalam 

rangka memahami konsep-konsep baru.  

b. Menghadapi pengalaman baru (coping with new experience) Tingkah laku 

kognitif dibentuk melalui dua karakteristik, yaitu: Insight atau kemampuan 

untuk menghadapi situasi baru secara efektif. Automaticity atau kemampuan 

untuk berpikir dan memecahkan masalah secara otomatis dan efisien. 

Dengan demikian, tingkah laku kognitif itu melibatkan kemampuan berpikir 

kreatif dalam memecahkan masalah baru serta bersifat otomatis dan kecepatan 

dalam menemukan solusi-solusi baru dalam proses yang rutin. Dengan demikian 

pendidikan seharusnya membantu anak untuk menemukan harta kreativitas yang 

tersembunyi dalam dirinya, dan membuat dia sungguhsungguh mampu 

menyatakan dan memunculkan kreativitas itu. Dan untuk itu pendidik perlu 

memaklumi bahwa kreativitas anak itu sungguh tidak mengenal batas dan kadang 

keberanian mereka berkreasi melebihi orang dewasa.  

c. Penyesuaian dengan lingkungan (adapting to environment). Yaitu kemampuan 

untuk memilih dan beradaptasi dengan tuntutan atau norma lingkungan. 

Kemampuan ini sangat penting bagi individu dalam meraih kesuksesan 

hidupnya, seperti dalam memilih karier, keterampilan sosial dan bergaul 

dalam masyarakat secara baik.  

Secara visual, elemen-elemen teori Triarchic Stenberg ini dapat disimak 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Dimensi Intelegensi 

Elemen Kemampuan 

Contextual Intelligence Mampu beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan dan mengubah dunia 

(lingkungan) untuk mengoptimalkan 

peluang-peluang serta mampu 

memecahkan masalah. 

Experiential Intelligence Mampu merumuskan gagasan-gagasan 

baru dan mengombinasikan fakta-fakta 

yang tidak berhubungan serta mampu 

mengatasi masalah baru secara otomatis 

(cepat). 

Componential Intelligence Mampu berpikir abstrak, memproses 

informasi dan menentukan kebutuhan-

kebutuhan apa yang akan dipenuhi. 
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E. Strategi Mengembangkan Kognisi 

Terdapat pandangan yang bervariasi tentang pemahaman kognitif dari 

berbagai ahli psikologi dan pendidikan. Dengan mengetahui berbagai pandangan 

para ahli tentang pengembangan kognitif maka wawasan pendidik akan lebih luas 

lagi, sehingga dengan mengetahui perkembangan kognitif anak didik Anda, akan 

sangat membantu membimbing mereka mencapai pengembangan kognitif secara 

optimal. Berikut akan dikemukakan beberapa pandangan dari para ahli tersebut.  

1. Alfred Binet  

Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan 

tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Perwujudan potensi 

kognitif manusia harus di mengerti sebagai suatu aktivitas atau perilaku kognitif 

yang pokok, terutama pemahaman penilaian dan pemahaman baik yang 

menyangkut kemampuan berbahasa maupun yang menyangkut kemampuan 

motorik. Menurut Alfred Binet, terdapat tiga aspek kemampuan dalam inteligensi, 

yaitu:  

a. Konsentrasi  

Kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus 

dipecahkan. 

b. Adaptasi  

Kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang 

dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi masalah.  

c. Bersikap kritis  

Kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang dihadapi, 

maupun terhadap dirinya sendiri. 

Selama lebih dari 15 tahun, IQ dijadikan acuan terhadap tingkat kecerdasan 

seseorang. Tesnya dinamakan tes IQ. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh 

Alfred Binet dan Theodore Simon. Tes ini berhasil menguji kemampuan tertentu. 

Tetapi tidak menguji semua kemampuan. Tes ini juga sependapat dengan konsep 

bahwa kecerdasan itu konstan lahir. Tes IQ juga menyamakan logika dengan 

kecerdasan keseluruhan. Padahal logika hanya sebagian dari bentuk pemikiran, 

kemampuan berpikir, atau kemampuan belajar. Perkembangan kognitif adalah 

perkembangan dari pikiran. Pikiran adalah bagian berpikir dari otak, bagian yang 
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digunakan, yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan dan pengertian. 

Pikiran anak mulai aktif sejak lahir, dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. 

Perkembangan pikirannya, seperti: belajar tentang orang; belajar tentang sesuatu; 

belajar tentang kemampuan-kemampuan baru; memperoleh banyak ingatan; 

menambah banyak pengalaman. Sepanjang pikirannya berkembang, anak menjadi 

lebih cerdas. 

2. Carl Witherington  

Menurut Carl Witherington, inteligensi merupakan kesempatan bertindak 

sebagaimana dimanifestasikan dalam kemampuan-kemampuan atau kegiatan-

kegiatan sebagai berikut.  

a. Fasilitas dalam menggunakan bilangan dan angka.  

b. Efisiensi penggunaan bahasa.  

c. Kecepatan pengamatan.  

d. Fasilitas dalam memahami hubungan.  

e. Mengkhayal atau mencipta.  

Selanjutnya Witherington mengemukakan bahwa “kognitif adalah pikiran, 

kognitif (kecerdasan pikiran) melalui pikiran dapat digunakan dengan cepat dan 

tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah”. Sedangkan 

perkembangan kognitif (perkembangan mental), adalah perkembangan pikiran. 

Pikiran adalah bagian dari proses berpikir dari otak. Pikiran yang digunakan untuk 

mengenali, mengetahui, dan memahami”. 

3. Cameron dan Barley  

Menurut Cameron dan Barley, aktivitas kognitif akan sangat bergantung 

pada kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan karena bahasa 

adalah alat berpikir, di mana dalam berpikir menggunakan pikiran (kognitif).  

4. Guilford  

Guilford mengemukakan suatu model struktur intelektual yang dapat 

digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual. Model 

struktur ini menggambarkan keragaman kemampuan intelektual manusia yang 

sekaligus dapat mengklasifikasikan dan menjelaskan seluruh aktivitas manusia. 

Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang 



 

77 
 

disusun dalam suatu sistem yang disebut “Struktur Kognitif”. Berdasarkan model 

ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut.  

a. Operasi (proses) intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang 

berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir 

konvergen, berpikir divergen, penilaian.  

b. Content (materi), yang menunjukkan macam materi yang digunakan terdiri 

dari 4 kategori, yaitu figural, simbolik, semantik, behavioral (perilaku).  

c. Produk yang merupakan hasil dari operasi (proses) tertentu yang diterapkan 

pada konten (materi) tertentu terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, 

hubungan, sistem, transformasi, implikasi. Klasifikasi tersebut sekaligus 

menunjukkan adanya 120 aktivitas mental manusia karena terdiri dari 5 

operasi x 4 isi x 6 hasil. Dari model struktur kognitif yang menggambarkan 

keragaman kemampuan kognitif manusia, terdapat 120 kemampuan manusia 

yang unik.  

5. Sternberg  

Lima komponen kognitif yang dikemukakan oleh Sternberg adalah:  

a. Metakomponen  

Proses kendali yang lebih tinggi tingkatnya, yang digunakan dalam 

perencanaan pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pemecahan 

masalah. 

b. Komponen penampilan  

Proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusankeputusan 

bersama yang dipilih oleh metakomponen.  

c. Komponen pencapaian  

Proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru.  

d. Komponen ingatan  

Proses yang terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah 

disimpan dalam ingatan.  

e. Komponen alih terap  

Proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi 

ke situasi yang lain. 
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6. Renzulli  

Ciri-ciri kemampuan kognitif (untuk anak berbakat kognitif), yaitu antara 

lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, 

penalaran tajam (berpikir logis, kritis, memahami hubungan sebab akibat), daya 

konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macammacam topik, senang 

dan sering membaca, ungkapan diri lancar dan jelas, pengamat yang cermat, 

senang mempelajari kamus, peta dan ensiklopedi, cepat memecahkan soal, cepat 

menemukan kekeliruan atau kesalahan, cepat menemukan asas dalam suatu 

uraian, daya abstraksi tinggi, selalu sibuk menangani berbagai hal, mampu 

membaca pada usia lebih muda. Ia juga membagi bidang-bidang kognitif antara 

lain meliputi daya abstraksi, kemampuan penalaran dan kemampuan memecahkan 

masalah.  

7. John Locke dan Herbart  

Kognitif merupakan jalannya tanggapan-tanggapan yang dikuasai oleh 

hukum asosiasi. Dalam alam kejiwaan, yang terpenting adalah terjadinya, 

tersimpannya dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Unsur yang paling sederhana 

dan merupakan dasar bagi semua aktivitas kejiwaan adalah tanggapan-tanggapan. 

Daya jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, keinginan dan berpikir, 

semua terjadi karena bekerjanya tanggapan-tanggapan.  

8. Wachs  

Perkembangan kognitif dapat ditingkatkan apabila orang tua penuh kasih, 

responsif secara verbal dan memberikan lingkungan yang terorganisasi dan bisa 

diramalkan dengan kemungkinan untuk variasi pengalaman. Lingkungan yang 

dapat mengganggu pemfungsian kognitif adalah bunyi yang berlebihan dan 

ketidakteraturan. Contohnya dalam 39 anak yang dikaji dari usia 12 hingga 24 

bulan, jumlah bunyi dari televisi, anak lain, lalu lintas, atau peralatan secara 

konstan dihubungkan dengan performasi yang relatif buruk pada tes pemfungsian 

kognitif.  

9. Galton  

Keunggulan kognitif seseorang tercermin dalam keunggulan kekuatan 

fisiknya, misalnya ukuran batok kepala, genggaman tangan, dan lain-lain. Selain 
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itu Galton juga menghubungkan kecerdasan intelektual dengan struktur analisis 

otak.  

10. Gagne  

Cara-cara mental atau prosedur adalah berpikir tentang bermacam-macam 

proses yang telah diperoleh. Misalnya, mengoperasikan televisi, cara mengendarai 

mobil, berbelanja di toko. Cara-cara tersebut membuat kita memperoleh 

kemampuan kognitif. Saat kita telah menguasai cara-cara tersebut, semakin 

sedikit waktu yang kita butuhkan untuk melakukannya karena telah terbiasa. Kita 

akan melakukannya begitu cepat dan otomatis, dan tidak perlu memikirkan setiap 

langkah sebelum mengetahui apa yang harus dilakukan. Proses itu disebut Proses 

Otomatisasi yang berasal dari kemampuan kognitif yang kita miliki sebelumnya. 

Gagne mengemukakan bahwa kognitif adalah kemampuan membedabedakan 

(diskriminasi), konseptual yang riil membuat definisi-definisi, merumuskan 

peraturan berdasarkan dalil-dalil dan bagaimana cara individu bertingkah laku, 

cara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu di dalam memecahkan 

suatu masalah yang dihadapinya.  

11. Williams  

Ciri-ciri perilaku kognitif adalah:  

a. Berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang 

relevan dan arus pemikiran lancar. 

b. Berpikir luwes, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam, mampu 

mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. 

c. Berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari 

yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang lain. 

d. Berpikir terperinci (elaborasi), yaitu mengembangkan, menambah, 

memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail dan memperluas suatu 

gagasan. 

12. Jerome Bruner  

Bruner mengemukakan teori kognitif, bahwa pada dasarnya segala ilmu 

dapat diajarkan pada semua anak dari semua usia, asal materinya benar-benar 

sesuai. Itu sebabnya peranan pendidikan sangat penting dalam hal ini. Menurut 

Brunner, ada 3 tingkat perkembangan:  
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a. Enactiva  

Bayi akan belajar dengan baik bila belajar ini dilakukan lewat hubungan 

sensorimotoriknya.  

b. Iconic  

Tahap ini terjadi pada saat anak telah menginjakkan kakinya di TK. Di sini 

anak belajar lewat gambaran mental dan bayangan ingatannya. Pada tahap ini 

seorang anak banyak belajar dari contoh yang dilihatnya. Gambaran contoh 

dari orang yang dikaguminya menjadi gambaran mentalnya dan 

mempengaruhi perkembangan kognitifnya.  

c. Penggunaan lambang  

Pada saat ini anak telah duduk di SD kelas akhir atau SMP di mana anak 

secara prima mampu menggunakan bahasa dan berpikir secara abstrak.  

13. Anita E. Woolfolk  

Kognitif memiliki tiga pengertian, yaitu:  

a. Kemampuan untuk belajar.  

b. Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. 

c. Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada 

umumnya dengan berhasil.  

Selanjutnya Woolfolk mengemukakan bahwa kognitif merupakan satu atau 

beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam 

rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. 

14. Raymon Cattel, dkk.  

Mengklasifikasikan kognitif ke dalam dua kategori, yaitu:  

a. Fluid inteligence, adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak 

dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya.  

b. Crystallized inteligence, adalah keterampilan-keterampilan atau kemampuan 

nalar (berpikir) yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif (perkembangan 

mental dan perkembangan kognisi) adalah dari pikiran. Pikiran merupakan bagian 

dari proses berpikirnya otak. Bagian tersebut digunakan untuk proses pengakuan, 

mencari sebab akibat, proses mengetahui dan memahami. Pikiran anak-anak 
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sudah dapat bekerja aktif sejak dia dilahirkan. Hari demi hari pemikirannya 

berkembang sejalan dengan pertumbuhannya, misalnya dalam hal:  

a. Belajar tentang orang lain.  

b. Belajar tentang sesuatu. 

c. Belajar keterampilan baru.  

d. Mendapatkan kenangan yang indah. 

e. Mendapatkan pengalaman baru.  

Jika anak berkembang pemikirannya dengan cepat dan baik, maka anak akan 

menjadi lebih kognitif. 

Pada dasarnya pengembangan kognitif dimaksudkan agar anak mampu 

melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya. Dengan 

pengetahuan yang diperolehnya, anak akan dapat melangsungkan hidupnya dan 

menjadi manusia yang utuh sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan 

yang harus memberdayakan apa yang ada di dunia ini untuk kepentingan dirinya 

dan orang lain. Proses kognisi meliputi berbagai aspek, seperti persepsi, ingatan, 

pikiran, simbol, penalaran dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendapat Piaget, 

maka pentingnya guru mengembangkan kemampuan kognitif pada anak sebagai 

berikut. 

1. Agar anak mampu mengembangkan daya persepsinya berdasarkan apa yang ia 

lihat, dengar dan rasakan sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh 

dan komprehensif.  

2. Agar anak mampu melatih ingatannya terhadap semua peristiwa dan kejadian 

yang pernah dialaminya.  

3. Agar anak mampu mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam rangka 

menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.  

4. Agar anak memahami berbagai simbol-simbol yang tersebar di lingkungan 

sekitarnya.  

5. Agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi melalui 

proses alamiah (spontan) ataupun melalui proses ilmiah (percobaan).  

6. Agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya sehingga 

pada akhirnya ia akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya 

sendiri. 
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Melalui pengembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat 

dan tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan suatu masalah. 

Terdapat tingkat-tingkat kecerdasan, yaitu:  

1. Kecerdasan binatang  

W. Kohler dalam percobaannya menggunakan seekor kera yang dikurung 

dalam sebuah kandang. Di luar kandang diletakkan pisang dan di dalam 

kandang diletakkan tongkat. Di sini terlihat kemampuan kera untuk mencapai 

pisang dengan tongkat yang ada di dekatnya. Dalam hal ini kera dapat 

menyesuaikan dirinya dengan keadaan. Kera dapat menolong dirinya sendiri 

dalam situasi yang asing bagi dirinya. Kelakuan kera tersebut dapat disebut 

kelakuan inteligen dan kesanggupannya itu disebut kognitif. Kecerdasan pada 

binatang terbatas pada sesuatu yang konkret. Sebab jika tidak ada tongkat 

maka tidak mungkin kera dapat mencari tongkat sendiri untuk meraih pisang.  

2. Kecerdasan anak-anak  

Kecerdasan kera dengan anak usia satu tahun dibandingkan melalui 

percobaan. Anak-anak kecil yang berumur kurang lebih satu tahun dan belum 

dapat berbahasa, tingkat kecerdasannya hampir sama dengan kera. 

Menurutnya, anak-anak yang sudah dapat berbicara, sudah bekerja seperti 

manusia kecil dan tingkat kecerdasannya akan melebihi kera.  

Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah:  

a. Masalah yang dihadapi kera dapat diselesaikan oleh anak-anak.  

b. Kemampuan mempergunakan bahasa merupakan garis pemisah antara 

hewan dan manusia, dengan berbahasa maka manusia kecil dapat 

melebihi tingkat kecerdasan kera.  

3. Kecerdasan manusia  

Ciri-ciri kecerdasan manusia:  

a. Penggunaan bahasa. Melalui bahasa, manusia dapat menyatakan isi 

jiwanya (fantasi, pendapat, perasaan dan sebagainya). Dengan bahasa, 

manusia dapat berhubungan dengan sesama, manusia dapat membeberkan 

segala sesuatu yang konkret dan yang abstrak; dan dengan bahasa, 

manusia dapat membangun kebudayaan.  
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b. Penggunaan perkakas. Menurut Bergson, perkataan, perbuatan cerdas 

manusia dicirikan dengan bagaimana mendapatkan, membuat dan 

mempergunakan perkakas.  

c. Mendapatkan perkakas. Kecerdasan manusia mendorong untuk 

mendapatkan segala sesuatu yang dapat memudahkan usaha manusia 

mencapai kebutuhan-kebutuhan hidup.  

d. Membuat perkakas. Pembuatan perkakas selalu membutuhkan pendapat 

tentang tujuan “untuk apa alat dibuat?”.  

e. Memelihara perkakas. Manusia dapat memelihara dan mengembangkan 

perkakas-perkakas untuk keperluan di masa-masa yang akan datang. 

Purwanto (1998) menegaskan bahwa suatu perbuatan atau tingkah laku yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan inteligen haruslah memenuhi beberapa 

persyaratan. Berikut ini adalah ciri perbuatan inteligen dengan contoh-contoh 

yang disesuaikan dengan anak usia dini.  

1. Kemampuan mengatasi masalah, yaitu anak mampu memecahkan masalah 

baru yang lebih tinggi daripada tingkat kemampuannya. Contoh: seorang anak 

bernama Bamby di TK Kelompok A mampu menyusun lebih dari 20 kepingan 

puzzle, sementara teman sebayanya baru mampu menyusun 10 keping saja.  

2. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, praktis dan ekonomis (tepat 

guna), cepat dan akurat. Apabila ada soal yang mudah dan yang sukar maka 

anak akan mengerjakan tugas/soal yang mudah lebih dahulu lalu yang sukar. 

Contoh: Banni usia 5 tahun memilih mengerjakan menyusun 5 balok terlebih 

dahulu sebelum ia membangun sebuah jembatan dari balok atau seseorang 

anak yang menyelesaikan satu masalah yang dihadapinya secara tuntas baru 

kemudian menyelesaikan tugas lainnya.  

3. Masalah yang dihadapi harus mengandung kesulitan satu tingkat di atasnya. 

Tugas bagi anak kelas I SD dapat diselesaikan oleh seorang anak TK 

kelompok B. Contoh: Audy anak TK B mampu membaca buku cerita anak 

dengan lancar.  

4. Keterangan solusinya harus dapat diterima oleh masyarakat. Apabila kita 

merasa lapar maka kita harus membeli makanan, jangan mencuri. Contoh: 

Dessy seorang gadis cilik yang cantik walaupun ia lapar tidak mau mengambil 
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makanan temannya yang tergeletak di meja walaupun tidak ada yang 

melihatnya.  

5. Kemampuan abstraksi digunakan dalam memecahkan masalah. Contoh: 

Alayna seorang anak berusia 4,5 tahun mampu mencari jejak (maze) yang 

diberikan oleh gurunya.  

6. Memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Contoh: Seorang anak bernama 

Rafi jari tangannya teriris oleh pisau, ia segera memanggil ibunya dan bukan 

hanya berteriak-teriak saja atau menangis tetapi tidak melakukan tindakan 

apapun. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kognitif dapat dijelaskan 

antara lain sebagai berikut.  

1. Hereditas/Keturunan 

Teori hereditas atau nativisme pertama kali dipelopori oleh seorang ahli 

filsafat Schopenhauer. Dia berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa 

potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi lingkungan. Berdasarkan 

teorinya, taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan, sejak faktor 

lingkungan tak berarti pengaruhnya. Para ahli psikologi Loehlin, Lindzey dan 

Spuhler berpendapat bahwa taraf inteligensi 75-80% merupakan warisan atau 

faktor keturunan. Pembawaan ditentukan oleh ciri-ciri yang dibawa sejak lahir 

(batasan kesanggupan). Meskipun anak-anak menerima latihan dan pelajaran 

yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada (Monks, Knoers dan 

Haditono, 1999). 

2. Lingkungan  

Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Dia 

berpendapat bahwa manusia dilahirkan sebenarnya suci atau tabularasa. 

Menurut pendapatnya, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh 

lingkungannya. Berdasarkan pendapat John Locke tersebut perkembangan 

taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang 

diperolehnya dari lingkungan hidupnya.  
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3. Kematangan  

Tiap organ (fisik maupun psikis) dapat dikatakan telah matang jika ia telah 

mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan 

berhubungan erat dengan usia kronologis (usia kalender).  

4. Pembentukan  

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi 

perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi 

pembentukan sengaja (sekolah/formal) dan pembentukan tidak sengaja 

(pengaruh alam sekitar/informal). Sehingga manusia berbuat inteligen untuk 

mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri.  

5. Minat dan Bakat  

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan 

bagi perbuatan itu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk 

berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Sedangkan bakat diartikan sebagai 

kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan di 

latih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat 

kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu, akan 

semakin mudah dan cepat mempelajari hal tersebut. 

6. Kebebasan  

Kebebasan, yaitu kebebasan manusia berpikir divergen (menyebar) yang 

berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam 

memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai 

kebutuhannya. 

F. Bahan Diskusi 

1. Utarakanlah suatu alasan mengapa memberdayakan kemampuan berpikir 

sangat penting dalam pembelajaran! 

2. Buatlah suatu analisis yang menghubungkan bahwa semakin tajam 

kemampuan berpikir seseorang, semakin tinggi pula kepekaan orang tersebut 

terhadap ciptaan Tuhan! 

3. Bagaimanakah peran pendidikan atau pembelajaran dapat menjadi tonggak 

pemberdayaan kemampuan berpikir? 
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 BAB IV 

PEMBELAJARAN INKUIRI DAN TANTANGAN  

PENDIDIKAN SAINS ABAD 21 

 

 

A. Mengenal Pembelajaran Inkuiri 

Kunci keberhasilan bagi peserta didik dalam pembelajaran adalah 

memastikan mereka terlibat dengan materi apa pun yang mereka pelajari. Kendati 

perkara itu terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagi banyak 

peserta didik, pendekatan tradisional membuat mereka bosan dan tidak tertarik. 

Akibatnya mereka tidak secara efektif mempelajari (atau memahami) materi yang 

diajarkan. Di sinilah, pembelajaran inkuiri, terutama dalam pembelajaran sains, 

seharusnya hadir. 

Pembelajaran inkuiri adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan 

peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini guru 

bukannya memberi tahu peserta didik apa yang perlu mereka ketahui, melainkan 

peserta didik didorong untuk mengeksplorasi materi, mengajukan pertanyaan, dan 

berbagi ide. 

Pembelajaran inkuiri adalah bentuk pembelajaran aktif yang dimulai dengan 

mengajukan pertanyaan, masalah atau skenario. Ini berbeda dengan pendidikan 

tradisional, yang umumnya mengandalkan guru yang menyajikan fakta dan 

pengetahuannya tentang mata pelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis inkuiri 

mengedepankan peran guru sebagai fasilitator, bukan penceramah. Melalui 

pembelajaran inkuiri peserta didik  dibimbing untuk mengidentifikasi dan meneliti 

masalah dan pertanyaan untuk mengembangkan pengetahuan atau solusi. 

Pembelajaran berbasis inkuiri termasuk pembelajaran berbasis masalah, dan 

umumnya digunakan dalam investigasi dan proyek skala kecil, serta penelitian 

(Centre for Excellence in Enquiry-Based Learning, 2012). Pembelajaran berbasis 

inkuiri pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan pengembangan dan praktik 

keterampilan berpikir dan pemecahan masalah (Dostál, J.,2015). 

Pembelajaran berbasis inkuiri menggunakan berbagai pendekatan untuk 

pembelajaran, termasuk diskusi kelompok kecil dan pembelajaran terbimbing. 

Bukannya sekadar mengingat fakta dan materi, peserta didik belajar dengan 
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melakukan. Hal ini meniscayakan mereka untuk membangun pengetahuan melalui 

eksplorasi, pengalaman, dan diskusi. 

Sama seperti belajar dengan pengalaman langsung, pembelajaran berbasis 

inkuiri secara aktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta 

didik tidak hanya mendengar atau menulis apa yang mereka pelajari. 

Keuntungannya, peserta didik mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi topik 

lebih dalam dan belajar dari pengalaman langsung mereka sendiri. Sehingga, 

peserta didik  dapat menguasai 75% dari apa yang mereka lakukan dibandingkan 

dengan 5% dari apa yang mereka dengar dan 10% dari  

apa yang mereka baca. Pembelajaran berbasis inkuiri memungkinkan 

peserta didik untuk lebih memahami dan mengingat materi dengan secara aktif 

terlibat dengannya dan membuat menghubungkan sendiri. 

Dengan demikian, pembelajaran inkuiri dapat dipahami sebagai bentuk 

pembelajaran aktif yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, masalah atau 

skenario. Ini berbeda dengan pendidikan tradisional, yang umumnya 

mengandalkan guru yang menyajikan fakta dan pengetahuannya tentang mata 

pelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis inkuiri mengedepankan peran pendidik 

sebagai fasilitator. Peserta didik akan mengidentifikasi dan meneliti masalah dan 

pertanyaan untuk mengembangkan pengetahuan atau solusi. Pembelajaran 

berbasis inkuiri termasuk pembelajaran berbasis masalah, dan umumnya 

digunakan dalam investigasi dan proyek skala kecil, serta penelitian. 

Pembelajaran berbasis inkuiri pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan 

pengembangan dan praktik pemikiran dan keterampilan memecahkan masalah. 

Setelah mengetahui lebih banyak tentang pendekatan pembelajaran ini, mari 

kita lihat kelebihan dan manfaat dari pembelajaran berbasis inkuiri. Pertama, 

meningkatkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Duduk di kelas membuat 

catatan tidak selalu merupakan cara belajar yang paling efektif (atau 

menyenangkan). Daripada menghafal fakta-fakta dari guru, pembelajaran berbasis 

inkuiri meningkatkan proses pembelajaran dengan membiarkan peserta didik 

mengeksplorasi topik-topik itu sendiri. Kedua, keterampilan mengajar dibutuhkan 

untuk semua bidang pembelajaran. Ketika mereka mengeksplorasi suatu topik, 

peserta didik membangun pemikiran kritis dan keterampilan komunikasi. 
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Keterampilan kognitif yang dikembangkan peserta didik dapat digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman dalam setiap mata pelajaran, serta dalam kehidupan 

sehari-hari. Ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu pada siswa. Pendekatan 

pembelajaran berbasis inkuiri memungkinkan peserta didik berbagi ide dan 

pertanyaan mereka sendiri tentang suatu topik. Ini membantu menumbuhkan lebih 

banyak keingintahuan tentang materi dan mengajarkan keterampilan yang dapat 

digunakan peserta didik untuk terus mengeksplorasi topik yang mereka minati. 

Keempat, memperdalam pemahaman peserta didik tentang topik. Alih-alih hanya 

menghafal fakta, peserta didik menghubungkan sendiri tentang apa yang mereka 

pelajari. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

baik tentang suatu topik daripada yang akan mereka dapatkan hanya dengan 

menghafal dan mengingat fakta. Kelima, memungkinkan peserta didik  mengatur 

pembelajaran mereka. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi 

suatu topik, memberi mereka lebih banyak rasa memiliki atas pembelajaran 

mereka. Alih-alih guru memberi tahu mereka apa yang harus mereka ketahui, 

peserta didik dapat belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka. Keenam, 

meningkatkan keterlibatan dengan materi. Sebagai bentuk pembelajaran aktif, 

pendekatan ini mendorong peserta didik untuk sepenuhnya terlibat dalam proses 

pembelajaran. Dengan memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi topik, 

membangun pemahaman konsep secara mandiri, dan mengajukan pertanyaan, 

sehingga mereka dapat belajar lebih efektif. Ketujuh, menciptakan rasa cinta 

belajar. Pembelajaran berbasis inkuiri dirancang untuk mengajarkan para peserta 

didik  kecintaan belajar. Ketika peserta didik dapat terlibat dengan materi dengan 

cara mereka sendiri, mereka tidak hanya dapat memperoleh pemahaman yang 

lebih dalam — mereka mampu mengembangkan hasrat untuk eksplorasi dan 

pembelajaran. 

B. Meninjau Lebih Dalam Pembelajaran Inkuiri  

Pembelajaran berbasis inkuiri merupakan metode pedagogis, yang 

dikembangkan tahun 1960-an sebagai respons terhadap bentuk-bentuk pengajaran 

tradisional—di mana orang diminta untuk menghafal informasi dari bahan 

pengajaran (Dewey, J, 1997), seperti pengajaran langsung dan hafalan. Filosofi 

pembelajaran berbasis penyelidikan menemukan pendahulunya dalam teori 



 

90 
 

 

pembelajaran konstruktivis, seperti karya-karya, antara lain milik Piaget, Dewey, 

Vygotsky, dan Freire dan dapat dianggap sebagai filosofi konstruktivis (Dewey, 

J., 1997; Preire, P., 1984; Vygotsky, L.S., 1962). Konstruktivisme dapat 

dikonseptualisasikan sebagai upaya untuk menghasilkan informasi dan membuat 

maknanya berdasarkan pengalaman pribadi atau sosial. Pedagogi experience 

learning (belajar melalui pengalaman) Dewey menitikberatkan peran peserta didik  

secara aktif berpartisipasi mengusulkan pengalaman pribadi atau otentik sebagai 

“bahan baku” pembelajaran. Inkuiri dapat dilakukan melalui pengalaman belajar 

karena inkuiri menghargai konsep yang sama, yang memberi ruang bagi 

keterlibatan pengalaman peserta didik dengan konten/materi dalam aktivitas 

mengajukan pertanyaan, serta menyelidiki dan berkolaborasi untuk menemukan 

makna. Vygotsky menerangkan konstruktivisme sebagai pembelajaran dari 

pengalaman yang dipengaruhi oleh masyarakat dan fasilitator. Makna yang 

dibangun dari pengalaman dapat disimpulkan sebagai individu atau dalam suatu 

kelompok. 

Pada 1960-an Joseph Schwab meminta aktivitas penyelidikan untuk dibagi 

menjadi tiga tingkatan berbeda. Ini kemudian diresmikan oleh Marshall Herron 

pada tahun 1971, yang mengembangkan Skala Herron untuk mengevaluasi 

kegiatan penyelidikan dalam latihan laboratorium tertentu. Sejak itu, ada sejumlah 

revisi yang diusulkan dan kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk.  

Dalam pembelajaran berbasis inkuiri, aktivitas belajar spesifik selama 

penyelidikan: 1) Membuat pertanyaan sendiri; 2) Menggali bukti pendukung 

untuk menjawab pertanyaan; 3) Menjelaskan bukti yang dikumpulkan;                

4) Menghubungkan penjelasan dengan pengetahuan yang diperoleh dari proses 

investigasi; 5) Membuat argumen dan pembenaran untuk penjelasannya. 

Maka, pembelajaran inkuiri melibatkan aktivitas mengembangkan 

pertanyaan, melakukan pengamatan, melakukan penelitian untuk mengetahui 

informasi apa yang sudah direkam, mengembangkan metode untuk eksperimen, 

mengembangkan instrumen untuk pengumpulan data, mengumpulkan, 

menganalisis, dan menafsirkan data, menjabarkan kemungkinan penjelasan dan 

membuat prediksi untuk studi di masa depan.  
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Pada perkembangannya, ada banyak penjelasan berbeda untuk pengajaran 

dan pembelajaran inkuiri dan berbagai tingkat inkuiri yang mungkin ada dalam 

konteks tersebut. Artikel berjudul The Many Levels of Enquiry oleh Heather 

Banchi dan Randy Bell (2008) menguraikan empat tingkat penyelidikan tersebut. 

1. Level 1: Confirmation Inquiry (Inkuiri Konfirmasi) 

Pembelajaran/penyelidikan level ini bertujuan untuk membangun 

pengetahuan peserta didik melalui aktivitas verifikasi. Pada praktiknya, pendidik 

telah mengajarkan tema atau topik sains tertentu. Kemudian pendidik 

mengembangkan pertanyaan dan prosedur yang membimbing peserta didik 

melalui kegiatan di mana hasilnya sudah diketahui. Metode ini bagus untuk 

memperkuat konsep yang diajarkan dan memperkenalkan peserta didik ke dalam 

pembelajaran untuk mengikuti prosedur, mengumpulkan dan merekam data 

dengan benar dan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam pemahaman. 

2. Level 2: Structured Inquiry (Inkuiri Terstruktur) 

Pada level ini guru memberikan pertanyaan awal dan garis besar prosedur. 

Peserta didik harus merumuskan penjelasan temuan mereka melalui evaluasi dan 

analisis data yang mereka kumpulkan. 

3. Level 3: Guided Inquiry (Inkuiri Terbimbing) 

Dalam inkuiri terbimbing, pendidik hanya memberikan pertanyaan 

penelitian untuk siswa. Para peserta didik bertanggung jawab untuk merancang 

dan mengikuti prosedur mereka sendiri untuk menguji pertanyaan itu dan 

kemudian mengomunikasikan hasil dan temuan mereka. 

4. Level 4: Open/True Inquiry (Inkuiri Bebas) 

Peserta didik merumuskan pertanyaan penelitian mereka sendiri, merancang 

dan menindaklanjuti dengan prosedur yang dikembangkan, dan 

mengomunikasikan temuan mereka. Jenis penyelidikan ini sering terlihat dalam 

konteks sains yang adil di mana peserta didik mengarahkan pertanyaan investigasi 

mereka sendiri. 

Banchi dan Bell (2008) menjelaskan bahwa guru harus memulai 

pembelajaran inkuiri dari level paling bawah hingga mencapai tingkat paling 

tinggi agar dapat secara efektif mengembangkan keterampilan inkuiri siswa. 

Sebagai catatan penting yang perlu digarisbawahi, open/true inquiry hanya 
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berhasil jika peserta didik termotivasi oleh minat intrinsik dan jika mereka 

memiliki keterampilan untuk melakukan studi penelitian mereka sendiri. 

Aspek penting dari pembelajaran berbasis inkuiri yang harus dikejar adalah 

tercapainya penggunaan open/true inquiry, karena berbagai hasil studi 

menunjukkan bahwa jika hanya mengandalkan inkuiri level rendah tidak cukup 

untuk mengembangkan pemikiran kritis dan ilmiah hingga optimal. Pembelajaran 

dengan open/true inquiry tidak memiliki target yang kaku atau hasil yang 

ditentukan yang harus dicapai peserta didik. Melainkan, ada penekanan pada 

individu untuk mengolah informasi dan menciptakan makna dari serangkaian 

materi atau keadaan tertentu. Ini berbeda dengan lingkungan belajar konvensional 

dan terstruktur, di mana orang-orang diberi tahu seperti apa hasil yang 

diharapkan, dan kemudian mereka hanya diharapkan untuk 'mengkonfirmasi' atau 

menunjukkan bukti bahwa inilah masalahnya. 

Open/true inquiry memiliki banyak manfaat. Peserta didik tidak hanya 

melakukan eksperimen dalam rutinitas seperti mode, tetapi benar-benar 

memikirkan hasil yang mereka kumpulkan dan apa yang mereka maksudkan. 

Coba bandingkan dengan pembelajaran tradisional, ada kecenderungan bagi 

peserta didik  untuk mengatakan bahwa percobaan 'salah' ketika mereka 

mengumpulkan hasil yang bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. 

Dalam open/true inquiry tidak ada istilah hasil yang salah, dan peserta didik harus 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari hasil yang mereka kumpulkan sendiri 

dan memutuskan nilai mereka. 

Open/true inquiry telah dikembangkan oleh sejumlah pendidik sains 

termasuk John Dewey dari Amerika dan Martin Wagenschein dari Jerman. 

Gagasan Wagenschein terutama melengkapi open/true inquiry dan pembelajaran 

berbasis inkuiri dalam pembelajaran. Dia menekankan bahwa peserta didik tidak 

boleh diajarkan fakta-fakta secara telanjang, tetapi harus memahami dan 

menjelaskan apa yang mereka pelajari. Contoh paling terkenal tentang ini adalah 

ketika ia meminta peserta didik yang belajar fisika untuk memberi tahu dia berapa 

kecepatan benda yang jatuh. Hampir semua peserta didik akan menghasilkan 

persamaan, tetapi tidak ada peserta didik  yang bisa menjelaskan apa arti 
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persamaan ini. Wagenschein menggunakan contoh ini untuk menunjukkan 

pentingnya pemahaman atas pengetahuan.  

C. Inkuiri dalam Pembelajaran Sains 

Pembelajaran inkuiri telah digunakan sebagai alat pengajaran dan 

pembelajaran selama ribuan tahun, namun, penggunaan inkuiri dalam pendidikan 

formal memiliki sejarah yang tergolong masih baru. Filosofi pendidikan Yunani 

dan Romawi kuno lebih berfokus pada seni keterampilan pertanian dan domestik 

untuk kelas menengah dan pidato untuk kelas atas yang kaya. Hingga tahun 1900-

an studi sains dalam pendidikan memiliki fokus utama pada menghafal dan 

mengorganisir fakta. 

John Dewey, seorang filsuf pendidikan terkenal pada awal abad ke-20, 

adalah orang pertama yang mengkritik fakta bahwa pendidikan sains tidak 

diajarkan dengan cara mengembangkan para pemikir ilmiah muda. Dewey 

mengusulkan bahwa sains harus diajarkan sebagai proses dan cara berpikir bukan 

sebagai subjek dengan fakta untuk dihafal. Sementara Dewey adalah orang 

pertama yang menarik perhatian pada masalah ini, banyak reformasi dalam 

pendidikan sains mengikuti kerja seumur hidup dan upaya Joseph Schwab. Joseph 

Schwab adalah seorang pendidik yang mengusulkan bahwa sains tidak perlu 

menjadi proses untuk mengidentifikasi kebenaran yang stabil tentang dunia yang 

kita tinggali, tetapi sains bisa menjadi proses berpikir dan belajar yang fleksibel 

dan multi-arah yang didorong oleh proses berpikir dan belajar. Schwab percaya 

bahwa sains di kelas harus lebih mencerminkan pekerjaan para ilmuwan. Schwab 

mengembangkan tiga tingkat penyelidikan terbuka yang selaras dengan 

pemecahan proses penyelidikan yang kita lihat hari ini.  

Saat ini, kita tahu bahwa peserta didik di semua tingkat pendidikan dapat 

berhasil mengalami dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat yang lebih 

dalam melalui penyelidikan ilmiah. Tingkat kelulusan penyelidikan ilmiah yang 

digariskan oleh Schwab menunjukkan bahwa peserta didik perlu mengembangkan 

keterampilan berpikir dan strategi sebelum terpapar pada tingkat penyelidikan 

yang lebih tinggi. Secara efektif, keterampilan-keterampilan ini perlu ditegaskan 

oleh guru atau instruktur sampai peserta didik dapat mengembangkan pertanyaan, 

metode, dan kesimpulan sendiri. Sebuah katalis untuk reformasi dalam pendidikan 
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sains Amerika Utara adalah peluncuran Sputnik, satelit Uni Soviet tahun 1957. 

Terobosan ilmiah historis ini menyebabkan banyak keprihatinan di sekitar 

pendidikan sains dan teknologi yang diterima peserta didik Amerika. Pada tahun 

1958 kongres A.S. mengembangkan dan mengesahkan Undang-Undang 

Pendidikan Pertahanan Nasional untuk menyediakan materi pengajaran yang 

memadai bagi guru matematika dan sains.  

Standar Pendidikan Sains Nasional Amerika (NSES) (1996) menguraikan 

enam aspek penting yang penting untuk pembelajaran inkuiri dalam pendidikan 

sains.  

1. Peserta didik harus dapat mengenali bahwa sains lebih dari sekadar menghafal 

dan mengetahui fakta. 

2. Peserta didik harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan 

baru yang dibangun di atas pengetahuan mereka sebelumnya dan ide-ide 

ilmiah. 

3. Peserta didik akan mengembangkan pengetahuan baru dengan 

merestrukturisasi pemahaman mereka sebelumnya tentang konsep-konsep 

ilmiah dan menambahkan informasi baru yang dipelajari. 

4. Belajar dipengaruhi oleh lingkungan sosial peserta didik di mana mereka 

memiliki kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. 

5. Peserta didik akan mengendalikan pembelajaran mereka. 

6. Sejauh mana peserta didik dapat belajar dengan pemahaman yang mendalam 

akan mempengaruhi bagaimana pengetahuan baru mereka dapat ditransfer ke 

konteks kehidupan nyata. 

Sebagai catatan, pembelajaran berbasis inkuiri adalah dasar untuk 

pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Taksonomi Bloom, 

kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi atau 

pemahaman baru menunjukkan tingkat pemikiran yang tinggi. Pendidik harus 

mendorong pemikiran yang berbeda dan memungkinkan peserta didik kebebasan 

untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan untuk mempelajari strategi 

yang efektif untuk menemukan jawaban. Keterampilan berpikir tingkat tinggi 

yang dimiliki peserta didik untuk dikembangkan selama kegiatan inkuiri akan 

membantu dalam keterampilan berpikir kritis yang dapat mereka transfer ke mata 
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pelajaran lain. Pembelajaran berbasis inkuiri dapat dilakukan dalam berbagai 

format, termasuk: a) Studi lapangan; b) Studi kasus; c) Investigasi; d) Proyek 

individu dan kelompok; e) Proyek Penelitian. 

Lebih jauh, dalam pembelajaran berbasis inkuiri pendidik harus ingat dan 

selalu mengingat: a) Guru adalah Fasilitator dalam lingkungan pembelajaran 

inkuiri; b) Tempatkan kebutuhan peserta didik dan ide-ide mereka sebagai pusat 

pembelajaran; c) Jangan menunggu pertanyaan yang sempurna, ajukan beberapa 

pertanyaan terbuka; d) Berusahalah mencapai tujuan bersama untuk memahami; 

e) Tetap setia pada jalur inkuiri siswa; f) Mengajar langsung berdasarkan 

kebutuhan-untuk-tahu; g) Imbaulah peserta didik  untuk mendemonstrasikan 

pembelajaran menggunakan berbagai media; h) Peserta didik diberi pertanyaan, 

metode, dan materi dan ditantang untuk menemukan hubungan antar variabel; i) 

Peserta didik diberi pertanyaan, namun, metode untuk penelitian tergantung pada 

peserta didik untuk berkembang; j) Fenomena diajukan tetapi peserta didik harus 

mengembangkan pertanyaan dan metode mereka sendiri untuk penelitian untuk 

menemukan hubungan antar variabel. 

Pembelajaran inkuiri dalam konteks sains dapat dioptimalkan dengan 

melibatkan seluruh kemampuan peserta didik  untuk mencari dan menyelidiki 

sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara sistematis, kritis, kreatif, logis, dan 

analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh 

percaya diri. Pembelajaran semacam ini lebih menantang peserta didik  untuk 

melakukan pada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan 

secara langsung, melainkan peserta didik  mencari dan menemukan sendiri konsep 

(makna) dari suatu fenomena. Rangkaian kegiatan pembelajaran inkuiri diarahkan 

pada proses berpikir kritis, kreatif dan analitis untuk menyingkap suatu masalah 

dan memecahkannya.  

Proses berpikir dalam pembelajaran inkuiri distimulus melalui tanya jawab 

antara pendidik dan peserta didik. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

merupakan pertanyaan investigatif sebagai modal peserta didik  untuk melakukan 

penyelidikan lebih lanjut. Yang menarik untuk dicatat, pembelajaran inkuiri 

berpegang pada filosofi pembelajaran heuristic (heuriskin: Yunani): “saya 

menemukan”.  
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Kesuksesan pembelajaran inkuiri tak lepas dari kondisi kondisi umum yang 

merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi peserta didik , yaitu:  

1. Aspek sosial di dalam kelas dan suasana bebas terbuka dan permisif yang 

mengundang peserta didik  berdiskusi. 

2. Berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. 

3. Penggunaan fakta sebagai evidensi dan di dalam proses pembelajaran 

dibicarakan validitas dan reliabilitas tentang fakta, sebagaimana lazimnya 

dalam pengujian hipotesis. 

D. Tantangan Pendidikan Sains Abad 21 

Abad ke-21 merupakan awal dari era digital, di mana ledakan informasi 

terjadi secara besar-besaran. “Tsunami” informasi tersebut menciptakan dualisme 

dampak bagi kehidupan manusia: manfaat dan mudharat. Karena itu diperlukan 

kemampuan untuk bernalar dan mengambill keputusan baik dengan maupun tanpa 

menggunakan teknologi. Sehingga, pembelajaran hari ini hendaknya 

mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis peserta didik agar mampu memilah 

dan memilih informasi secara selektif. 

Berpikir kritis, fleksibel dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan 

informasi yang terkumpul merupakan kemampuan yang bersifat “transferable” 

dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi seperti ini tentu 

memunculkan perubahan paradigma pada setiap individu. Peran pendidikan 

sangat penting untuk menjembatani perubahan kehidupan abad ke21.  

Lewat pendidikan generasi yang dicita-citakan memiliki keterampilan 

belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan informasi teknologi, dapat 

bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup (life skills) menjadi 

suatu keniscayaan. Caranya, pendidikan perlu lebih siap untuk membina para 

peserta didik dengan kemampuan (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang 

dibutuhkan di era sekarang ini, kendati harus tetap bertali erat dengan budaya 

luhur bangsa.  

Pendidikan abad ke-21 perlu dirancang agar dapat memenuhi tuntutan 

bahkan “go beyond” tantangan abad ke-21, baik dari proses pembelajaran, 

asesmen atau penilaian yang dilakukan, sampai bahan ajar yang digunakan. 

Konsep pendidikan abad ke-21 pada dasarnya merupakan sebuah alur 
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perkembangan zaman dan revolusi industri 4.0 yang perlu diantisipasi dalam 

pendidikan berbagai jenjang. Partnership for 21
st 

Century Learning (P21) telah 

mengembangkan framework pembelajaran di abad ke-21, dimana framework 

tersebut menuntut peserta didik  untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan di bidang teknologi, media dan informasi, keterampilan pembelajaran 

dan inovasi serta keterampilan hidup dan karir (P21, 2015). US based Partnership 

for 21
st 

Century Skills (P21), telah mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan 

di abad ke-21 yaitu “The 4Cs” yang meliputi: communication, collaboration, 

critical thinking, dan creativity (NEA, 2012). Kompetensi-kompetensi tersebut 

penting dibekalkan pada pendidik dan peserta didik  sebagai bagian dari 16 

keterampilan dalam konteks bidang studi inti dan tema abad ke-21 (Rustaman, 

2014 & 2019a). 

Assessment and Teaching of 21
st
 Century Skills (ATC21S) telah 

mengelompokkan keterampilan abad ke-21 menjadi empat kategori, yaitu: ways of 

thinking (creativity, innovation, critical thinking, problem solving, decision 

making), ways of working (communication, collaboration and teamwork), tools 

for working (kesadaran sebagai warganegara, warga masyarakat, warga dunia), 

dan skills for living in the world (Griffin & Care, 2015). Adanya pengembangan 

keterampilan P-21 merupakan salah satu upaya agar pendidikan tidak hanya 

memberikan pengetahuan tentang suatu materi pelajaran (content), tetapi harus 

dapat membekali peserta didik untuk siap menghadapi permasalahan globalisasi 

dan mampu bertahan hidup di abad ke-21. 

Pada lembaran lain, ciri menonjol Abad-21 salah satunya adalah semakin 

bertautnya dunia ilmu dan teknologi, sehingga sinergi di antaranya menjadi 

semakin cepat. Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

(Information and Communication Technology / ICT) di dunia pendidikan, telah 

mengakibatkan semakin meleburnya dimensi “ruang dan waktu” yang selama ini 

menjadi faktor penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan manusia terhadap 

ilmu dan teknologi. Di Abad-21 ini kita ditantang untuk mampu menciptakan tata 

pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu ikut 

membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan sebagaimana 

layaknya warga dunia di Abad-21. Tentu saja dalam memandang ke depan dan 
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merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyatan yang 

mengikat kita dengan realita kehidupan.  

Seirama dengan uraian sebelumnya, abad-21 diwarnai dengan revolusi 

industri 4.0 mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma pendidikan yang 

berfokus pada knowledge production dan innovation applications of knowledge. 

Salah satu elemen penting yang harus menjadi perhatian untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era ini adalah mempersiapkan 

sistem pembelajaran yang lebih inovatif, dan meningkatkan kompetensi lulusan 

yang memiliki keterampilan abad ke-21 (Learning and Innovations Skills). 

Terdapat banyak pendapat tentang apa saja keterampilan abad ke-21, salah satu 

pendapat adalah 4C (Critical thinking, Creativity, Collaboration, dan 

Communication). Critical thinking (berpikir kritis) adalah semua hal tentang 

keterampilan memecahkan masalah. Creativity (kreativitas) adalah hal tentang 

keterampilan berpikir outside the box, mencoba pendekatan baru untuk 

menyelesaikan sesuatu, inovasi, dan penemuan. Collaboration (kolaborasi) adalah 

keterampilan bagaimana seseorang bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi 

dalam berbagai peran dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 

Communication (komunikasi) adalah keterampilan seseorang untuk 

menyampaikan dan berbagi pemikiran, pertanyaan, gagasan, dan solusi mereka 

dengan cara terbaik. 

Seruan untuk merevolusi penggunaan model pembelajaran baru untuk abad 

ke-21, telah bergema sejak lama. Perubahan ini penting untuk memunculkan 

bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan 

global yang telah berkembang sangat pesat. Identifikasi komponen peserta didik 

yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi 

tantangan abad 21. Pendekatan tradisional yang menekankan pada hafalan tidak 

akan mengembangkan berpikir kritis peserta didik. Setiap individu harus terlibat 

dalam pembelajarab berbasis inkuiri yang bermakna, memiliki nilai kebenaran 

dan relevansi, untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang 

mereka perlukan (Barron and Hammon, 2008). 

Di era kompetitif dengan persaingan yang semakin ketat, kini dibutuhkan 

persiapan yang matang untuk membentuk sumber daya manusia (human 
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resources) yang unggul. Adapun kecakapan yang seharusnya dimiliki guru di 

abad 21 menurut Griffin & Mc Gaw terbagi menjadi empat kecakapan penting 

yaitu: 

1. Way of thinking, seperti kreativitas, inovasi, berfikir kritis, kemampuan 

menyelesaikan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemauan untuk 

belajar, dan kemampuan untuk mengontrol aspek kognitif(metakognisi).  

2. Way of working, di dalamnya termasuk kemampuan komunikasi dan 

kerjasama.  

3. Tool of working, antara lain kemampuan literasi informasi dan memiliki 

kemampuan memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi (melek ICT). 

4. Living in the world, antara lain menjadi warga negara dan warga dunia yang 

baik, memiliki pemahaman tentang kehidupan dan karier yang baik, memiliki 

tanggung jawab pribadi dan sosial, serta memiliki kesadasaran dan kompetensi 

cultural hal ini dikarenakan abad 21 menuntut kecakapan gobal dalam hal cara 

berfikir, bekerjasama, penguasaan teknologi, dan sebagai warga dunia 

(Griffin, P. McGaw, B dan Care , E., 2012). 

E. Bahan Diskusi 

1. Nyatakan ulang dalam bentuk deskripsi ringkas atau mind map tentang konsep 

dasar pembelajaran inkuiri! 

2. Lakukan identifikasi hal-hal apa saja yang menjadi tantangan pokok 

pembelajaran sains di abad-21! 

3. Bagaimana mengejar keberhasilan pembelajaran abad-21 tanpa meninggalkan 

budaya luhur bangsa? 

4. Gambarkanlah relevansi pembelajaran inkuiri dengan tantangan pendidikan 

abad-21! 

5. Buatlah suatu rancangan pembelajaran inkuiri untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan abad-21! 

F. Sumber Bacaan 

Bachtold, Manuel (2013). "What do students "construct" according to 

constructivism in science education?". Research in Science Education. 43 

(6): 2477 96. Bibcode:2013RScEd..43.2477B. doi:10.1007/s11165-013-

9369-7. 

 



 

100 
 

 

Barron, B dan Darling Hammon .L. (2008). Teaching for meaningfull learning: a 

review of research on inquiry-based and cooperative learning. Book 

Excerpt. George Lucas Educational Foundation 

 

Centre for Excellence in Enquiry-Based Learning. (2012). What is Inquiry Based 

Learning (EBL)? University of Manchester. 

http://www.ceebl.manchester.ac.uk/ebl/ diakses 25 Mei 2020. 

 

Dostál, J. (2015). Inquiry-based instruction : Concept, essence, importance and 

contribution. Olomouc: Palacký University, ISBN 978-80-244-4507-6, doi 

10.5507/pdf.15.24445076. 

 

Dewey, J (1997). How We Think. New York: Dover Publications. 

 

Freire, P. (1984). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum Publishing 

Company. 

 

Griffin , P. McGaw, B dan Care , E. (2012). Assesment ang Teaching of 21 st 

Century Skills. Dordrecht, NL, Springer.  

 

National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education 

Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: National 

Academy Press. 

 

National Science Education Standards. (1996). National Academy Press. 

Washington, DC. 

 

Schwab, J. (1960). Inquiry, the Science Teacher, and the Educator. The School 

Review © 1960 The University of Chicago Press 

 

Twigg, Vani Veikoso (2010). "Teachers' practices, values and beliefs for 

successful inquiry-based teaching in the International Baccalaureate Primary 

years Programme". Journal of Research in International Education. 9 (1): 

4065. doi:10.1177/1475240909356947. 

 

Vygotsky, L.S. (1962) Thought and Language, Cambridge, MA: MIT Press. 

 

Wolff-Michael; Jornet, Alfredo (2013). "Toward a theory of experience". Science 

Education. 98 (1):10626. Bibcode:2014SciEd..98..106R.  

doi:10.1002/sce.21085. hdl:10072/67780. 

 



101 
 

BAB V 

KONSEP MANUSIA UTUH DAN PEMBELAJARAN HOLISTIK 

 

 

A. Konsep Manusia Utuh 

Target pendidikan di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, ialah 

menciptakan manusia yang utuh melalui pengembangan 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. 

Istilah manusia muncul setelah manusia itu sendiri berusaha memahami 

dirinya selama beribu-ribu tahun. Namun, definisi yang pasti dan meyakinkan 

tentang dirinya tak mampu mereka peroleh hanya dengan mengandalkan daya 

nalarnya yang subyektif. Oleh karena itu, manusia memerlukan pengetahuan dari 

pihak lain yang dapat memandang dirinya secara lebih utuh. Dalam hal ini 

pengetahuan itu bersumber dari sang pemilik kedung ilmu pengetahuan: Tuhan 

YME. Tuhan, melalui kitab suci telah memberikan petunjuk dan gambaran 

konkrit tentang jati diri manusia seutuhnya. 

Dalam konteks ajaran agama Islam, misalnya, penyebutan nama manusia 

dalam Al-Quran tidak hanya satu macam. Berbagai istilah digunakan untuk 

menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia, diantaranya: 

1. Dari aspek historis penciptaannya, manusia disebut dengan Bani Adam (Q.S. 

Al-'Araaf: 31). 

2. Dari aspek biologis, manusia disebut dengan basyar, yang mencerminkan 

sifat-sifat fisik kimia biologisnya (Q.S. Al-Mukminun :33). 

3. Dari aspek kecerdasannya, disebut dengan insan, yakni makhluk terbaik yang 

diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan (Q.S. Ar-Rahman: 

3-4). 

4. Dari aspek sosiologisnya, disebut annas, yang menunjukan sifatnya yang 

berkelompok sesama jenisnya (Q.S. Al-Baqarah: 21). 

5. Dari aspek posisinya, disebut 'abdun (hamba), yang menunjukan 

kedudukannya sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada-

Nya. (Zamhari, H. dan Kamil, I., 1985). 
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Dengan demikian, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali 

dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang 

memiliki derajat paling tinggi di antara citpaan-Nya yang lain. Hal yang paling 

penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa 

manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk 

mempertinggi kualitas hidupnya di dunia.  

Seiring perkembangan pengetahuan, upaya untuk mendedah tentang “siapa” 

manusia kian menemukan jalannya. Pelbagai penjelasan tentang manusia muncul 

dari sejumlah pemikir terkemuka. Menurut Notonagoro, manusia adalah makhluk 

monopluralis, artinya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan antara 

jiwa dan raga. Dalam hal ini, jiwa mencakup cipta, rasa, dan karsa.  

Dalam pandangan teori Evolusi Darwin, manusia dikonseptualisasikan 

secara jasadiah yaitu manusia berasal dari evolusi hewan bertulang belakang. 

Aspek jiwa menurut teori ini adalah dilihat dari fungsi otak manusia itu sendiri. 

Sementara, menurut Warner yang mempelopori Psikoanalitik Tradisional 

berpendapat bahwa manusia berbuat karena dorongan yang bersifat instingtif. 

Insting manusia bisa berubah karena kemajuan pendidikan atau pengetahuannya. 

Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia meliputi: (1) Id yaitu 

dorongan biologis. Dalam Id terdapat potensi yang terbawa sejak lahir, insting- 

insting dan nafsu primer, sumber energi psikis yang memberi daya pada ego dan 

superego untuk menjalankan fungsinya. Id yang terletak di alam tak sadar 

manusia, berlaku prinsip kenikmatan berorientasi pada kenikmatan dan menuntut 

pemuasannya dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Strata 

kesadaran manusia dalam Id: alam sadar, pra sadar,  alam tak sadar. (2) Ego, 

berfungsi merealisasikan kebutuhan-kebutuhan Id dengan jalan memilih bentuk- 

bentuk pemuasan kenikmatan yang benar-benar ada dan tersedia dan caranya 

dapat diterima dan sesuai norma- norma yang berlaku. Letak ego adalah di alam 

sadar dan sebagian di alam tak sadar. (3) Superego, yang merupakan 

pengembangan dari ego. Dalam superego terdapat prinsip ideal yaitu perilaku 

manusia harus sesuai dengan norma. 

Pandangan tentang manusia oleh golongan humanistik antara lain 

dikemukakan oleh Rogers, Adler serta doktrin agama. Rogers menyatakan bahwa 
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manusia berkembang untuk meraih kesempurnaan. Sedangkan Adler menyatakan 

bahwa manusia digerakkan oleh kebutuhan. Kebutuhan tersebut membatasi untuk 

mencapai kesempurnaan. 

B. Menyingkap Hakikat Manusia 

Manusia adalah makhluk bertanya, ia mempunyai hasrat untuk mengetahui 

segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya 

tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya 

sendiri. Dalam rentang ruang dan waktu, manusia telah dan selalu berupaya 

mengetahui dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai 

pendekatan (common sense, ilmiah, filosofis, religi) dan melalui berbagai sudut 

pandang (biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, politik). Dalam 

kehidupannya yang riil manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, 

baik tampilan fisiknya, strata sosialnya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana 

dikemukakan di atas, pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai 

pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Alasannya bukankah 

karena mereka semua adalah manusia maka harus diakui kesamaannya sebagai 

manusia? (M.I. Soelaiman, 1988). Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik 

esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia, sebab dengan 

karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai 

manusia yang berbeda dari yang lainnya. Contoh: manusia adalah animal rasional, 

animal symbolicum, homo feber, homo sapiens, homo sicius, dan sebagainya.  

Mendefinisikan hakikat manusia merupakan tugas metafisika, lebih spesifik 

lagi adalah tugas antropologi (filsafat antropologi). Filsafat antropologi berupaya 

mengungkapkan konsep atau gagasan-gagasan yang sifatnya mendasar tentang 

manusia, berupaya menemukan karakteristik yang sifatnya mendasar tentang 

manusia, berupaya menemukan karakteristik yang secara prinsipil (bukan gradual) 

membedakan manusia dari makhluk lainnya. Antara lain berkenaan dengan: (1) 

asal-usul keberadaan manusia, yang mempertanyakan apakah ber-ada-nya 

manusia di dunia ini hanya kebetulan saja sebagai hasil evolusi atau hasil ciptaan 

Tuhan?; (2) struktur metafisika manusia, apakah yang esensial dari manusia itu 

badannya atau jiwanya atau badan dan jiwa; (3) berbagai karakteristik dan makna 
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eksistensi manusia di dunia, antara lain berkenaan dengan individualitas, 

sosialitas.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa hakikat manusia 

adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan 

makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan 

“prinsip adanya” (principe de’etre) manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat 

manusia adalah seperangkat gagasan tentang “sesuatu yang olehnya” manusia 

memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus” (Louis 

Leahy, 1985). Aspek-aspek hakikat manusia, antara lain berkenaan dengan asal-

usulnya (contoh: manusia sebagai makhluk Tuhan), struktur metafisikanya 

(contoh: manusia sebagai kesatuan badan-ruh), serta karakteristik dan makna 

eksistensi manusia di dunia (contoh: manusia sebagai makhluk individual, sebagai 

makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai 

makhluk beragama). 

1. Manusia sebagai MakhlukTuhan  

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh 

Tuhan YME. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu 

konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Kitab 

suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan 

bermacam-macam istilah, seperti Turab, Thien, Shal-shal, dan Sualalah. Manusia 

adalah subjek yang memiliki kesadaran (consciousness) dan penyadaran diri (self-

awarness). Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari 

keberadaannya, ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di 

luar dirinya (objek). Selain itu, manusia bukan saja mampu berpikir tentang diri 

dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun, 

sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam bahwa dalam konteks 

keseluruhan alam semesta manusia merupakan bagian daripadanya. Oleh sebab 

itu, selain mempertanyakan asal usul alam semesta tempat ia berada, manusia pun 

mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua pandangan 

filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta, yaitu (1) Evolusionisme dan 

(2) Kreasionisme. Menurut Evolusionisme, alam semesta menjadi ada bukan 

karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan 
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sendirinya, alam semesta berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. 

Sebaliknya, Kreasionisme menyatakan bahwa adanya alam semesta adalah 

sebagai hasil ciptaan suatu Creative Cause atau Personality yang kita sebut 

sebagai Tuhan YME (J. Donal Butler, 1968). Menurut Evolusionisme beradanya 

manusia di alam semesta adalah sebagai hasil evolusi. Hal ini, antara lain dianut 

oleh Herbert Spencer (S.E. Frost Jr., 1957) dan Konosuke Matsushita (1997). 

Sebaliknya, Kreasionisme menyatakan bahwa beradanya manusia di alam semesta 

sebagai makhluk (ciptaan) Tuhan. Filsuf yang berpandangan demikian, antara lain 

Thomas Aquinas (S.E. Frost Jr., 1957) dan Al-Ghazali (Ali Issa Othman, 1987). 

Dari kedua pandangan di atas (Evolusionisme dan Kreasionisme), 

pandangan manakah yang dapat Anda terima? Coba bandingkan dengan 

keyakinan Anda! Kita memang tak dapat memungkiri tentang adanya proses 

evolusi di alam semesta termasuk pada diri manusia, namun atas dasar keyakinan 

agama tentu saja kita tak dapat menerima pandangan yang menyatakan beradanya 

manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri 

tanpa Pencipta. Di dalam metafisika khususnya dalam kosmologi, paham 

evolusionisme juga ditentang melalui apa yang dikenal sebagai argumen 

kosmologi yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada harus mempunyai 

suatu sebab. Adanya alam semesta termasuk di dalamnya manusia adalah sebagai 

akibat.  

Dalam pengalaman hidup kita menemukan adanya rangkaian sebab-akibat. 

Sebab pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain, tidak berada sebagai 

materi, melainkan sebagai "Pribadi" atau "Khalik". Argumen semacam ini antara 

lain dikemukakan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr (1991) dan Thomas Aquinas 

(Titus, et.al., 1959). Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan 

YME maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri 

adanya fenomena kemakhlukan (M.I. Soelaeman, 1988), antara lain berupa 

pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia 

daripada Tuhannya. Manusia merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di 

hadapan Tuhannya Yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Manusia memiliki 

keterbatasan dan ketidakberdayaannya, manusia serba tidak tahu, sedangkan 

Tuhan serba Maha Tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi, 
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manusia merasakan kasih sayang Tuhannya, namun ia pun tahu begitu pedih 

siksa-Nya. Semua itu melahirkan rasa cemas dan takut pada diri manusia terhadap 

Tuhannya, tetapi di balik itu diiringi pula dengan rasa kagum, rasa hormat, dan 

rasa segan karena Tuhannya begitu luhur dan suci. Semua itu menggugah 

kesediaan manusia untuk bersujud dan berserah diri kepada penciptanya.  

Selain itu, menyadari akan maha kasih sayangnya Sang Pencipta maka 

kepada-Nya manusia berharap dan berdoa. Dengan demikian, di balik adanya rasa 

cemas dan takut itu muncul pula adanya harapan yang mengimplikasikan kesiapan 

untuk mengambil tindakan dalam hidupnya. Adapun hal tersebut dapat 

menimbulkan kejelasan akan tujuan hidupnya, menimbulkan sikap positif dan 

familiaritas akan masa depannya, menimbulkan rasa dekat dengan penciptanya.  

2. Manusia sebagai Kesatuan Jasad–Roh  

Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia. 

Terdapat empat paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu 

Materialisme, Idealisme, Dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia 

adalah kesatuan badan-roh. Materialisme. Gagasan para penganut Materialisme, 

seperti Julien de La Mettrie dan Ludwig Feuerbach bertolak dari realita 

sebagaimana dapat diketahui melalui pengalaman diri atau observasi.  

Oleh karena itu, alam semesta atau realitas ini tiada lain adalah serba materi, 

serba zat, atau benda. Manusia merupakan bagian dari alam semesta sehingga 

manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Sebagai bagian dari alam semesta, 

manusia tunduk pada hukum alam, hukum kualitas, hukum sebab-akibat atau 

stimulus-respon. Manusia dipandang sebagai hasil puncak mata rantai evolusi 

alam semesta sehingga mekanisme tingkah lakunya (stimulus-respon) semakin 

efektif. Yang esensial dari manusia adalah badannya, bukan jiwa atau rohnya. 

Manusia adalah apa yang nampak dalam wujudnya, terdiri atas zat (daging, 

tulang, dan urat syaraf). Segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual atau rohaniah 

pada manusia dipandang hanya sebagai resonansi saja dari berfungsinya badan 

atau organ tubuh. Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal 

sebagai Epiphenomenalisme (J.D. Butler, 1968).  

Bertolak belakang dengan pandangan materialisme, penganut Idealisme 

menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya atau spiritnya atau 
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rohaninya, hal ini sebagaimana dianut oleh Plato. Sekalipun Plato tidak begitu 

saja mengingkari aspek badan, namun menurut dia, jiwa mempunyai Plato 

kedudukan lebih tinggi daripada badan. Dalam hubungannya dengan badan, jiwa 

berperan sebagai pemimpin badan, jiwalah yang mempengaruhi badan karena itu 

badan mempunyai ketergantungan kepada jiwa. Jiwa adalah asas primer yang 

menggerakkan semua aktivitas manusia, badan tanpa jiwa tiada memiliki daya. 

Pandangan tentang hubungan badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai 

Spiritualisme (J.D.Butler, 1968). 

Dalam uraian terdahulu tampak adanya dua pandangan yang bertolak 

belakang. Pandangan pihak pertama bersifat monis–materialis, sedangkan 

pandangan pihak kedua bersifat monis– spiritualis. C.A. Van Peursen (1982) 

mengemukakan paham lain yang secara tegas bersifat dualistik, yakni pandangan 

dari Rene Descartes. Menurut Descartes, esensi diri manusia terdiri atas dua 

substansi, yaitu badan dan jiwa. Oleh karena manusia terdiri atas dua substansi 

yang berbeda (badan dan jiwa) maka antara keduanya tidak terdapat hubungan 

saling mempengaruhi (S.E. Frost Jr., 1957), namun demikian setiap peristiwa 

kejiwaan selalu paralel dengan peristiwa badaniah atau sebaliknya. Contohnya, 

jika jiwa sedih maka secara paralel badanpun tampak murung atau menangis. 

Pandangan hubungan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai 

Paralelisme (J.D. Butler, 1968). 

Sebagai kesatuan badani-rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, 

sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, 

nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan potensi untuk berbuat baik, 

potensi untuk mampu berpikir (cipta), potensi berperasaan (rasa), potensi 

berkehendak (karsa), dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam 

eksistensinya manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, 

keberbudayaan, dan keberagaman. Implikasinya maka manusia itu berinteraksi 

atau berkomunikasi, memiliki historisitas, dan dinamika. 

3. Manusia sebagai Makhluk Individu  

Sebagaimana Anda alami bahwa manusia menyadari keberadaan dirinya 

sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan 
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individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan 

kenyataan yang paling riil dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia 

adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia 

yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom.  

Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara 

aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga 

bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan 

berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Pernahkah Anda 

menemukan anak kembar siam? Manusia kembar siam sekalipun, tak pernah 

memiliki kesamaan dalam keseluruhannya. Setiap manusia mempunyai dunianya 

sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Masing-masing secara sadar berupaya 

menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita 

untuk menjadi seseorang tertentu, dan masing-masing mampu menyatakan "inilah 

aku" di tengah-tengah segala yang ada.  

Setiap manusia mampu menempati posisi, berhadapan, menghadapi, 

memasuki, memikirkan, bebas mengambil sikap, dan bebas mengambil tindakan 

atas tanggung jawabnya sendiri (otonom). Oleh karena itu, manusia adalah subjek 

dan tidak boleh dipandang sebagai objek. Berkenaan dengan hal ini, Theo 

Huijbers menyatakan bahwa "manusia mempunyai kesendirian yang ditunjukkan 

dengan kata pribadi" (Soerjanto P. dan K. Bertens, 1983); adapun Iqbal 

menyatakannya dengan istilah individualitas atau khudi (K.G. Syaiyidain, 1954). 

4. Manusia sebagai Makhluk Sosial  

Dalam hidup bersama dengan sesamanya (bermasyarakat) setiap individu 

menempati kedudukan (status) tertentu. Di samping itu, setiap individu 

mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing, mereka juga mempunyai 

dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya 

kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup 

dengan sesamanyalah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. 

Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial 

atau makhluk bermasyarakat (Ernst Cassirer, 1987).  

Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan 

masyarakatnya. Ernst Cassirer menyatakan: manusia takkan menemukan diri, 
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manusia takkan menyadari individualitasnya, kecuali melalui perantaraan 

pergaulan sosial. Adapun Theo Huijbers mengemukakan bahwa dunia hidupku 

dipengaruhi oleh orang lain sedemikian rupa sehingga demikian mendapat arti 

sebenarnya dari aku bersama orang lain itu (Soerjanto P. dan K. Bertens, 1983). 

Sebaliknya, terdapat pula pengaruh dari individu terhadap masyarakatnya. 

Masyarakat terbentuk dari individu-individu, maju mundurnya suatu masyarakat 

akan ditentukan oleh individu-individu yang membangunnya. Oleh karena setiap 

manusia adalah pribadi (individu) dan adanya hubungan pengaruh timbal balik 

antara individu dengan sesamanya maka idealnya situasi hubungan antara 

individu dengan sesamanya itu tidak merupakan hubungan antara subjek dengan 

objek, melainkan subjek dengan subjek. Martin Burber menyebut situasi 

hubungan yang terakhir itu sebagai hubungan I-Thou (Maurice S. Friedman, 

1954). Berdasarkan hal itu dan karena terdapat hubungan timbal-balik antara 

individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya 

masingmasing maka hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan 

sosialitas pada setiap manusia. 

5. Manusia sebagai Makhluk Berbudaya  

Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, 

hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan 

manusia sepenuhnya, kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam 

bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan 

manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya (C. A. Van 

Peursen, 1957). Sejalan dengan ini, Ernst Cassirer menegaskan bahwa "manusia 

tidak menjadi manusia karena sebuah faktor di dalam dirinya, seperti misalnya 

naluri atau akal budi, melainkan fungsi kehidupannya, yaitu pekerjaannya, 

kebudayaannya. Demikianlah kebudayaan termasuk hakikat manusia" (C.A. Van 

Peursen, 1988).  

Sebagaimana dinyatakan di atas, kebudayaan memiliki fungsi positif bagi 

kemungkinan eksistensi manusia, namun demikian apabila manusia kurang 

bijaksana dalam mengembangkannya, kebudayaanpun dapat menimbulkan 

kekuatan-kekuatan yang mengancam eksistensi manusia. Contoh: dalam 

perkembangan kebudayaan yang begitu cepat, sejak abad yang lalu kebudayaan 
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disinyalir telah menimbulkan krisis antropologis. Martin Buber, antara lain 

mengemukakan keterhukuman manusia oleh karyanya sendiri. Manusia 

menciptakan mesin untuk melayani dirinya, tetapi akhirnya manusia menjadi 

pelayan mesin. Demikian pula dalam bidang ekonomi, semula manusia 

berproduksi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi akhirnya manusia tenggelam 

dan dikuasai produksi (Ronald Gregor Smith, 1959).  

Kebudayaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Kodrat dinamika pada 

diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaharuan kebudayaan. 

Hal ini tentu saja didukung pula oleh pengaruh kebudayaan masyarakat atau 

bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Selain itu, 

mengingat adanya dampak positif dan negatif dari kebudayaan terhadap manusia, 

masyarakat kadang-kadang terombang-ambing di antara dua relasi 

kecenderungan. Di satu pihak ada yang mau melestarikan bentuk-bentuk lama 

(tradisi), sedangkan yang lain terdorong untuk menciptakan hal-hal baru (inovasi). 

Ada pergolakan yang tak kunjung reda antara tradisi dan inovasi. Hal ini meliputi 

semua kehidupan budaya (Ernst Cassirer, 1987). 

6. Manusia sebagai Makhluk Susila  

Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada 

manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak (categorical 

imperative). Contoh: jika kita meminjam barang milik orang lain maka ada 

perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. (S.E. 

Frost Jr., 1957; P.A. Van Der Weij, 1988).  

Sehubungan hal itu, dapatlah dipahami jika Henderson (1959) menyatakan: 

"Man is creature who makes moral distinctions. Only human beings question 

whether an act is morally right or wrong". Sebagai makhluk yang otonom atau 

memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan 

yang harus dipilihnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Soren Aabye 

Kierkegaard: "Yes, I perceive perfectly that there are two possibilities, one can do 

either this or that" (Fuad Hasan, 1973).  

Adapun kebebasan berbuat ini juga selalu berhubungan dengan norma-

norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Oleh karena 

manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara 
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otonom maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggung-jawaban atas 

perbuatannya. 

7. Manusia sebagai Makhluk Beragama  

Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi 

manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran 

suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada 

manusia manapun baik dalam rentang waktu (dulu-sekarang-akan datang) maupun 

dalam rentang geografis tempat manusia berada. Keberagamaan menyiratkan 

adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Adapun yang 

dimaksud dengan agama ialah "satu sistem credo (tata keimanan atau keyakinan) 

atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia; satu sistem ritus (tata 

peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu; dan satu sistem norma 

(tata kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya 

yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di 

atas (Endang Saifuddin Anshari, 1982).  

Seperti telah kita maklumi dari uraian terdahulu, manusia memiliki potensi 

untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Di lain pihak, Tuhan 

pun telah menurunkan wahyu melalui utusan-utusan-Nya, dan telah menggelar 

tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman 

dan bertakwa kepada-Nya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut 

masalah-masalah yang bersifat mutlak maka pelaksanaan keberagamaan akan 

tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masingmasing individu. Hal 

ini baik berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan maupun 

pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, 

hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam.  

Dalam keberagamaan ini manusia akan merasakan hidupnya menjadi 

bermakna. Tata cara hidup dalam berbagai aspek kehidupannya, jelas pula apa 

yang menjadi tujuan hidupnya sebagai berikut.  

a. Manusia adalah makhluk utama, yaitu diantara semua makhluk natural dan 

supranatural, manusia mempunyai jiwa bebas dan hakikat yang mulia.  

b. Manusia adalah kemauan bebas. Inilah kekuatannya yang luar biasa dan tidak 

dapat dijelaskan: kemauan dalam arti bahwa kemanusiaan telah masuk ke 
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dalam rantai kausalitas sebagai sumber utama yang bebas kepadanya dunia 

alam world of nature, sejarah, dan masyarakat sepenuhnya bergantung serta 

terus menerus.  

c. Manusia adalah makhluk yang sadar. Ini adalah kualitasnya yang paling 

menonjol. Kesadaran dalam arti bahwa melalui daya refleksi yang 

menakjubkan, ia memahami aktualitas dunia eksternal, menyingkap rahasia 

yang tersembunyi dari pengamatan, dan mampu menganalisa masingmasing 

realita dan peristiwa.  

d. Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti bahwa ia adalah 

satusatunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya 

sendiri, ia mampu mempelajari, menganalisis, mengetahui, dan menilai 

dirinya.  

e. Manusia adalah makhluk kreatif. Aspek kreatif tingkah lakunya ini 

memisahkan dirinya secara keseluruhan dari alam, dan menempatkannya di 

samping Tuhan. Hal ini menyebabkan manusia memiliki kekuatan ajaib semu 

quasi-miracolous yang memberinya kemampuan untuk melewati parameter 

alami dari eksistensi dirinya.  

f. Manusia adalah makhluk idealis, pemuja yang ideal. Dengan ini berarti ia 

tidak pernah puas dengan apa yang ada, tetapi berjuang untuk mengubahnya 

menjadi apa yang seharusnya. Idealisme adalah faktor utama dalam 

pergerakan dan evolusi manusia. Idealisme tidak memberikan kesempatan 

untuk puas di dalam pagar-pagar kokoh realita yang ada. Kekuatan inilah yang 

selalu memaksa manusia untuk merenung, menemukan, menyelidiki, 

mewujudkan, membuat, dan mencipta dalam alam jasmaniah dan rohaniah.  

g. Manusia adalah makhluk moral. Di sinilah timbul pertanyaan penting 

mengenai nilai. Nilai terdiri dari ikatan yang ada antara manusia dan setiap 

gejala, perilaku, perbuatan atau dimana suatu motif yang lebih tinggi daripada 

motif manfaat timbul. Ikatan ini mungkin dapat disebut ikatan suci karena ia 

dihormati dan dipuja begitu rupa sehingga orang merasa rela untuk 

membaktikan atau mengorbankan kehidupan mereka demi ikatan ini.  

h. Manusia adalah makhluk utama dalam dunia alami, mempunyai esensi 

uniknya sendiri, dan sebagai suatu penciptaan atau sebagai suatu gejala yang 
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bersifat istimewa dan mulia. Ia memiliki kemauan, ikut campur dalam alam 

yang independen, memiliki kekuatan untuk memilih dan mempunyai andil 

dalam menciptakan gaya hidup melawan kehidupan alami. Kekuatan ini 

memberinya suatu keterlibatan dan tanggung jawab yang tidak akan punya arti 

kalau tidak dinyatakan dengan mengacu pada sistem nilai. 

Setelah memahami jati diri manusia sebagaimana diceriterakan di atas, 

maka lanskap pembelajaran yang mesti dikembangankan ialah pembelajaran yang 

relevan dengan potensi manusia tersebut. Ihwal potensi manusia, Tuhan 

menciptakan manusia dalam keadaan fitrah dalam arti berpotensi, yaitu 

kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki 

manusia tersebut dapat dikelompokkan kepada dua hal, yaitu potensi fisik dan 

potensi ruhaniah. 

Potensi fisik adalah tubuh manusia. Proses kejadian manusia dijelaskan 

dalam Al-Quran dan Hadits. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan 

penciptaan manusia antara lain dalam Surat Al-Mu'minun (23):12-14 yang 

berbunyi: 

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal dari tanah. Kamudian Kami jadikan saripat itu air mani yang disimpan 

dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal 

darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal 

daging ini, Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus 

dengan daging, Kamudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka 

Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik (Al-Muminum 23: 12-14). 

 

Ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia lebih diperjelas 

lagi oleh Hadits Rasulullah SAW. antara lain: 

Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya 

40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk alaqah seperti itu (40 hari) 

lalu dalam bentuk mudhghah seperti itu (40 hari), kemudian diutus Malaikat 

kepadanya lalu Malaikat itu meniupkan ruh ke dalam tubuhnya (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

 

Yang dimaksud dari ungkapan Al-Quran dan Hadits di atas ialah bahwa 

ketika masih berbentuk janin sampai umur empat bulan, embrio manusia itu 

belum mempunyai ruh. Ruh baru ditiupkan ke janin itu setelah berumur 4 bulan (3 

x 40 hari). Maka dapat difahami dari nash ini bahwa awal kehidupan manusia itu 

bukanlah ketika ruh ditiupkan. seperti yang diperkirakan selama ini tetapi 
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kehidupan itu sendiri sudah ada semenjak manusia dalam bentuk nutfah (Hamka 

1980). 

Dari mana asal kehidupan itu, ilmu pengetahuan belum dapat menjawabnya 

secara ilmiah, tetapi bagi kaum muslimin percaya bahwa hayat (kehidupan) itu 

berasal dari Tuhan yang telah mengatur sedemikian rupa sehingga tubuh manusia 

itu memiliki hayat dan dapat berkembang. Jika hayat yang menyebabkan tubuh 

manusia bisa hidup dan berkembang telah tiada, maka itulah yang disebut mati 

dan saat itu ruh pun meninggalkan tubuh manusia dan pergi ke alam gaib yang 

bersifat immateri (Mahali. A. Mudjab, 1986). 

Sedangkan potensi ruhaniah adalah akal, qalbu dan nafsu. Akal berasal dari 

bahasa Arab, yaitu dari kata jadian Aqala Ya qilu-Aqlan, yang secara etimologi 

berarti mengikat atau menahan, mengerti dan membedakan. Dari pengertian ini 

kemudian dihubungkan bahwa akal adalah merupakan daya yang terdapat dalam 

diri manusia yang dapat manahan atau mengikat pemiliknya dari perbuatan buruk 

dan jahat. Demikian pula dihubungkan bahwa akal adalah merupakan salah satu 

unsur yang membedakan manusia dari makhluk (khususnya binatang) karena akal 

itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk (Mahali. A. Mudjab, 

1986). 

Kata akal sudah dipakai dalam bahasa Indonesia dengan arti yang umum 

yaitu pikiran. Ini berarti pikiran identik dengan akal. Tetapi untuk membedakan 

pikir dengan akal maka dikatakan bahwa akal adalah substansi yang bisa berpikir. 

Jadi pikir adalah merupakan cara kerja dari pada akal itu sendiri. Dalam hal ini 

akal dapat diidentikkan dengan kata ratio. Tetapi sebagian penulis membedakan 

antara pikiran dengan akal. Pikiran (rasio) adalah merupakan salah satu dari dua 

unsur atau bagian yang menjadi kelengkapan akal. Bagian lainnya adalah rasa. 

Dengan kata lain akal mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pikiran, 

karena akal yang lengkap adalah merupakan jalinan atau perpaduan dari pikir dan 

rasa, meskipun antara pikir dan rasa terdapat pemisahan yang jelas karena masing-

masingnya berpotensi untuk bekerja sendiri-sendiri (Nasution, H., 1992). 

Bahwa akal bukan semata-semata pikir dapat dibuktikan dari pengertian 

akal secara etimologi Arab sebagai kata aslinya, yaitu sebagai alat atau daya untuk 

berpikir dan daya untuk menimbang yang baik dan yang buruk. Yang menimbang 
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dan menentukan yang baik dan yang buruk bukanlah semata-semata pikir, tetapi 

adalah juga rasa. Bahkan yang terakhir ini yang lebih dominan. Menurut pendapat 

ini, kalau kata pikir disamakan dengan kata rasio dalam bahasa Barat, maka untuk 

kata akal lebih tepat digunakan dengan istilah mind, yang mengandung dua unsur 

yaitu rasio dan rasa (Nasution, H., 1992). 

Sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara kedua pendapat di atas, 

sebab keduanya tetap mengakui bahwa dalam diri manusia ada dua unsur atau 

daya yang mempunyai eksistensi sendiri yaitu rasio dan rasa. Tetapi untuk tidak 

mengacaukan pengertian kita selanjutnya, maka lebih baik ditetapkan konsep kita 

tentang pengertian akal seperti yang dikemukakan pada bagian awal di atas, yaitu 

bahwa akal adalah merupakan salah satu dari dua daya potensi) pada rohani 

manusia yang berfikir dengan menggunakan kepala (otak) sebagai pusatnya. 

Sedangkan Qalbu berasal dari kata galaba yang berarti berubah, berpindah 

atau berbalik dan meminut Ibn Sayyidah (Ibn Manzur 179) berarti hati Musa 

Asyari (1992) menyebutkan arti qalb dengan dua pengertian, yang pertama 

pengertian kasar atau fisik, yaitu segumpal daging yang berbentuk bulat panjang 

terletak di dada sebelah kiri yang sering disebut jantung. Sedangkan arti yang 

kedua adalah pengertian yang halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah yaitu 

hakekat manusia yang dapat menangkap segala pengertian berpengetahuan dan 

arif. Berkenaan dengan qalbu, Rasulullah SAW bersabda: 

"Qalbu ini ada empat macam, pertama, qalbu yang bersih, di dalamnya 

terdapat pelita yang bersinar cemerlang, itulah qalbu mu'min, kedua, qalbu yang 

hitam terbalik, inilah qalbu orang kafir, katiga, yang terbungkus dan terikat pada 

bungkusnya, itulah qalbu orang yang munafik, dan keempat, qalbu yang 

tercampur di dalamnya terdapat man dan nifaq.” (Khan Sahib Khaja Khan, Khan 

Sahib, 1993). 

Qalbu akan tetap bersih bila senantiasa dijaga dengan mengikuti tuntunan- 

Nya. Nama qalbu juga menjadi hitam dan terbalik jika ia mempertuhankan hawa 

nafsu, mengingkari dan mendustakan kebenaran (al-haq). Hati yang seperti ini 

akan memandang bagus atas segala yang mereka kerjakan, karena tertutup ilusi 

akibat godaan syaithan. Adapun qalbu si munafik terikat pada bungkus jasadiyah 

merupakan qalbu yang terlalu mencintai dunia (terikat kepada syahwat 

jasmaniah). pandangan batinnya tertipu oleh nilai-nilai estetik fisik dengan tanpa 

melihat hakikatnya, maka ia bisa menjual agamanya demi kesenangan sesaat. 
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Adapun nafsu (dalam bahasa Arab al-hawa, dalam bahasa Indonesia sering 

disebut hawa nafsu) adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk 

mencapai keinginannya. Dorongan-dorongan ini sering disebut dengan dorongan 

primitif, karena sifatnya yang bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Oleh karena 

itu nafsu sering disebut sebagai dorongan kehendak bebas. Dengan nafsu manusia 

dapat bergerak dinamis dari suatu keadaan ke keadaan lain. Kecenderungan nafsu 

yang bebas tersebut jika tidak terkendali dapat menyebabkan manusia memasuki 

kondisi yang membahayakan dirinya. Untuk mengendalikan nafsu, manusia 

menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut dapat menjadi 

kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah tujuan yang jelas dan baik. 

Agar manusia dapat bergerak ke arah yang jelas, maka agama berperan untuk 

menunjukkan jalan yang harus ditempuhnya. Nafsu yang terkendali oleh akal dan 

berada pada jalur yang ditunjukkan agama inilah yang disebut an-nafs al-

muthmainnah yang diungkapkan Al-quran: 

Hai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas 

lagi diridhai-Nya. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, Masuklah ke dalam 

surga-Ku (Al-Fajr 27-30) (Depag RI, 1997). 

Dengan demikian manusia yang utuh adalah manusia yang mampu menjaga 

potensi yang dimilikinya dan mampu mengelola dan memadukan potensi akal 

qalbu, dan nafsunya secara harmonis. Konsep manusia utuh dipakai untuk 

menggambarkan manusia yang menuruti hukum-hukum Allah secara keseluruhan 

dilandasi dengan berserah diri, tunduk dan ikhlas kepada Allah. 

C. Membangun Manusia Utuh 

Seperti yang dipaparkan di atas, bahwa manusia yang utuh adalah manusia 

yang mampu menjaga potensi yang dimilikinya baik potensi jasmani maupun 

potensi rohani dan mampu mengelola serta memadukan potensi akal, qalbu, dan 

nafsunya secara harmonis. Terwujudnya konsep manusia utuh adalah merupakan 

target dari Pendidikan Umum, mengingat bidang ini adalah merupakan program 

pendidikan bagi semua orang (generasi muda) dalam rangka mengembangkan 

nilai-nilai, sikap pemahaman, dan keterampilan yang esensial berkenaan dengan 

masalah pribadi dan sosial secara terintegrasi yang dibutuhkan oleh semua orang 
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agar dapat hidup secara memuaskan dalam kedudukanya sebagai pribadi anggota 

keluarga pekerja maupun sebagai warga dalam masyarakat yang demokratis.  

Pungkas kata, pendidikan sejatinya berfungsi mempersiapkan peserta didik, 

terutama generasi muda untuk menjadi "manusia yang sesungguhnya". yang 

manusiawi, mengenal diri sendiri dan manusia lain di sekelilingnya, sadar akan 

kehidupan yang luas dengan segala masalah dan kondisinya yang menjadi hak dan 

kewajiban tiap orang untuk memberdayakannya sebagai anggota keluarga, 

masyarakat, warga Negara dan dunia dan akhirnya selaku umat mama sebagai 

ciptaan Tuhan Maha Pencipta. 

Menurut sudut pandang Islam, pendidikan memiliki tujuan mulia mencakup 

tiga hal, yaitu untuk mencapai manusia yang memiliki karakteristik (Abu al-Wafa 

al-Ghanimi al-Taftazani, 1985). 

a. Hilmun, yaitu kesanggupan atau kemampuan untuk menolak argumentasi 

orang yang bodoh dengan bahasa yang santun. 

b. Waro’ yaitu luati-hati tudak rakus rendah hati, yang mampu membentengi 

dirinya dan perbuatan maksiat. 

c. Husnul khuluq, yakni berakhlaq baik sehingga ia bisa hidup di antara manusia. 

Aplikasi Pendidikan Umum di antaranya, bagaimana sistem kehidupan 

berupaya meningkatkan suasana ruhani mamasia dari tingkat terbawah (nafs-

ammarah) ke tingkat teratas (nafs-mutmainnah) yang berlandaskan kepada tauhid 

berupa falsafah sistem kehidupan dalam Islam. Perwujudan tingkah laku 

berakhlak adalah sisi lain Islam yang sudah terimplementasi. Dengan demikian, 

ketepatan antara tauhid dan akhlak merupakan bentuk holistik dan dinamika 

ruhani dan jasmani. 

Alqur'an cukup banyak cerita kependidikan yang amat berguna bagi 

pembinaan akhlak dan rohani manusia. Pendidikan berfungsi menanamkan 

akhlaqul mahmudah (akhlak yang terpuji) dan meninggalkan akhlaqul mazmumah 

(akhlak yang tercela). Kita tahu bahwa akhlak bersangkut paut dengan gejala jiwa 

yang dengannya dapat menimbulkan perilaku. Akhlaqul mahmudah mengajak 

berbuat sabar, syuku, amanah tawakal ridho, tabah ikhlasan merupakan emosi 

positif. Penanaman kualitas emosi positif berguna bagi pembentukan watak 

(character building) Membangun watak di dalam pendidikan tergolong dalam 
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Hidden Curriculum (kurikulum tersembunyi). Sedangkan pencapaiannya 

bergantung pada proses pendidikan ketimbang substansya. Watak tidak dapat 

diajarkan melainkan diperoleh melalui pengalaman anak dengan latihan yang 

memadai. 

Dalam menyikapi perubahan perilaku seseorang bisa dilakukan dengan 

empat cara, yaitu pertama keteladanan; kedua, pendidikan, pelatihan dan 

pembinaan; ketiga, sistem yang kondusif dan keempat, senantiasa berdo'a. 

Keteladanan, kita dituntut memberikan keteladanan kepada masyarakat di 

lingkungan sekitar kita. Kalau sebagai aparatur, kita mampu memberikan 

keteladanan kepada staf yang dibawah kita, maka akan ada sekian banyak orang 

yang menjadi teladan. Sepanjang keteladanan tidak bisa diberikan oleh figur-figur 

yang seharusnya menjadi panutan di lingkungan kerja, jangan diharapkan 

perubahan dapat dilakukan ke arah yang lebih baik.  

Keteladanan, seperti dalam keilmuan, kepemimpinan keikhlasan, 

penampilan (performance), tingkah laku tutur kata dan sebagainya berpengaruh 

secara langsung tanpa disengaja. Ini berarti bahwa setiap orang yang diharapkan 

menjadi teladan hendaknya memelihara tingkah lakunya, disertai kesadaran 

bahwa ia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Para sahabat telah 

mempelajari berbagai urusan agama mereka dengan jalan mengikuti keteladanan 

yang diberikan Rasulullah SAW. Secara sengaja, seperti digambarkan dalam 

sebuah hadits, "Shalatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku shalat" . 

Tetapi keteladanan saja tidak cukup melainkan harus disertai dengan 

pendidikan, pelatihan dan pembinaan, yang merupakan pendekatan yang 

disengaja. Pendekatan ini dilakukan dengan cara penjelasan atau perintah agar 

ditaati. Seperti lazimnya seorang pendidik memerintah muridnya untuk membaca, 

mengerjakan tugas sekolah, tugas rumah atau seorang pendidik memberi 

penjelasan di papan tulis kemudian diikuti oleh murid-muridnya. Pendekatan ini 

dilakukan agar si anak terbiasa dan terlatih dalam kedisiplinan dan keuletan dalam 

mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan agar potensi ruhaniah manusia tetap 

terjaga kesehatannya, dan adanya harmonisasi antara akal, qalbu dan nafsu, maka 

perlu dilakukan latihan- latihan (riyadhah) melalui berbagai ibadah ritual dan 

dzikir kepada Allah SWT. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan yang 
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paling sering dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika bersama-sama dengan 

sahabatnya. 

Hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah adanya dukungan sistem 

yang kondusif yakni adanya sistem pendidikan yang memiliki target mewujudkan 

manusia utuh. Mulai dari tujuannya, kurikulumnya, metodologinya, sampai 

sarananya semuanya mendukung. Namun kesadaran dan tanggungjawab untuk 

menyelamatkan bangsa dari kerusakan dan kebejatan moral, seharusnya tidak 

hanya dipikul oleh institusi pendidikan semata. Ini merupakan kerja besar dan 

mulia serta sangat mendesak, yang wajib dipikul bersama, mulai dari rakyat jelata 

sampai elit bangsa yang kini duduk di pentas politik puncak. Terakhir diatas 

semua upaya yang dilakukan kita perlu berserah diri dan berdo'a pada Allah SWT. 

Karena kepada-Nya lah kita senna bergantung dan mohon pertolongan. 

D. Pembelajaran Holistik 

Pembelajaran holistik merupakan turunan dari konsep pembelajaran holistik 

(holistic learning) yang merupakan salah satu filsafat pendidikan yang berangkat 

dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, 

makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungna 

alam, dan nilai-nilai spiritual. Pembelajaran ini sebetulnya bukan hal yang baru, 

yang mana mulai mengambil andil dalam pendidikan and pelatihan di pertengahan 

1980 di Amerika Utara. Hal yang mendasari kemunculan pendidikan holistik 

sebagai respon terhadap dominasi pandangan dunia terhadap filsafat pendidikan 

yang telah lama digunakan, seringkali disebut sebagai sudut pandang 

“mekanistik” atau “Cartesian-Newtonian”. Hal ini berarti Pendidikan Holistik 

belum terlalu menjadi filsafat yang digunakan dalam dunia pendidikan (Pidarta, 

M., 2017). 

Namun sampai saat ini banyak model pendidikan yang berdasarkan 

pandangan abad ke-19 yang menekankan pada reductionism (pembelajaran 

terkotak-kotak), linier thinking (pembelajaran non-sistemik) dan positivism 

(pembelajaran dimana fisik yang utama), yang membuat siswa sulit untuk 

memahami relevansi arti dan nilai (meaning relevance and value) antara yang 

dipelajari di sekolah dengan kehidupannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

adanya sistem pendidikan yang terpusat pada siswa yang dibangun berdasarkan 
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asumsi komunikatif, menyeluruh dan demi kepenuhan jati diri siswa dan guru 

(Nanik Rubiyanto dan Dany Haryanto, 2010). Secara  historis,  paradigma  

pendidikan  holistik  sebetulnya  bukan  hal yang  baru.  Ada  banyak  tokoh  

klasik  perintis  pendidikan  holistik,  menurut Martin di antaranya: Jean 

Rousseau, Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau, Bronson Alcott, Johan 

Pestalozzi, Friedrich Froebel dan Francisco Ferrer. Beberapa tokoh lainnya yang 

dianggap sebagai pendukung pendidikan holistik, adalah Rudolf Steiner, Maria 

Montessori, Francis Parker, John Dewey, John Caldwell Holt, George Dennison 

Kieran Egan, Howard Gardner, Jiddu Krishnamurti, Carl Jung, Abraham Maslow, 

Carl Rogers, Paul Goodman, Ivan Illich, dan Paulo Freire 

Pemikiran dan gagasan dari para penganut aliran holistik sempat 

menghilang dan kemudian muncul pada tahun 1960-an saat terjadinya loncatan 

paradigma kultural. Secara bertahap kemudian pada awal tahun 1970-an mulai ada 

gerakan untuk menggali pemikiran dari kalangan penganut aliran holistik. Hingga 

pada tahun 1979 pada konferensi yang diselenggarakan oleh University of 

California dengan menghadirkan The Mandala Society dan The National Center 

for the Exploration of Human Potential (Herry Widyastono, 2012).
 
 

Socrates bisa  disebut  sebagai seorang  pendidik  yang  holistik  hal ini 

dikarenakan Socrates telah mendorong seseorang untuk menilai dirinya sendiri 

“mengetahui siapa aku” (Miller, J.P, 2007). Disamping itu, munculnya pendidikan 

holistik juga dipengaruhi oleh aliran romantisme yang digagas oleh Jean Jacques 

Rousseau, Pestalozzy, dan Frobel. Aliran ini juga menjadi salah satu aliran yang 

medasari kemunculan pendidikan holistik, karena aliran romantisme mengakui 

hubungankeakraban antar manusia dalam mengembangkan kesatuan satu dengan 

yang lainnya. 

Rousseau yang juga merupakan seorang filsuf yang beraliran humanis 

memandang bahwa seorang anak sebagaimana pada intinya memiliki sikap yang 

baik dan percaya bahwa jiwa dari seorang anak dimungkinkan untuk membuka 

sikap teladan bagi dirinya sendiri. Pestalozzi menambahkan bahwasanya ruang 

kelas harus menjadi ruang yang penuh dengan kegiatan yang bermakna/ 

bermanfaat. Hingga akhirnya muncul dua tokoh penting dalam pendidikan  

holistik,  mereka  yaitu  Rudolf  Steinner  dan  Maria  Montessori. Kedua tokoh 
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tersebut percaya bahwasanya jika seorang anak dipersiapkan lingkungan yang 

memelihara, hal tersebut mampu membuat seorang anak yang mampu 

membangun karakternya dan menjadi kekuatan tersendiri bagi mereka untuk 

tumbuh menjadi seorang dewasa yang berjiwa bebas. 

Istilah holistik merupakan sebuah persitilahan yang berasal dari bahasa 

Inggris dari akar kata “whole” yang berarti keseluruhan. Asal kata “holisme” 

diambil dari bahasa Yunani, holos, yang berarti semua atau keseluruhan. Smuts 

mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk 

sesuatu yang utuh sehingga sesuatu tersebut lebih besar daripada sekedar 

gabungan-gabungan bagian hasil evolusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kata “holisme” didefinisikan sebagai cara pendekatan terhadap suatu masalah atau 

gejala, dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang 

utuh (Depdiknas, 2002). Dari kata holisme itulah kata holistik diartikan sebagai 

cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. 

Dengan pengambilan makna dasar seperti ini, menurut Husein Heriyanto 

(2003), paradigma holistik dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang 

menyeluruh dalam mempersepsi realitas. Berpandangan holistik artinya lebih 

memandang aspek keseluruhan daripada bagian-bagian, bercorak sistemik, 

terintegrasi, kompleks, dinamis, non-mekanik, dan non-linier. 

Kata holistik berasal dari bahasa Yunani holon yang berarti mampu melihat 

secara keseluruhan dan meyakini bahwa sebuah kesatuan yang utuh tidak dapat 

dihilangkan setiap bagiannya Miller, JP., et.al., 2005) Di samping itu, istilah 

holistik juga diambil dari kata dasar heal (penyembuhan) dan health (kesehatan). 

Dalam ranah pendidikan, pendidikan holistik merupakan suatu metode 

pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan 

mengembangkan semua potensi manusia yang mencakup potensi sosial-emosi, 

potensi  intelektual,  potensi  moral  atau  karakter,  kreatifitas,  dan  spiritual. 

Tujuan pendidikan holistik adalah untuk membentuk manusia holistik. Sedangkan 

manusia holistik adalah manusia yang mampu  mengembangkan seluruh potensi 

yang ada dalam dirinya. pendidikan holistik merupakan suatu metode pendidikan 

yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan 



122 
 

semua potensi yang mencakup potensi sosial-emosi, potensi intelektual, potensi 

moral atau karakter, kreatifitas dan spiritual (Megawangi, R., 2005). 

Potensi  yang  ada  dalam  diri  manusia  meliputi  potensi  akademik, 

potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, potensi emosi dan potensi spiritual. 

Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya merupakan manusia 

yang holistik, yaitu manusia pembelajar sejati yang selalu menyadari bahwa 

dirinya adalah bagian dari sebuah sistem kehidupan yang luas, sehingga selalu 

ingin memberikan kontribusi positif kepada lingkungan hidupnya. 

Miller, dkk merumuskan bahwa pembelajaran holistik merupakan 

pembelajaran yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis 

(terpadu dan seimbang), meliputi potensi intelektual (intellectual), emosional 

(emotional), fisik (physical), sosial (sosial), estetika (aesthetic), dan spiritual. 

Masing-masing potensi hendaknya dikembangkan secara harmonis. Jangan 

sampai terjadi kemampuan intelektualnya berkembang jauh melebihi sikap dan 

keterampilannya. Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensinya 

merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia pembelajar sejati yang selalu 

menyadari  bahwa  dirinya  merupakan  bagian  dari  sebuah  sistem  kehidupan 

yang luas, sehingga selalu ingin memberikan kontribusi positif dan terbaik kepada 

lingkungannya (Widyastono, H., 2012). 

Schreiner et, al. Mengemukakan prinsip pendidikan holistik, yaitu: (a) 

berpusat pada Tuhan yang menciptakan dan menjaga kehidupan; (b) pendidikan 

untuk transformasi; (c) berkaitan dengan pengembangan individu secara utuh di 

dalam masyarakat; (d) menghargai keunikan dan kreativitas individu dan 

masyarakat yang didasarkan pada kesalinghubungannya; (e) memungkinkan 

partisipasi aktif di masyarakat; (f) memperkukuh spiritualitas sebagai inti hidup 

dan sekaligus pusat pendidikan; (g) mengajukan sebuah praksis mengetahui, 

mengajar, dan belajar; (h) berhubungan dan berinteraksi dengan pendekatan dan 

perspektif yang berbeda-beda (Widyastono, H., 2012). 

Selanjutnya   Miller,   dkk.   mengemukakan   prinsip   penyelenggaraan 

pendidikan holistik, yaitu: (a) keterhubungan (connectedness); (b) keterbukaan 

(inclusion); dan (c) keseimbangan (balance). Keterhubungan, dimaksudkan 

bahwa pendidikan hendaknya selalu dihubungkan dengan lingkungan fisik, 
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lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Keterbukaan, 

dimaksudkan bahwa pendidikan hendaknya menjangkau semua anak tanpa 

kecuali.  Semua  anak  hakikatnya  berhak  memperoleh  pendidikan. 

Keseimbangan, dimaksudkan bahwa pendidikan hendaknya mampu 

mengembangkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan secara seimbang. 

Termasuk seimbang dalam kemampuan intelektual, emosional, phisik, sosial, 

estetika dan spiritual (Widyastono, H., 2012). 

Pendidikan seyogianya menjadi wahana strategis bagi upaya 

mengembangkan segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun 

manusia  Indonesia  seutuhnya  dapat  tercapai. Pendidikan holistik  membantu 

mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih 

menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dalam arti, para siswa dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil 

keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, 

memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter dan 

emosionalnya. Oleh karena itu, upaya pendidikan holistik tidak lain adalah untuk 

membangun secara utuh dan seimbang pada setiap murid dalam seluruh aspek 

pembelajaran, yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, 

estetika, emosi dan fisik yang mengarahkan seluruh aspek-aspek tersebut ke arah 

pencapaian   sebuah   kesadaran   tentang   hubungannya   dengan   Tuhan   yang 

merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan di dunia (Latifah, M., 2008). 

Scott Forbes juga menyatakan pendapatnya mengenai tujuan pendidikan 

holistik, diantaranya: (a) mendidik anak secara keseluruhan, (b) mendidik siswa 

secara keseluruhan, (c) melihat seorang anak secara keseluruhan (masyarakat, 

kemanusian, lingkungan, spiritual). Yang mana dari ketiga tujuan tersebut berarti 

melihat bahwa seorang anak atau peserta didik diarahkan untuk menjadi seorang 

yang seimbang dalam kemampuan afektif, kognitif, serta afektifnya. Sehingga 

pendidikan holistik bertujuan untuk mengembangkan seseorang dengan nurani 

yang menyeluruh, pandangan perdamaian, cinta, dan pengetahuan (Nava, RG., 

2001). 
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E. Bahan Diskusi 

1. Ceritakan kembali tentang bagaimana konsep manusia utuh! 

2. Uraikan aspek-aspek potensi manusia sebagai pemahaman dasar karakteristik 

manusia. 

3. Kemukakan pandangan Anda tentang hakikat pembelajaran holistik! 

4. Buatlah suatu analisa tentang bagaimana pembelajaran holistik dapat 

melahirkan generasi unggul yang disebut manusia “utuh”! 

5. Mungkinkah sains dan agama dapat berperan sebagai unsur-unsur 

pembelajaran holistik? 
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 BAB VI 

SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN KONSEP VIRUS 

 

 

A. Pengantar 

  Kalau membicarakan tentang virus, pikiran kita akan segera tertuju pada 

peristiwa pandemi global virus korona, atau sering disebut Covid-19. Pandemi 

tersebut telah menggegerkan masyarakat dunia dan mengubah sebagian besar 

tatanan global. Efek dari serangan virus tersebut bisa dirasakan di seluruh lini 

kehidupan: sosial, ekonomi, Pendidikan, agama, dll. 

  Di arena pendidikan, sejatinya virus merupakan salah satu konsep yang 

dipelajari di kelas X SMA. Uraian bab ini mengajak peserta didik menjelajahi 

semesta virus agar memiliki wawasan pemahaman tentang virus. Pemahaman ini 

penting untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik agar senantiasa memelihara 

kesehatan diri dari potensi penyakit yang disebabkan oleh virus. 

  Berdasarkan tujuan pembelajaran umum tersebut dapat dijabarkan tujuan 

pembelajaran khusus dalam mempelajari masalah virus sebagaimana disajikan di 

bawah ini. 

1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap kagum atas keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan setelah mengamati struktur tubuh virus, 

karakteristik virus, dan daur hidup virus. (Sikap Spiritual) 

2. Peserta didik mampu berperilaku menjaga diri dari kemungkinan infeksi virus 

setelah mengkaji peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. (Sikap 

Spiritual) 

3. Peserta didik dapat bersikap teliti saat mengamati struktur tubuh, ciri-ciri, dan 

daur hidup virus. (Sikap sosial) 

4. Peserta didik dapat bersikap santun saat berdiskusi tentang  peran virus dalam 

aspek kesehatan masyarakat. (Sikap sosial) 

5. Peserta didik mampu  bekerjasama dalam membuat model atau charta struktur 

tubuh virus. (Sikap sosial) 

6. Peserta didik mampu mendeskripsikan ciri umum virus berdasarkan hasil  

pengamatan struktur tubuh, karakteristik, dan daur hidup virus. (Kognitif) 

7. Peserta didik mampu meguraikan peranan virus berdasarkan hasil 

penyelidikan peranan virus pada kehidupan manusia. (Kognitif) 
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8. Peserta didik mampu menawarkan solusi untuk mencegah persebaran virus 

HIV/AIDS, Corona, SARS, dll. (Kognitif) 

9. Peserta didik dapat mengembangkan model struktur tubuh virus, bentuk-

bentuk virus, daur hidup virus dalam bentuk charta, gambar atau model 3 

dimensi. (Psikomotorik) 

B. Uraian Materi Virus 

1. Gambaran umum tentang Virus 

  Setiap mendengar kata virus, orang biasanya dibuat jeri karena bayangannya 

mengarah wabah penyakit. Itu hal yang wajar. Memang umumnya wujud nyata 

virus seringkali dikenali manusia dalam bentuk penyakit, misalnya, influenza, 

HIV/AIDS, rabies, Mers, Corona, SARS dan lain sebagainya.  

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 6.1. Profil Umum Virus 

Sumber: www_argosymedical_com; 

https://micro.magnet.fsu.edu/ 

 

  Penjelajahan tentang virus dimulai sejak artikel Dmitri Ivanovsky 1892. 

Saat itu Ivanovsky menggambarkan patogen non-bakteri yang menginfeksi 

tanaman tembakau. Dan, penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus 

Beijerinck pada tahun 1898, menjadi pangkal teridentifikasinya secara rinci lebih 

dari 6.000 spesies virus dari jutaan jenis virus di lingkungan. Virus ditemukan di 

hampir setiap ekosistem di bumi dan merupakan jenis entitas biologis yang paling 

banyak. Studi tentang virus dikenal sebagai virologi, subspesialisasi mikrobiologi. 

  Virus merupakan parasit berjasad renik yang tidak dapat bereproduksi 

dengan sendirinya. Namun, setelah menginfeksi sel yang rentan, virus dapat 

mengarahkan “mesin” sel untuk menghasilkan lebih banyak virus. Yang dimaksud 

sel yang rentan ialah sel yang kompatibel atau memiliki reseptor yang sesuai 

https://micro.magnet.fsu.edu/
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dengan protein virus. Ketika terinfeksi, sel korban dipaksa untuk dengan cepat 

menghasilkan ribuan salinan identik dari virus asli.  

  Ketika tidak berada di dalam sel yang terinfeksi atau tidak dalam proses 

menginfeksi sel, virus bentuk partikel independen, atau virion, yang terdiri dari: 

(1) bahan genetik, yaitu molekul panjang DNA atau RNA yang menyandikan 

struktur protein tempat virus menginfeksi; (2) lapisan protein berupa selubung 

kapsid yang mengelilingi dan melindungi materi genetik; dan dalam beberapa 

kasus (3) sampul luar. Bentuk-bentuk partikel virus ini berkisar dari bentuk heliks 

dan icosahedral sederhana hingga struktur yang lebih kompleks. Sebagian besar 

spesies virus memiliki virion yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop 

elektron karena ukurannya seperseratus lebih kecil dari kebanyakan sel bakteri. 

  Asal usul virus dalam sejarah evolusi kehidupan belum jelas: beberapa ahli 

berhipotesis bahwa virus mungkin berevolusi dari plasmid, potongan-potongan 

DNA yang dapat bergerak di antara sel, sementara pendapat lain mengklaim 

mungkin virus berevolusi dari bakteri. Dalam kajian evolusi, virus merupakan 

agen penting dalam transfer gen. Ia bisa meningkatkan keragaman genetik dengan 

cara yang mirip dengan reproduksi seksual. Oleh beberapa ahli virus dianggap 

sebagai bentuk kehidupan, karena mereka mengandung bahan genetik, 

bereproduksi, dan berevolusi melalui seleksi alam, meskipun mereka tidak 

memiliki karakteristik kunci (seperti struktur sel) yang umumnya dianggap perlu 

untuk dihitung sebagai ciri khas kehidupan. Karena viru memiliki beberapa tetapi 

tidak semua ciri pokok itu, maka virus telah digambarkan sebagai "organisme di 

tepi kehidupan", dan sebagai organisme pengganda. 

  Virus dapat menyebar dalam berbagai cara. Salah satu jalur penularannya 

adalah melalui organisme pembawa penyakit, atau yang dikenal sebagai vektor; 

misalnya, virus sering ditularkan dari tanaman ke tanaman oleh serangga yang 

memakan getah tanaman, seperti kutu daun; dan virus pada hewan dapat dibawa 

oleh serangga penghisap darah. Virus influenza disebarkan melalui batuk dan 

bersin. Norovirus dan rotavirus, penyebab umum gastroenteritis, ditularkan 

melalui rute feses-oral, dilewatkan melalui kontak dan masuk ke tubuh dalam 

makanan atau air. HIV/AIDS adalah salah satu dari beberapa virus yang 
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ditularkan melalui kontak seksual dan oleh paparan darah orang yang terinfeksi 

virus tersebut.  

  Variasi sel inang yang dapat terinfeksi virus disebut "kisaran inang". Ini bisa 

meliputi area sempit, artinya virus hanya mampu menginfeksi beberapa spesies, 

atau boleh jadi area luas, artinya virus mampu menginfeksi banyak spesies. 

  Infeksi virus pada hewan memicu respons kekebalan yang biasanya bisa 

menghilangkan virus yang menginfeksi. Respons kekebalan juga dapat diproduksi 

yaitu dalam bentuk vaksin yang memberikan kekebalan buatan terhadap infeksi 

virus tertentu. Beberapa virus, termasuk yang menyebabkan AIDS, infeksi HPV, 

dan virus hepatitis, punya kemampuan menghindari respons kekebalan ini dan 

mengakibatkan infeksi kronis. Namun, pada jenis-jenis virus lain beberapa obat 

antivirus telah dikembangkan. 

2. Mengenal Virus Lebih Dekat 

  Terma virus berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada istilah racun dan 

atau cairan berbahaya lainnya. Dalam berbagai bahasa lain seperti Bahasa Inggris, 

Yunani, dll. makna virus kurang lebih sama. Dalam konteks telaah ilmiah, arti 

virus sebagai "agen yang menyebabkan penyakit menular" pertama kali dicatat 

pada 1728, jauh sebelum penemuan virus oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. 

  Ada perbedaan pendapat ilmiah tentang apakah virus merupakan makhluk 

hidup, atau hanya sebatas struktur organik yang berinteraksi dengan organisme 

hidup. Sebagian ahli telah mendeskripsikan virus sebagai "organisme di tepi 

kehidupan", karena mereka mirip dengan organisme yang memperlihatkan ciri 

hidup: mereka miliki gen, berevolusi melalui seleksi alam, dan bereproduksi 

dengan membuat banyak salinan dari diri mereka sendiri melalui perakitan 

mandiri. Tapi kendati mereka memiliki gen, mereka tidak memiliki struktur 

seluler (aseluler), yang sering dipandang sebagai unit dasar kehidupan. Virus tidak 

memiliki metabolisme sendiri, dan membutuhkan sel inang untuk memproduksi 

unit baru. Oleh karena itu, virus tidak dapat bereproduksi secara alami di luar sel 

inang—sebagai pembanding, beberapa spesies bakteri seperti Rickettsia dan 

Klamidia dianggap organisme hidup meskipun dalam batasan yang sama.  

  Salah satu ciri kehidupan yang diakui oleh para ahli mensyaratkan bahwa 

organisme bisa dianggap makhluk hidup bila mengalami pembelahan sel untuk 
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bereproduksi, sedangkan virus tidak memenuhi kriteria itu. Virus hanya secara 

spontan berkumpul di dalam sel. Virus berbeda dari pertumbuhan dan 

perkembangan organisme lain yang lazimnya bersifat otonom karena mereka 

mewarisi kemampuan mutasi genetik dan sekaligus menjadi subjek seleksi alam. 

  Kendati demikian, perakitan struktur tubuh virus secara mandiri di dalam sel 

inang memiliki implikasi untuk studi asal usul kehidupan, karena ia memberikan 

petunjuk pada hipotesis bahwa kehidupan dapat dimulai dari molekul organik 

yang dapat merakit diri.  

a. Struktur tubuh virus 

  Virus tampil dalam beragam bentuk dan ukuran, atau yang disebut variasi 

morfologi. Secara umum, virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Sebagian besar 

virus yang telah dipelajari memiliki diameter antara 20 dan 300 nanometer. 

Beberapa filovirus memiliki panjang total hingga 1400 nm; diameternya hanya 

sekitar 80 nm. Mayoritas virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, jadi 

harus menggunakan sistem pemindaian dan transmisi mikroskop elektron untuk 

memvisualisasikannya.  

  Telah disinggung sebelumnya bahwa partikel virus yang kompleks, yang 

dikenal sebagai virion, terdiri dari asam nukleat yang dikelilingi oleh lapisan 

pelindung protein yang disebut kapsid. Ini terbentuk dari subunit protein identik 

yang disebut kapsomer. Virus dapat memiliki sampul lipid yang berasal dari 

membran sel inang. Kapsid dibuat dari protein yang dikodekan oleh genom virus 

dan bentuknya berfungsi sebagai dasar untuk pembedaan morfologis. Subunit 

protein yang dikode virus akan berkumpul sendiri untuk membentuk kapsid, 

secara umum membutuhkan kehadiran genom virus.  

  Struktur lain berupa protein yang terkait dengan asam nukleat dikenal 

sebagai nukleoprotein, dan hubungan protein kapsid dengan asam nukleat virus 

disebut nukleokapsid. Struktur kapsid dan seluruh tubuh virus dapat diperiksa 

secara mekanis (fisik) melalui mikroskop kekuatan atom. Secara umum, ada 

empat jenis virus yang dapat diklasifikasi berdasarkan ciri morfologi. 

  Penelitian tentang virus tanaman menginspirasi beberapa percobaan pertama 

dalam biologi molekuler. Pada tahun 1935, Wendell Stanley memurnikan dan 

kemudian mengkristalkan virus mosaik tembakau (TMV); virus tanaman lain 
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dikristalisasi segera sesudahnya. Keberhasilan mengkristalkan protein murni dari 

virus TMV ini sangat mengejutkan kala itu. Bahwa, organisme pengganda dapat 

dikristalisasi. 

  Banyak penelitian selanjutnya menyelidiki virus bakteri dan virus hewan. 

Temuan dari studi tersebut telah memberikan pemahaman rinci tentang struktur 

virus, dan sel yang terinfeksi virus. Dalam banyak kasus, virus DNA 

menggunakan enzim seluler untuk sintesis genom dan mRNA dari DNA mereka; 

semua virus memanfaatkan ribosom, tRNA, dan faktor penerjemah dari sel inang  

untuk sintesis protein mereka. Sebagian besar virus mengendalikan DNA inang 

untuk sintesis makromolekul selama fase akhir infeksi, mengarahkannya untuk 

mensintesis mRNA dan protein virus. Misalnya, sel-sel hewan yang terinfeksi 

oleh influenza atau virus stomatitis vesikular mensintesis hanya satu atau dua 

jenis glikoprotein, yang dikodekan oleh gen virus, sedangkan sel yang tidak 

terinfeksi menghasilkan ratusan glikoprotein. Sel yang terinfeksi virus tersebut 

telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang sintesis glikoprotein 

permukaan sel. Demikian pula, banyak informasi tentang mekanisme replikasi 

DNA berasal dari penelitian dengan sel bakteri dan sel hewan yang terinfeksi 

virus DNA sederhana, karena virus ini hampir seluruhnya bergantung pada 

protein seluler untuk mereplikasi DNA mereka.  

  Virus juga sering mengekspresikan protein yang memodifikasi proses sel 

inang untuk memaksimalkan replikasi virus. Misalnya, peran faktor seluler 

tertentu dalam inisiasi sintesis protein terungkap karena protein virus mengganggu 

aksinya. Akhirnya, ketika gen tertentu yang dibawa oleh virus penyebab kanker 

berintegrasi ke dalam kromosom sel hewan normal, sel normal dapat berubah 

menjadi sel kanker. 

  Dari temuan-temuan studi selanjutnya diketahui pula bahwa banyak virus 

dapat menginfeksi sejumlah besar jenis sel yang berbeda, virus yang dimodifikasi 

secara genetik sering digunakan untuk membawa DNA asing ke dalam sel. 

Pendekatan ini memberikan dasar untuk terapi gen yang terus berkembang di 

dunia medis. 

  Asam nukleat dari virion tertutup dalam selubung protein, atau kapsid, 

terdiri dari beberapa salinan satu protein atau beberapa protein berbeda, yang 



132 
 

masing-masing dikodekan oleh gen virus tunggal. Karena struktur ini, virus dapat 

menyandikan semua informasi untuk membuat kapsid yang relatif besar dalam 

sejumlah kecil gen. Penggunaan informasi genetik yang efisien ini penting, karena 

hanya sejumlah RNA atau DNA yang terbatas, dan karena itu sejumlah gen yang 

dapat masuk ke dalam kapsul virion. Kapsid ditambah asam nukleat tertutup 

disebut nukleokapsid. 

  Alam telah menemukan dua cara dasar untuk mengatur beberapa subunit 

protein kapsid dan genom virus menjadi nukleokapsid. Struktur yang lebih 

sederhana adalah heliks protein dengan RNA atau DNA yang terlindungi di 

dalamnya. Virus mosaik tembakau (TMV) adalah contoh dari nukleokapsid 

heliks. Dalam TMV subunit protein membentuk struktur seperti cakram, seperti 

pencuci kunci, yang membentuk cangkang heliks dari virus mirip batang panjang 

ketika ditumpuk bersama-sama. 

  Dilihat dari segi struktur, bentuk tubuh virus bervariasi: bulat, batang, serta 

yang paling popoler virus yang menyerupai huruf T. Virus influenza bisa 

dipelajari sebagai contoh virus yang berbentuk bulat. Virus penyebab HIV/AIDS 

(Human Immunodeficiency Virus), juga berbentuk serupa. Penyakit rabies juga 

familiar di telinga masyarakat. Bentuk tubuhnya oval. Umumnya virus ini 

diperantarai gigitan anjing. Virus yang berbentuk batang misalnya virus mosaik 

tembakau TMV). Biasanya tanaman tembakau yang terinfeksi virus ini akan 

memperlihatkan gejala bercak hitam/kekuningan di area daun. Virus yang 

berbentuk polihedral misalnya Adenovirus (penyebab penyakit demam). Virus 

yang berbentuk T misalnya virus yang menyerang bakteri (Bakteriofage).  
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Gambar 6.2. Ragam bentuk virus 

Sumber: http://www.ebiologi.net/ 

b. Daur hidup virus 

Virus dalam satu hal dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup karena 

dapat menunjukan satu ciri kehidupan, yaitu reproduksi. Namun, reproduksi virus 

hanya terjadi jika berada dalam sel organisme lain. Pada dasarnya reproduksi 

virus terjadi melalui lima tahap, yaitu tahap pelekatan, penetrasi, replikasi, 

sintesis, pematangan dan pelepasan.  

Gambar 6.3. Siklus hidup virus 

http://www.ebiologi.net/
https://4.bp.blogspot.com/-RDDT8WeZI0M/VvVTWLZ3MdI/AAAAAAAABN0/s8kvigUtqbYa07TnPk8KvbKGgL0Tvrd9w/s1600/macam+macam+bentuk+virus.jpg
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1) Tahap pelekatan (adsorbsi)  

Tahap pelekatan adalah saat partikel virus (virion) melekat pada sel yang 

diinfeksi. Tempat pelekatan virus pada sel inang terjadi pada reseptor (protein 

khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus).  

2) Tahap penetrasi  

Tahap penetrasi adalah tahap virus atau materi genetik virus masuk kedalam 

sitoplasma sel inang.  

3) Tahap replikasi dan sintesis  

Tahap replikasi dan sintesis adalah tahap terjadinya perbanyakan partikel virus 

di dalam sel inang. Sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik dari virus 

sehingga sel dapat membuat komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein 

untuk kapsid.  

4) Tahap pematangan  

Tahap pematangan adalah tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus 

menjadi partikel virus utuh.  

5) Tahap pelepasan  

Tahap pelepasan adalah tahap partikel virus keluar dari sel inang dengan 

memecahkan sel tersebut.  

 Virus dapat berkembang biak dalam sel bakteri, sel hewan dan tumbuhan. 

Untuk menjelaskan perkembangbiakan virus biasanya digunakan contoh virus 

yang menyerang bakteri (Bakteriofage). Misalnya virus yang berkembang biak 

pada bakteri Escherichia coli. Perkembangbiakan Bakteriofage membentuk suatu 

daur. Daur Bakteriofage dibagi menajdi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik.  

 Pada daur litik, sel bakteri hancur (lisis) sehingga disebut daur litik. 

Perkembangbiakannya dimulai dengan menempelnya virus pada bakteri. Enzim 

virus melarutkan dinding sel bakteri, sehingga terbentuk lubang, dan melalui 

lubang tersebut, virus memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri. Kemudian DNA 

virus mengambil alih tugas DNA bakteri dengan menghancurkan DNA bakteri 

tersbut. Setelah itu di dalam tubuh bakteri disintesis DNA, protein pembungkus, 

dan bagian-bagian tubuh virus lainnya (satu sel bakteri cukup untuk membentuk 

300 virus baru). Setelah virus terbentuk, dinding sel bakteri hancur (lisis) virus 

yang baru terbentuk keluar dan menginfeksi bakteri lain. 
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 Sedangkan pada daur lisogenik, hanya terjadi penempelan DNA virus pada 

DNA bakteri. DNA virus yang menempel pada DNA bakteri disebut profage. 

Daur lisogenik terjadi apabila bakteri-bakteri mempunyai daya tahan (imun) 

sehingga virus tidak menjadi virulen. DNA virus dimasukkan kedalam sel bakteri 

tetapi tidak terjadi pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Jika bakteri 

berkembang biak (membelah diri), maka profage juga ikut membelah sehingga 

pada tiap bakteri hasil pembelahan, masing-masing mengandung profage. Apabila 

imunitas bakteri hilang, profage akan menjadi virulen dan bakteri akan hancur 

(lisis) karena terbentuknya virus baru (profage). Dengan demikian, daur lisogenik 

dapat berubah menjadi daur lisis apabila keadaan lingkungan berubah dan daya 

tahan (imun) bakteri berkurang. 

 Salah satu jenis virus yang bereproduksi pada sel hewan adalah virus yang 

memiliki sampul virus. Pada tahap pelekatan, sampul virus melekat dan berfisi 

(bergabung) dengan membran sel inang. Pada tahap penetrasi, DNA virus kapsid 

terpusah. Selanjutnya pada tahap repliaksi dan sintesis, terjadi repliaksi DNA 

virus, kapsid, dan sampul virus. Pada tahap pematangan, terbentuklah partikel-

partikel virus baru. Pada tahap pelepasan, virus baru keluar dari sel inang dan siap 

menginfeksi sel lain.  

c. Penggolongan virus  

 Klasifikasi virus tidak mengikuti sistem Linnaus, melainkan sistem ICTV 

(International Committee on Taxonomy of Viruses). Klasifiksi virus terbagi dalam 

tiga tingkat takson, yaitu famili, genus, dan spesies. Nama famili virus diakhiri 

dengan viridae, sedangkan nama genus diakhiri dengan virus. Nama spesies 

menggunakan bahasa inggris dan diakhiri dengan virus. Saat ini, jenis virus yang 

sudah teridentifikasi adalah lebih dari enam ribu spesies. Contoh klasisfikasinya 

misalnya sebagai berikut. Famili: Retroviridae; Genus: Lentivirus; Spesies: 

Human Immunodeficiency Virus (HIV).  

 Di lain pihak, berbagai jenis virus diklasifikasikan berdasarkan jenis sel 

inang. Inang spesifik terutama ditentukan dari kesesuaian reseptor pada 

permukaan sel inang tempat virus melekat. Berdasarkan jenis sel inangnya, virus 

diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu virus bakteri, virus mikroorganisme 

eukariot, virus tumbuhan, dan virus hewan termasuk manusia. 
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 Virus bakteri adalah virus yang sel inangnya adalah sel bakteri, virus bakteri 

disebut juga dengan bakteriofage atau fage (latin, phage = memakan). Virus 

bakteri mengandung komponen genetik berupa DNA. Contoh virus bakteri adalah 

bakteriofage T4 virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. E. Coli 

merupakan bakteri yang hidup pada saluran pencernaan manusia. Virus 

mikroorganisme eukariot adalah virus yang sel inangnya berupa mikroorganisme 

yang tergolong eukariot, seperti protozoa dan khamir. Virus ini terutama 

mengandung RNA. Virus yang menyerang jamur disebut Mycovirus. Virus 

tumbuhan adalah virus yang sel inangnya adalah sel tumbuhan. Virus tumbuhan 

sebagian besar mengandung RNA. Contohnya adalah virus mosaik tembakau 

(Tobacco Mosaic Virus/TMV). Virus hewan adalah virus yang menginfeksi 

hewan atau sel manusia. Virus hewan mengandung DNA atau RNA. Contohnya 

adalah virus penyakit mulut dan kaki pada sapi, serta virus penyakit rabies pada 

anjing.  

d. Peran virus bagi kehidupan 

 Eksistensi virus di sekitar manusia memiliki pengaruh yang mampu 

membawa dampak positif dan negatif. Maka berdasarkan perannya terdapat dua 

jenis virus yang merugikan dan menguntungkan bagi kelangsungan hidup 

manusia. 

1)  Virus yang Menguntungkan  

 Virus berperan penting dalam bidang rekayasa genetika karena dapat 

digunakan untuk cloning gen (reproduksi DNA yang secara genetis identik). 

Sebagai contoh adalah virus yang membawa gen untuk mengendalikan 

pertumbuhan serangga. Virus juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga 

diharapkan penyakit genetis, seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. 

2) Virus yang Merugikan  

 Virus yang dapat merugikan karena menyebabkan berbagai jenis penyakit 

pada manusia, hewan dan tumbuhan. Ada berbagai jenis virus yang dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia, baik itu penyakit yang tidak berbahaya 

sampai penyakit yang bisa mengakibatkan kematian. Beberapa contoh virus yang 

menyebabkan penyakit bagi manusia adalah adalah Influenza Virus, Human 

immunodeficiency virus, Hepatitis Delta Virus, Ebola Virus, Measles Virus, Polio 
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Virus, Mumps Virus, Herpes Simplex Virus, Human Papillomavirus. Selain 

menyerang manusia, virus juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan. Bahaya 

dan gejala virus memiliki tingkatan dan ciri masing-masing. Virus ini dapat 

menyerang hewan ternak maupun hewan pliharaan. Beberapa contoh virus pada 

hewan adalah Rous Sarkoma Virus (RSV), Bovine Papillo Mavirus, Virus 

Penyakit Sapi, Newcastle Disease, Rabies Virus. 

 Selain menyerang manusia dan hewan, virus juga dapat menyebabkan 

penyakit pada tumbuhan. Ada lebih dari 2000 tipe penyakit virus pada tumbuhan. 

Virus pada tumbuhan ini biasanya menyebakan kerusakan pada tumbuhan 

tersebut. Beberapa contoh virus pada tumbuhan adalah Tobacco Mosaic Virus 

(TMV), Ciptrus Leprosis Virus (CiLV), Virus Tungro, Virus Tanaman Hias. 

e. Pencegahan terhadap Virus  

 Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan terhadap serangan virus adalah 

dengan pemberian vaksin. Vaksin adalah suatu zat yang mengandung 

mikroorganisme pathogen yang sudah dilemahkan. Dalam pembahasan yang lain 

Campbell menjelaskan bahwa vaksin (vaccine) adalah varian tak berbahaya atau 

deveratif pathogen yang merangsang sistem kekebalan untuk membangkitkan 

pertahanan terhadap pathogen yang berbahaya. Pemberian vaksin memberikan 

kekebalan secara  pasif. Beberapa contoh vaksin untuk pencegahan penyakit yang 

disebabkan oleh virus adalah OVP (Oral Polio Vaccine) atau vaksin polio, Vaksin 

Rabies, Vaksin Hepatitis B, Vaksin Influenza, Vaksin cacar, Vaksin MMR 

(Measles, Mumps, Rubella) untuk cacar, gondong dan campak. 

C. Sintesis Nilai-Nilai pada Materi Virus 

1. Pengembangan Nilai Spiritual  

 Sejalan dengan arah kurikulum biologi, salah satu dimensi kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran ialah terasahnya sikap spiritual peserta didik. 

Berikut ini cuplikan kompetensi tersebut, “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya‖. Berpijak pada hal itu, pembelajaran biologi hendaknya 

dikelola sedemikian rupa supaya dapat membangkitkan kesadaran peserta didik 

akan nilai-nilai religius, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
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 Dalam konteks pembelajaran konsep virus, manifestasi kompetensi tersebut 

dapat diwujudkan dengan cara, misalnya, menampilkan sikap kagum terhadap 

keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan setelah mengamati struktur tubuh, 

karakteristik, dan daur hidup virus. Sebelumnya telah diterangkan, virus 

merupakan substansi unik. Virus hadir di alam semesta sebagai objek kajian 

dengan karakteristik ganda: benda mati sekaligus makhluk hidup. Kerumitan 

konsep seperti itu hingga saat ini belum dapat terpecahkan secara tuntas oleh para 

ahli. Itulah kekuasaan Tuhan yang senantiasa menciptakan misteri (kotak hitam) 

dalam setiap ilmu pengetahuan. Misteri tersebut dapat dihayati dengan dua 

perkara: 1) sebagai penyulut semangat untuk terus memberdayakan kemampuan 

dalam menjelejah semesta yang amat luas; dan (2) menajamkan kesadaran akan 

keterbatasan kemampuan sehingga menumbuhkan sifat mawas diri. Sebab, 

fenomena ganjil yang mewujud pada virus tersebut sejatinya di bawah kendali 

kekuasaan Tuhan. Al-Qura‟an Surat Ali Imran ayat 26-27 menguhkan akan hal 

itu:  

(26) Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 

kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari 

orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 

dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala 

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (27) Engkau 

masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. 

Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang 

mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki 

tanpa hisab (batas)". 

Kutipan ayat tersebut kian relevan dengan topik yang dibicarakan ketika 

dikontekstualisasikan dengan contoh-contoh dengan beralas pada tafsir, misalnya, 

oleh Al-Wajiz, “Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, seperti biji-bjian 

dari pepohonan, susu dari hewan, kebodohan dari orang-orang alim atau 

kekufuran dari orang beriman. Dan Engkau beri rezeki siapapun yang Engkau 

kehendaki tanpa perhitungan dan batas”. Dengan demikian, keadaan virus yang 

khas seperti itu dapat diyakini sebagai hasil kriya Sang Pencipta. 

Pada surat lain (Al-Fathir ayat 28) Allah juga menyatakan bahwa segala 

bentuk dalam hal ini dikaitkan dengan struktur tubuh dan ragam ciri virus 

sesungguhnya juga merupakan desain dari-Nya. ―dan demikian (pula) di antara 

manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang 
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bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada 

Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun‖. 

Dan patut diketahui pula, virus yang seringkali disepelekan sebagai benda 

kecil tak kasat mata, mampu memberi dampak yang amat dahsyat. Sejarah telah 

mencatat betapa kuasa virus mampu menggoncang tatanan kehidupan dunia. 

Tentu kita ingat kasus MERS, SARS, HIV/AIDS, dan yang terkini Covid-19.  

Dari semua kompleksitas objek tersebut tentu ada hikmah yang dapat kita 

petik dari mempelajari virus yang dilihat dari berbagai aspek seperti ciri-ciri, 

struktur hingga jenis-jenis virus yang kompleks, teratur dan beranekaragam 

tersebut. Virus mulai dari ciri, struktur hingga replikasinya yang kompleks dan 

teratur kian mengukuhkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.  

Hal itu jelas mengingatkan akan kekuasaan Tuhan untuk menciptakan 

segala sesuatu sebagaimana asma‟ul husna-Nya, Al-Khalik (Yang Maha 

Pencipta). Qur‟an Surat An-Nur ayat 45 menegaskan akan hal itu, “Dan Allah 

selalu menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu 

ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagain ada yang berjalan dengan 

kedua kakinya, sedangkan sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki, 

Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu”. 

Selain Surah tersebut, Tuhan juga menerangkan kekuasaannya sebagai Sang 

Khalik melalui beberapa Surah lain, misalnya: Al-Qur‟an Surat Al- A‟raaf ayat 

54; Al- Qur‟an Surat As- Sajadah ayat 4; Al- Qur‟an Surat Ar- Rad ayat 16. 

Melalui penghayatan yang mendalam terhadap ayat-ayat tersebut semestinya 

tuumbuh kesadaran kita bahwa hakikatnya segala yang ada di alam semesta ini 

merupakan ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu menciptakannya. 

Di samping itu, Tuhan jualah yang mengendalikan tiap siklus hidup virus 

hingga ia langgeng untuk mengisi keteraturan alam semesta. Hal itu bisa 

direnungkan sebagai salah satu manifestasi asma‟ul husna Al-Hafiz (Yang Maha 

Pemelihara/Pelestari). Terkait hal itu Allah SWT berfirman, Allah, tidak ada 

tuhan selain Dia. Yang Maha hidup, yang terus-menerus mengurus (makhluk-

Nya),…..Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat 
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memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar. (QS. Al-Baqarah: Ayat 

255). 

Menurut tafsir singkat Kementerian Agama RI, nukilan ayat tersebut 

maknanya, Allah memberitahukan bahwasanya Dia lah satu-satunya ilah yang 

tunggal yang wajib untuk disembah oleh seluruh alam, tunggal dalam uluhiyah-

Nya. Dia lah Allah yang hidupnya kekal dan tidak pernah mati selamanya, yang 

mengendalikan segala yang ada. Dengan demikian semua yang ada di dunia ini 

sangat membutuhkan-Nya, sedangkan Dia sama sekali tidak membutuhkan 

mereka, tidak akan tegak semua itu tanpa perintah-Nya. Seluruh makhluk ini 

adalah ciptaan-Nya, dan Dia lah yang mengatur seluruhnya. Hal itu diperjelas 

dengan Surah Q.S Ar-Rum ayat 25, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradah-Nya”  

Walhasil, telah jelas bahwasanya virus yang kita kaji atau kita rasakan lewat 

penyakit yang ia tularkan sejatinya kedudukannya sama dengan manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan. Manusia dan virus berbeda hanya dalam hal tugas 

fungsional di alam semesta. Hal yang paling penting dari pemahaman bahwa 

hakikatnya manusia dan virus merupakan ciptaan Tuhan adalah bagaimana 

pemahaman itu dapat meningkatkan ketundukan manusia kepada aturan dan 

keteraturan yang didesain Tuhan. Artinya, selepas belajar tentang konsep virus, 

kita menjadi pribadi yang tunduk, patuh, menyerahkan diri dan menyembah hanya 

kepada Allah sebagai konsekuensi ketaatan hamba ciptaan-Nya secara penuh 

kepada Allah. Sebab, untuk tujuan itulah Allah menciptakan manusia di dunia, 

sebagaimana firman-Nya: “Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang 

ada di langit dan segala makhluk melata yang di bumi, dan juga para malaikat, 

sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.” (QS. An-Nahl: 49). 

Selain sejumput nilai-nilai spiritual di atas, masih terbuka ruang untuk 

eksplorasi untuk meraup berkah nilai religi dari konsep virus, yaitu dengan 

memberikan contoh lain dan penafsiran-penafsiran alternatif. 

2. Pengembangan Nilai Sosial 

Pembelajaran biologi pada konsep virus mengamantkan agar peserta didik 

memiliki karakter yang unggul, yaitu memiliki perilaku ilmiah dan atau sikap 

sosial yang yang baik. Amanat tersebut termaktub dalam cuplikan kompetensi 
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sosial berikut ini, “Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, 

disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan,  

gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, 

responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar 

kelas/laboratorium”. 

Pembelajaran nilai sosial dari konsep virus dapat dikembangkan dengan dua 

acara. Pertama, melalui pemberdayaan sikap ilmiah melalui aktivitas belajar. Hal 

ini bisa diwujudkan dengan, misalnya, mengeksplorasi kepekaan peserta didik 

untuk mampu (1) menunjukkan sikap teliti saat mengamati struktur tubuh, 

karakteristik, dan siklus hidup virus; (2) menunjukkan sikap santun saat 

mendiskusikan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat; (3) menunjukkan 

sikap kerjasama dalam mengembangkan model atau charta virus. Perilaku peserta 

didik yang dapat dicermati sebagai perwujudan sikap-sikap tersebut umpamanya: 

(1) Menggambarkan struktur tubuh virus dengan detail; (2) Tidak menyela peserta 

didik lain yang sedang mengutarakan pendapat; (3) Tidak menggunakan kata-kata 

kasar saat berdidkusi; (4) Tidak menghina (bersikap rasis) ketika menyangkal 

pendapat peserta didik lain; (5) Turut andil menyiapkan alat-bahan percobaan dan 

menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Pemberdayaan sikap sosial tersebut 

dilakukan semata-mata guna membekali peserta didik kepekaan sosial (sosial 

responsibility). Kepekaan sosial tersebut penting untuk membangun pergaulan 

bermasyarakat yang adil dan rukun. 

Kedua, melalui ekstraksi nilai-nilai sosial dari uraian materi virus. Sekali 

lagi, mari kita perhatikan kembali konsep keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan yang hadir pada virus. Dengan memperhatikan struktur tubuh virus, 

karakteristik, dan siklus hidupnya kita bisa menarik kesimpulan berbagai ciri khas 

virus sebagai makhluk hidup yang bilamana keunikan tersebut diumpamakan atau 

dipetik hikmanya sebagai amtsal untuk kearifan hidup manusia, maka dapat 

dikemukanan nilai-nilai sebagai berikut. 
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a. Pelajaran tentang kemandirian 

Telah kita pelajari bersama bahwa virus merupakan organisme parasit. 

Virus dapat hidup hanya bila ada inang. Itu karena virus tidak memiliki sumber 

daya untuk dapat memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan ketika virus 

berada dalam tubuh inang, maka ia bersifat merusak/menimbulkan penyakit. Hal 

itu bisa kita jadikan nasihat sebagai manusia yang dibekali potensi akal agar terus 

memupuk kemandirian dalam banyak aspek. Misalnya, kemandirian belajar, 

kemandirian ekonomi, kemandirian dalam bekerja, dll. Kemandirian itu penting 

untuk meningkatkan kewibawaan, membuat kita tegar dalam bekerja, 

meneguhkan pendirian, dan menghindarkan kita dari peluang menjadi parasit.  

Berperilaku sebagai parasit, apalagi parasit sosial tentu bukan hal yang 

mengenakkan. Dimanapun keberadaannya sang parasit akan menyulitkan diri 

sendiri dan merugikan orang lain, ibarat menyemai bibit kanker di tubuh sendiri. 

Sebagai peserta didik, misalnya, mencontek teman sebetulnya merupakan usaha 

diam-diam paling nyata untuk mengukuhkan dirinya sebagai polutan akademik. 

Menjadi polutan akademik apabila dinikmati terus menerus akan melahirkan 

kejahatan akademik lain yang lebih besar mudharatnya.  

Dalam pergaulan di masyarakat menjadi polutan sosial juga tidak baik. 

Akibat ketidakberdayaan ekonomi, misalnya, seseorang bisa tergerak (terpaksa 

atau tidak) untuk merampas hak orang lain. Ada yang mencuri ayam, mencuri 

motor, membegal, dan korupsi. Perbuatan tercela itu tentu berdampak buruk bagi 

semua. Oleh sebab itu, kemandirian merupakan sikap utama yang harus terus 

diinternalisasi dalam diri. 

b. Pelajaran tentang Kesabaran dan Keteraturan 

Andai dalam benak kita bercokol pola pikir instan (jumping paradigm), 

menghayati konsep virus bisa membuat kita menggeser cara pandang tersebut. 

Dengan memperhatikan siklus hidup virus (sebagaimana siklus hidup organisme 

lain) akan menumbuhkan kesadaran bahwa sejatinya tiap makhluk melakoni tugas 

hidupnya secara evolutif: bermetamorfosa secara bertahap, sistematis, dan 

perlahan-lahan. Apabila organisme mengalami perubahan secara drastis maka 

potensial mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Maka, 

kesabaran bisa dipegang sebagai kunci untuk mencapai keberhasilan. Dengan 
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kesabaran kita bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tiap aktivitas 

kita dengan jernih. Ini wujud keteraturan hidup yang riil. Al-Qur‟an telah 

memberikan keterangan yang jelas dan tegas tentang keutamaan bagi orang-orang 

yang sabar. Beberapa contoh di antaranya, sabar bisa berguna sebagai penolong 

(Q.S Al-Baqarah ayat 153), Allah SWT mencintai orang-orang yang sabar (Q.S 

Ali Imron ayat 146); Allah SWT meninggikan martabat manusia yang memiliki 

kesabaran (Q.S Al-Furqon ayat 75), dll. 

c. Pelajaran tentang sikap saling menghargai 

Kejutan luar biasa terjadi di penghujung tahun 2019 ketika wabah Corona 

jadi pandemi global. Seluruh belahan dunia terkena dampak persebaran virus ini. 

Lini kehidupan yang paling merasakan dampak COVID-19 antara lain ekonomi, 

sosial, dan kesehatan. Yang perlu digarisbawahi, Corona adalah virus. Makhluk 

kecil tak kasat mata yang kerap disepelekan. Ketika mengalami situasi pandemi 

Corona, kita seyogianya mulai belajar menghargai keberadaan makhluk hidup 

lain, atau bisa juga digeser konteksnya, orang lain. Ini lantaran makhluk hidup 

lain, bagaimanapun, berinteraksi dengan kita dimana akibat dari relasi itu bisa 

mendatangkan kebaikan, dan mungkin juga kemudharatan. Oleh karena itu, 

sebaiknya kita tidak menjadi manusia yang menampakkan wajah sombong 

terhadap (si)apapun. Makhluk hidup lain, manusia lain, seperti apapun 

keadaannya, wajib dihargai dan tak boleh dinista. Sebab, kembali lagi, 

kesemuanya adalah ciptaan Tuhan. Dalam suatu perumpamaan, “Bukankah 

menghina konstruksi bangunan sama halnya menghina arsiteknya?‖. 

d. Pelajaran mengendalikan perilaku sosial 

HIV/AIDS merupakan penyakit yang barangkali sudah akrab di telinga kita. 

Ya, penyakit mematikan itu disebabkan oleh virus yang umumnya diperantarai 

kontak seksual menyimpang serta pertukaran cairan tubuh dari penderita 

HIV/AIDS. Sebagai catatan penting, hingga saat ini penyakit HIV/AIDS belum 

ditemukan obatnya. Maka, salah satu jalan—mungkin satu-satunya jalan—yang 

dapat ditempuh agar terhindar dari penyakit tersebut adalah dengan tidak 

menjadikan diri sebagai inang yang baik bagi tumbuh kembang virus HIV/AIDS. 

Kita wajib memelihara diri dari perbuatan yang mendatangkan virus tersebut di 



144 
 

tubuh kita. Kini kita mesti berkomitmen untuk tidak melakukan seks bebas, 

menghindari narkotika dan penyalahgunaan jarum suntik. 

3. Pengembangan Nilai Intelektual (Kognisi) 

Pembelajaran berpikir melalui materi virus bisa disandarkan pada 

kompetensi dasar, “Menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, 

replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat‖. Bila diuraikan 

lebih rinci kompetensi tersebut bisa bermanfaat untuk membangung kognisi 

peserta didik pada berbagai jenjang. Sebagai contoh, pembelajaran ini diajukan 

untuk memupuk kemampuan peserta didik untuk dapat dapat memahami ciri serta 

karakteristik virus, serta manfaat dan bahaya virus sehingga dapat diterapkan 

dalam kehidupan. Dengan memahami adanya bahaya virus peserta didik dapat 

dapat menerapkan pola hidup sehat dengan cara melakukan pencegahan seperti 

menjaga kebersihan lingkungan dan diri serta tidak melakukan seks bebas agar 

terhindar dari berbagai penyakit menular seksual. 

Pemberdayaan kemampuan berpikir tingkat tinggi juga mungkin diungkap 

melalui konsep virus. Umpamanya, peserta didik dibimbing untuk merumuskan 

pertanyaan-pertanyaan kritis dan menemukan solusinya, “Mengapa virus 

HIV/AIDS menyerang manusia, dan bukan anjing atau tumbuhan? Bagaimana 

agar Covid-19 segera dicegah persebarannya? Tindakan apa saja yang Anda 

lakukan untuk menyikapi wabah Covid-19 ini? Apakah wabah Covid-19 ada 

relasinya dengan keserakahan manusia dan atau kemarahan Tuhan? Pertanyaan-

pertanyaan socratik seperti dalam contoh tersebut merupakan pertanyaan 

kontekstual yang mendekatkan materi pembelajaran dengan keadaan nyata yang 

dialami peserta didik. Ini bisa fungsional sebagai langkah lanjutan dan sekaligus 

kritik atas banyak pembelajaran tentang virus yang kerap terhenti pada 

pemahaman konsep secara tekstual. 

4. Pengembangan Nilai Praktis (Psikomotorik) 

Kerapkali pendidik dan peserta didik luput mendiskusikan apa manfaat 

praktis yang bisa dipetik dari belajar virus. Itulah yang mengakibatkan belajar 

tentang virus menjadi pembelajaran yang kering manfaat, sebaliknya justru diisi 

dengan aktivitas menghafal konsep. Kegiatan belajar seperti itu tak terelakkan 

menyebabkan kebosanan peserta didik. 
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Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menilik dan mengeksplorasi lebih 

jauh kompetensi dasar psikomotorik untuk menggali manfaat praktis belajar virus. 

“Menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peranan virus dalam aspek 

kesehatan dalam bentuk model/charta. Berdasarkan kompetensi tersebut, salah 

satu keterampilan nyata yang dapat dikembangkan dari belajar tentang virus 

adalah kemampuan menyajikan data (tabulasi data). Kemampuan ini penting 

sebagai keterampilan dasar mensintesis informasi supaya lebih mudah dipahami 

dan menarik untuk dibaca. Peserta didik yang terampil membuat tabulasi data 

berpeluang berkarir di bidang infografis, pemetaan, pusat data satistik dan lain 

sebagainya.  

Di samping itu, belajar virus juga berguna untuk mengasah kreativitas. 

Dengan kreativitas peserta didik bisa menciptakan karya seni. Struktur tubuh virus 

yang indah, juga peran virus yang memberikan kesan misterius dapat 

menginspirasi seseorang untuk membuat karya. Motif batik virus Corona, motif 

batik Ketsa, merupakan contoh terbaik bagaimana penghayatan seseorang ketika 

mengamati dan menggambar struktur tubuh virus bisa membangkitkan imajinasi 

dan kemudian melahirkan karya seni yang indah dan dapat bernilai ekonomi. 

 

Gambar 6.4. Batik Motif Virus Corona Gambar 6.5. Batik dengan salah satu  

                                                                                   motif berupa Virus T 

 

D. Pembelajaran Virus dengan Model Inkuiri 

Sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran konsep virus dengan 

model pembelajaran inkuiri, langkah awal yang hendaknya dilakukan ialah 

melakukan analisis kurikulum (Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Merumuskan  

Tujuan,  dan Merumuskan Indikator). Dalam mermuskan Tujuan Pembelajaran 
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pendidik mesti memperhatikan beberapa prinsip yakni tujuan harus suitable: 

sesuai dengan visi dan misi pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar; 

fleksibel: layak dicapai sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, 

fleksibel yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan perubahan lingkungan; 

motivating yaitu menarik dan menantang tidak terlalu sulit dan terlalu mudah dan 

understandable yaitu dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dan 

measurable (dapat diukur). Tujuan pembelajaran idealnya memenuhi empat unsur 

yang dikenal dengan istilah ABCD: Audience (peserta didik); Behaviour 

(kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran); Condition 

(aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran); Degree (tingkatan atau perilaku 

yang diharapkan).  

Terkait perumusan indikator pembelajaran, pendidik hendaknya berpegang 

pada upaya mengoperasionalkan tujuan pembelajaran agar dapat diukur dan 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian Kompetensi Dasar yang telah 

menjadi acuan untuk penilaian. Perlu dipahami, indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) adalah penanda pencapaian KD yang diindikasikan melalui perubahan 

perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator pembelajaran disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, jenjang satuan pendidikan, 

potensi daerah, serta dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur.  

Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menentukan jenjang proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik 

untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. 

2. Merumuskan IPK menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang bisa 

diukur. 

3. Merumuskan indikator dalam kalimat yang simpel, jelas, mudah dipahami, 

dan tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 

4. Indikator dirumuskan dengan hanya mengandung satu tindakan atau perilaku. 

5. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta 

didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan/daerah. 

6. Menetapkan dengan teliti indikator kunci, indikator pendukung/prasyarat, dan 

indikator pengayaan. Berikut ini disajikan contoh sederhananya. 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

KI 1 Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang 

dianutnya. 

 

 

 

 

 

KD 1.1 Mengagumi keteraturan 

dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang 

keanekaragaman hayati, 

ekosistem dan lingkungan 

hidup. 

1. Mengungkapkan pujian kepada 

Tuhan atas keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan-Nya berupa 

virus. 

2. Berkomitmen 

menghindari perbuatan 

menyimpang misalnya, 

seks bebas. 

3. Membiasakan diri menggunakan 

masker di tempat umum.  

4. Memelihara sanitasi lingkungan 

seperti selokan, kandang ternak, 

dll. 

1. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap kagum terhadap  keteraturan 

dan kompleksitas ciptaan Tuhan 

setelah mengamati karakteristik 

virus. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 

perilaku  menjaga diri agar terhindar 

dari kemungkinan infeksi virus 

setelah mendiskusikan peran virus 

dalam  aspek kesehatan masyarakat. 

KI 2 Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli (gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, responsif dan 

proaktif dan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

KD 2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan 

peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan 

pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong 

royong, bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat secara 

ilmiah dan kritis, responsif 

dan proaktif dalam  setiap 

1. Aktif mengajukan pertanyaan 

serta menggali informasi dari 

berbagai sumber. 

2. Menggambarkan struktur tubuh 

virus dengan detail. 

3. Tidak menyela peserta didik lain 

yang sedang berpendapat. 

4. Tidak menggunakan kata-kata 

kasar saat berdidkusi. 

5. Tidak menghina (berbuat rasis) 

ketika menyangkal pendapat 

peserta didik lain. 

6. Secara bersama-sama 

menyiapkan alat dan bahan  

1. Peserta didik dapat menunjukkan 

rasa ingin tahu yang tinggi ketika 

berdiskusi tentang virus. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap teliti saat mengamati 

karakteristik virus . 

3. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap santun saat mendisikan  peran 

virus dalam aspek kesehatan 

masyarakat. 

4. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap  kerja sama dalam  

mengembangkan model atau charta 

virus. 
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efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan 

dan percobaan di dalam 

kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

  

 

 

 

 

KI 3 Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural 

berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan,  

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

KD 3.1  Menerapkan pemahaman 

tentang virus berkaitan 

tentang ciri, replikasi, dan 

peran virus dalam aspek 

kesehatan masyarakat. 

 

1. Mengenali ciri dan struktur tubuh 

virus.  

2. Menjelaskan tahap-tahap 

replikasi virus,  siklus litik dan 

lisogenik.  

3. Menganalisis sifat merugikan dan 

manfaat virus.  

4. Mengkaitkan peranan virus 

dalam kehidupan manusia.  

5. Menganalisis karateristik infeksi 

virus 

6. Mengusulkan solusi pencegahan 

penyebaran virus 

7. Mendesain model/charta struktur 

virus 

 

1. Peserta didik mampu 

mendeskripsikan ciri umum 

berdasarkan hasil  pengamatan 

struktur virus. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan 

peranan virus berdasarkan hasil 

penyelidikan peranan virus pada 

kehidupan manusia. 
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prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 Mengolar, menalar, 

menyajikan, dan 

menciptakan menyaji 

dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

KD 4.1 Menyajikan  data tentang 

ciri, replikasi, dan peranan 

virus dalam aspek 

kesehatan  dalam bentuk 

model/charta. 

1. Membuat gambar struktur virus 

2. Mengembangkan model/charta 

struktur virus dalam bentuk 3 

dimensi 

3. Membuat infografis tentang 

persebaran virus 

4. Melakukan kampanye tentang 

bahaya virus dalam kehidupan 

terutama bahaya HIV/AIDS, 

Corona, dll berdasarkan tingkat 

virulensinya 

 

1. Peserta didik dapat menggambar 

struktur virus dengan detail setelah 

meniru/memodifikasi contoh 

gambar. 

2. Peserta didik dapat menciptakan 

model 3 dimensi strukur tubuh 

virus. 

3. Peserta didik dapat membuat 

simulasi infografis tentang 

persebaran virus di lingkungan 

sekitar. 

4. Peserta didik dapat membuat konten 

digital berisi kampanye pencegahan 

penularan HIV/AIDS, Corona, dll. 
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Aktivitas pembelajaran pokok untuk menguasai konsep virus yang 

didasarkan pada analisis kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan langkah-

langkah model pembelajaran inkuiri seperti di bawah ini. 

1. Identifikasi Masalah 

Agar peserta didik mampu mengidentifikasi masalah terkait virus, pendidik 

hendaknya mengajukan suatu permasalahan yang dapat menstimulus nalar 

mereka. Bentuk penyajian masalah bisa beraneka ragam. Yang prinsip, masalah 

tersebut kontekstual, menarik, dan dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Di bawah ini disajikan contoh masalah berupa wacana tentang virus. 

―Setiap nama/identitas biasanya merepresentasikan karakteristik dari 

subjek atau objek si pemilik nama. Misalnya, Sapi. Sejauh yang dapat dipelajari 

Sapi termasuk anggota kerajaan binatang. Bila diamati, Sapi merupakan hewan 

berkaki empat, memiliki tanduk, memiliki kelenjar susu, berkembang biak, 

termasuk kelas mamalia, dan pelbagai ciri khas lainnya. Dalam kehidupan 

sehari-hari, Sapi merupakan hewan yang memiliki banyak fungsi. Selain fungsi 

ekologis ia juga punya fungsi ekonomi dan lain sebagainya.  

Pada contoh lain, kita tentu juga akrab dengan nama Virus. Di lingkungan 

sekitar kita nama virus identik dengan istilah vaksin dan sekaligus penyakit. Bila 

kamu pernah terserang influenza pasti kamu segera tahu jika penyebabnya 

adalah virus. Dalam kehidupan manusia virus juga juga memiliki peran-peran 

yang cukup penting. Oleh sebab itu, belajar tentang virus—selain menarik—

tampaknya juga akan memberi banyak manfaat bagi kita.‖ 

 

2. Merumuskan Masalah/Pertanyaan 

Pada fase ini peserta didik dapat dibimbing untuk merumuskan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul di benak mereka setelah membaca atau mendengar 

pembacaan narasi yang dasajikan sebelumnya. “Setelah menyimak wacana di 

atas, coba utarakan (menuliskan) pertanyaan-pertanyaan yang muncul di 

benakmu!” 

Sebagai catatan, ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan bebas seperti ini, ada kemungkinan jumlah pertanyaan peserta didik 

akan melimpah dan bervariasi. Ini merupakan berkah yang bisa dimanfaatkan 

untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Keberhasilan pendidik 

dalam mendeteksi pengetahuan awal peserta didik sangat menolong untuk 

menentukan dari mana dan akan ke mana materi diajarkan. 

Dan, hal lain yang tak kalah penting untuk diingat, pada tahap ini bukan 

pendidik yang mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, sebaliknya peserta 
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didiklah yang dibimbing untuk mengungkapkan pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut penting sebagai starting point proses pembelajaran. 

Kekeliruan cukup fatal yang selama ini kerap terjadi, di fase ini justru pendidik 

yang bertanya kepada peserta didik.  

Seterusnya, saat guru dihadapkan pada aneka ragam pertanyaan peserta 

didik, maka perlu dilakukan klasifikasi. Pendidik perlu menyeleksi pertanyaan 

yang sama dan pertanyaan berbeda secara berurutan. Semua pertanyaan 

dikelompokkan hingga menjadi daftar pertanyaan yang tertata rapi. Sebelum 

beranjak ke aktivitas selanjutnya, pendidik perlu menimbang kembali kesesuaian 

pertanyaan yang diajukan siswa dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Jika ada 

gap antara kedua unsur tersebut di sinilah guru harus melengkapi pertanyaan-

pertanyaan yang dipandang penting untuk diajukan. Berikut ini beberapa contoh 

pertanyaan pokok yang mungkin diajukan peserta didik ketika belajar virus: 

Bagaimana karakeristik virus? Seperti apa bentuk virus? Mengapa virus 

menyerang manusia? Bagaimana virus hidup? Dll. 

3. Merumuskan Hipotesis 

Pada fase ini peserta didik dibimbing memfokuskan rumusan masalah yamg 

telah dibuat dengan cara membatasi rumusan masalah agar lebih terarah pada 

materi mengenai ciri umum dan replikasi virus . Misalnya pada satu kali 

pertemuan pembelajaran masalah yang akan dikaji adalah menyelidiki 

karakteristik dan daur hidup virus? 

a. Bagaimana karakteristik umum virus? 

b. Bagaimana virus dapat melangsungkan kehidupan dengan reproduksi?  

Setelah dua pertanyaan pokok tersebut dirumuskan, peserta didik kemudian 

dibimbing merumuskan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Dalam merumuskan hipotesis hendaknya pendidik membantu peserta didik 

memperinci jawabannya. Sebagai umpama, dugaan sementara untuk pertanyaan 

karakteristik umum virus dapat diperinci ke dalam beberapa poin: bagaimana 

struktur tubuh, komponen penyusun tubuh, habitat, sifat hidup, klasifikasi, dll.  

5. Mengadakan Penyelidikan/Eksperimen 

Berbekal rumusan masalah dan hipotesis tentang ciri umum dan reproduksi 

virus, aktivitas belajar pada fase ini berupa kegiatan penyelidikan untuk 
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mengkonfirmasi kebenaran hipotesis yang telah disusun. Penyelidikan dilakukan 

dengan cara mengamati gambar struktur virus, mengenali kompartemenya dan 

menggambarkan ulang struktur tubuh virus. Kegiatan penyelidikan dapat dibantu 

berbagai media seperti gambar, video, buku, animasi, dll. Selanjutnya, peserta 

didik dibimbing mendeskripsikan ciri umum virus: penyususn tubuh, sifat hidup 

serta replikasinya. 

Setelah data hasil penyelidikan terkumpul, peserta didik dibimbing untuk 

membandingkan hasil penyelidikannya dengan hipotesis untuk mengevaluasi gap 

antara dugaan sementara dengan hasil. Aktivitas ini bisal dilakukan dengan 

presentasi penyajian data, diskusi/tanya jawab, dan kemudian konfirmasi. 

Contohnya, ketika merumuskan hipotesis seorang siswa menyatakan bahwa virus 

merupakan organisme seperti Bakteri. Virus bereproduksi dengan membelah diri. 

Namun setelah melakukan penyelidikan dan diskusi peserta didik sadar bahwa 

hipotesisnya keliru. Virus bukan anggota dari filum Bakteria dan strategi 

reproduksinya bukan membelah diri.  

6. Menarik kesimpulan 

Sebagai penguatan peguasaan konsep virus yang telah dipelajari, maka 

penarikan kesimpulan/generalisasi merupakan aktivitas penting dalam 

pembelajaran. Penarikan kesimpulan bisa dipahami sebagai pegungkapan intisari 

dari proses pembelajaran. Kesimpulan dalam pembelajaran ini berguna untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami keseluruhan isi pembelajaran. 

Penarikan kesimpulan juga bermanfaat untuk memastikan peserta didik memiliki 

pandangan yang sama dan utuh terhadap suatu konsep pasca pembelajaran 

berlangsung. Pada konteks pembelajaran virus, contoh kesimpulan yang dapat 

diutarakan misalnya: “Jadi, virus merupakan agen infeksius berupa jasad renik 

berkisar 0,05µm–0,2µm. Virus merupakan parasit obligal/membutukan inang 

untuk replikasinya. Tubuh virus terdiri atas selubung dan bahan inti (bahan inti 

berupa RNA atau DNA), tidak memiliki membran dan organel sel, hanya dapat 

berkembang biak jika berada pada sel atau jaringan hidup. Virus dapat 

dikristalkan layaknya benda mati. Pada Bakteriofage memiliki struktur tubuh 

yang terdiri dari bagian kepala yang berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi 

rotein yang disebut kapsid, bagian ekor serta serat ekor tang berfungsi untuk 
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menancapkan tubuhnya pada inangnya. Virus bereproduksi pada inang dengan 

tahap-tahap: pelekatan, penetrasi, sintesis, perakitan dan pelepasan. Siklus hidup 

virus yang umum terdiri dari dua jenis: litik dan lisogenik.‖ 

E. Bahan Diskusi 

Bagaimana Virus Menginfeksi Sel? 

Virus adalah organisme tidak hidup yang dapat menginfeksi sel-sel 

organisme hidup. Virus biasanya memiliki target inang spesifik. Sebagai contoh, 

virus cacar dapat menginfeksi manusia, tetapi tidak menginfeksi anjing. Kendati 

demikian, beberapa virus dapat menyebar antar spesies, seperti flu babi yang 

berasal dari babi dan kemudian bisa menyerang manusia. Virus membuat 

seseorang sakit ketika mereka masuk sel dan menggandakan diri, yang berdampak 

membunuh sel-sel inang. Ketika terinfeksi virus, sistem kekebalan tubuh mencoba 

untuk menemukan virus dan sel yang terinfeksi dan membunuhnya agar virus 

yang dianggap “benda asing” tersebut mereplikasi diri semakin banyak. "Perang" 

inilah yang membuat badan seseorang yang terinfeksi virus merasa buruk dan 

menyebabkan gejala seperti pilek, demam, dan hidung tersumbat. 

Virus memiliki berbagai macam bentuk, tetapi sebagian besar mengikuti 

pola dasar yang sama. Masing-masing memiliki sampul protein. Protein ini 

bertindak seperti kunci di mana mereka menempel pada sel inang. Virus yang 

menyerang sistem pernapasan, misalnya, masuk ke tubuh ketika seseorang 

menghirup partikel atau memindahkannya dari permukaan ke mata atau hidung. 

Begitu masuk tubuh, protein virus menempel (pelekatan) pada permukaan sel dan 

sel mengambil virus di mana virus kemudian melepaskan materi genetiknya. 

Substansi genetik (DNA) virus kemudian akan berintegrasi dengan DNA inang 

dan mengubah aktivitas sel, menyebabkannya mereplikasi virus menggunakan 

“mesin” sel inang. Virus yang baru dirakit ini meninggalkan sel dan kemudian 

menginfeksi sel lain. 

 

1. Berilah label tahapan infeksi virus di bawah ini! (Gunakan istilah yang relevan 

dengan kata-kata yang dicetak tebal di atas)  
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2. Mengapa suatu virus dapat menyerang sel tubuh manusia, tapi tidak dapat 

menyerang sel tubuh kucing atau sel tumbuhan?  

3. Hal apa saja yang dapat menghentikan persebaran/replikasi virus di dalam 

tubuh inang?  

4. Apa yang terjadi setelah virus merilis DNA ke sel inang? 

5. Virus memanfaatkan „mesin” sel untuk apa? 

Mewarnai Virus 

Selubung/sampul virus mengandung protein yang dapat digunakan untuk 

menempel pada sel inang. Protein ini sebenarnya adalah unit penting yang 

digunakan untuk memberi nama virus. Sebagai contoh. H1N1, adalah nama untuk 

virus flu yang memiliki set protein dengan jumlah tertentu. 

 

        Warnai sampul virus (A) dengan warna kuning! 

 

        Warnai protein virus (B) dengan warna merah! 

 

Semua virus mengandung urutan materi genetik yang terletak di dalam sub 

bagian lain yang diselubungi protein bernama kapsid. Urutan genetik ini berupa 

DNA (asam deoksiribonukleat) pada beberapa virus, tetapi virus lain mungkin 

mengandung molekul serupa disebut RNA. Setelah virus dimasukkan ke dalam 

sel, kapsid membuka dan melepaskan DNA. Ruang antara kapsid dan sampul juga 

mengandung protein dan disebut tegument. 

 

        Warnai kapsid virus (C) dengan warna hijau! 

 

        Warnai DNA virus (D) dengan warna biru! 

 

        Warnai tegument virus (E) dengan warna ungu! 

 

DNA yang dilepaskan ke dalam sel inang terintegrasi dengan DNA sel. Dari 

sana, virus mengendalikan sel dan membuat sel mereplikasi lebih banyak partikel 

virus. Ketika prosesnya selesai, sel akan melepaskan virus baru yang mana 

kemudian akan menginfeksi sel lain. 
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  Setelah mengkaji konsep dasar virus tersebut, ungkapkan ulang tentang hal-

hal di bawah ini: 

1. Ceritakanlah bagaimana Anda dapat mengukap nilai-nilai spiritual dari materi 

virus! 

2. Tunjukkan letak keindahan, keteraturan, dan kompleksitas ciptaan Tuhan yang 

termanifestasi pada virus. 

3. Sebagai pengamalan ajaran agama yang luhur, bagaimana Anda berkomitmen 

untuk menghindari terserang infeksi virus? 

4. Virus merupakan makhluk ciptaan Tuhan sebagai salah satu pengisi alam 

semesta yang sudah tentu mengandung hikmah. Ungkaplah nilai sosial yang 

ada di balik materi virus yang dapat ditiru dalam berkehidupan sosial! 

5. Buatlah deskripsi yang menggambarkan ciri umum virus, daur hidup, dan 

peran virus dalam kehidupan! 

6. Saat ini dunia tengah di kepung wabah Covid-19. Buatlah suatu analisis 

mengenai factor penyebab, dampak, dan cara menghentikan persebaran virus 

tersebut! 

7. Buatlah suatu karya seni berupa lukisan, motif, desain yang merepresentasikan 

eksistensi virus di alam semesta! 

F. Sumber Bacaan 

Adi Yudianto, Suroso. (2005). Manajemen Alam: Sumber Pendidikan Nilai. 

Bandung. Mugni Sejahtera. 

 

Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus 

Sunnah. 

 

Arifin, Zainal. (2016). Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, dan Prosedur), 

Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rosda Karya. 

 

Aryulina, Diah. dkk (2007). Biologi SMA dan MA untuk Kelas X. Jakarta: Esis 

 

Campbell, N.A., Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, 

P.V., Jackson, R.B. (2012). Biologi Jilid 1. Edisi 8. Terjemahan D.T 

Wulandari. Jakarta: Erlangga. 

  

Campbell, Neil. A and Reece, Jane. B. (2010). Biologi Edisi Kedelapan.  Jilid 1. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 



156 
 

Huda, Miftahul. (2013). Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran.     

Yogyakarta:Pustaka Pelajar.  

 

Komalasari, K. (2013). Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. (Cet. III) 

Bandung: PT Refika Aditama. 

 

Majid, Abdul. (2013). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Mulyasa, E. (2016). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 

 

Sanjaya, Wina. (2013). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana. 

 

Tim Permendikbud. (2014) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 
 
https://www.biologycorner.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virus 
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966532/perajin-blitar-bikin-batik-

motif-corona-sebagai-bukti-sejarah 

https://tafsirweb.com/ 
 
 

 

 

 

 

https://www.biologycorner.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966532/perajin-blitar-bikin-batik-motif-corona-sebagai-bukti-sejarah
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966532/perajin-blitar-bikin-batik-motif-corona-sebagai-bukti-sejarah
https://tafsirweb.com/


157 
 

 BAB VII 

SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN KONSEP EKOSISTEM  

 

 

A. Pengantar 

 Di alam, manusia dan pelbagai makhluk hidup lain menunjukkan 

kesalinghubungan antara satu dengan yang lainnya. Tak cuma itu, makhluk hidup 

juga menjalin interaksi yang sangat kompleks dengan lingkungannya. Lanskap 

hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini menciptakan suatu 

konsep yang disebut ekosistem. Dalam konteks pembelajaran biologi, di SMA 

misalnya, ekosistem dipelajari pada jenjang kelas X. Pada bab ini peserta didik 

akan mempelajari berbagai aspek terkait ekosistem mulai dari komponen 

ekosistem, aliran energi, interaksi dalam ekosistem serta daur biogeokimia. 

 Beralas pada hal itu dapat diuraikan tujuan pembelajaran konsep ekosistem 

sebagai berikut:   

1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kagum terhadap keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan setelah mengamati ekosistem atau lingkungan 

sekitar. (Sikap Spiritual) 

2. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku menjaga lingkungan agar tidak 

mengalami kerusakan serta tetap terjaga keseimbangan ekosistemnya setelah 

mengkaji komponen-komponen ekosistem. (Sikap Spiritual) 

3. Peserta didik mampu menunjukkan sikap teliti ketika mengamati suatu 

ekosistem. (Sikap Sosial) 

4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap santun saat mendiskusika hasil 

pengamatan suatu ekosistem. (Sikap sosial) 

5. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama ketika membuat model daur 

biogeokimia. (Sikap Sosial) 

6. Peserta didik mampu mendeskripsikan komponen-komponen penyusun 

ekosistem serta interaksinya setelah mengamati contoh ekosistem di 

lingkungan sekitar. (Kognitif) 

7. Peserta didik mampu menceriterakan proses daur biogeokimia setelah 

melakukan simulasi daur biogeokimia. (Kognitif) 

8. Peserta didik dapat mengajukan solusi terhadap pelbagai permasalahan 

ketidakseimbangan lingkungan. (Kognitif) 
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9. Peserta didik dapat menyajikan model 3 dimensi daur biogeokimia. 

(Psikomotorik) 

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Ekosistem 

 Ekosistem dapat dipahami sebagai kesalinghubungan (hubungan timbal-

balik) antara unsur-unsur hayati dengan non hayati yang membentuk sistem 

ekologi. Di dalam ekosistem, interaksi tersabut diperankan oleh komponen biotik 

dan abiotik. Sebagai catatan penting, interaksi antara organisme dan 

lingkungannya memainkan fungsi aliran energi di dalam sistem itu.  Selain aliran 

energi, di dalam ekosistem memperlihatkan struktur atau tingkat trofik (piramida 

ekologi), kenekaragaman biotik, serta daur materi. Dengan adanya interaksi-

interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbanganya. 

Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh maka akan mendorong terjadinya 

dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. 

 Ciri-ciri ekosistem antara lain memiliki sumber energi yang konstan, 

mampu menyimpan energi dalam bentuk materi organik, terdapat daur materi 

yang berkesinambungan antara populasi dan lingkungannya, dan terdapat aliran 

energi dari satu tingkat ke tingkat lainya. Dalam ekosistem, terdapat satuan-satuan 

makhluk hidup. Individu, populasi, komunitas, dan biosfer yang merupakan 

satuan makhluk hidup dalam satu ekosistem, dan sinar matahari sangat berperan 

terhadap kelangsungan hidup satuan-satuan ekosistem tersebut.  

 Terkait gambaran tentang ekosistem yang mengupas berbagai komponen 

serta hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan Allah SWT 

menerangkan hal itu sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Surat al-Hijr ayat 

19-20: 

Artinya: “dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 

gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut 

ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan 

hidup, dan (kami ciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan 

memberi rezeki kepadanya”. 

 

 Ringkasnya, melalui ayat ini Allah SWT mengukuhkan kekuasaan-Nya 

dengan menghamparkan bumi dan menjadikan seluruh isinya untuk kebutuhan 

manusia. Semua yang ada di langit dan bumi, daratan, lautan, sungai-sungai,  
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matahari dan bulan, siang dan malam, tanaman dan buah-buahan, binatang melata 

dan binatang ternak, merupakan ciptaan Allah sebagai berkah untuk kebutuhan 

manusia. Komponen-komponen sebagaimana dirinci tersebut mewujud dalam apa 

yang kita kenal sebagai ekosistem.  

2. Komponen Penyusun Ekosistem 

 Ekosistem tersusun dari komponen hidup (biotik) dan komponen tak hidup 

(abiotik). Antara kedua komponen tersebut saling berinteraksi. 

a. Komponen Biotik 

 Komponen biotik merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk 

hidup, seperti tumbuhan, hewan, ataupun makhluk hidup pengurai. Berdasarkan 

fungsinya di dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer (pengurai). Masing-masing 

mempunyai fungsi yang berbedabeda. Produsen berfungsi sebagai penghasil 

makanan, konsumen sebagai pemakan, dan dekomposer menjadi pengurainya. 

b. Komponen Abiotik 

 Komponen abiotik suatu ekosistem adalah semua unsur-unsur dasar dari 

habitat dan lingkungannya, yang mencakup tanah, air, udara, seperti oksigen dan 

karbondioksida, nitrat dan fosfat, serta senyawa organik dan anorganik. 

Persenyawaan tersebut terdapat sebagai hasil proses metabolisme atau proses 

dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Dalam komponen abiotik termasuk 

pula faktor lingkungan fisik lain, yaitu radiasi sinar matahari atau iklim, seperti 

suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, dan angin. 

c. Organisasi Kehidupan 

 Satuan organisasi kehidupan dalam Biologi dimulai dari yang kecil dan 

sederhana sampai yang besar dan kompleks. Urutannya adalah sel-jaringan-organ- 

sistem organ-organisme. Sementara itu, jika kita lihat satuan organisasi dalam 

ekosistem maka urutannya adalah individu-populasi-komunitas-ekosistem. 

1) Individu  

Individu merupakan satuan fungsional dan struktural terkecil dalam 

ekosistem. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal. Contoh individu adalah 

seorang manusia, seekor ikan, seekor semut, seekor kupu-kupu atau sebatang 

pohon. 
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Gambar 7.1. Seekor Kupu-kupu (Contoh individu) 

2) Populasi  

 Populasi merupakan sekelompok individu dari spesies makhluk hidup 

sejenis yang menempati suatu kawasan tertentu. Contohnya Kumpulan dari 

spesies sapi akan membentuk populasi sapi. Kumpulan dari spesies ikan akan 

membentuk populasi ikan. 

 

Gambar 7.2. Sekelompok Ikan (Contoh populasi) 

3) Komunitas  

Komunitas merupakan kumpulan bermacam-macam populasi yang saling 

berinteraksi dan menempati kawasan tertentu. Dalam arti luas, komunitas 

memang diartikan sebagai segala organisme yang menempati kawasan tertentu. Di 

dalam komunitas terjadi interaksi di antara organismeorganisme yang membentuk 

komunitas tersebut. 

 

Gambar 7.3. Contoh komunitas 

4) Ekosistem  

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 

balik tak terpisahkan antara mahluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem juga 

bisa disebuat sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara 

segenap lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Pada suatu ekosistem 
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terdapat dua komponen utama yaitu kamponen biotik (Hidup) dan komponen 

abiotik (tak hidup). 

 

Gambar 7.4. Contoh ekosistem laut 

5) Biosfer 

Ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem yang kecil 

akan membentuk ekosistem yang lebih besar. Seluruh ekosistem di muka bumi ini 

akan membentuk satu ekosistem yang lebih besar yang disebut biosfer. 

3. Interaksi Antar Komponen  

Interaksi antar komponen ekosistem dapat merupakan interaksi antar 

organisme, antar populasi, dan antar komunitas. 

a. Interaksi Antar Organisme 

Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. 

Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain 

jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi 

lain. Interaksi antarorganisme dapat dikategorikan sebagai berikut. 

1) Netralisme  

Hubungan tidak saling mengganggu antarorganisme dalam habitat yang 

sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, 

disebut netral. Contohnya : antara capung dan sapi. 

2) Predasi  

Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa (predator). 

Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. 

Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh : 

Singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa,dan burung hantu dengan tikus. 
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3) Mutualisme  

Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, bakteri Rhizobium yang 

hidup pada bintil akar kacang-kacangan. 

4) Parasitisme  

Parasitisme adalah hubungan antarorganisme yang berbeda spesies, 

bilasalah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari 

hospes/inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya.contoh : Plasmodium 

dengan manusia,Taeniasaginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang. 

5) Komensalisme  

Komensalisme merupakan hubunganantara dua organisme yang berbeda 

spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan; salah 

satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek 

dengan pohon yang ditumpanginya. 

b. Interaksi Antar Populasi  

1) Alelopati  

Merupakan interaksi antarpopulasi, bila populasi yang satu menghasilkan 

zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, di sekitar 

pohon walnut (juglans) jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini 

menghasilkan zat yang bersifat toksik. 

2) Kompetisi 

Merupakan interaksi antarpopulasi, bila antarpopulasi terdapat kepentingan 

yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. 

Contoh, persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang 

rumput. 

c. Interaksi Antar Komunitas 

Interaksi antarkomunitas cukup komplek karena tidak hanya melibatkan 

organisme, tapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antarkomunitas dapat 

kita lihat misalnya antara komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam 

bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup 

dari kedua komunitas tersebut.  
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d. Interaksi Antar komponen Biotik dengan Abiotik 

Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. 

Hubunganantara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran 

energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga 

struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. 

4. Aliran Energi 

Aliran energi merupakan rangakian urutan pemindahan bentuk energi satu 

kebentuk energi yang lain mulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke 

konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi samapai ke saproba. Aliran energi 

juga dapat diartikan sebgai pemindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat 

berikutnya. 

5. Rantai Makanan  

Untuk kelangsungan hidupnya, makhluk hidup memerlukan makanan. 

Dalam satu ekosistem terdapat hubungan makan dan dimakan sehingga 

terbentuklah rantai makanan. Rantai makanan dapat diartikan pula sebagai 

pengalihan energi dari tumbuhan melalui beberapa makhluk hidup yang makan 

dan dimakan. Produsen yang berupa tumbuhan merupakan makanan bagi 

hewanhewan herbivora. Hewan-hewan herbivora tersebut dinamakan konsumen 

primer. Selanjutnya, hewan-hewan herbivora akan dimakan oleh hewanhewan 

karnivora. Hewan-hewan karnivora tersebut dinamakan konsumen sekunder. 

Hewan-hewan karnivora dapat dijadikan makanan oleh hewanhewan karnivora 

lainnya. Kelompok hewan karnivora yang memakan hewan karnivora lainnya 

disebut konsumen tersier. 

 

Gambar 7.5. Rantai makanan 

 Apabila antara rantai makanan yang satu dengan yang lainnya terdapat 

hubungan (ada komponen yang sama), maka beberapa rantai makanan akan 

membentuk jaring-jaring makanan. 
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Gambar 7.6. Jaring-jaring Makanan 

 

6. Piramida Ekologi  

 Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan 

antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen 

sebagai dasar dari piramida ekologi, selanjutnya konsumen primer, sekunder, 

tersier sampai konsumen puncak. 

 

Gambar 7.7. Piramida ekologi 

  Piramida ekologi terbagi atas tiga jenis yang berbeda diantaranya adalah 

piramida jumlah, piramida biomassa dan piramida energi. 

a. Piramida Energi 

  Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi 

pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu 

ekosistem. 

  

 

 

 

 

Gambar 7.8. Piramida energi 

KONSUMEN TINGKAT TIGA 

KONSUMEN TINGKAT DUA 

PRODUSEN  

KONSUMEN TINGKAT PERTAMA 
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b. Piramida Biomassa 

 Piramida biomassa yaitu suatu piramida yang menggambarkan 

berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. 

Pada piramida biomassa setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari 

seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram/m2.  

 

Gambar 7.9. Piramida Biomasa 

c. Piramida Jumlah 

 Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik 

dalam suatu ekosistem.Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah 

sampai puncak sama seperti piramida yang lain yaitu produsen, konsumen primer 

dan konsumen sekunder, dan konsumen tertier.  

 

Gambar 7.10. Piramida Jumlah 

7. Daur Biogeokimia  

 Pada waktu produsen dimakan oleh konsumen pertama, materi akan 

berpindah ke konsumen kedua. Dalam respirasi, karbohidrat akan diubah kembali 

menjadi CO2 dan air. Akan tetapi, mineral yang terikat dalam biomassa akan 

berpindah terus melalui masing-masing tingkatan trofik. Pada waktu organisme 

mati, kemudian diuraikan oleh pengurai, energinya akan habis, sedangkan mineral 

akan diubah menjadi bahan anorganik. Mineral anorganik ini kemudian akan 

dimanfaatkan kembali oleh produsen untuk membentuk biomassanya. Begitulah 
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seterusnya terjadi berulang hingga membentuk suatu daur. Daur materi yang 

terjadi di alam disebut daur biogeokimia. Daur ini dapat dibedakan berdasarkan 

materi atau mineral anorganiknya menjadi daur air, daur karbon, daur nitrogen, 

dan daur fosfor. 

a. Daur Air 

Air sangat penting bagi kehidupan manusia, karena makhluk hidup 

umumnya mengandung air. Seperti daur lainnya, daur air tidak berawal dan tidak 

berujung. Air yang turun ke bumi berasal dari hujan maupun pencairan es yang 

membeku. Sebagian air tersebut diserap oleh tumbuhan melalui akar. Setelah 

beberapa waktu, air dilepaskan dalam bentuk uap air melalui proses transpirasi 

pada daun. Sebagian lagi diminum hewan dan manusia, kemudian dilepaskan 

selama respirasi dan ekskresi. Sebagian air hujan jatuh di kolam atau sungai yang 

menuju lautan. Air hujan juga diserap oleh tanah dan mengalir di bawah tanah 

menuju laut. Sebagian besar air akan terkumpul di laut. Proses penguapan air atau 

evaporasi juga akan terjadi di laut. Melalui evaporasi, uap air akan berkumpul di 

udara dalam bentuk awan dan akan turun lagi dalam bentuk hujan atau salju. 

 

Gambar 7.11. Daur air 

Air merupakan suatu komponen yang penting bagi kehidupan di bumi 

karena hampir semua mahluk hidup di bumi sangat bergantung dengan air. Air 

yang berda di bumi Air yang turun ke bumi berasal dari hujan maupun pencairan 

es yang membeku. Sebagian air tersebut diserap oleh tumbuhan melalui akar. 

Setelah beberapa waktu, air dilepaskan dalam bentuk uap air melalui proses 

transpirasi pada daun. Sebagian lagi diminum hewan dan manusia. Adanya siklus 

air atau siklus hidrologi dan manfaatnya bagi kehidupan organisme juga telah 

disinggung oleh Allah sebagaimana firmanya dalam surat Thaahaa ayat 53: 
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Artinya: “yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. 

Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu jenis-jenis dari tumbuhan yang 

bermacam-macam”. 

b. Daur Karbon 

Karbon dioksida yang banyak terdapat di atmosfer merupakan hasil dari respirasi 

manusia, hewan, erupsi vulkanik (letusan gunung), dan hasil pembakaran. 

Fotosintesis pada tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan 

bakunya untuk membentuk molekul organik. Molekul organik, seperti selulosa 

dan karbohidrat lainnya akan digunakan oleh hewan dan manusia melalui proses. 

Jika hewan atau manusia memakan tumbuhan tersebut, komponen karbon menjadi 

bagian tubuhnya. 

 

Gambar 7.12. Daur Karbon 

c. Daur Nitrogen 

Cadangan nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk nitrogen molekuler 

(N2) yang mulia dan hanya bakteri yang dapat memanfaatkannya. Nitrogen 

memasuki rantai makanan melalui akar tumbuhan vaskuler atau dinding sel 

tumbuhan, nonvaskuler yang diikat menjadi molekul organik, seperti asam amino, 

protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang masuk dalam rantai makanan. 

Dalam rantai makanan, nitrogen dikeluarkan melalui urine dan kotoran, bukan 

dari respirasi atmosfer, kecuali pada peristiwa kebakaran hutan atau padang 

rumput. 
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Gambar 7.13. Daur Nitrigen 

Daur ulang nitrogen terjadi melalui proses deaminisasi, yaitu rantai makan 

detritur oleh nitrosoman menjadi senyawa amino (NH2) dan membebaskan 

amonia (NH3) yang oleh bakteri nitrosomonas dioksidasi menjadi nitrit, kemudian 

oleh bakteri nitrobaktum diubah menjadi nitrit yang dibutuhkan dan tersedia bagi 

tanaman. Proses terbentuknya nitrat disebut dengan nitrifikasi, kemudian nitrat 

memasuki rantai makanan. Ketika tumbuhan sudah mulai membusuk, nitrat 

kembali dibebaskan. Proses ini disebut denitrifikasi. 

d. Daur Fosfor 

Makhluk hidup memerlukan fosfor sebagai pembentuk asam nukleat, 

fosfolipid, dan ATP, serta penyusun tulang dan gigi (pada hewan tingkat tinggi). 

Di alam, fosfat berada dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfor organik pada 

makhluk hidup dan senyawa fosfat anorganik (PO4
3+)

 pada air dan tanah. Fosfat 

yang terkandung di bebatuan terkikis oleh air hujan dan mengendap di tanah. 

Tumbuhan menggunakan dan membentuknya menjadi senyawa organik bagi 

konsumen. Melalui ekskresi dan aktivitas dekomposer, fosfat tersebut kembali ke 

tanah. 

 

Gambar 7.14. Daur fosfor 
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C. Sintesis Nilai-Nilai pada Materi Ekosistem 

A. KD 1.1 Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang keanekaragaman 

hayati, ekosistem dan 

lingkungan hidup. 

Nilai religi: Hikmah yang dapat diambil oleh peserta didik dengan mempelajari materi 

ekosistem ini, peserta didik dapat lebih bersyukur atas segala sesuatu yang diciptakan oleh 

Allah SWT di bumi. Selain itu peserta didik juga dapat menyaksikan keagungan Allah SWT 

atas segala kompleksitas dan keteraturan ciptaanya seperti adanya berbagai mahluk hudup 

seperti hewan, tumbuhan, manusia serta beda mati seperti air, udara, tanah, cahaya matari dan 

lain sebagainya yang sangainya. Serta adanya berbagai macam interaksi baik antar mahluk 

hidup maupun mahluk hisup dengan lingkunganya (benda mati) yang selalu saling 

membutuhkan. Adanya kompleksitas dan keteratuan pada suatu ekosistem yang saling 

berkaitan dan saling membutuhkan senada dengan dengan firman Allah di dalam Al-Quran 

Surat al-Hijr ayat 19-20 

 

Artinya: “dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung 

dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan 

untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami ciptakan pula) mahluk-mahluk yang 

kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya”. 

 

Pada ayat ini, Allah SWT telah menghamparkan bumi dan menjadikan seluruh isinya untuk 

kebutuhan manusi. Semua yang ada di langit dan bumi, daratan, lautan, sungai-sungai,  

matahari dan bulan, siang dan malam, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan 

binatang ternak, merupakan ciptaan allah yang memeng didedikasihkan untuk kebutuhan 

manusia. Hal tersebut membuktikan bahwasanya Allah telah menciptakan bumi dengan segala 

komponen-komponenya baik mahluk hidup maupun benda mati, serta adanya aliran energi dan 

interaksi didalamya. 

KD 2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

Nilai sosial: Nilai sosial yang dapat diambil dari mempelajari materi ekosistem khususnya 

pada interaksi mahluk hidup banyak mengajarkan manusia bahwa kehidupan merupakan suatu 

satu kesatuan yang yang memiliki peranan masing-masing dan saling membutuhkan baik antar 

amnusia maupun dengan lingkungan. Pembahasan mengenai interaksi mahluk hidup juga 
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observasi dan eksperimen, 

berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan 

berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah 

dan kritis, responsif dan 

proaktif dalam dalam setiap 

tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun 

di luar kelas/laboratorium 

mengilustrasikan kehidupan mausia seperti adanya simbiosis mutualisme, parasitisme dan 

komensalisme. hal tersebut sama dengan kehidupan nyata mausia dimana ada orang-orang 

yang hidup saling berdampingan dan saling membantu untuk kebaikan bersama, namun ada 

juga yang hanya mengambil keuntungan sepihak tanpa memikirkan dampak buruk bai orang 

lain serta ada juga orang-orang yang hidup saling berdampingan namun tidak menimbilkan 

dampak apaun diantara mereka. 

KD 3.1 Menganalisis informasi/data 

dari berbagai sumber 

tentang ekosistem dan 

semua interaksi yang 

berlangsung didalamnya. 

 

Nilai intelektual: Nilai intelektual yang dapat diambil dari mempelajari materi ekosistem dari 

berbagai aspek seperti komponen-komponen ekosistem, interaksi mahluk hidup, aliran energi 

serta daur biogeokimia. Peserta didik dapat memahami berbagai aspek kehidupan yang ada 

pada suatu ekosistem serta dengan pengetahuan tersebut peserta didik dapat menjaga 

kelestarian lingkunagan agar tetap seimbang seta dapat terus dimanfaatkan oleh manusia 

dengan baik tanpa menimbulkan suatu kerusakan. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan 

Allah SWT juga telah memerintahkan musia agar sesalu menjaga lingkungan serta tidak 

berbuat kerusakan di dalamnya seprti firman Allh dalam Al-Quran, surat Al-A’araf, ayat 56 

 

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 

harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang 

berbuat baik. 

KD 4.1 Mendesain bagan tentang Nilai Psikomototik: Nilai atau kemampuan psikomotorik yang dapat diperoleh peserta didik 
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interaksi antar komponen 

ekosistem dan jejaring 

makanan yang berlangsung 

dalam ekosistem dan 

menyajikan hasilnya dalam 

berbagai bentuk media. 

setelah mempelajari materi ekosistem (komponen ekosistem, interaksi mahluk hidup, aliran 

energi serta daur biogeokimia) peserta didik bisa terampil dalam membuat gambar jaring-

jaring, dan rantai makanan serta dapat membuat model proses daur hidrologi. 

 

D. Pembelajaran Konsep Ekosistem dengan Model Inkuiri Terbimbing 

KI KD Indikator Tujuan 

KI 1 Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 

KD 1.1 Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

tentang keanekaragaman 

hayati, ekosistem dan 

lingkungan hidup. 

1. Mengungkapkan pujian 

kepada tuhan atas 

kompleksitas ciptaan-

Nya berupa ekosistem. 

2. Berkomitmen untuk 

selalu menjaga 

kelestarian lingkungan 

sekitar 

3. Tidak melakukan 

perusakan terhadap 

lingkungan 

1. Peserta didik dapat 

menunjukkan sikap kagum 

terhadap  keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 

setelah mengamati 

ekosistem atau lingkungan 

sekitar 

2. Peserta didik dapat 

menunjukan prilaku 

menjaga lingkungan agar 

tidak mengalami kerusakan 

serta teteap mengalami 

keseimbangan ekosistem. 

Setelah mempelajari 

komponen-komponen 

ekosistem. 

 



172 
 

KI KD Indikator Tujuan 

KI 2 Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif 

dan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KD 2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan 

fakta, disiplin, tanggung jawab, 

dan peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap tindakan 

dan dalam melakukan 

pengamatan dan percobaan di 

dalam kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium 

1.  Memberi gambaran 

suatu ekosistem dengan 

berdasarkan komponen 

serta interaksi di 

dalamnya dengan ditai  

2. Selalu menghargai 

pendapat peserta didik 

lain. 

3. Mengunakan bahasa 

yang santun ketika 

sedang berdidkusi 

4. Bersama-sama 

mempersiapkan alat 

dan bahan ketikan akan 

melakukan 

pengamatan. 

1. Peserta didik mampu 

menunjukan sikap teliti 

ketika mengamatu suatu 

ekosistem 

2. Peserta didik dapat 

menunjukan sikap santun 

ketika berdidkusi 

3. Peserta didik dapat 

menunjukan sikap sosial 

ketika membuat model 

daur hidrogen 

 

 

 

 

 

KI 3 Memahami, menerapkan, 

menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, dan 

prosedural berdasarkan 

rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan 

KD 3.1  Menganalisis informasi/data 

dari berbagai sumber tentang 

ekosistem dan semua interaksi 

yang berlangsung didalamnya. 

 

1. Menjelaskan 

komponen-komponen 

pada suatu ekosistem 

2. Menganalisis terjadinya 

interaksi di suatu 

ekosistem 

3. Menjelaskan proses 

terjadinya aliran energi 

pada suatu ekosistem 

1. Peserta didik mampu 

mendeskripsikan komponen 

seta interaksi pada suatu 

ekosistem, setelah 

mengamati lingkungan 

sekitar 

2.  Peserta didik mampu 

menjelaskan proses 

terjadinya daur hidrogen 
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KI KD Indikator Tujuan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan 

pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mendemonstrasikan 

terjadinya daur 

hidrogen/daur air 

 

setelah melakukan 

penyelidikan daur 

biogeokimia 

 

 

KI 4 Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan 

 

KD 4.1 Mendesain bagan tentang 

interaksi antar komponen 

ekosistem dan jejaring 

makanan yang berlangsung 

dalam ekosistem dan 

menyajikan hasilnya dalam 

berbagai bentuk media. 

 

1. Membuat gambar 

jejaring rantai 

makanan dalam 

ekosistem 

2. Menyajikan  model 

daur hidrogen 

 

1. Peserta didik dapat 

menyajian gambar 

jejaring rantai makan 

setelah stelah 

melakukan pengamatan 

pada lingkungan sekitar 

2. Peserta didik dapat 

menyajikan model daur 

hidrogen. 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (I) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

2. Pembelajaran dilanjutkan dengan menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan 

untuk belajar 

3. Pendidik mengabsen peserta didik 

10 menit  

Apersepsi 4. Pendidik mengulas materi yang telah dipelajari sebelumnya tentang invertebrata 

dan menghubungkan keterkaitan dengan materi ekosistem dan memberikan 

pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik. 

Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? 

Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam suatu ekosistem? 

Motivasi 5. Pendidik menyampaikan manfaat mempelajari ilmu biologi yang didalamnya 

dibahas tentang ekologi (ekosistem) sehingga, peserta didik bisa belajar dengan 

semangat. Dengan mempelajari biologi peserta didik bisa mengetahui banyak 

cabang ilmu yang berawal dari biologi, peserta didik termotivasi untuk selalu 

bersyukur atas kebesaran Allah yang telah menciptakan bumi dengan beraneka 

ragam kehidupan di dalamnya seta keanekaragaman benda mati yang 

membentuk suatu ekosistem. 

Penyampaian Tujuan 6. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan 

kali ini yaitu : Melalui diskusi kelompok, serta pengamatan lingkugan perseta 

didik dapat mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat pada suatu 

ekosotem. 

Identifikasi  masalah 7. Pendidik membagi kels menjadi 6 kelompok,  peserta didik dibimbing membaca 

wacana yang berkaitan dengan ekosistem. 

 Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal 

balik tak terpisahkan antara mahluk hidup dan lingkunganya. Ekosistem 

juga bisa disebuat sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

70 menit 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (I) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

menyeluruh antara segenap lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. 

Pada suatu ekosistem terdapat dua komponen utama yaitu kamponen biotik 

(Hidup) dan komponen abiotik (tak hidup). 

Merumuskan masalah  Setelah membaca wacana di atas apasaja pertanyaan yang ingin kamu 

ajukan. 

a. Apa saja contoh komponen biotik pada suatu ekosistem? 

b. Apa saja komponen abiotik yang terdapat pada suatu ekositem? 

c. Satuan-satuan apa sajakah yang terdapat dalam pada suatu ekosistem? 

d. Apakah populasi padi pada sawah termasuk komponen suatu ekosistem? 

8. Peserta didik dimimbing oleh pendidik untuk berdiskusi dalam membuatu suatu 

rumusan masalah yang berkaitan dengan komponen ekosistem. Kegiatan diskusi 

pada konteks ini bertuan agar peserta didik dapat merumuskan suatu masala 

secara musyawarah atau bersama-sama seperti firman allah dalam Al-Qur’an 

surat Asy-syura ayat 38 tentang kewajiban bermusyawarah. 

 

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 

berikan kepada mereka”. 

 

Mengajukan Hipotesis 9. Peserta didik dibantu oleh pendidik menyeleksi dan memfokuskan rumusan 

masalah agar lebih terarah dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

a. Apa saja contoh komponen biotik pada suatu ekosistem? 

b. Apa saja komponen abiotik yang terdapat pada suatu ekositem? 

c. Satuan-satuan apa sajakah yang terdapat dalam pada suatu ekosistem? 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (I) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

Berkaitan dengan komponen ekosistem seperti komponen biotik dan abiotik Al-

Quranpun telah menjelaskannya surat al-Hijr 19-20 

Artinya: “dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 

gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan 

(kami ciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan memberi 

rezeki kepadanya”. 

Mengadakan penyelidikan 

/eksperimen 

10. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengadakan penyelidikan untuk 

menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Penyelidikan atau 

eksperimen dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar sekolah untuk 

menemukan komponen apa saja yang terdapat pada lingkungan sekolah, 

kemudian menuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh. 

 Peserta didik dibimbing untuk mendeskripsikan komponen-komponen 

biotik, abiotik serta satuan yang ada dilingkungan sekolah 

 Setiap kelompok yang telah melakukan pengamatan dan telah 

mendiskusikannya diminta untuk mempersentasikan hasil pengamatanya 

dengan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lain. 

  

Berkaitan dengan penyelidikan atau pengkajian Allah SWT telah menyuruh umat  

manusia agar mengadakan pengkajian, penelitian, dan pengamatan terhadap 

bumi, langit serta segala isinya, yang telah dijelaskan dalam surat yunus ayat 101  

Artinya: “Katakanlah "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".    

Penarikan kesimpulan 11. Peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan dari penyelikan/pengamatan 

yang telah dilakukan 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (I) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

 Komponen biotik yang terdapat pada suatu ekosistem berupa hewan dan 

tumbuhan. Contohnya seperti semut, bunga, belalang seta kupu-kupu 

 Komponen abiotik pada suatu ekosistem dapat berupa: air, udara, cahaya, 

serta tanah. 

 Satuan-satuan yang terdapat pada suatu ekositem contohnya: individu, serta 

populasi 

Penutup  12. Peserta didik bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya. 

13. Pendidik memberi salam penutup 

10 menit  

 

Langkah-langkah 

Pembelajaran (II) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

2. Pembelajaran dilanjutkan dengan menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan 

untuk belajar 

3. Pendidik mengabsen peserta didik 

10 menit  

Apersepsi 4. Pendidik mengulas materi yang telah dipelajari sebelumnya tentang interaksi 

mahlik hidup dan menghubungkan keterkaitan dengan materi interaksi dalam 

ekosistem dan memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal 

peserta didik. 

a. Apayang kalian terkait interaksi mahluk hidup? 

b. Interaksi seperti apa yang terjadi pada ekosistem? 

Motivasi 5. Pendidik menyampaikan manfaat mempelajari ekosistem yang didalamnya 

dibahas tentang interaksi pada ekosistem  sehingga, peserta didik bisa belajar 

dengan semangat. Dengan mempelajari materi ekosistem peserta didik dapat 



178 
 

Langkah-langkah 

Pembelajaran (II) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

selalu bersukur atas kebesaran Allah yang telah menciptakan bumi dengan 

beraneka ragam kehidupan sehingga mahluk hidup di dalamnya dapat saling 

berinteraksi satu malain atau berinteraksi dengan lingkunganya. 

Penyampaian Tujuan 6. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan kali ini yaitu : Melalui diskusi kelompok, serta pengamatan 

lingkugan perseta didik dapat menganalisis terjadinya suatu interaksi pada 

ekosistem. 

Identifikasi  masalah 7. Pendidik membagi kels menjadi 6 kelompok,  peserta didik dibimbing 

membaca wacana yang berkaitan dengan interaksi mahluk hidup. 

 Pada suatu ekosistem dapat terjadi adanya suatu interaksi antar komponen 

ekosistem seperi interaksi antar organisme, interaksi antar pupulasi, 

interaksi antara komponen biatik dengan abiotik serta interaksi antar 

ekosistem. 

70 menit 

Merumuskan masalah  Setelah membaca wacana di atas apa saja pertanyaan yang ingin kamu ajukan. 

a. Apa saja contoh komponen biotik pada suatu ekosistem? 

b. Apa saja komponen abiotik yang terdapat pada suatu ekositem? 

c. Satuan-satuan apa sajakah yang terdapat dalam pada suatu ekosistem? 

d. Apakah populasi padi pada sawah termasuk komponen suatu ekosistem? 

8. Peserta didik dibimbing oleh pendidik untuk berdiskusi dalam membuatu suatu 

rumusan masalah yang berkaitan dengan komponen ekosistem. Kegiatan 

diskusi pada konteks ini bertuan agar peserta didik dapat merumuskan suatu 

masala secara musyawarah atau bersama-sama seperti firman allah dalam Al-

Qur’an surat Asy-syura ayat 38 tentang kewajiban bermusyawarah. 

 

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (II) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan 

kepada mereka”. 

Mengajukan Hipotesis 9. Peserta didik dibantu oleh pendidik menyeleksi dan memfokuskan rumusan 

masalah agar lebih terarah dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

a. Apa saja contoh komponen biotik pada suatu ekosistem? 

b. Apa saja komponen abiotik yang terdapat pada suatu ekositem? 

c. Satuan-satuan apa sajakah yang terdapat dalam pada suatu ekosistem? 

 

Berkaitan dengan komponen ekosistem seperti komponen biotik dan abiotik  

Al-Quran-pun telah menjelaskannya surat al-Hijr 19-20. 

 

Artinya: “dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 

gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan 

(kami ciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan memberi 

rezeki kepadanya”. 

 

Mengadakan penyelidikan 

/eksperimen 

10. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengadakan penyelidikan untuk 

menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Penyelidikan 

atau eksperimen dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar sekolah 

untuk menemukan komponen apa saja yang terdapat pada lingkungan sekolah, 

kemudian menuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh. 

 Peserta didik dibimbing untuk mendeskripsikan komponen-komponen 

biotik, abiotik serta satuan yang ada dilingkungan sekolah 

 Setiap kelompok yang telah melakukan pengamatan dan telah 

mendiskusikannya diminta untuk mempersentasikan hasil pengamatanya 

dengan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lain. 
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Langkah-langkah 

Pembelajaran (II) 

Aktivitas Pembelajaran Alokasi Waktu 

Berkaitan dengan penyelidikan atau pengkajian Allah SWT telah menyuruh umat  

manusia agar mengadakan pengkajian, penelitian, dan pengamatan terhadap 

bumi, langit serta segala isinya, yang telah dijelaskan dalam surat yunus ayat 101  

Artinya: “Katakanlah "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".    

Penarikan kesimpulan 11. Peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan dari penyelikan/pengamatan 

yang telah dilakukan 

 Komponen biotik yang terdapat pada suatu ekosistem berupa hewan dan 

tumbuhan. Contohnya seperti semut, bunga, belalang seta kupu-kupu 

 Komponen abiotik pada suatu ekosistem dapat berupa: air, udara, cahaya, 

serta tanah. 

 Satuan-satuan yang terdapat pada suatu ekositem contohnya: individu, serta 

populasi 

Penutup 12. Peserta didik bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya. 

13. Pendidik memberi salam penutup 

10 menit  

 

Langkah-langkah 

pembelajaran (III) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

2. Pembelajaran dilanjutkan dengan menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan 

untuk belajar 

3. Pendidik mengabsen peserta didik 

10 menit  

Apersepsi 4. Pendidik mengulas kembali materi yang telah dibahas pada pertemuan 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (III) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

sebelumnya dan megajukan pertanyaan terkait materi tersebut dan 

menghubungkan keterkaitanya dengan dengan materi aliran energi yang akan 

dipelajari serta memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal 

peserta didik. 

Bagaimana aliran energi pada suatu ekosistem dapat terjadi pada suatu 

ekosistem? 

Motivasi 5. Pendidik menyampaikan manfaat mempelajari materi aliran energi pada suatu 

ekosistem agar peserta didik dapat terpancing dan lebih tertarik untuk belajar 

lebih jauh mengenai materi aliran energi. Dengan memepelajari materi aliran 

energi peserta didik dapat lebih bersukur kepada Allah SWT yang telah 

menciptakan berbagai mahluk hidup yang saling berketergantungan dalam 

kelangsungan hidupnya khususnya dalam dalam memperoleh sumber energi. 

Penyampaian Tujuan 6. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan kali ini yaitu : Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat 

menjelaskan proses terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem 

Identifikasi  masalah 7. Pendidik membagi kels menjadi 6 kelompok,  peserta didik dibimbing 

membaca wacana yang berkaitan dengan interaksi mahluk hidup. 

 Aliran energi merupakan rangakian urutan pemindahan bentuk energi satu 

kebentuk energi yang lain mulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke 

konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi samapai ke saproba. Aliran 

energi juga dapat diartikan sebgai pemindahan energi dari satu tingkat 

trofik ke tingkat berikutnya. Dalam komunitas suatu ekosistem, terjadi 

proses-proses interaksi di antara anggota populasi-populasinya. Proses 

interaksi tersebut contohnya adalah proses saling makan dan saling 

dimakan. Dimana tumbuhan menempati tingkatan trofik pertama, hewan 

herbifora menempati tingkat trofik ke dua, dan hewan karnivora menempati 

70 menit 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (III) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

trofik ke tiga dan begitu seterusnya. 

Merumuskan masalah   Setelah membaca wacana di atas apasaja pertanyaan yang ingin kamu ajukan. 

a. Bagaimana peranan rantai makanan pada pada suatu ekosistem 

b. Apa saja jenis piramida ekologi? 

c. Bagaimana urutan tingkatan trofik pada suatu ekosistem? 

d. Apakah kegiatan prilaku saling memakan dan dimakan merupakan suatu 

aliran energi? 

e. Bagai mana proses terjadinya aliran energi pada ekosistem? 

8. Peserta didik diBimbing oleh pendidik untuk berdiskusi dalam membuatu suatu 

rumusan masalah yang berkaitan dengan aliran energi pada ekosistem. 

Mengajukan Hipotesis 9. Peserta didik dibantu oleh pendidik menyeleksi dan memfokuskan rumusan 

masalah agar lebih terarah dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

a. Bagaimana peranan rantai makanan pada pada suatu ekosistem? 

b. Bagai mana proses terjadinya aliran energi pada ekosistem? 

 

Mengadakan penyelidikan 

/eksperimen 

10. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengadakan penyelidikan untuk 

menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. kemudian 

menuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh. 

 Peserta didik dibimbing untuk menjelaskan proses terjadinya aliran energi 

pada ekosistem 

 Setiap kelompok yang telah melakukan penyelidikan dan telah 

mendiskusikannya diminta untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lain. 

Berkaitan dengan penyelidikan atau pengkajian Allah SWT telah menyuruh umat  

manusia agar mengadakan pengkajian, penelitian, dan pengamatan terhadap 

bumi, langit serta segala isinya, yang telah dijelaskan dalam surat yunus ayat 101  

Artinya: “Katakanlah "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (III) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".    

Penarikan kesimpulan 11. Peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan dari 

penyelikan/pengamatan yang telah dilakukan 

 Rantai makan memiliki perana penting pada suatu ekosistem katena didalam 

suatu rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu organisme 

keorganisme yang lainya. 

 Pada suatu ekosistem aliran energi terjadi dengan cara adanya peritiwa 

saling memakan dan dimakan sehingga terjadi perpindahan energi dari satu 

organisme ke organisme lainya. Contohnya padi dimakan tikus, tikus 

dimakan ular, dan kemudia ular diamakan elang. Perpindahan energi 

tersebuat terjadi berdasarkan tingkatan trofiknya yaitu padi sebagai trofik 

pertama, tikus sebagai trofik kedua, ular sebagai tofik ke tiga, dan elang 

sebagai tingkat tofik ke empat (tertinggi). 

Penutup 12. Pendidik memberikan kesempatan pada peseta didik untuk menanyakan 

kembali terkait materi yang belum dipahaminya 

13. Pendidik memberi tugas kepada peserta didik untu membuat gambar jejaring 

makanan pada ekosistem. 

14. Pendidik memberi salam penutup 

10 menit  

 

Langkah-langkah 

pembelajaran (IV) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa yang 

dipimpin oleh ketua kelas 

10 menit  
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Langkah-langkah 

pembelajaran (IV) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

2. Pembelajaran dilanjutkan dengan menanyakan kabar peserta didik dan kesiapan 

untuk belajar 

3. Pendidik mengabsen peserta didik 

Apersepsi 4. Pendidik mengulas kembali materi yang telah dibahas pada pertemuan 

sebelumnya dan megajukan pertanyaan terkait materi tersebut dan 

menghubungkan keterkaitanya dengan dengan materi biogeokimia yang akan 

dipelajari serta memberikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan awal 

peserta didik. 

Apa yang kalian ketahui tentang biogeokimia? 

Bagaimana hujan bisa terjadi? 

Motivasi 5. Pendidik menyampaikan manfaat mempelajari materi biogeokimia agar peserta 

didik lebih bersemangat dan terpancing untuk mempelajari biogeokimia lebih 

jauh. Dengan belajar biogeokimia peserta didik dapat lebih memahami 

menganai biogeokimia seperti daur air, daur karbo dan lain sebagainya, selain 

itu peserta didik juga biasa lebih bersyukur atas segala ciptaan Allah SWT 

salah satunya yaitu megenai proses terjadinya hujan (daur air) karena air 

merupakan kebutuhan pokok bagi semua mahluk hidup. 

Penyampaian Tujuan 6. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 

pertemuan kali ini yaitu : dengan melakukan  penyelidikan peserta didik dapat 

mendemonstrasikan proses terjadinya daur air. 

Identifikasi  masalah 7. Pendidik membagi kels menjadi 6 kelompok,  peserta didik dibimbing 

membaca wacana yang berkaitan dengan interaksi mahluk hidup. 

 Daur biogeokimia murupakan daur ulang air dan komponen-komponen 

kimia lainya yang melibatkan peran serta dari mahluk hidup termasuk 

manusia dan babatuan. Daur biogeokimia memiliki peranan yang sangat 

penting bagi manusia, karena dengan adanya daur biogeokimia ini berbagai 

70 menit 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (IV) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

kebituhan mahluk hidup dapat terpenuhi seperti kebutuhan air, karbon, 

fosfor dan lain sebagainya. Yang termasuk kedalam daur biogeokimia 

diantaranya yaitu, daur air, daur karbo, daur fosfor dan daur nitrat. 

Merumuskan masalah  Setelah membaca wacana di atas apasaja pertanyaan yang ingin kamu 

ajukan. 

b. Bagaimana proses terjadinya daur air? 

c. Mengapa daur biogeokimia diperlukan? 

d. Apasaja yang termasuk kedalam daur biogeokimia? 

7. Peserta didik dimimbing oleh pendidik untuk berdiskusi dalam membuatu 

suatu rumusan masalah yang berkaitan dengan daur biogeokimia. 

Mengajukan Hipotesis 8. Peserta didik dibantu oleh pendidik menyeleksi dan memfokuskan rumusan 

masalah agar lebih terarah dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 

a. Bagaimana proses terjadinya daur air? 

b. Mengapa daur biogeokimia diperlukan? 

 

Mengadakan penyelidikan 

/eksperimen 

9. Pendidik membimbing peserta didik untuk mengadakan penyelidikan untuk 

menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. kemudian 

menuliskan hasil pengamatan yang telah diperoleh. 

 Peserta didik dibimbing untuk menjelaskan proses terjadinya daur air 

 Setiap kelompok yang telah melakukan penyelidikan dan telah 

mendiskusikannya diminta untuk mempersentasikan hasil diskusinya 

dengan ditanggapi oleh peserta didik dari kelompok lain. 

Berkaitan dengan penyelidikan atau pengkajian Allah SWT telah menyuruh umat  

manusia agar mengadakan pengkajian, penelitian, dan pengamatan terhadap 

bumi, langit serta segala isinya, yang telah dijelaskan dalam surat yunus ayat 101  

Artinya: “Katakanlah "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (IV) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".    

Penarikan kesimpulan 10. Peserta didik dibimbing untuk membuat kesimpulan dari penyelikan/pengamatan 

yang telah dilakukan 

 Proses daur air terjadi dimulai dengan adanya penguapan air dari bumi, 

seperti penguapan air laut, sunggai, danau serta transpirasi pada 

tumbuhan. Selanjutnya uap air tersebut akan teranggat ke udara dan 

mengalami proses kondensasi, dan selanjutnya membentuk awan, 

kemudia awan yang berisi butir-butir ir tersebut akan tertiup angin ke 

daerah yang bersuhu rendah dan membentuk kumpulan awan besar 

(mendung), setelah itu hujan akan terjadi. Setelah terjadi hujan maka air 

tersebut akan sebagain besar akan terserap kedalam tanah, mengalir 

kesungai dan laut, sertadiserap oleh tumbuhan. Dan proses tersebut akan 

kembali berulang secara terus menerus. 

 Daur biogeokimia sangat diperlukan dikarenakan pada siklus ini akan 

benyak dihasilkan zat-zat kimia seperti air, karbon, nitrat seta fosfor yang 

diperlukan oleh mahluk hidup. Sehingga apabila proses ini tidak terjadi 

maka keberadaan zat-zat tersebut di bumi akan habis dan akan sangat 

berdampak buruk terhadap semua mahlik hidup di bumi termasuk 

manusia. 

 

Berkaitan dengan proses terjadinya hujan Allah SWT juga telah menjelaskan proses 

terbentuknya hujan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 48 

Artinya: “Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakan awan dan 

Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikan 
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Langkah-langkah 

pembelajaran (IV) 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

gumpalan-gumpalan, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka 

apabila hujan turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba 

mereka menjadi gembira”. 

 

Penutup 11. Pendidik memberikan kesempatan pada peseta didik untuk menanyakan 

kembali terkait materi yang belum dipahaminya 

12. Peserta didik diberi tugas untuk membuat model daur hidrologi atau daur air 

dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya . 

13. Pendidik memberi salam penutup 

10 menit  

 

E. Bahan Diskusi 

1. Secara kodrati maupun hukum alam, lingkungan sedianya hadir dalam kondisi seimbang, kemudian kini menjadi tidak seimbang atau 

mengalami kerusakan di mana-mana. Coba Anda lakukan analisis bagaimana kondisi tersebut dapat terjadi. Apakah semata-mata 

merupakan kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem, atau ada 

faktor lain! 

2. Bagaimana Anda mengambil hikmah dari materi jaring-jaring makanan sehingga dapat mengungkap nilai religi, nilai sosial, nilai 

intelektual, dan nilai psikomotorik? 

3. Coba lakukan analisis untuk mengaitkan pesan pada Q.S. Ar-Ruum:41 dengan berbagai pencemaran yang terjadi saat ini: pencemaran 

tanah, air, dan udara. Ungkaplah nilai religi, nilai pendidikan, nilai sosial yang mungkin dapat diambil dari hubungan keduanya! 

4. Gagasan atau tindakan apa saja yang dapat Anda ajukan untuk senantiasa menjaga lingkungan agar tetap seimbang? 
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BAB VIII  

SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN DUNIA TUMBUHAN 

 

A. Pengantar 

Regnum Plantae merupakan suatu klasifiikasi tumbuhan dimana memiliki 

sel yang banyak (multiseeluler) ataupun bagi tumbuhan tingkat rendah seperti alga 

memiliki sel tunggal (uniseluler), eukariotiik (memiliki dinding sel), merupakan 

organisme fotosintetik, pada bagian dinding memiliki selulosa. Kemudian pada 

bagian dalaam tubuhnya untuk tumbuhan tingkat tinggi, menyimpan karbohidrat 

berlebih atau disebut dengan pati (amilum), tubuhnya memiliki bentuk yang 

berbeda-beda dengan susunan organ yang berbeda-beda setiap divisinya. 

Dulu, sejak 1,2 milyar tahun yang lalu tumbuhan ini sudah ada, yakni pada 

masa Ordovician sampai dengan masa Silurian, yang dalam hal ini dibuktikan 

dengan adanya atau ditemukannya alga yang tumbuh di daratan. Hingga sekarang 

kita dapayt mengetahui banyak jenis tumbuhan yang dikelompokkan dalam 

klasifikasi tertentu. 

Tumbuhan akan sangat umum kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. 

Banyak sekali manfaat yang telah tumbbuhhan berikan kepada kita, akan sangat 

banyak hal baik yang tumbuhan berikan kepada kita apabila kita dapat 

mempergunakannya dengan bijak dan tidak merusak habitatnya. 

B. Uraian Materi Plantae 

Tumbuhan merupakan biotik yang memiliki ciri berupa dinding sel yang 

memiiki susunan selulosa. Kemudian dapat membuat makanan sendiri (autotrof), 

dengan memanfaatkan energy cahaya serta bhan-bahan organic yang tersedia 

sehingga dapat melakukan yang namanya fotosintesis, atau organisme 

Fotoautotrof. Lalu tumbuhan bersifat muultiseluler, dan dapat menyimpan 

makanannya sendiri dari hasil fotosintesis, yakni dalam bentuk pati (Amilum). 

Kemudian tumbuhan juga dapat menngalami pergiliran keturunan.  

1. Tumbuhan Lumut (Briyophyta) 

Tumbuhan lumut merupakan tumbuan yang dapat hidup di tempat yang 

lembab, sekalipun tidak lembab (lumpur, sungai, tanah yang lembab, dlsb). Lumut 

juga hidup dalam lingkungan yang sedikit kering, mislanya daerah gurun ataupun 

pada permukaan batuan. Hutan juga merupakan tempat dimana habitat lumut 
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ditemukan dengan sangat melimpah, dimana lumut juga menjadi peranan yang 

penting dalam ekosistem hutan hujan tropis.  

 

Gambar 8.1. Lumut Pada Permukaan Batu 

Lumut dimasukkan dalam divisi Bryophyta yang berasal dari bahasa yunani, 

dimana memiliki 25.000 jenis. Pada sebagian jenis lumut memiliki organ yang 

lengkap yakni berupa akar yakni rhizoid, lalu batang dan daun. Rhizoid 

merupakan akar semu yang tersusun dari sel-sel parenkim yang belum memiliki 

jaringan pengangkut sempurna seperti xylem dan floem, dengan pengangkutan 

berupa penyerapan air dari substrat. 

Lumut mengalami reproduksi (metagenesis) aseksual berupa pembentukan 

kuncup , kemudian menggunakan spora atau dengan melakukann fragmenntasi. 

Reproduksi seksual dilakukan lumut dengan cara peleburan 2 inti. Dengan 

meleburnya 2 gamet yakni betina (ovum yang dihasilkan oleh arkegonium) dan 

gamet jantan (spermatozoid yang dihasilkan oleh anteredium). Tumbuhan lumut 

megalami pembuahan yang berlangsung dalam air, baik dengan air hujan, atau 

dengan air yang mengalir. Konsepnya apabila anteredium basah maka 

spermatozoid akan keluar, kemudian akan berenang denggan menggunakan bulu 

cambuk dengan kemotaksis. Lalu spermatozoid akan menuju bagian dasar 

arkegonium, karena arkegonium menghasilkan senyawa gula dan protein yang 

akan merangsang spermatozoid untuk menuju ovum. Dan nantinya hanya satu 

spermatozoid yang akan membuahi ovum. Pada tumbuhan lumut fase gametofit 

lebih dominan dibandingkan dengan fase sporofit. 
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Gambar 8.2. Metagenesis Tumbuhan Lumut 

 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya pergiliran antara fase 

gametofit (n) dan fase sporofit (2n), setelah pada gametofit membentuk tumbuhan 

lumut baru kemudian membentuk kuncup dan membentuk spora, hingga 

sporofitun dimulai. Hal ini akan berlangsung secara terus menerus. 

Lumut dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan ciri-ciri fisologi dan morfologi 

yang dimilii, yakni sebagai berikut.  

a) Lumut Hati (Hepaticopsida) 

Di dunia ini spesies lumut hati mencapai 6.500 spesies yang 

dikllasifikasikan berdasarkan lumut yang memiliki tubuh berupa talus. Talusnya 

sangat mirip dengan lobus pada manusia. Struktur khas yang dimiliki oleh 

tumbuhan lumut yakni terletak pada gametofitnya, yakni memiliki bentuk sperti 

mangkuk yang di dalamnya terdapat gemma cup/ kuncup (kumpulan lumut kecil). 

Arkegoniofor merupakan suatu cabang pada gamet betina, yang berbentuk seperti 

cakram. Anteridiofor merupakan gamet jantan yang bentuknya seperti paying 

yang pada puncaknya seperti cakram.  Spora (n) dihasilkan oleh sporangium yang 

nantinya akan mengalami pembuahan oleh spermatozoid (n) hingga membentuk 

zigot. 

 
Gambar 8.3. Marchantia polymorpha 
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Lumut Marchantia polymorpha, adalah lumut yang berumah dua dengan 

memiliki ggamet jantan serta gamet betina. Pada fase gametofitnya tumbuhan 

lumut memperbanyak diri dengan melakukan fragmentasi.  

b) Lumut Tanduk (Anthoceracopsida) 

Tubuh lumut tanduk juga mirip dengan tumbuhan lumut hati dimana 

tubuhnya masih berupa tallus yang membedakan adalah bentuk kapsul yang 

memanjang. Pada lumut tanduk memiliki kloroplas. Terdiri dari 100 spesies. 

Salah satu contohnya adalah Anthoceros sp. 

 
Gambar 8.4. Anthocerros carolinianus 

 

c) Lumut Daun (Bryopsida) 

Tumbuhan lumut jenis ini, dapat dikatakan sebagai lumut sejati. Dikatakan 

sejattii karena memiliki struktur tubuh yang sudah mepunyai akar (Rhizoid), 

batang, dan daun. Di dunia ini ada sekitar 10.000 spesies. Lumut jenis ini 

biasanyya dapat kita temui pada kehidupan sehar-hari, menempel pada bebatuan 

disekitar kita dengan lingkuungan yang lembab.  

 
Gambar 8.5. Lumut Sejati 

 

Spora yang nantinya jatuh ditempat yang lembab akan membentuk atau 

beerkecambah, dan membentuk selbenang yang disebut protonema yang 
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nantinya akan berubah menjadi gametofit. Contoh dari tumbuhan lumut sejati 

adalah Polytrichum dan Spagnum. 

2. Tumbuhan Paku (Pteridophyta) 

Tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang tingkat filogenetik yang lebih 

tingggi dibandingkan dengan tumbuhan lumut. Dikarenakan selain akar, daun dan 

batangnya yang sudah sejati, juga sudah memiliki pembuluh pengangkut. 

Tumbuhan paku memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Pada tumbuhan paku  

yang hidup di air misalnya, memiliki tubuh kira-kira 2 cm. sedangkan tumbuhan 

paku yang hidup di darat bsa mencapai 5 m tngginya. Contohnya adalah 

Sphaeropteris (Paku Tiang). Memiliki bentuk yang bervariasi ada yang sepert 

pohon, lembaran, atau yang berbentuk seperti tanduk rusa.  

Sama seperti tumbuhan lumut, tumbuhan paku juga memiliki 2 fase generasi 

yakni generasi sporofit dan generasi gametofit. Namun pada fase sporofit 

tumbuhan paku lebih dominan. 

Pada tumbuhan paku juga mengalami metagenesis dimana terdpaat 3 jenis 

reproduksi berdasarkann jenis pakunya, yakni Homospora, Heterospora dan paku 

peralihan. Adapun metgenesis dari tumbuhan paku adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 8.6. Metagenesis Tumbuhan Paku 

 

Dalam tumbuhan ppaku diklasifikasikan kedalam 4 kelas yakni sebagai 

berikut. 

a. Paku Purba/Telanjang (Psilopsida) 

Paku ini merupakan paku yang sudah lanngka, karena hidup di zanam 

purba. Merupakan tumbuhan paku Homospoora. Bahlkan mungkin tidak ada. 
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Hanya ditemukan fosilnya saja pada saat ini. Paku purba memiliki daun mikrofil. 

Salah satu contohnya adalah Psilotum. 

 
Gambar 8.7. Psilotum 

b. Paku Kawat (Lycopsida) 

Ciri utama tumbuhan ini adalah daunya yang mikrofil kemudian tersusun 

spiral, serta batangnya yang berbentuk seperti kawat. Di dunia ini tumbuhan paku 

kawat memiliki sekitar 1.000 spesies. Merupakan tumbuhan paku heterospora. 

Adapun contoh dari tumbuhan ini adalah: Lycopodium, Selaginella, dan Isoetes. 

 

Gambar 8.8. Lycopodium sp. 

c. Paku Ekor Kuda (Sphenopsida) 

Paku ini memilik daun yang makrofil (kecil) kemudian spora tersusun 

membentuk krucut dalam sporangiummemiliki sekiitar 15 spesies yang berasal 

dari satu genus. Dengan rata-rata tingginya hurang dari 1 m. dimana tumbuhan 

paku ini digolongkan dalam paku peralihan. Adapun contoh dari tumbuhan paku 

ekor kuda adalah: Equisetum dan Calamites. 

https://3.bp.blogspot.com/-O3a658QtXMw/U6oIjZM4EZI/AAAAAAAABW0/ZKzXsOy87q4/s1600/Paku+kawat+(Lycopodium+clavatum).png
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Gambar 8.9. Equisetum  

d. Paku Sejati (Pteropsida) 

Adapun tumbuhan ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, atau 

biasanya ibu kita memasak daun pakkis. Pakku ini memiliki ciri-ciri daunnya 

yang makrofil, kemudian terdapat spora pada daunnya. Setiap jenis tumbuhan 

paku memiliki jjenis yang berbeda-beda berdasarkan tata letak spora dan 

morfologinya.  Memiliki kurang lebih 12.000 spesies yang terdapat di muka bumi 

ini. Adapun contoh-contoh dari paku sejati adalah; Paku tiang (Alsophilla glauca), 

suplir (Adiantum cuneatum), semanggi (Marsilea crenata). 

 

Gambar 8.10. Tumbuhan Paku Suplir 

3. Tumbuhan Berbiji (Spermatophyta) 

Salah satu divisi yang memiliki sistem pembuluh yang lengkap adalah 

tumbuhan berbiji (Spermatophyta). Pada divisi ini sudah memiliki akar, batang, 

dan daun sejati, dan bereproduksi dengan kompleks dibandingkan dengan divisi-

divisi tumbuhan sebelumnya. Tinngkat perkembangan filogenetik juga lebih maju 

dibandingkan dengan divisi sebelumnya. Spermatofita berasal dari bahasa yunani 

sperma : Biji, yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Dalam hal ini 

https://2.bp.blogspot.com/-Bpy14OTX6Pg/U6oHzfLqngI/AAAAAAAABWk/UH87hKUuWtM/s1600/Equisetum.png


196 
 

tumbuhan biji jiga menghasilkan bunga yang biasanya dijadikan tempat terjadinya 

fertilisasi. Megaspore akan membentuk mikrospora kemudian nantinya 

membentuk gametofit jantan, megaspora yang terbentuk dalam megasporangium 

yang nantinya dilindungi oleh integument, akan membentuk ovulum atau bakal 

biji. Struktur tubuh Spermatophyta yakni ; Akar, dalam tumbuhan akar dibedakan 

atas dua berdasarkan bentuknya yakni akar tunggang dan akar serabut. Pada akar 

terdapat pembuluh angkut yakni xylem dan floem. Dilindungi oleh korteks pada 

bagian luar. Batang, batang merupakan organ penting dalam tumbuhan, yang 

memiliki fungsi sebagai penopang. Pada batang terdapat xylem dan floem yang 

digunakan sebagai pengangkutan. Ada modifikasi dari batang berupa umbi 

batanng dan lain sebagainya. Daun. Pada daun terdapat yang namanya mesofil 

yang dibedakan atas dua yakni Jarinngan bunga karang dan jarinngan tiang. Daun 

digunakan sebagai tempat melakukan fotosintesis. 

Dalam hal ini spermatofita dibagi atas dua sup divisi yakni, Angiospermae 

dan Gymnospermae. 

a. Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) 

Adapun ciri dari tumbuhan ini adalah, biasanya berupa perdu, semak 

ataupun pohon. Kemudian akarnya tunggang, memiliki batang yang tegak lurus 

dan juga memiliki cabang. Kemudian daunnya tidak lebar dan tidak majemuk. 

Sistem pertulangannya hanya satuu. Kemudian belum memiliki bunga 

sesungguhnya. Penyerbukan dilakukan secara anemogami. Memiliki xylem dan 

floem tentunya. Ada 3 kelas dalam tumbuhan berbiji terbuka ini yakni: 

1)  Kelas Pteridosperme 

Mengapa kelas ini dikatakan Pteridospermae, karena tumbuhan ini 

merupakan peralihan dari tumbuhan pakuu (Pteridophyta) dan Gymnosermae, 

dimana ciri-cirinya adalah, daunnya mirip seperti tumbuhan paku. Sporofil 

menyerupai daun namun belum menjadi bunga. Batangnya kecil dan tegak. 

Terbagi atas 2 famili yakni Lyginopteridaaceae dan Medullosaceae. 



197 
 

 

Gambar 8.11. Lygnopteris oldhamia 

2) Kelas Cycadinae 

Memiliki ciri berupa pohonnya seperti palem kemudian berkayu, emiliki 

korteks yang tebal, daun majemuk menyirip. Sporofil dalam strobilus (strobilus 

besar). Rata-ratta tingginya 2 meter, ada yang pendek da nada yang menjulang 

sampai 9 meter, penyerbukan dengan serangga. Tumbuhan berbiji primitif. 

Memiliki ordo satu yakni Cycadales . untuk di Indonesia anggota dari ordo ini 

adalah dari family Cycas, misalnya Cycas rumpii. 

 

Gambar 8.12. Contoh tumbuhan Cycas 

3) Kelas Bennettinae 

Tumbuhan ini sudah puah, namun berdasarkan hasil yang ditemukan adalah 

ciri tumbuhan ini berkayu, batangnya payung menggarpu, kemudian pertulangan 

daun menyirip. 

b. Angiospermae(tumbuhan berbiji tertutup) 

Pada tumbuhan ini memiliki ciri berupa berkembang biak dengan 

mengggunnakan bji, lalu biji dilindungi olejh jaringan buah, organ-organ 

reproduksinya terdapat pada bunga. Biasanya digunakan sebagai pemenuhan 

kehidupan sehari-hari manusia. Dalam sistem reproduksi terdapat pembuahan 

ganda yakni dicirikan sebagai berikut.  
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Gambar 8.13. Pembuahan Ganda 

Perkembangbiakan atau reproduksi dilakukan secara vegetative ataupun 

generatif. Yang dinamakan vegetative artinya reproduksi dilakukan dengan 

membuat tunas baru dan lain sebagainya tanpa melalui yang namanya fertilisasi. 

Biasanya ini terjadi pada tumbuhan monokotil. Misalnya, dengan umbi batang, 

umbi akar, tunas dan juga pertunasan daun. Ada juga yang buatan misalnya 

seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 8.14. Totipotensi 

Generatif dilakukann dengan menggunakan peleburan 2 inti yakni antara 

sperma dan ovum sehinggga mengalami fertilisasi dan membentuk zigot. Diawali 

dengan proses pembentukan polen atau polenasi serta terbentuknya ovum. Di 

bawah ini merupakan gambar struktuur fertile dan sttruktur hiasan dari bunga. 

https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/01/Pembuahan-Ganda-Angiospermae.jpg
https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/01/Gambar-reproduksi-vegetatif.jpg
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Gambar 8.15. Struktur Bunga 

Pada masa awal sebelum fertelisisasi dilakukan pembentukan gamet jantan 

dan betina yakni sebagai berikut.  

 

Gambar 8.16. Pembentukan Gamet Jantan dan Betina 

Dalam subdivisi ini terbagi menjadi 2 kelas yakni dikotil dan monokotil. 

1) Dikotil  

Adapun ciri umum dari tumbuhan ini adalah memiliki habitat semak, perdu, 

maupun pohon. Sesuai dengan namanya bahwa tumbuhan dikotil memiliki 2 daun 

lembaga (berkeping dua). Akarnya tunggang, untuk batang biasanya berkayu dan 

memiiki bentuk kerucut panjang, dan bercabang-cabang. Daunnya jarang yang 

memiliki pelepah. Bunganya kelipatan dua, empat, atau lima. Batangnya 

berkambium. 

Berdasarkan ada atau tidaknya daun mahkota (petala), dan susunan daun-

daun mahkotanya, dikotil dibedakan atas 3 subkelas yakni sebagai berikut. 

 

 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/01/Gambar-Reproduksi-Generatif-Bunga.jpg
https://www.gurupendidikan.co.id/wp-content/uploads/2019/01/Gambar-Reproduksi-Generatif-Bunga-2.jpg


200 
 

a) Monoklamida (Monochlamydeae) 

Merupakan tumbuhan yang berkayu. Bunga berkelamin satu (tunggal) dan 

proses penyerbukan dibantu dengan angin. Tidak mempunyai perhiasan bunga. 

Beberapa ordo yyang masuk dalam subkelas ini adalah: 

(1) Casuarinales, contohnya: Casuarina equsetifolia (Cemara laut). 

(2) Ordo Fagales. Contohnya: Betulanona sp 

(3) Ordo Proteales. Contohnya: Banksia caoccinea 

(4) Ordo  Urticales. Contohnya: Arthrocarpus integra (Nangka) 

(5) Ordo Piperales. Contohnya: Piper nigrum (lada) 

(6) Ordo Caryophyllalles. Contohnya Mirabilis jalapa (bunga pukul empat). 

b) Dialipetala (Dialypetale) 

Sama seperti subkelas sebelumnya habitus tumbuhan ini juga semak, perdu, 

dan pohon. Memiliki Bungan yang indah (menarik perhatian) perhiassan bunga 

yang lengkap. Dan dapat dibedakan antara kelopak dan mahkota. 

(1) Ordo Ranales. Contohnya: Cananga odoratum (bunga kenanga) 

(2) Ordo Rosales. Contohnya Rosa canina (mawar) 

(3) Ordo Brassicales. Contohnya: Cleome hasslerina  

(4) Ordo Malvales. Contohnya: Hibiscus rosa-sinensis (bunga Sepatu) 

(5) Ordo Rutales. Contohnya: Citrus nobilis (jeruk keprok)  

c) Simpetala (Sympetalae) 

Memiliki perhiasan bunga yang lengkap , dengan daun-daun mahkota yang 

melekat satu sama lain. 

(1) Ordo Solanales. Contohnya: Solanum tuberosum (kentang). 

(2) Ordo Rubiales 

(3) Ordo Apochynales 

2) Monokotil  

Biasanya tumbuhan semusim atau setahun, memiliki akar serabut, kemudian 

daunnya memiliki pelepah biasanya pertulanganya sejajar atau melengkung. 

Kemudian berkas pengangkut pada tumbuhan ini biasanya tersebar tidak merata, 

tidak seperti pada tumbuhan dikotil. Adapun beberapa familinya adalah Liliaceae, 

misalnya Alium sativum (bawang putih). Lalu Palmae, Misal: Cocos nucifera 

(kelapa). Lalu ada Graminae dan ada Orchidaceae. 
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Contoh pada tumbuhan ini adalah sebagai berikut.   

(1) Ordo Poales. Contohnya: Oryza sativa (padi) 

(2) Ordo Cyperales. Contohnya: Cyperus papyrus (rumput papyrus). 

4. Manfaat Plantae 

a. Bryophyta 

1) Marchantia polymorpha yang digunakan sebagai obat penyakit yakni hepatitis. 

2) Di hutan lumut berguna unttuk menyerap air, atau bahkan ketika salju 

mencair. 

3) Dalam ekosistem sawah lumut gambut memegang pernan yang penting yakni 

sebagai penyubur tanah. 

b. Pteridophyta 

1) Rata-rata tumbuhan paku digunakan sebagai ttanaman hias. 

2) Untuk bahan obat-obatan, misalnya Aspidium felixmas, dan Lycopodium 

clavatum (paku kawat). 

3) Ada juga yang bisa dikonsumsi misalnya Marsilea crenata (paku semanggi). 

c. Spermatophyta 

1) Sebagai bahan pokok, misalnya padi untuk berasnya dijadikan nasi. 

2) Kayu jati yang digunakan untuk mebel. 

3) Tanaman obat-obatan 

4) Tanaman sayuran, dan masih banyak lagi. 

C. Sintesis Nilai-Nilai pada Materi Plantae 

1. Pengembangan Nilai Spiritual  

Materi-materi dunia tumbuhan sejatinya dapat dipetik hikmah 

religiusitasnya. Hal itu relevan dengan nukilan Q.S.Al-An’am ayat 99 berikut ini. 

Artinya : “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kali keluarkan 

dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami 

keluarkan pula) zaaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan (perhatikana pulalah) 

kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.  

Dalam mempelajari tumbuhan pastinya kita mengetahui berbagai macam 

peranan dari aspek kehidupan kita, Allah SWT telah memberikan isyarat kepada 
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kita untuk selalu mensyukuri nikmat-Nya. Serta mengetahui adanta tanda-tanda 

kekuasaan Allah SWT di muka bumi ini. Tidak ada Dzat yang bisa membandingi 

atas keagungan dan kebesaran-Nya. Dari ayat itu kita dapat mengambil makna 

bahwa sebagai manusia kita harus terus menjaga dan melestarikan lingkuugan 

hujau kita, supaya nantinya apapun kebaikan yang kita berikan kepada alam akan 

berdampak baik terhadap kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, sekarang dan 

selamanya adalah waktunya. 

2. Pengembangan Nilai Sosial 

a) Motivasi diri 

Pelajaran berharga yang dapat kita contoh dari tumbuhan salah satunya 

adalah Pohon Kelapa, yang merupakan salah satu contoh dalam Angiospermae 

atau keeping biji tungggal. Pohon Kelapa memiliki makna yang sangat dalam, 

biasanya hal ini selalu kita lihat dalam lambang Pramuka yakni, buah kelapa yang 

masih berada dalam keadaan tumbuh merupakan cikal yang artinya bahwa kita 

adalah cikal bagi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan 

keberlangsungan hidup bangsa. Kemudian pohon kelapa dapat tumbuh di berbagai 

jenis tanah, artinya seseorang itu harus bias beradaptasi dengan baik dimanapun ia 

berada. Kelapa adalah pohon yang menjulang tinggi, dimana dapat diartikan 

bahwa seseorang harus mau memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian akar yang 

sangat kuat menjadikan seseorang harus sangat kuat dalam menghadapi segala 

ujian dari Allah SWT. Serta masih banyak lagi. 

b) Pelajaran untuk peduli lingkungan 

Kepedulian pada lingkungan sama artinya kita menjaga sesama kelompok 

kita, terutama dalam menjaga lingkungan hidup kita. Ketika kita menjaga antar 

kelompok tidak mematahkan hati spesies atau individu, maka sesuatu hal yang 

besar tidak akan terjadi. Sama hal nya ketika kita tidak memotek atau memotong 

dahan-dahan pohon yang ada di lingkungan kita maka oksigen akan tersuplai 

dengan sempurna sehingga kita dapat bernafas dengan lega. Apabila kita 

melanggarnya ataupun mlah merusak linngkungan kita maka alam akan membalas 

dengan setimpal atas apa yang kamu lakukan padanya, dan semua itu atas izin 

Allah SWT. Lalu tumbuhan semak belukar yang berbahaya juga kitta perlu jauhi 

dan singkirkan. Sama halnya dengan lingkungan masyarakat yang tidak baik 



203 
 

seharusnya tak kita dekati dan harus dijauhi, agar nantinya kita terhindar dari hal-

hal yang buruk. 

3. Pengembangan Nilai Kognisi (Pengetahuan) 

Pengembangan nilai pengetahuan mengacu pada kompetensi “Menerapkan 

prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan 

pengamatan morfologi dan metagenesis tumbuhan serta mengaitkan peranannya 

dalam kelangsungan kehidupan di bumi” menjadikan peserta didik lebih 

mengetahui mengenai pengelompokan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. 

Mereka akan bisa membedakan mana tumbuhan lumut mana tumbuhan paku 

ataupun tumbuhan berbiji. Mereka juga pasti banyak mengilhami mengenai 

klasifikasi tumbuhan. Kemudian setelah mereka mempelajari tumbuhan tersebut, 

mereka akan tahu apa saja fungsi dari tumbuhan tersebut. Mislanya saja siswa 

yang ada di Kalimantan yang menemukan kayu bajakah sebagai obat kanker, 

seorang remaja SMA yang mencoba membuat ramuan kayu bajakah yang 

diberikan untuk ibunya karena sakit kanker, dan lama-kelamaan kanker itu 

menghilang berkat kayu bajakah tersebut. Artinya mereka mengilhami bahwa 

manfaat besar tumbuhan dapat kita raih jika kita dapat memeliharanya dengan 

baik. Untuk itu kitta terus melestarikan tumbuhan yang ada di Indonesia ini.  

4. Pengembangan Nilai Praktis  

Jika kita melihat pada kompetensi dasar dari nilai psikomotorik yakni; 

“Menyajikan data tentang morfologi dan peran tumbuhan pada berbagai aspek 

kehidupan dalam bentuk laporan tertulis” dari KD tersebut peserta didik 

diharapkan dapat menyajikan data berupa peranan berbagai jenis tumbuhan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kita dapat mendiskusikannya dengan peserta didik, tentang 

fenomena pembuatan barang-barang atau kerajinan yang berbahan dasar tentang 

tumbuhan. Misalnya saja pembuatan kerajinan dari tumbuhan eceng gondok yang 

dapat digunakan sebagai bahan dasar kerajinan sepatu. Hal tersebut dapat 

mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-idennya tentang penggunaan 

tumbuhan sebagai bahan kerajinan dan lain sebagainya. 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

KI.1 Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 

KD.1 Mengagumi dan 

memahami keteraturan 

dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang 

keanekarahaman hayati, 

ekosistem dan 

lingkungan hidup. 

1. Mengungkapkan pujian 

kepada Tuhan atas 

keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan-Nya 

mengenai berbagai jenis 

tumbuhan. 

2. Turut aktif dalam 

kegiatan melestarikan 

lingkungan sebagai upaya 

menjaga kelestarian alam. 

1. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap kagum atas keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan tuhan 

berupa keanekaragaman hayati, 

tentang berbagai jenis tumbuhan 

yang dada di muka bumi ini, 

setelah melakukan pengamatan 

tentang Regnum Plantae 

(tumbuhan). 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 

perilaku memelihara kelestarian 

alam setelah melakukan 

pengamatan mengenai Regnum 

Plantae. 

KI.2 Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, 

responsive dan proaktif 

sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

KD.2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data 

dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan 

peduli dalam observasi 

dan eksperimen, berani 

dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, 

peduli lingkungan,  

gotong royong, 

bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat 

secara ilmiah dan kritis, 

responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap 

tindakan dan dalam 

1. Mengungkapkan banyak 

pertanyaan pada saat 

kegiatan pengamatan 

berlangsung. 

2. Membaca literature yang 

relevan mengenai 

berbagai ciri morfologi 

setiap divisi tumbuhan. 

3. Mencatat hasil 

pengamatan morfologi  

setiap divisi tumbuhan. 

4. Memperdebatkan hasil 

pengamatan mengenai ciri 

morfologi setiap divisi 

tmbuhan. 

1. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap rasa ingin tahu yang tinggi 

pada saat melakukan kegiatan 

pengamatan atau praktikum 

mengenai identifikasi morfologi 

ciri berbagai divisi tumbuhan. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap yang teliti dalam 

melakukan kegiatan pengamatan 

mengenai identifikasi ciri 

morfologi berbagai divisi 

tumbuhan. (Bryophyta) 

3. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap kritis dalam melakukan 

kegiatan pengamatan mengenai 

identifikasi ciri morfologi 

berbagai divisi tumbuhan. 
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melakukan pengamatan 

dan percobaan di dalam 

kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium 

KI.3 Memahami,  

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan factual, 

konseptual, procedural, 

dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan procedural 

pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah. 

KD.3.7 Menerapkan prinsip 

klasifikasi untuk 

menggolongkan 

tumbuhan ke dalam 

divisio berdasarkan 

pengamatan morfologi 

dan metagenesis 

tumbuhan serta 

mengaitkan peranannya 

dalam kelangsungan 

kehidupan di bumi 

1. Menerapkan prinsip 

klasifikasi. 

2. Menjelaskana ciri-ciri 

setiap divisi tumbuhan. 

3. Menjelaskan tentang 

strukur tumbuhan berbiji. 

4. Menjelaskan mengenai 

proses metagenesis setiap 

divisi tumbuhan. 

5. Memahami tentang 

reproduksi tumbuhan 

berbiji. 

6. Mengkaitkan peranan 

tumbuhan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

7. Membuat Mind Mapping 

tentang Regnum Plantae 

1. Peserta didik mampu 

menerapkan prinsip klasifikasi 

dan menjelaskan ciri-ciri setiap 

divisi tumbuhan (Bryophyta, 

Pteridophyta, dan 

Spermatophyta), beserta kelas 

dalam divisi tersebut. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan 

mengenai struktur tumbuhan 

berbiji. 

3. Peserta didik 

mampumenjelaskan mengenai 

proses metagenesis setiap divisi 

tumbuhan. 

4. Peserta didik mampu memahami 

tentang Reproduksi tumbuhan 

berbiji (Spermathophyta) 

5. Peserta didik mampu mengaitkan 

peranan tumbuhan (Bryophyta, 

Pteridophyta, dan 

Spematophyta) dalam kehidupan 

sehari-hari. 

6. Peserta didik membuat Mind 

Mapping mengenai Regnum 

Plantae.setelah mendapatkan 

penjelasan materi. 
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KI 4 Mengolar, menalar, 

menyajikan, dan 

menciptakan menyaji 

dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara 

mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif 

dan mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

KD 4.7 Menyajikan data tentang 

morfologi dan peran 

tumbuhan pada berbagai 

aspek kehidupan dalam 

bentuk laporan tertulis. 

 

1. Merancang mengenai 

percobaan morfologi 

tumbuhan. 

2. Mempersiapkan diri 

dalam melakukan 

pengamatan mengenai 

dentifikasi morfologi 

pada setiap divisi 

tumbuhan. 

3. Mengidentifikasi ciri 

morfologi tumbuhan  

4. Menyajikan data tentang 

hasil identifikasi 

pengamatan morfologi 

dari setiap divisi 

tumbuhan. 

5. Membuat laporan hasil 

penelittian dengan format 

yang telah ditentukan, 

dimana mencakup ciri 

morfologi dan peranan 

masing-masing divisi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

6. Mengemukakan hasil 

pengamatan di depan 

kelas. 

1. Peserta didik merancang 

percobaan tentang morfologi 

sertiap divisi tumbuhan. 

2. Peserta didik melakukan 

penelitian identifikasi morfologi 

tiap kelas pada divisi tumbuhan.  

3. Peserta didik menyajikan data 

hasil identifikasi/ pengamatan. 

4. Peserta didik membuat laporan 

hasil penelitian dan 

menambahkan beberapa peranan 

tumbuhan dalam setiap divisi 

berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukkan. 

5. Peserta didik dapat 

mengemukakan laporan hasil 

penelitian. 
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Aktivitas pokok pembelajaran untuk memahami dan menguasai konsep 

kerajaan tumbuhan yang didasarkan pada analisis kurikulum terebut dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah model pembelajaran inkuiri terbimbing, yakni 

sebagai berikut. 

1. Modelling 

Peserta didik diminta untuk fokus terhadap materi pengantar yang diberikan 

oleh guru mengenai devinisi awal dari Bryophyta, Pteridophyta, dan 

Spermatphyta ciri-ciri secara morfologi dan  menjelaskan bagaimana proses 

metagenesis (reproduksi) dari tumbuhan. Penyampaian materi mendalam 

mengenai 3 divisi dalam tumbuhan. Dalam hal ini peserta didik harus 

diperlihatkan secara jelas gamblang dan lugas mengenai Regnum Plantae . dalam 

memenuhi indikator dan tujuan, serta memnuhi kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan yakni “Mengagumi dan memahami keteraturan dan kompleksitas 

ciptaan Tuhan tentang keanekarahaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup” 

sebagai seorang pendidik perlu memberikan stimulan berupa pemaparan 

sederhana mengenai Regnum plantae dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, 

dengan dikaitkan nilai-nilai agama, yang nantinya diharapkan peserta didik dapat 

mengagumi dan memahami kompleksitas ciptaan Tuhan. Pada tahapan ini guru 

memberikan contoh langsung tumbuhan yang didapatkan dari lingkungan sekitar. 

Misalnya saja tumbuhan paku, guru dapat mencontohkan dengan tumbuhan suplir. 

Dan lain sebagainya. Karena dalam model ini menggunakan Kontekstual dimana 

contoh langsunng menjadi cara yang tepat. 

2. Questioning 

Guru membimbing peserta didik dalam mempelajari materi tumbuhan yang 

dijelaskan melalui contoh yakni dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal ini guru dan peserta didik saling berdiskusi dengan memberikan 

pertanyaan (Tanya jawab). Dalam hal ini guru memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk lebih menggali informasi mengenai tumbuhan, dengan 

menggunakan literature yang telah diberikan. Jika semua berhasil maka tuntutan 

pada KD 2.1 yang mengharuskan peserta didik untuk “Berperilaku ilmiah: teliti, 

tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan 
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berargumentasi, peduli lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap 

tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium” 

3. Learning Community 

Learning Community adalah kelompok belajar yang mengharuskan peserta 

didik untuk memiliki jiwa solidaritas dengan teman yang tinggi. Dalam kelompok 

belajar ini guru membimbing peserta didik untuk mengetahui tumbuhan secara 

lebih mendalam dengan analisis literature dan pembelajaran teman sebaya. Pada 

tahap ini dapat diselingi dengan Teknik Pembelajaran yakni bermain (games). Ada 

berbagai macam jenis permainan yang dapat digunakan, namun tentunya harus 

melihat kesesuaian materi dan ketepatan kondisi. Misalnya saja permainan tebak 

kosa kata. Teknik partisipasi ini melibatkan peran aktif siswa dalam 

melakukannya, dimana permainan ini diterapkan pada pembelajaran pertemuan 

ketiga yakni pada materi spermatophyta. 

Guru meminta peserta didik untuk membagi dua kelompok besar, dan 

mengirimkan wakilnya sesuai dengan suku kata yang akan dimainkan. 

Permainannya adalah menebak suku kata, misalkan Rambutan manis berarti suku 

katanya adalah Ram-bu-tan-ma-nis. Suku kata tersebut dibunyikan oleh sato 

orang, jadi jika ada 5 suku kata maka 5 orang tersebut akan meneriakkan secara 

bersamaan dan kelompok lain menyusun dan menebak. 

Kelompok diberikan secret question (hanya kelompok tersebut yang tau) 

dimana pertanyaan tersebut berisi ciri morfologi salah satu spesies tumbuhan pada 

Spermatophyta dan kelompoknya harus mendiskusikan jawaban tersebut missal 

jawabannya adalah rambutan maka suku kata yang harus diperagakan oleh 

temannya berjumlah 3 (Ram-bu-tan). Kemudian perwakilan kedua kelompok 

tersebut maju dan memulai permainan. Kelompok satu mengucapkan dan 

kelompok 2 menebak, begitupun nanti sebaliknya. Jika ada salah satu tim yang 

salah maka team tersebut mendapat hukuman dengan menceritakan dirinya 

sebagai tumbuhan, dan ciri yang dimilikinya kesalahan yang lain apabila 

kelompok peraga salah mengartikan maksud dari soal maka kelompok peraga 

tersebut yang menjadadapatkan hukuman. 
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4. Inquiry 

a) Identifikasi 

Kelompok mengidentifikasi letak spora dari beberapa tumbuhan paku yang 

telah mereka bawa. Dalam hal ini peserta didik dapat menemukan spor yang ada 

pada tumbuhan paku, kemudian mereka dapat mengelompokkan kedalam 

tumbuhan paku jenis apa berdasarkan letak spora. 

b) Menemukan 

Pada aktivitas menemukan, peserta didik diminta menemukan letak dari 

sporangium dari tumbuhan paku tersebut. Letak spora menentukan klasifikasi dari 

tumbuhan paku tersebut. Sebagai catatan, guru hendaknya selalu mendampingi 

peserta didik dalam mengamati dan mengidentifikasi tumbuhan yang dibawa 

dengan menanyakan paham atau tidak, dan memiliki kesulitan atau tidak. 

5. Constructivsm (Membangun Pemahaman) 

Setelah adanya diskusi kelompok diminta mengidentifikasi ciri morfologi. 

Membuat catatan tersebut pada lembar lain. Catatan itu didapati dari hasil 

pengamatan yang dilakukan. Setelah itu peserta didik diarahkan untuk 

membangun pemahaman yang tinggi tentang ciri morfologi tumbuhan baik 

Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta.  

6. Reflection 

Pada tahapan ini merupakan tahap yang penting pada pembelajaran, dimana 

peserta didik akan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya mengenai apa yang 

mereka dapatkan selama pembelajaran berlangsunng. Dalam pembelajaran tahap 

ini merupakan tolak ukur ketercapaian dari KD satu sampai dengan KD tiga. Guru 

mempunyai kesempatan untuk memberikann refleksi berupa motivasi dari guru 

yang berhubungan dengan materi tumbuhan kelapa misalnya, yang merupakan 

salah satu contoh dalam Angiospermae atau keping biji tungggal. Kelapa 

memiliki makna yang sangat dalam, biasanya hal ini selalu kita lihat dalam 

lambang Pramuka yakni, buah Kelapa yang masih berada dalam keadaan tumbuh 

merupakan cikal yang artinya bahwa kita adalah cikal bagi penerus bangsa yang 

nantinya akan meneruskan keberlangsungan hidup bangsa.  
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7. Autentic Assesment 

Penilaian ini dilakukan oleh seorang guru dengan authentic berdasarkan apa 

yang sudah dikerjakan olehh peserta didik tanpa memberikan tambahan apapun. 

Hal tersebut menjadi tolak ukur ketercapaian dalam belajar. 

D. Bahan Diskusi 

1. Uraikan alasan-alasan logis pentingnya mempelajari keanekaragam dunia 

tumbuhan bagi kehidupan manusia! 

2. Buatlah suatu tabel yang membandingkan kesamaan dan perbedaan antara 

Briophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta! 

3. Apakah ketika belajar tentang dunia tumbuhan Anda dapat menemukan nilai 

religi, sosial, dan intelektual? Ceritakan! 

4. Temukan ayat Al-Qur’an yang relevan dengan materi dunia tumbuhan, 

kemudian lakukan analisislah bagaimana keterkaitannya. 

E. Sumber bacaan 

Aryulina, Diah. Dkk. 2006. Biologi SMA dan MA untuk Kelas X. Jakarta: 

Erlangga.  
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P.V., Jackson, R.B. (2012). Biologi Jilid 1. Edisi 8. Terjemahan D.T 

Wulandari. Jakarta: Erlangga. 

 

Nasution, Jubaidah . dkk. 2018. “Inventarisasi Tumbuhan Paku Di Kampus I 

Universitas Medan Area”. Jurnal Klorofil. Vol.1 No.2.  

 

Setiowati, Tetty & Deswaty furqonita. 2007. Biologi Interaktif Jilid 1 untuk 

SMA/MA kelas X. Jakarta: Azka Press.  

 

Taib, Eva Nauli & Cut Ratna Dewi. 2013. “Keanekaragaman Jenis Tumbuhan 

Angiospermae di Kebun Biologgi Desa Seungko Mulat”. Jurnal Bioma. 
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https://www.gurupendidikan.co.id/tumbuhan-berbiji-spermatophyta/ 
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BAB IX 

SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN KONSEP EVOLUSI 

 

 

A. Pengantar  

Evolusi merupakan salah satu konsep yang sering memantik perdebatan 

antara otoritas sains dan agama. Bagaimana teori evolusi sering benturan dengan 

teori penciptaan. Lantas bagaimana pendidik biologi bisa mengajarkan konsep-

konsep ini?  

Pada prinsipnya materi evolusi berupaya menggamblangkan suatu teori 

yang mengemukaan hipotesis tentang suatu makhluk hidup sejak sel pertama 

hingga menjadi bentuk makhluk hidup yang sekarang. Pemahanan materi ini 

sangat penting karena peserta didik diharapkan dapat bisa mengetahui bentuk, 

proses dan sejarah makhluk hidup sebelum berevolusi hingga sampai pada saat 

ini. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran pada umumnya dijabarkan tujuan 

pembelajaran khusus dalam mempelajari evolusi makhluk hidup ini, sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik mampu menumbuhkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah mengatur segala ciptaan-Nya (Sikap spiritual). 

2. Peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dengan menjaga dan melestarikan ciptaan-Nya. (Sikap spiritual) 

3. Peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam berdiskusi. 

(Sikap sosial) 

4. Peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai saat mendiskusikan 

evolusi makhluk hidup. (Sikap sosial) 

5. Peserta didik  dapat menunjukkan sikap  kerja sama dalam  mempraktikkan 

materi pembentukan dan pewarisan sifat. (Sikap sosial) 

6.  Peserta didik dapat mampu memahami diferensiasi  bentuk paruh pada burung 

dan penyebabnya. (Kognitif) 

7. Peserta didik dapat menyimpulkan  teori evolusi menurut pandangan para ahli. 

(Kognitif) 

8. Peserta didik dapat membandingkan spesies yang lama dengan spesies yang 

baru di bumi menurut prinsip-prinsip evolusi. (Kognitif) 
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9. Peserta didik dapat menghubungkan evolusi dengan seleksi alam. (Kognitif) 

10.  Peserta didik dapat meniru aktivitas saintis dalam menemukan teori evolusi 

(psikomotorik) 

B. Uraian Materi Evolusi  

1. Pengertian Evolusi (Asal-usul Kehidupan) 

a. Teori Abiogenesis (Generatio Spontanae) 

Teori Abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak 

hidup. Orang yang pertama kali mengemukakan teori ini adalah Aristoteles (384 – 

322 SM). Teori ini diperoleh dari pengamatan keadaan lingkungan disekitarnya. 

Misalnya cacing berasal dari tanah atau ulat berasal dari daging, sehingga diambil 

kesimpulan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Namun, semakin 

banyak orang mempelajari biologi maka orang mulai meragukan teori 

abiogenesis. Keraguan tersebut berhasil diyakinkan oleh Anthony Van 

Leeuwenhoek pada abad ke-17. Leeuwenhoek menemukan mikroskop yang dapat 

memperlihatkan mikroorganisme, sperma, sel darah, dan mikroorganisme lainya. 

b. Teori Biogenesis 

Teori Biogenesis merupakan teori yang mengatakan bahwa makhluk 

hidupberasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Teori ini didukung oleh 

beberapa penelitian.  

1) Percobaan Francesco Redi 

Pada tahun 1668, seorang dokter italia yang bernama francesco redi 

melakukan percobaan untuk menunjukan bahwa ulat tidak muncul dari daging 

yang membusuk melainkan dari telur lalat. Pada percobaannya, francesco redi 

menggunakan 2 buah toples yang berisi daging. Toples pertama diisi daging dan 

ditutup dengan rapat. Toples kedua diisi dengan daging dan di biarkan terbuka. 

Setelah didiamkan beberapa hari, daging pada toples pertama tidak mengandung 

ulat. Sebaliknya pada toples kedua dagingnya mengandung ulat. Dari percobaan 

tersebut francesco redi menyimpulkan bahwa ulat yang terdapat pada toples kedua 

berasal dari lalat. Lalat yang hinggap pada daging tersebut bertelur, dan telurnya 

tersimpan dalam daging tersebut kemudian menetas dan menjadi ulat. 

Hasil percobaan ini tidak dapat diterima oleh para pendukung teori 

abiogenesis, karena pada toples pertama yang tertutup rapat udara tidak dapat 
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masuk, sehingga kehidupan tidak dapat terjadi. Untuk membuktikan kebenaran 

teorinya, maka francesco redi melakukan percobaan yang kedua. Pada 

percobaannya kali ini daging diletakkan pada toples yang tidak ditutup dengan 

kain kasa sehigga udara masih dapat masuk, tetapi lalat tidak dapat masuk. Hasil 

dari percobaan tersebut adalah daging membusuk dan pada daging terdapat 

beberapa ulat. Kesimpulan yang diambl dari percobaan ini adalh bahwa ulat tidak 

berasal dari daging yang membusuk melainkan dari lalat yang hinggap di kain 

kasa dan telurnya jatuh di atas daging. 

2) Percobaan Lazzaro Spallanzani 

Penelitian mengenai biogenesis juga dilakukan oleh pendeta berkebangsaan 

Italia, Lazzaro Spallanzani pada tahun 1765. Ia mencoba membuktikan bahwa 

mikroorganisme yang ditemukan oleh Leeuwwenhoek tidak muncul dengan 

sendirinya. Spallanzani melakukan percobaan dengan dua buah labu yang berisi 

air kaldu nutrien yang dipanaskan. Labu pertama diisi air kaldu nutrien, yang 

dipanaskan hingga suhu mencapai 15°C dan dibiarkan terbuka. Labu kedua diisi 

air nutrien, kemudian dipanaskan hingga mendidih (100°C), dan disumbat dengan 

gabus. Sesudah itu kedua labu didinginkan dan didiamkan selama satu minggu. 

Hasil percobaan ini adalah pada labu pertama air kaldu sedangkan pada labu 

kedua air kaldu tetap jernih, tidak berbau, dan tidak mengandung 

mikroorganisme. Tetapi, jika selanjutnya labu kedua dibiarkan terbuka maka 

setelah beberapa hari air kaldu menjadi keruh dan berbau. 

Dari percobaan spallanzani ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

mikroorganisme pada labu pertama menyebabkan air kaldu menjadi berbau. 

Mikroorganisme ini berasal dari udara karena labu tidak tertutup. Pada labu kedua 

tidak terjadi perubahan pada kaldu, karena mikroorganisme dari udara luar tidak 

dapat masuk.  

3) Percobaan Louis Pasteur 

Penelitian spallanzani disempurnakan oleh Louis Pasteur, seorang ahli 

biokimia dan mikrobiologi dari perancis. Pasteur juga mendidihkan gelas labu 

berisi kaldu, tetapi leher labu tidak di tutup rapat-rapat melainkan dibentuk seperti 

huruf S atau leher angsa, sehingga ujungnya tetap terbuka (udara dapat masuk).  
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Labu berleher angsa diisi dengan air kaldu nutrien, kemudian didihkan 

hingga steril. Setelah itu labu didinginkan dan didiamkan. Setelah beberapa hari 

air kaldu dalam labu leher angsa tetap jernih, meskipun udara dapat masuk 

kedalam tabung. Mikroorganisme yang ada di udara tidak dapat mencapai air 

kaldu karena terjebak dalam leher labu yang panjang. Tetapi jika labu berleher 

angsa ini dimiringkan, sehingga iar kaldu bersentuhan dengan udara yang 

terperangkap dileher labu, maka beberapa hari kemudian air kaldu menjadi keruh. 

Percobaan ini membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari 

mikroorganisme yang ada di udara,bukan berasal dari air kaldu. 

4) Teori Kosmozoa 

Teori kosmozoa mengatakan bahwa kehidupan berasal dari tempat lain di 

alam semesta, misalnya dari meteor yang jatuh. beberapa meteor memang 

mengandung molekul-molekul organik, namun datangnya molekul di meteor 

tersebut dari angkasa luar tidak sama dengan datangnya kehidupan. 

2. Teori Evolusi 

Banyak penjelasan mengenai teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli 

biologi, baik pada masa sebelum teori evolusi darwin maupun pada masa sesudah 

teori evolusi Darwin. Teori-teori tersebut sebagai berikut. 

a. Teori Evolusi pra-Darwin 

Teori evolusi yang dikemukakan oleh para ahli sebelum munculnya teori 

evolusi Darwin adalah sebagai berikut.  

1) Anaximander (500 SM)  

Filsuf yunani ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Anaximander 

memercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang 

pindah ke darat.  

2) Empedocles (495-435 SM) 

Empedocles adalah seorang filsuf yunani yang menyatakan bahwa 

kehidupan muncul dari limpur dan tumbuhan kemudian berubah menjadi hewan. 

Menurut Ia, makhluk-makhluk pertama memiliki bentuk seperti monster. Bentuk-

bentuk ini berubah dan makhluk-makhluk yang memiliki bentuk paling baik 

bertahan hidup. Pemikiran Empedocles ini adalah bentuk dari seleksi alam yang 

merupakan mekanisme penting dalam evolusi. 
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3) Georges louis leclarc de Buffon (1707-1788) 

Adalah naturalis pertama di era modern yang mengembangkan konsep 

mengenai bentuk-bentuk kehidupan berevolusi. 

4) Erasmus Darwin (1731-1802) 

Ia menulis prosa berjudul Zoonomia yang menentang teori evolusi versi 

Lamarck. Namun, tulisannya ini dianggap kurang ilmiah. Erasmus Darwin adalah 

kakek dari Charles Darwin.  

5) Sir Charles Lyell (1797-1875) 

Lyell adalh seorang ahli geologi skotlandia yang berpendapat bahwa 

permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang 

lama. Pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan pada waktu itu 

yang menganggap bumi masih berusia muda. Lyell menerbitkan teorinya dalam 

buku Principles Of Geology. Hasil karyanya ini memengaruhi pemikiran Charles 

Darwin dan Lyell menjadi salah satu pendukung Darwin di kemudian hari.  

b. Pencetus Teori Evolusi  

1) Jean Baptise de Lamarck (1744-1829) 

Ialah seorang ahli biologi prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan 

suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan 

dan bersifat diturunkan; disebut teori Lamarckisme. Contoh klasik yang 

digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher 

yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon.  

 

Gambar 9.1. Perbandingan teori evolusi Darwin vs Lammarck 

Hipotesis Lamarck diformulasikan sebelum era biologi modern. Pada saat 

itu teori sel belum dikenal, dan diperlukan satu abad lagi sebelum peran gen-gen 

dan kromosom diketahui. Jadi tidaklah mengherankan bahwa suatu teori yang 
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tidak dapat dipertahankan dalam ilmu pengetahuan modern, diajukan pada waktu 

itu.  

2) Charles Robert Darwin (1809-1882) 

Adalah seorang peminat ilmu alam dari inggris. Pada tahun 1831, ia 

mengikuti pelayaran HMS Beagle untuk memetakan jalur pelayaran. Selama 

pelayaran ini, daarwin banyak mengumpulkan fosil,batuan, dan mengamati 

berbagai makhluk hidup yang ia jumpai. Ketika Beagle merapat di kepulauan 

galapagos yang terpencil (1050 km dari daratan utama Amerika Selatan).  

Setelah kembali ke inggris, Darwin kembali memikirkan ide-idenya tentang 

evolusi. Satu hal yang mengganggunya adalah evolusi seharusnya terjadi dalam 

waktu yang lama, ratusan ribu hingga jutaan tahun. Padahal pendapat yang 

populer di kalangan ahli geologi saat itu adalah bumi ini baru berusiia 6000 tahun. 

Darwin menemukan jawabannya dalam buku karangan Charles Lyell, Principles 

of Geology.  

Sebelum Darwin mempublikasikan idenya tentang evolusi secara luas, ia 

menerima karangan ilmiah dari Alfred Robert Wallace (1823-1913) yang 

melakukan penelitian di malaya. Tulisan Wallace tersebut sesuai bengan buah 

pikiran Darwin sehingga mereka memutuskan untuk menerbitkan tulisan mereka 

bersama-sama pada tahun 1858. Buku Darwin, The Original of Species, 

diterbitkan setahun setelah itu.  

Setelah melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya darwin 

mengemukakan teori evolusinya dalam bukunya yang berjudul On The Origin of 

Species by Means of Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui 

seleksi alam. Buku ini diterbitkan pada tanggal 24 November 1859.  

Buku Darwin tersebut mengandung dua teori utama. Pertama, spesies-

spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa 

lalu. Kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Dua teori utama 

darwin tersebut merupakan hasil observasi darwin sebagai berikut.  

a) Observasi Ke-1. Setiap spesies memunyai kemampuan fertilisasi yang besar 

sehingga ukuran populasi akan meningkat secara eksponensial bila setip 

individu yang dilahirkan berhasil melakukan reproduksi  
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b) Observasi Ke-2. Ukuran populasi cenderung menjadi stabil kecuali untuk 

fluktuasi musiman  

c) Observasi Ke-3. Sumber daya alam terbatas 

d) Observasi Ke-4. Individu-individu suatu populasi sangat berfariasi dalam hal 

ciri-ciri tubuh, namun tidak ada dua individu yang benar-benar sama.  

e) Observasi Ke-5. Kebanyakan variasi diwariskan pada keturunannya. 

3) Teori evolusi lamarck versus teori evolusi weismann. 

Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi terhadap 

lingkungannya dengan cara menggunakan organ tubunya, kemudian sifat atau 

fungsi organ tersebut diwariskan pada keturunannya. Berdasarkan teori ini, 

menurut lamarck nenek moyang menjangan tidak bertanduk. Namun, dikarenakan 

sering mengadu kepala maka tanduk tumbuh dikepala menjangan.  

Teori lamarck ditentang oleh Weismann. Weismann berpendapat bahwa 

perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada 

keturunannya. Weismann membuktikan teorinya dengan menggunakan tikus.  

 

Gambar 9.2. Percobaan Weismann 

Weismann mengawinkan dua ekor tikus yang masing-masing ekornya telah 

dipotong. Kemudian, anak-anak tikus yang sudah dewasa tersebut dipotong 

ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya tetap anak-anak tikus yang 

berekor. Weismann melakukan percobaan ini hingga 21 generasi tikus dan 

hasilnya tetap sama. 
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c. Petunjuk-Petunjuk Evolusi 

1) Fosil 

Fosil merupakan sisa tubuh makhluk hidup yang telah membatu karena 

proses geologis yang membentuknya, yaitu proses fisika dan proses kimia. Proses 

fisika yang membentuk fosil misalnya proses yang menyebabkan bangkai 

makhluk hidup mengalami pembekuan (tertimbun oleh salju abadi) dan 

pengeringan (tertimbun diatas tanah yang kering sehingga mikroba dekomposer 

tidak dapat bekerja membusukan bangkai tersebut), dan pengerasan (terperangkap 

oleh getah pohon). Proses fisika tersebut menyebabkan bangkai mengalami 

pengawetan fisik. Proses kimia yang membentuk fosil misalnya adanya suatu zat 

pengawet alami sehingga bangkai makhlik hidup tidak dapt didekomposisi oleh 

mikroba.  

Fosil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fosil biologis dan fosil sisa atau 

tanda kehidupan.  

 

Gambar 9.3. Fosil sebagai Petunjuk Evolusi 

a) Fosil Biologis merupakan fosil tubuh makhluk hidup, baik yang utuh maupun 

yang tidak utuh.  

b) Fosil Sisa atau tanda adanya kehidupan merupakan fosil yang berasal bukan 

dari bagian tubuh makhluk hidup. Misal feses, jejak telapak kaki, alat atau 

perkakas.  

Kegunaan fosil untuk evolusi adalah membantu rekonstruksi kehidupan di 

masa lalu. Namun demikian, fosil memunyai beberapa kelemahan sebagai bukti 

evolusi. Kelemahan fosil yaitu rekaman fosil umumnya mengalami daur 

biokimiawi yang menyebabkan bangkai makhluk hidup menjadi musnah secara 

alami. Hanya karena faktor istimewa yanf diuraikan di atas menyebabkan dapat 
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dijumpainya suatu fosil. Umumnya bagian yang menjadi fosil adalah bagian yang 

keras seperti tulang, cangkang, dan gigi-geligi. Bagian yang linak seperti daging 

dan darah segera membusuk secara alami, kecuali oleh proses yang 

mengawetkannya.  

Kelemahan lain dari penggunaan fosil sebagai bukti evolusi adalah urutan 

fosil tidak selalu menggambarkan urutan filogeni yang utuh. Selalu ada mata 

rantai yang hilang (missing link) tidak semua bentuk transisi antara dua macam 

makhluk hidup dapat ditemukan. Meskipun demikiann terdapat fosil yang lebih 

lengkap dan dapat menceritakan kembali urutan filogeni. Hal ini antara lain  

a) Archaeptera, bentuk antara reptil purba dengan burung purba,  

b) Seymoria, bentuk transisi antara amfibi purba dengan reptil purba,  

2) Mekanisme Evolusi 

Evolusi menunjukkan perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam 

jangka waktu yang lama dan perlahan-lahan yang terjadi dari generasi ke generasi. 

Mekanisme evolusi berdasarkan tempat terjadinya evolusi. Pertama, evolusi tidak 

terjadi di dalam individu. Contohnya, kalaupun manusia berasal dari makhluk 

sebelum manusia (katakanlah sejenis kera), hendaknya jangan dibayangkan bahwa 

individu kera berangsur-angsur berubah menjadi individu manusia. Kedua, 

evolusi terjadi di dalam populasi. Pada peristiwa evolusi terjadi estafet pewarisan 

sifat orang tua kepada anak melalui ratusan bahkan ribuan generasi populasi yang 

berbeda. Populasi itulah yang merupakan tempat terjadinya perubahan evolusi. 

a) Mutasi  Gen  

Mutasi gen merupakan perubahan struktur kimia gen (DNA) yaitu pada basa 

nukleotidanya, yang menyebabkan perubahan sifat pada suatu organisme dan 

bersifat menurun. Pemahaman mengenai mutasi gen dapat dijelaskan lebih lanjut 

dengan mempelajari angka laju mutasi dan frekuensi gen dalam populasi.  

Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya gen 

yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh satu individu suatu 

spesies. Angka laju mutasi suatu spesies biasanya sangat rendah, yaitu rata-rata 1 : 

100.000. Hal ini berarti pada setiap 100.000 gamet terdapat satu gen yang 

bermutasi. Meskipun angka laju mutasi sangat kecil, namun tetap menjadi salah 

satu mekanisme evolusi yang penting. Alasannya: (1) setiap gamet dapat 
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mengandung beribu-ribu gen; (2) setiap individu mampu menghasilkan ribuan 

bahkan jutaan gamet; dan (3) jumlah tiap generasi dalam suatu populasi individu 

sangat banyak. 

Umumnya mutasi bersifat merugikan. Peluang terjadinya mutasi yang 

menguntungkan hanya sekitar 1:1.000, yang berarti pada setiap 1.000 kali mutasi, 

hanya ada satu mutasi yang menguntungkan. Meskipun peluang mutasi yang 

menguntungkan kecil, namun karena jumlah generasi selama populasi spesies 

tersebut hidup besar, maka jumlah mutasi yang menguntungkan juga besar. 

Mutasi dikatakan menguntungkan kalau mutasi:  

(1) Menghasilkan spesies yang adaptif dan  

(2) Menghasilkan spesies yang mempunyai vitalitas (daya hidup) dan viabilitas 

(kelangsungan hidup) yang tinggi.  

Sebaliknya, mutasi dikatakan merugikan bila mutasi:  

(1) Menghasilkan alel yang mengakibatkan mutasi letal (mematikan),  

(2) Menghasilkan spesies yang tidak adaptif, dan (3) menghasilkan spesies yang 

mempunyai vitalitas rendah. 

Mutasi yang menyebabkan timbulnya alel letal, misalnya alel letal yang 

bersifat resesif. Pengaruh gen letal resesif ini hanya tampak bila berada dalam 

keadaan homozigot, namun tidak tampak pada keadaan heterozigot. Gen resesif 

ini akan tetap ada dalam populasi dan seleksi alam hanya akan bekerja pada 

individu-individu yang homozigot. 

Perbandingan frekuensi (penyebaran) alel dominan yang non letal dan alel 

resesif yang letal dapat diketahui dengan menghitung frekuensi alel populasinya. 

Atau, perbandingan frekuensi genotip homozigot terhadap frekuensi genotip 

heterozigot pada gen non letal maupun gen letalnya dapat diketahui dengan 

menghitung frekuensi gen (genotip) populasinya.  

b) Frekuensi alel dan frekuensi gen (genotip) populasi.  

Frekuensi alel merupakan perbandingan alel satu dengan alel yang lainnya 

untuk suatu karakter atau sifat tertentu (biasanya disimbulkan dengan satu huruf 

misalnya A, a) dalam suatu populasi. Sebaliknya, frekuensi gen merupakan 

perbandingan gen satu dengan gen yang lainnya untuk suatu karakter atau sifat 

tertentu (biasanya disimbulkan dengan dua huruf misalnya AA, Aa, aa) dalam 
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suatu populasi. Setiap populasi mempunyai gene pool masing-masing. Gene pool 

populasi merupakan total seluruh (kumpulan gen) di dalam suatu populasi pada 

suatu waktu tertentu. 

Gene pool terdiri dari seluruh alel pada seluruh lokus gen pada seluruh 

individu dari populasi. Pada spesies yang diploid, masing-masing lokusnya 

diwakilkan dua kali dalam genom suatu individu, yang mungkin homozigot atau 

heterozigot untuk lokus-lokus yang homolog. Jika seluruh anggota suatu populasi 

homozigot untuk alel yang sama, maka alel tersebut dikatakan sebagai alel yang 

tetap dalam gene pool. Namun biasanya ada dua alel atau lebih untuk tiap gen, 

masing-masing mempunyai suatu frekuensi relative (proporsi) tersendiri dalam 

gene pool.  

c) Seleksi Alam 

Seleksi alam adalah teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah.Yang tertinggal 

hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama 

makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Contoh 

seleksi alam misalnya yang terjadi pada ngengat Biston betularia. 

 

Gambar 9.4. Biston betularia 

Ngengat Biston betularia putih sebelum terjadinya revolusi industri 

jumlahnya lebih banyak daripada ngengat biston betularia hitam. Namun setelah 

terjadinya revolusi industri, jumlah ngengat biston betularia putih lebih sedikit 

daripada ngengat Biston betularia hitam. Ini terjadi karena ketidakmampuan 

ngengat biston betularia putih untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 

Pada saat sebelum terjadinya revolusi di Inggris, udara di Inggris masih bebas dari 

asap industri, sehingga populasi ngengat biston betularia hitam menurun karena 

tidak dapat beradaptsi dengan lingkungannya. namun setelah revolusi industri, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ngengat
http://id.wikipedia.org/wiki/Biston_betularia
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_industri
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udara di Inggris menjadi gelap oleh asap dan debu industri, sehingga populasi 

ngengat biston betularia putih menurun karena tidak dapat beradaptasi dengan 

lingkungan, akibatnya mudah ditangkap oleh pemangsanya. 

d) Adaptasi  

Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan 

sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi terhadap 

lingkungannya mampu untuk : 

(1) Memperoleh air, udara dan nutrisi (makanan). 

(2) Mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya dan panas. 

(3) Mempertahankan hidup dari musuh alaminya. 

(4) Bereproduksi. 

(5) Merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. 

Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang 

tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. 

Adaptasi digolongkan menjadi beberapa tipe. 

(1)  Adaptasi Morfologi 

Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau 

alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Pada 

adaptasi ini biasanya bentuk penyesuaian bentuk tubuhnya seperti pada bentuk 

paruh, bentuk kaki, maupun bentuk seluruh tubuh secara keseluruhan.  

Adaptasi pada bentuk tubuh ini berfungsi untuk menyesuaikan bentuk 

tubuhnya dengan cara ia mendapatkan makanan dan menyesuaikan bentuk 

tubuhnya dengan bagaimana ia tinggal di tempat tersebut.Contoh adaptasi 

morfologi pada bentuk paruh burung: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.5. Tipe-tipe Adaptasi Morfologi 
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(2) Adaptasi Fisiologi 

Adaptasi Fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk 

hidup terhadap keadaan lingkungannya. Adaptasi ini tidak dapat dilihat langsung 

oleh mata. Karena pada adaptasi fisiologi menyangkut tentang fungsi organ-organ 

bagian dalam tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti fungsi jantung 

manusia untuk beradaptasi dengan daerah tinggi.  

(3) Adaptasi Tingkah Laku 

Adaptasi tingkah laku adalah cara makhluk hidup beradaptasi dengan 

lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini berhubungan 

dengan tindakan makhluk hidup untuk beradaptasi atau melindungi diri dari 

pemangsa. Selain itu juga adaptasi tingkah laku berhubungan dengan kebiasaan 

makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya disuatu 

lingkungan. Contoh adaptasi tingkah laku: 

 

Gambar 9.6. Bentuk Adaptasi Perilaku pada Bunglon 

 

e) Macam-macam Seleksi Alam 

(1) Seleksi terarah 

Jika kondisi lingkungan berubah, terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis 

yang menyebabkan spesies tersebut beradaptasi pada kondisi baru. Didalam 

populasi , akan ada range atau rentang individu yang berdasarkan dengan salah 

satu karakter.  

(2)  Seleksi Stabilisasi 

Seleksi ini terjadi pada semua populasi dan cenderung memperkecil 

keekstriman atau penonjolan didalam kelompok. Dalam hal ini, hal tersebut 

mengurangi kemampuan menghasilkan variasi dalam suatu populasi, dengan 

demikian mengurangi pula kesempatan mengalami perubahan evolusi. 
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(3)  Seleksi disruktif 

Meskipun jenis seleksi ini kurang umum, namun bentuk seleksi ini penting 

dalam mencapai perubahan evolusi. Seleksi distruktif dapat terjadi jika factor – 

faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah.  

f) Faktor yang Mempengaruhi Seleksi Alam dan Adaptas 

(1) Faktor yang Mempengaruhi Seleksi Alam: 

(a) Bencana alam. 

(b) Suhu udara yang tiba-tiba berubah. 

(c) Ketersediaan makanan yang terbatas. 

(d) Intensitas cahaya berkurang 

(2)  Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi : 

(a) Air  

(b) Suhu 

(c) Kelembapan udara  

(d) Intensitas cahaya  

(e) Kadar garam dan mineral 

(f) Kadar oksigen  

(g) Kedalaman air  

(h) Intensitas cahaya   

C. Sintesis Nilai-Nilai pada Materi Evolusi 

1. Pengembangan Nilai Spiritual 

Mengarah dengan arah kurikulum biologi, salah satu dimensi kompetensi 

yang harus dicapai dalam pembelajaran ialah terasahnya sikap spiritual peserta 

didik. Berikut ini cuplikan kompetensi tersebut, “Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya”. Pada hal ini, pembelajaran biologi hendaknya 

dikelola sedemikian rupa supaya dapat membangkitkan kesadaran peserta didik 

akan nilai-nilai religius, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam konteks pembelajaran konsep evolusi, manifestasi kompetensi 

tersebut dapat diwujudkan dengan cara, misalnya, menunjukkan sikap rasa syukur 

terhadap tuhan YME sebagai tuhan yang maha memberi keteraturan dengan 
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mengucapkan lafal “al-muhaimin” yang maha pengatur dan menunjukkan rasa 

syukur terhadap tuhan yang maha esa dengan menjaga dan melestarikan ciptaan 

tuhan yang maha esa.dalam hal ini evolusi yang perlu diketahui pada zaman 

modern ini yaitu mengetahui asal usul adanya sejarah dan perubahan pada 

makhluk hidup dari segi bentuk, tekstur, warna, sifat, dan cara adaptasinya 

melalui seleksi alam hingga punah. Hal ini dapat dipecahkan dengan belajar 

menacari sumber-sumber evolusi dengan mensyukuri atas apa yang diberikan oleh 

sang pencipta atau allah SAW pada makhluk hidup terutama pada manusia yang 

diberikan akal, sehingga dapat berkembang akan keinginan tahunya tentang ilmu.  

Hal ini dapat dijelaskan pada surah Q.S almu’minun ayat 12-14 

mengukapkan hal itu. "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari 

suatu saripati (berasal) dari tanah." (QS. al-Mu’minun : 12) "Kemudian Kami 

jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." 

(QS. al-Mu’minun : 13) "Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, 

lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha 

sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. al-Mu’minun : 14). QS. al-

Mu’minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik.  

Proses penciptaan manusia diuraikan mulai unsur pertamanya, proses 

perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk 

yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Pada ayat 12, Allah 

Swt. menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari sari pati yang berasal dari tanah 

(                       ). Selanjutnya, pada ayat 13, dengan kekuasaan-Nya saripati yang 

berasal dari tanah itu dijadikan-Nya menjadi nuthfah (air mani). Dalam istilah 

biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma dan air mani wanita disebut 

sel telur (ovum). Ketika keduanya bertemu dalam proses konsepsi atau 

pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim 

seorang wanita. Selanjutnya, pada ayat 14 dijelaskan ketika berada di dalam rahim 

seorang wanita tersebut, selama kurun waktu tertentu (40 hari) nuthfah tersebut 

berkembang menjadi ’alaqah (segumpal darah), kemudian dalam kurun waktu 

tertentu pula (40 hari) ’alaqah berubah menjadi mudghah (segumpal daging), lalu 
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selama kurun waktu tertentu (40 hari) berubah menjadi tulang-belulang yang 

terbungkus daging, dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut (”kemudian Kami menjadikan dia 

makhluk yang berbentuk lain”).  

Dalam teori biologi, dijelaskan bahwa manusia berasal dari pertemuan 

antara sperma seorang laki-laki dengan sel telur (ovum) seorang wanita yang 

berlangsung di dalam saluran oviduk pada saat ovulasi pada tubuh seorang wanita 

yang kemudian disebut dengan pembuahan. Kemudian akan dihasilkan zygot 

yang bergerak ke dalam rahim lalu menempel pada dinding rahim. Di dalam 

rahim, zygot akan berkembang menjadi embrio kemudian menjadi janin. Dalam 

perkembangan berikutnya, janin siap lahir setelah melalui masa tertentu. Selama 

di dalam rahim sampai lahir, asupan makanan diperoleh melalui saluran yang 

menempel pada dinding rahim yang disebut plasenta. Gambaran yang demikian 

telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut.  

Sebagai penguatan terhadap penjelasan tersebut, Rasulullah SAW. Dalam 

sebuah hadis beliau menjelaskan: Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW., beliau 

bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala menugaskan satu Malaikat dalam rahim 

seseorang. Malaikat itu berkata, “Ya Rabb, (sekarang baru) sperma. Ya Rabb, 

segumpal darah!, Ya Rabb, segumpal daging! “Maka apabila Allah berkehendak 

menetapkan ciptaan-Nya, Malaikat itu bertanya, “Apakah laki-laki atau wanita, 

celaka atau bahagia, bagaimana dengan rizki dan ajalnya? “Maka ditetapkanlah 

ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya.” (HR. Bukhari). Yang 

menjadi sangat menakjubkan adalah bahwa ketika al-Qur’an diturunkan, 

pemahaman manusia terhadap proses kejadian manusia masih belum sampai pada 

penggambaran yang sangat detail seperti yang digambarkan ayat-ayat tersebut. 

Namun, al-Qur’an menggambarkannya dengan sedemikian detail dan gamblang. 

Bahkan Rasulullah Saw. yang dikenal sebagai seorang Nabi yang ummi, justru 

bisa menjelaskan dalam hadis di atas. Dan dalam era perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, semua yang digambarkan dalam ayat al-Qur’an dan 

kemudian dijelaskan lebih detail lagi oleh Nabi Muhammad Saw. ternyata 

semuanya terbukti benar. Ini menunjukkan bahwa al-Qur’an adalah benar-benar 
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wahyu Allah SWT. Apa yang dikandung di dalamnya adalah kebenaran hakiki 

dan bersifat mutlak (absolut). 

Dari semua kompleksitas objek tersebut tentu ada hikmah yang dapat kita 

petik dari mempelajari evolusi yaitu dapat mengetahui suatu perubahan pada 

makhluk hidup pada kekuasaan Allah SAW. Hal itu jelas mengingatkan akan 

kekuasaan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu sebagaimana asma’ul husna-

Nya, Al-Khalik (Yang Maha Pencipta). Qur’an Surat An-Nur ayat 45 menegaskan 

akan hal itu, “Dan Allah selalu menciptakan semua jenis hewan dari air, maka 

sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagain ada yang 

berjalan dengan kedua kakinya, sedangkan sebagian (yang lain) berjalan dengan 

empat kaki, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Selain Surah tersebut, Tuhan juga menerangkan 

kekuasaannya sebagai Sang Khalik melalui beberapa Surah lain, misalnya: Al-

Qur’an Surat Al- A’raaf ayat 54; Al- Qur’an Surat As- Sajadah ayat 4; Al- Qur’an 

Surat Ar- Rad ayat 16. Melalui penghayatan yang mendalam terhadap ayat-ayat 

tersebut semestinya tuumbuh kesadaran kita bahwa hakikatnya segala yang ada di 

alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang mampu 

menciptakannya. 

Hasil yang dihasilkan evolusi yaitu pada makhluk hidup mengetahui 

macam-macam perubahan pada makhluk hidup dari mulai perkembangan dan 

pertumbuhan untuk menuntut hidup yang ada didunia ini sebagai ciptaan Tuhan 

yang maha esa. Selain sejumput nilai-nilai spiritual di atas, masih terbuka ruang 

untuk eksplorasi untuk meraup berkah nilai religi dari konsep evolusi yaitu 

dengan memberikan contoh lain dan penafsiran-penafsiran alternatif.  

2. Pengembangan Nilai Sosial 

  Pembelajaran biologi pada konsep Evolusi mengamantkan agar peserta 

didik memiliki karakter yang unggul, yaitu memiliki perilaku ilmiah dan atau 

sikap sosial yang yang baik. Amanat tersebut termaktub dalam cuplikan 

kompetensi sosial berikut ini, “Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap 

data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, 

peduli lingkungan,  gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara 
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ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif  dalam setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di 

luar kelas/laboratorium”.  

Pembelajaran nilai sosial dari konsep evolusi dapat dikembangkan dengan 

Menunjukkan sikap ilmiah dalam berdiskusi tentang evolusi berbagai sumber. 

Tidak menyela peserta didik lain yang sedang berpendapat. Tidak menggunakan 

kata-kata kasar saat berdiskusi. Tidak membully ketika menyangkal pendapat 

peserta didik lain. Dan mengajukan pertanyaan mengenai paruh burung dan 

penyebabnya. Pemberdayaan sikap sosial tersebut dilakukan semata-mata guna 

membekali peserta didik kepekaan sosial (sosial responsibility). Kepekaan sosial 

tersebut penting untuk membangun pergaulan bermasyarakat yang adil dan rukun. 

3. Pengembangan Nilai Intelektual (Kognitif)  

Pembelajaran berpikir melalui materi evolusi bisa disandarkan pada 

kompetensi dasar “Menganalisis tentang teori evolusi dan seleksi alam dengan 

pandangan baru mengenai pembentukan spesies baru di bumi berdasarkan studi 

literature”. Bila diuraikan lebih rinci kompetensi tersebut bisa bermanfaat untuk 

membangung kognisi peserta didik pada berbagai jenjang. Sebagai contoh, 

pembelajaran ini diajukan untuk memupuk kemampuan peserta didik untuk dapat 

dapat memahami teori evolusi dan seleksi alam berdasarkan pandangan baru 

mengenai pembentukan spesies baru dibumi. Dengan memahami adanya evolusi 

ini makhluk hidup dapat hidup bebas sesuai porsinya masing-masing jika tidak 

memenuhi itu semua maka akan punah atau mati. Jadi, misalnya pada tumbuhan 

atau hewan yang langka harus dijaga dan dilestarikan akan memperbarui 

keturunan yang bagus dan tidak punah. Hal ini masih banyak yang bisa dilakukan 

manusia ataupun hewan lainnya yang akan memperbarui keturunannya seperti 

dijelaskan pada uraian materi pada gen-gen yang bisa mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada pemahaman konsep secara 

tekstual.  

4. Pengembangan Nilai Praktis (Psikomotorik) 

Kerapkali pendidik dan peserta didik luput mendiskusikan apa manfaat 

praktis yang bisa dipetik dari belajar evolusi Itulah yang mengakibatkan belajar 

tentang evolusi menjadi pembelajaran yang bermanfaat, sebaliknya justru diisi 
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dengan aktivitas menghafal konsep teori. Kegiatan belajar seperti itu tak 

terlewatkan yang menyebabkan kebosanan peserta didik. 

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengeksplorasi lebih jauh 

kompetensi dasar psikomotorik untuk menggali manfaat praktis belajar evolusi. 

“Mengevaluasi pemahaman diri tentang berbagai pandangan mengenai  evolusi 

makhluk hidup dan menciptakan gagasan baru tentang kemungkinan-

kemungkinan teori evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. 

Berdasarkan kompetensi tersebut, salah satu keterampilan nyata yang dapat 

dikembangkan dari belajar membuat gambar tentang pandangan mengenai  

evolusi makhluk hidup. 

D. Pembelajaran Evolusi dengan Model Inkuiri 

Sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran konsep evolusi dengan 

model pembelajaran inkuiri, langkah awal yang hendaknya dilakukan ialah 

melakukan analisis kurikulum (Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Merumuskan  

Tujuan, dan Merumuskan Indikator). Dalam mermuskan Tujuan Pembelajaran 

pendidik mesti memperhatikan beberapa prinsip yakni tujuan harus suitable: 

sesuai dengan visi dan misi pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar; 

fleksibel: layak dicapai sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, 

fleksibel yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan perubahan lingkungan; 

motivating yaitu menarik dan menantang tidak terlalu sulit dan terlalu mudah dan 

understandable yaitu dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dan 

measurable (dapat diukur). Tujuan pembelajaran idealnya memenuhi empat unsur 

yang dikenal dengan istilah ABCD: Audience (peserta didik); Behaviour 

(kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran); Condition 

(aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran); Degree (tingkatan atau perilaku 

yang diharapkan).   

Terkait perumusan indikator pembelajaran, pendidik hendaknya berpegang 

pada upaya mengoperasionalkan tujuan pembelajaran agar dapat diukur dan 

diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian Kompetensi Dasar yang telah 

menjadi acuan untuk penilaian. Perlu dipahami, indikator pencapaian kompetensi 

(IPK) adalah penanda pencapaian KD yang diindikasikan melalui perubahan 

perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator pembelajaran disesuaikan 
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dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, jenjang satuan pendidikan, 

potensi daerah, serta dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur.  

 Pengembangan Indikator Pencapaian Kompetensi memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Menentukan jenjang proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik 

untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD.  

2. Merumuskan IPK menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang bisa 

diukur. 

3. Merumuskan indikator dalam kalimat yang simpel, jelas, mudah dipahami, 

dan tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 

4. Indikator dirumuskan dengan hanya mengandung satu tindakan atau perilaku. 

5. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta 

didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan/daerah.  

6. Menetapkan dengan teliti indikator kunci, indikator pendukung/prasyarat, dan 

indikator pengayaan.  
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Kompetensi inti Kompetensi dasar Indikator Tujuan 

1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 

1.1 Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan tentang  

struktur dan fungsi DNA, gen dan 

kromosom dalam pembentukan dan 

pewarisan sifat serta pengaturan 

proses pada mahluk hidup. 

1. Menunjukkan rasa syukur 

terhadap tuhan YME sebagai 

tuhan yang maha memberi 

keteraturan dengan 

mengucapkan lafal “al-

muhaimin”yang maha pengatur.  

2. Menunjukkan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan menjaga dan 

melestarikan ciptaan-Nya.  

1. Peserta didik mampu 

menumbuhkan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan mengucapkan lafal “ 

Al-Muhaimin” yang artinya 

yang maha pengatur. 

2. Peserta didik mampu 

menunjukkan rasa syukur 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dengan menjaga dan 

melestarikan ciptaan-Nya.  

2. Menghayati  dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung  

jawab, peduli (gotong royong, 

damai) santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, 

jujur terhadap data dan fakta, 

disiplin, tanggung jawab, dan 

peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, peduli 

lingkungan,  gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, 

berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif  

dalam setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam 

kelas/laboratorium maupun di 

luar kelas/laboratorium. 

1. Menunjukkan sikap ilmiah 

dalam berdiskusi. 

2. Tidak menyela peserta didik 

lain yang sedang berpendapat. 

3. Tidak menggunakan kata-kata 

kasar saat berdidkusi. 

4. Tidak membully ketika 

menyangkal pendapat peserta 

didik lain. 

5. Mengajukan pertanyaan 

mengenai paruh burung dan 

penyebabnya 

 

 

1. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap ilmiah dalam berdiskusi  

2. Peserta didik dapat menunjukkan 

sikap santun saat mendiskusikan  

evolusi makhluk hidup  

3. Peserta didik  dapat 

menunjukkan sikap  kerja sama 

dalam  pembentukan dan 

pewarisan sifat. 

4. Peserta didik dapat Mampu 

memahami  paruh burung dan 

penyebabnya. 
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Kompetensi inti Kompetensi dasar Indikator Tujuan 

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusian , 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradapan terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

3.9 Menganalisis tentang teori 

evolusi dan seleksi alam dengan 

pandangan baru mengenai 

pembentukan spesies baru di 

bumi berdasarkan studi literature. 

 

1. menjelaskan pengertian evolusi 

(asal-usul kehidupan) 

2. menjelaskan teori evolusi 

menurut para ahli. 

3. Membandingkan spesies yang 

lama dengan spesies yang baru 

di bumi pada materi evolusi. 

4. Menyimpulkan teori evolusi 

dan seleksi alam. 

1. Peserta didik dapat memahami 

dan menjelaskan pengertian 

evolusi (asal-usul kehidupan) 

2.  Peserta didik dapat 

menjelaskan teori evolusi 

menurut para ahli. 

3. Peserta didik dapat 

membandingkan spesies yang 

lama dengan spesies yang baru 

di bumi pada materi evolusi.  

4. Peserta didik dapat 

Menyimpulkan teori evolusi 

dan seleksi alam.    

4. Mengolah, menalar, menyaji dan 

mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak yang terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri serta bertindak  secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode kaidah 

keilmuan. 

4.9 Mengevaluasi pemahaman diri 

tentang berbagai pandangan 

mengenai  evolusi makhluk hidup 

dan menciptakan gagasan baru 

tentang kemungkinan-

kemungkinan teori evolusi 

berdasarkan pemahaman yang 

dimilikinya.  

 

1. Membuat gambar tentang 

pandangan mengenai  evolusi 

makhluk hidup. 

2. Menemukan teori evolusi 

makhluk hidup pada zaman 

sekarang ini.  

3. Menampilkan ppt pada 

pembelajaran evolusi di kelas. 

4. Menghubungkan evolusi 

makhluk hidup pada zaman 

dahulu dengan evolusi sekarang. 

1. Peserta didik dapat Membuat 

gambar tentang pandangan 

mengenai  evolusi makhluk 

hidup. 

2. Peserta didik dapat Menemukan 

teori evolusi makhluk hidup 

pada zaman sekarang ini.  

3. Peserta didik dapat 

menghubungkan evolusi pada 

zaman dahulu dengan evolusi 

sekarang ini.  
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Aktivitas pembelajaran pokok untuk menguasai konsep evolusi yang 

didasarkan pada analisis kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan langkah-

langkah model pembelajaran inkuiri seperti di bawah ini. 

1. Identifikasi Masalah 

Agar peserta didik mampu mengidentifikasi masalah terkait evolusi, 

pendidik hendaknya mengajukan suatu permasalahan yang dapat menstimulus 

nalar mereka. Bentuk penyajian masalah bisa beraneka ragam. Yang prinsip, 

masalah tersebut kontekstual, menarik, dan dapat membangkitkan rasa ingin tahu 

peserta didik. Di bawah ini disajikan contoh masalah berupa wacana tentang 

evolusi. 

“Suatu ketika Ani mengamati proses metamorfosis pada kupu-kupu. Semula, 

kupu-kupu tersebut berasal dari seekor ulat, kemudian menjadi kepompong, 

hingga akhirnya menjadi kupu-kupu. Ani mencermati dengan teliti tiap-tiap fase 

perubahan itu, sampai suatu ketika ia menerangkan kepada Yudo bahwa 

perubahan-perubahan itu merupakan salah satu contoh dari evolusi. Tentu saja 

Yudo segera membantah penjelasan Ani. Yudo kemudian menunjukkan gambar 

kepada Ani berupa perbandingan evolusi manusia dan kera sebagai suatu 

penjelasan yang sahih tentang evolusi.” 

 

2. Merumuskan Masalah/Pertanyaan 

Pada fase ini peserta didik dapat dibimbing untuk merumuskan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul di benak mereka setelah membaca atau mendengar 

pembacaan narasi yang dasajikan sebelumnya. “Setelah menyimak wacana di atas, 

coba utarakan (menuliskan) pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benakmu!” 

Sebagai catatan, ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan bebas seperti ini, ada kemungkinan jumlah pertanyaan peserta didik 

akan melimpah dan bervariasi. Ini merupakan berkah yang bisa dimanfaatkan 

untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Keberhasilan pendidik 

dalam mendeteksi pengetahuan awal peserta didik sangat menolong untuk 

menentukan dari mana dan akan ke mana materi diajarkan. 

Dan, hal lain yang tak kalah penting untuk diingat, pada tahap ini bukan 

pendidik yang mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, sebaliknya peserta 

didiklah yang dibimbing untuk mengungkapkan pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut penting sebagai starting point proses pembelajaran. 
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Kekeliruan cukup fatal yang selama ini kerap terjadi, di fase ini justru pendidik 

yang bertanya kepada peserta didik.  

Kemudian, saat guru dihadapkan pada aneka ragam pertanyaan peserta 

didik, maka perlu dilakukan klasifikasi. Pendidik perlu menyeleksi pertanyaan 

yang sama dan pertanyaan berbeda secara berurutan. Semua pertanyaan 

dikelompokkan hingga menjadi daftar pertanyaan yang tertata rapi. Sebelum 

beranjak ke aktivitas selanjutnya, pendidik perlu menimbang kembali kesesuaian 

pertanyaan yang diajukan siswa dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Jika ada 

gap antara kedua unsur tersebut di sinilah guru harus melengkapi pertanyaan-

pertanyaan yang dipandang penting untuk diajukan. Berikut ini beberapa contoh 

pertanyaan pokok yang mungkin diajukan peserta didik ketika belajar evolusi: 

Apakah yang dimaksud evolusi? Seperti apa proses terjadinya evolusi? Apa saja 

bukti-bukti evolusi? Bagaimana evolusi menurut pandangan agama? Dll. 

3. Merumuskan Hipotesis 

Pada fase ini peserta didik dibimbing memfokuskan rumusan masalah yamg 

telah dibuat dengan cara membatasi rumusan masalah agar lebih terarah sesuai 

dengan tujuan dan indikator pembelajaran.  

4. Mengadakan Penyelidikan/Eksperimen 

Berbekal rumusan masalah dan hipotesis, aktivitas belajar pada fase ini 

berupa kegiatan penyelidikan untuk mengkonfirmasi kebenaran hipotesis yang 

telah disusun. Penyelidikan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur untuk 

menemukan intisari materi evolusi. Selanjutnya, peserta didik dibimbing 

mendiskusikan hasil kajiannya dengan sesama peserta didik. 

5. Menarik kesimpulan 

Sebagai penguatan peguasaan konsep evolusi yang telah dipelajari, maka 

penarikan kesimpulan/generalisasi merupakan aktivitas penting dalam 

pembelajaran. Penarikan kesimpulan bisa dipahami sebagai pegungkapan intisari 

dari proses pembelajaran. Kesimpulan dalam pembelajaran ini berguna untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami keseluruhan isi pembelajaran. 

Penarikan kesimpulan juga bermanfaat untuk memastikan peserta didik memiliki 

pandangan yang sama dan utuh terhadap suatu konsep pasca pembelajaran 

berlangsung.  
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E. Bahan Diskusi 

1. Buatlah suatu deskripsi yang menggambarkan pemahaman Anda tentang 

konsep Evolusi! 

2. Suatu ketika Joko dan Harto berdebat. Joko meyakini bahwa proses evolusi 

pada manusia itu benar adanya, dan terbukti secara ilmiah. Pendapat Harto 

beda. Menurut Harto teori evolusi sangat bertentangan dengan kebenaran 

versi Tuhan. Bagaimana sikap Anda terhadap perdebatan Joko vs Harto 

tersebut? 

3. Setelah mengkaji tentang konsep evolusi, coba ungkapkan nilai-nilai spiritual, 

sosial, intelektual, dan praktis yang dapat Anda petik! 

4. Susan merupakan seorang pelajar yang gemar mengkaji tentang teori-teori 

evolusi. Dia hingga kini sangat meyakini bahwa bumi ini berbentuk datar, 

alih-alih bulat. Jika suatu saat Anda berjumpa dengan Susan, apa yang akan 

Anda sampaikan kepada Susan terkait keyakinanya tersebut? 
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BAB X 

SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBELAJARAN SISTEM EKSKRESI 

 

 

A. Pengantar 

 Pernahkah Anda berkeringat? Pernahkah Anda mengamati saat buang air 

kecil tiap hari? Hal-hal semacam itu sesungguhnya, terjadi pada diri kita yang 

merupakan kerja dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada manusia merupakan 

salah satu konsep yang dipelajari di kelas XI SMA. Uraian BAB ini mengajak 

peserta didik menjelajahi sistem ekrskresi manusia agar memiliki wawasan 

pemahaman tentang organ sistem ekresi manusia, fungsi organ tersebut, kelainan 

pada sistem ekskresi manusia dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan 

sistem ekskresi. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan kesadaran peserta 

didik agar senantiasa memelihara kesehatan diri dari potensi penyakit pada sistem 

ekskresi manusia. Berdasarkan tujuan pembelajaran umum tersebut dapat 

dijabarkan tujuan pembelajaran khusus dalam mempelajari masalah virus 

sebagaimana disajikan di bawah ini. 

1. Peserta didik dapat menunjukkan sikap kagum setelah mengamati keteraturan 

dan kompleksitas pada proses sistem ekskresi manusia. (Sikap spiritual) 

2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai keteraturan ciptaan Tuhan 

tentang proses sistem ekskresi  manusia melalui kegiatan percobaan. (Sikap 

spiritual) 

3. Peserta didik dapat menunjukan perilaku menjaga keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan pada proses sistem ekskresi manusia. (Sikap 

spiritual) 

4. Peserta didik  menunjukkan sikap rasa ingin tahu yang tinggi (bertanya) ketika 

berdiskusi tentang gangguan  fungsi yang mungkin terjadi pada sistem 

ekskresi manusia. (Sikap sosial) 

5. Peserta didik dapat menunjukkan sifat teliti ketika mengamati struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi manusia. (Sikap sosial) 

6. Peserta didik dapat  menunjukkan sikap gotong royong dan tangguang jawab 

dalam melakukan pengamatan tentang sistem sekskresi manusia. (Sikap 

sosial) 
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7. Peserta didik dapat   mengubah  sikap untuk  peduli terhadap keselamatan diri 

dan lingkungan ketika melakukan percobaan  sistem ekskresi manusia di 

laboratorium. (Sikap sosial) 

8. Peserta didk mampu  menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem ekskresi manusia melalui kegiatan pengamatan. 

(Kognitif) 

9. Peserta didik mampu menganalisis teknologi yang berkaitan dengan 

penanggulangan  kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi manusia 

melalui kegiatan studi literatur. (Kognitif) 

10. Peserta ddik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun organ pada sistem 

ekskresi manusia dengan bioproses melalui kegiatan percobaan. (Kognitif) 

11. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis data tentang permasalahan 

gangguan fungsi pada ginjal melalui kegiatan percobaan. (Psikomotorik) 

12. Peserta didik dapat menunjukkan  hasil analisis data tentang fungsi organ yang 

menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi manusia  melalui kegiatan 

presentasi. (Psikomotorik) 

B. Uraian Materi Sistem Ekskresi Manusia 

1. Gambaran Umum tentang Sistem Ekskresi Manusia 

 Sistem Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang 

sudah terakumulasi dalam tubuh agar kesetimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem 

ekskresi merupakan hal yang pokok dalam homeostasis karena sistem ekskresi 

tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap 

ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu 

sesuai kebutuhan. 

 Sistem ekresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan 

zat-zat yang sudah tidak diperlukan (zat sisa) ataupun zat-zat yang 

membahayakan bagi tubuh dalam bentuk larutan. Ekresi terutama berkaitan 

dengan pengeluaran-pengeluaran senyawa-senyawa nitrogen. Selama proses 

pencernaan makanan, protein dicernakan menjadi asam amino dan diabsorpsi oleh 

darah, kemudian diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk membentuk protein-protein 

baru. Mamalia memiliki sepasang ginjal yang terletak dibagian pinggang (lumbar) 

dibawah peritonium. Urine yang dihasilkan oleh ginjal akan mengalir melewati 
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saluran ureter menuju kantung kemih yang terletak midventral dibawah rektum. 

Dinding kantung kemih akan berkontraksi secara volunter mendorong urine 

keluar melalui uretra. 

Makhluk hidup menghasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan. Zat ini 

dapat menjadi racun jika tidak dikeluarkan oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa 

dari tubuh antara lain sekresi, ekresi, dan defekasi. Sekresi merupakan suatu 

proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan oleh sel-sel atau jaringan. Ekskresi 

merupakan proses pengeluaran zat siasa metabolisme dari tubuh yang sudah tidak 

dapat digunakan lagi seperti pengeluaran urine, keringat, dan CO2 dari tubuh. 

Defekasi merupakan prses pengeluaran feses dari tubuh. Alat ekskresi manusia 

adalah paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. 

Setiap hari tubuh kita menghasilkan kotoran dan zat-zat sisa dari berbagai 

proses tubuh. Agar tubuh kita tetap sehat dan terbebas dari penyakit, maka 

kotoran dan zat-zat sisa dalam tubuh kita harus dibuang melalui alat-alat ekskresi. 

Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang 

sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sedangkan kebalikan dari sistem ini adalah 

sistem sekresi yaitu proses pengeluaran zat-zat yang berguna bagi tubuh. Alat-alat 

ekskresi manusia berupa ginjal, kulit, hati, paru-paru dan colon. Hasil sistem 

ekskresi dapat dibedakan menjadi : zat cair yaitu berupa keringat, urine dan cairan 

empedu, zat padat yaitu berupa feses, gas berupa CO2 dan Uap air berupa H2O. 

2. Mengenal Unit-Unit Sistem Ekskresi 

Pada system ekskresi manusia, sisa-sisa metabolisme diserap dari darah, 

kemudian diproses dan akhirnya dikeluarkan lewat alat-alat ekskresi. Berikut akan 

di jelaskan alat-alat ekskresi manusia, antara lain; 

a. kulit 

 

Gambar 10.1. Struktur Kulit 

http://gurungeblog.files.wordpress.com/2008/11/kulit.jpg
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Seluruh permukaan tubuh terbungkus oleh lapisan tipis yang sering kita 

sebut kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena 

berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar dan berhubungan langsung 

dengan lingkungan sekitar. 

1) Susunan Kulit 

 Kulit tersusun atas tiga lapisan, yaitu epidermis (lapisan luar/kulit ari), 

dermis (lapisan dalam/kulit jangat). Dan hipodermis (jaringan ikat bawah kulit). 

 

 

 

 

Gambar 10.2. Lapisan Kulit 

a) Epidermis 

 Lapisan epidermis terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum. stratum 

granulosum, dan stratum germinativum. Stratum korneum tersusun dari sel-sel 

mati dan selalu mengelupas. Stratum lusidum tersusun atas sel-sel yang tidak 

berinti dan berfungsi mengganti stratum korneum. Stratum granulosum tersusun 

atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin. Stratum germinativum 

tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. 

(1) Stratum korneum, merupakan lapisan zat tanduk, mati dan selalu mengelupas. 

(2) Stratum lusidium, merupakan lapisan zat tanduk 

(3) Stratum granulosum, mengandung pigmen 

(4) Stratum germonativum, selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar 

b) Dermis 

 Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, 

pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang terdapat dalam lapisan ini 

adalah kelenjar keringat (glandula sudorifera) dan kelenjar minyak (glandula 

sebasea). Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut 

berbagai macam garam. terutama garam dapur. Keringat dialirkan melalui saluran 
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kelenjar keringat dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui poripori. Di dalam 

kantong rambut terdapat akar rambut dan batang rambut. Kelenjar minyak 

berfungsi menghasilkan minyak yang berfungsi meminyaki rambut agar tidak 

kering. Rambut dapat tumbuh terus karena mendapat sari-sari makanan pembuluh 

kapiler di bawah kantong rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot penegak 

rambut. 

(1) Akar rambut 

(2) Pembuluh darah 

(3) Syaraf 

(4) Kelenjar minyak (glandula sebasea) 

(5) Kelenjar keringat (glandula sudorifera) 

(6) Lapisan lemak, terdapat di bawah dermis yang berfungsi melindungi tubuh 

dari pengaruh suhu luar 

c) Hipodermis 

 Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung 

lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap 

benturan, dan menahan panas tubuh. 

2) Fungsi Kulit 

 Sebagai alat ekskresi. kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Fungsi kulit 

yang lain, antara lain melindungi tubuh terhadap gesekan, kuman, penyinaran, 

panas. dan zat kimia; mengatur suhu tubuh; menerima rangsang dari luar: serta 

mengurangi kehilangan air. Kelenjar keringat menyerap air dan garam, terutama 

garam dapur dan darah di pembuluh kapiler. Keringat yang dikeluarkan melalui 

pori-pori di permukaan kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh 

menjadi tetap. Pada keadaan normal. keringat akan keluar dari tubuh sebanyak 

sekitar 50 mL setiap jam. Beberapa faktor yang dapat memacu pengeluaran 

keringat. antara lain peningkatan aktivitas tubuh. peningkatan suhu lingkungan, 

dan goncangan emosi. Emosi akan merangsang saraf simpatis untuk memperkecil 

pengeluaran keringat dengan cara mempersempit pembuluh darah. Pengeluaran 

keringat yang berlebihan, misalnya karena terik matahari atau kegiatan tubuh yang 

berlebihan, dapat menyebabkan terjadi lapar garam. Kekurangan kadar garam 

darah dapat mengakibatkan kekejangan dan pingsan. 
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b.  Paru –paru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.3. Struktur Paru-Paru 

 Paru-paru manusia berjumlah dua atau sepasang. Pada dasarnya fungsi 

utama paru-paru adalah sebagai alat pernapasan, namun peranan tersebut juga erat 

hubungannya dengan sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan CO2 dan air yang 

merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah 

akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. 

Proses ini dapat berjalan dengan baik karena dibuang dengan difusi di alveolus. 

Proses ini dapat berjalan dengan baik karena pada alveolus banyak bermuara 

kapiler yang memiliki selapis sel. 

1) Fungsi Paru-paru 

 Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia 

karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam Sistem Ekskresi, paru-

paru berfungsi untuk mengeluarkan karbondioksida (CO2) dan uap air (H2O). 

 Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan 

karbondioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap 

karbondioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. 

Di paru-paru karbondioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-

paru melalui hidung. 

 Penguraian karbohidrat (glukosa) dan lemak kecuali menghasilkan energi 

akan menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan lewat 

paru-paru. Seseorang yang berada dalam daerah dingin waktu ekspirasi akan 
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tampak menghembuskan uap. Uap tersebut sebenarnya merupakan karbondioksisa 

dan uap air yang dikeluarkan saat terjadi pernafasan. 

c. Hati 

 

Gambar 10.4. Hati 

 Hati merupakan “kelenjar” terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. 

Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Berwarna merah tua dengan 

berat mencapai 2 kilogram pada orang dewasa. Hati terbagi menjadi dua lobus, 

kanan dan kiri. Hati mendapat suplai darah dari pembuluh nadi (arteri hepatica) 

dan pembuluh gerbang (vena porta) dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati 

(capsula hepatica). Hati terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan 

selaput jaringan ikat (capsula glison). Hati juga terdapat sel-sel perombak sel 

darah merah yan gtelah tua disebut histiosit. 

 Sebagai alat eksresi hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan 

jernih kehijauan, di dalamnya mengandung zat warna empedu (bilirubin), garam 

empedu, kolesterol dan juga bacteri serta obat-obatan. Zat warna empedu 

terbentuk dari rombakan eritrosit yang telah tua atau rusak akan ditangkap 

histiosit selanjutnya dirombak dan haeglobinnya dilepas. Zat racun yang masuk ke 

dalam tubuh akan disaring terlebih dahulu di hati sebelum beredar ke seluruh 

tubuh. Hati menyerap zat racun seperti obat-obatan dan alkohol dari sistem 

peredaran darah. Hati mengeluarkan zat racun tersebut bersama dengan getah 

empedu. 

1) Fungsi Hati 

 Secara fisiologis, fungsi utama dari hati adalah: 

a) Membantu dalam metabolisme karbohidrat 

http://gurungeblog.files.wordpress.com/2008/11/hati.jpg
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Fungsi hati menjadi penting, karena hati mampu mengontrol kadar gula 

dalam darah. Misalnya, pada saat kadar gula dalam darah tinggi, maka hati dapat 

mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam 

hati (Glikogenesis), lalu pada saat kadar gula darah menurun, maka cadangan 

glikogen  di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepakan ke 

dalam darah (glukoneogenesis) hingga pada akhirnya kadar gula darah 

dipertahankan untuk tetap normal. Hati juga dapat membantu pemecahan fruktosa 

dan galaktosa menjadi glukosa dan serta glukosa menjadi lemak. 

b) Membantu metabolisme lemak 

Membantu proses Beta oksidasi, dimana hati mampu menghasilkan asam 

lemak dari Asetil Koenzim A. mengubah kelebihan Asetil Koenzim A menjadi 

badan keton (Ketogenesis). Mensintesa lipoprotein-lipoprotein saat transport 

asam-asam lemak dan kolesterol dari dan ke dalam sel, mensintesa kolesterol dan 

fosfolipid juga menghancurkan kolesterol menjadi garam empedu, serta 

menyimpan lemak. 

c) Membantu metabolisme Protein 

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah dalam deaminasi (mengubah 

gugus amino, NH2) asam-asam amino agar dapat digunakan sebagai energi atau 

diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Mengubah amoniak (NH3) yang 

merupakan substansi beracun menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin 

(ammonia dihasilkan saat deaminase dan oleh bakteri-bakteri dalam usus), sintesis 

dari hampir seluruh protein plasma, seperti a dan b globulin, albumin, fibrinogen, 

dan protombin (bersama-sama dengan sel tiang, hati juga membentuk heparin) 

dan transaminasi transfer kelompok amino dari asam amino ke substansi (a-keto 

acid) dan senyawa lain. 

d) Menetralisir obat-obatan dan hormon 

Hati dapat berfungsi sebagai penetralisir racun, yakni pada obat-obatan 

seperti penisilin, ampisilin, erythromisin, dan sulfonamide juga dapat mengubah 

sifat-sifat kimia atau mengeluarkan hormon steroid, seperti aldosteron dan 

estrogen serta tiroksin. 
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e) Mensekresikan cairan empedu 

Bilirubin, yang berasal dari heme pada saat perombakan sel darah merah, 

diserap oleh hati dari darah dan dikeluarkan ke empedu. Sebagian besar dari 

bilirubin di cairan empedu di metabolisme di usus oleh bakteri-bakteri dan 

dikeluarkan di feses. 

Dalam proses konjugasi yang berlangsung di dalam retikulum endoplasma 

sel hati tersebut, mekanisme yang terjadi adalah melekatnya asam glukuronat 

(secara enzimatik) kepada salah satu atau kedua gugus asam propionat dari 

bilirubin. Hasil konjugasi (yang kita sebut sebagai bilirubin terkonjugasi) ini, 

sebagian besar berada dalam bentuk diglukuronida (80%), dan sebagian kecil 

dalam bentuk monoglukuronida. 

Penempelan gugus glukuronida pada gugus propionat terjadi melalui suatu 

ikatan ester, sehingga proses yang terjadi disebut proses esterifikasi. Proses 

esterifikasi tersebut dikatalisasi oleh suatu enzim yang disebut bilirubin uridin-

difosfat glukuronil transferase (lazimnya disebut enzim glukuronil transferase 

saja), yang berlokasi di retikulum endoplasmik sel hati. 

Akibat konjugasi tersebut, terjadi perubahan sifat bilirubin. Perbedaan yang 

paling mencolok antara bilirubin terkonjugasi dan tidak terkonjugasi adalah sifat 

kelarutannya dalam air dan lemak. Bilirubin tidak terkonjugasi bersifat tidak larut 

dalam air, tapi mempunyai afinitas tinggi terhadap lemak. Karena sifat inilah, 

bilirubin tak terkonjugasi tidak akan diekskresikan ke urin. Sifat yang sebaliknya 

terdapat pada bilirubin terkonjugasi. 

Karena kelarutannya yang tinggi pada lemak, bilirubin tidak terkonjugasi 

dapat larut di dalam lapisan lemak dari membran sel. Peningkatan dari bilirubin 

tidak terkonjugasi dapat menimbulkan efek yang sangat tidak kita inginkan, 

berupa kerusakan jaringan otak. Hal ini terjadi karena otak merupakan jaringan 

yang banyak mengandung lemak. 

a) Mensintesis garam-garam empedu 

Garam-garam empedu digunakan oleh usus kecil untuk mengemulsi dan 

menyerap lemak, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. 
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b) Sebagai tempat penyimpanan 

Selain glikogen, hati juga digunakan sebagai tempat menyimpan vitamin (A, 

B12, D, E, K) serta mineral (Fe dan Co). Sel-sel hati terdiri dari sebuah protein 

yang disebut apoferritin yang bergabung dengan Fe membentuk Ferritin sehingga 

Fe dapat disimpan di hati. Fe juga dapat dilepaskan jika kadarnya didarah turun. 

c) Sebagai fagosit 

Sel-sel Kupffer’s dari hati mampu memakan sel darah merah dan putih yang 

rusak serta bakteri. 

d) Mengaktifkan vitamin D 

Hati dan ginjal dapat berpartisipasi dalam mengaktifkan vitamin D. 

e) Menghasilkan kolesterol tubuh 

Hati menghasilkan sekitar separuh kolesterol tubuh, sisanya berasal dari 

makanan. Sekitar 80% kolesterol yang dibuat di hati digunakan untuk membuat 

empedu. Kolesterol merupakan bagian penting dari setiap selaput sel dan 

diperlukan untuk membuat hormon-hormon tertentu (termasuk hormon estrogen, 

testosteron dan hormonadrenal). 

2) Proses Pembentukan Empedu 

 Empedu sebagian besar adalah hasil dari excretory dan sebagian adalah 

sekresi dari pencernaan. Garam-garam empedu termasuk ke dalam kelompok 

garam natrium dan kalium dari asam empedu yang berkonjugasi dengan glisin 

atau taurin suatu derifat atau turunan dari sistin, mempunyai peranan sebagai 

pengemulsi, penghancuran dari molekul-molekul besar lemak menjadi suspensi 

dari lemak dengan diameter ± 1 mm dan absorpsi dari lemak, tergantung dari 

sistem pencernaannya. Terutama setelah garam-garam empedu bergabung dengan 

lemak dan membentuk Micelles (agergat dari asam lemak, kolesterol dan 

monogliserida), kompleks yang larut dalam air sehingga lemak dapat lebih mudah 

terserap dalam sistem pencernaan (efek hidrotrofik). Ukuran lemak yang sangat 

kecil sehingga mempunyai luas permukaan yang lebar sehingga kerja enzim lipase 

dari pankreas yang penting dalam pencernaan lemak dapat berjalan dengan baik. 

Kolesterol larut dalam empedu karena adanya garam-garam empedu dan lesitin. 
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Gambar 10.5. Bagian-Bagian Kandung Empedu 

 Zat-zat yang dibentuk dalam empedu antara lain adalah: Bilirubin, yang 

juga dikenal sebagai pigmen empedu, merupakan hasil dari metabolisme hem. 

Hem, yang merupakan bagian nonprotein dari hemoglobin, akan mengalami 

perubahan lagi menjadi biliverdin, lalu bilirubin. Keseluruhan proses perubahan 

ini berlangsung di hati. Sekitar 70-80% bilirubin diperoleh dari pemecahan hem 

yang berasal dari hemoglobin ini, dan 20-25% berasal dari protein hem lain 

seperti mioglobin, sitokrom (yang mengandung hem) dan katalase. Sebagian kecil 

diperoleh dari penghancuran sel eritroid muda (akibat eritropoesis yang tidak 

efektif).  

 Dalam metabolismenya, struktur bilirubin yang dihasilkan dari perubahan-

perubahan hemoglobin itu bersifat tidak larut dalam air, tetapi sangat larut dalam 

lemak. Karena sifat tidak larut dalam air ini, maka di dalam plasma darah, 

bilirubin harus diangkut dengan bantuan suatu pembawa (karier), dan karier 

fisiologis tersebut adalah albumin serum. Bilirubin dalam bentuk ikatan bilirubin-

albumin akan beredar di dalam sirkulasi darah, untuk kemudian masuk ke dalam 

sel hati. Pada permukaan sinusoid hati, bilirubin tidak terkonjugasi akan 

melepaskan diri dari ikatannya dengan albumin, dan masuk melalui membran sel 

hati dengan cara difusi (facilitated diffusion). Di dalam sel hati (hepatosit), 

bilirubin diikat oleh 2 protein intraseluler utama dalam sitoplasma, protein 
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sitosolik Y (misalnya, ligandin atau glutathione S-transferase B) dan protein 

sitosolik z (dikenal juga sebagai fatty acid–binding protein [FABP]). 

 Agar bilirubin dapat diekskresikan ke dalam empedu (untuk kemudian 

dikeluarkan ke usus), terlebih dulu ia harus dibuat dapat larut dalam air. Untuk 

mencapai maksud tersebut, maka di dalam sel parenkim hati, sebagian besar 

bilirubin akan dikonjugasikan dengan asam glukuronat.Dua asam empedu utama 

(primer) yang dibentuk dalam hati adalah asam kolat dan asam kenodeoksikolat. 

Dalam usus besar, bakteri mengubah asam kenodoeksikolat dan asam deoksikolat 

menjadi asam litokolat. Karena asam deoksikolat dan asam litokolat di bentuk 

oleh kerja bakteri, asam deoksikolat dan asam litokolat dinamakan asam empedu 

sekunder. Konjugasi asam-asam terjadi dalam empedu dan konjugatnya, misalnya 

asam glikokolat dan asam taurokolat membentuk garam natrium dan garam 

kalium dalam empedu hati yang bersifat alkali. 

3) Proses Sekresi Empedu 

 Empedu mengandung beberapa komponen diantaranya yaitu garam empedu, 

figmen empedu, elektroloit, kolesterol dan lemak. Namun yang akan di bahas 

terkait dengan eksekresi getah empedu yaitu garam empedu dan pigmen hati 

terutama bilirubin. 

4) Garam Empedu 

 Sebelum makan, garam-garam empedu menumpuk di dalam kandung 

empedu dan hanya sedikit empedu yang mengalir dari hati. Makanan di dalam 

duodenum memicu serangkaian sinyal hormonal dan sinyal saraf sehingga 

kandung empedu berkontraksi. Sebagai akibatnya, empedu mengalir ke dalam 

duodenum dan bercampur dengan makanan.Garam empedu meningkatkan 

kelarutan kolesterol, lemak dan vitamin yang larut dalam lemak untuk membantu 

proses penyerapan. Garam empedu merangsang pelepasan air oleh usus besar 

untuk membantu menggerakkan isinya. 

 Garam empedu kembali diserap ke dalam usus halus, disuling oleh hati dan 

dialirkan kembali ke dalam empedu. Sirkulasi ini dikenal sebagai Sirkulasi 

enterohepatik. Jumlah rata-rata sekresi empedu tergantung oleh berbagai faktor. 

Rangsangan dari vagal dapat meningkatkan produksi empedu hingga dua kali 

lipat lebih banyak. Hormon sekretin yang merangsang sintesis dari cairan 
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pankreas yang kaya akan Na-bikarbonat, juga merangsang sekresi empedu. Ketika 

aliran darah yang melalui hati meningkat, maka sekresi dari empedu juga akan 

meningkat. Keberadaan jumlah garam empedu yang tinggi di darah juga akan 

meningkatkan sekresi empedu. 

 Bila makanan masuk ke mulut, resistensi katup Oddi menurun. Asam lemak 

dalam duodenum mengeluarkan hormon kolesistokinin (CCK), yang 

menyebabkan kandung empedu berkontraksi. Asam hasil pencernaan protein dan 

Ca
2+

 juga merangsang sekresi CCK. Zat-zat yang menyebabkan kontraksi 

kandung empedu dinamakan kolagogue. Pembentukan empedu ditambah dengan 

rangsangan nervus vagus oleh hormon sekretin meningkatkan kadar air dan 

HCO3
–
 empedu. Zat-zat yang meningkatkan sekresi dinamakan koleretik. Garam 

empedu sendiri merupakan koleretik fisiologis yang penting. Sebenarnya garam-

garam empedu yang direabsorpsi dari usus menghambat sintesis asam-asam 

empedu yang baru, tetapi garam-garam empedu sendiri disekresi dengan cepat dan 

jelas meningkatkan aliran empedu. 

 Empedu mengalir dari hati melalui duktus hepatikus kiri dan kanan, lalu 

keduanya bergabung membentuk duktus hepatikus utama. Duktus hepatikus 

utama bergabung dengan saluran yang berasal dari kandung empedu (duktus 

sistikus) membentuk saluran empedu utama. Saluran empedu utama masuk ke 

usus bagian atas pada katup oddi, yang terletak beberapa sentimeter dibawah 

lambung. Sekitar separuh empedu dikeluarkan diantara jam-jam makan dan 

dialirkan melalui duktus sistikus ke dalam kandung empedu. sisanya langsung 

mengalir ke dalam saluran empedu utama, menuju ke usus halus. Jika kita makan, 

kandung empedu akan berkontraksi dan mengosongkan empedu ke dalam usus 

untuk membantu pencernaan lemak dan vitamin-vitamin tertentu. 

 Laju aliran dari empedu terjadi paling lambat pada saat puasa, dan sebagian 

besar empedu dialihkan ke kantung empedu (gallbladder) untuk dikonsentratkan. 

Ketika chyme dari makanan yang telah dicerna memasuki usus halus, asam lemak 

dan protein menstimulir sekresi dari sekretin dan kolesistokinin. Hormon-hormon 

ini mempunyai pengaruh yang amat penting pada sekresi eksokrin dari pankreas. 

Hormon-hormon tersebut juga penting untuk sekresi dan aliran empedu. 



249 

 

a) Kolesistokinin : Nama dari hormon ini menggambarkan efeknya terhadap 

sistem empedu. Kolesisto = gallbladder (kandung empedu) dan kinin = 

pergerakan. Rangsangan yang paling berpotensi untuk dapat dilepaskannya 

hormon ini adalah kehadiran lemak di duodenum. Sekali dilepaskan , 

kolesistokinin akan menstimulir kontraksi dari kandung kemih dan saluran 

empedu yang akan mengakibatkan empedu dapat disampaikan ke dalam usus. 

b) Sekretin : Hormon ini disekresikan untuk bertanggung jawab  terhadap asam 

di duodenum. Pengaruhnya pada sistem empedu sangat mirip dengan apa 

yang terjadi di pankreas. Sekretin menstimulir sel-sel saluran empedu untuk 

mensekresikan bikarbonat dan air, yang akan memperbesar volume dari 

empedu dan meningkatkan daya alirnya menuju usus halus 

5) Proses Reabsorpsi Cairan Empedu 

 Proses penyerapan garam empedu kembali diserap ke dalam usus halus, 

disuling oleh hati dan dialirkan kembali ke dalam empedu. Sirkulasi ini dikenal 

sebagai sirkulasi enterohepatik. Seluruh garam empedu di dalam tubuh 

mengalami sirkulasi sebanyak 10-12 kali/hari. Dalam setiap sirkulasi, sejumlah 

kecil garam empedu masuk ke dalam usus besar (kolon). Di dalam kolon, bakteri 

memecah garam empedu menjadi berbagai unsur pokok. Beberapa dari unsur 

pokok ini diserap kembali dan sisanya dibuang bersama tinja. 

 Sekitar separuh empedu ini dikeluarkan diantara jam-jam makan dan 

dialirkan melalui duktus sistikus ke dalam kandung empedu. Sisanya langsung 

mengalir ke dalam saluran empedu utama, menuju ke usus halus. Jika kita makan, 

kandung empedu akan berkontraksi dan mengosongkan empedu ke dalam usus 

untuk membantu pencernaan lemak dan vitamin-vitamin tertentu. 

d. Ginjal 

1)  Strukur ginjal  

 Ginjal atau ren disebut juga buah pinggang karena buahnya seperti biji buah 

kacang merah. Ginjal terletak dikanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam 

rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah, berwarna merah 

keunguan, dan yang kiri terletak agak tinggi dari kanan. 
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 Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan 

lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medulla. Lapisan paling dalam berupa 

rongga ginjal disebut pelvis renalis. 

 Saluran struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap 

nefron terdiri atas badan malpighi yang tersusun dari kapsul bowman, glomerulus 

yang terdapat dibagian korteks, serta tubulus-tubulus yaitu tubulus kontertus 

proksimal, tubulus kontertus distal, tubulus pengumpul dan lengkung henle yang 

terdapat dibagian medulla. Lengkung henle ialah bagian saluran ginjal yang 

melengkung pada daerah medulla dan berhubungan dengan tubulus proksimal 

maupun tubulus didaerah korteks. Pada orang dewasa panjang seluruh tubulus 

kurang lebih 7,5 sampai 15 km. 

 Ginjal dilindungi oleh lemak, dan selain itu terdapat arteri ginjal yang 

menyerupai darah. Ginjal mengendalikan potensial air pada darah yang 

melewatinya. Substansi yang menyebabkan ketidak seimbangan potensial air pada 

darah akan dipisahkan dari darah dan diekskresikan dalam bentuk urine. Contoh : 

sisa nitrogen hasil pemecahan asam amino dan asam nukleat. 

 

 

 

 

 

Gambar 10.6. Struktur ginjal 

 

 Di dalam ginjal terjadi rangkaian proses filtrasi, reabsorbsi, dan augmentasi. 

a) Penyaringan (filtrasi) 

 Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Pada 

glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori (podosit) sehingga 

mempermudah proses penyaringan. Beberapa faktor yang mempermudah proses 

penyaringan adalah tekanan hidrolik dan permeabilitias yang tinggi pada 

glomerulus. Selain penyaringan, di glomelurus terjadi pula pengikatan kembali 
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sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil 

terlarut dalam plasma, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, 

bikarbonat, garam lain, dan urea melewati saringan dan menjadi bagian dari 

endapan. 

 Hasil penyaringan di glomerulus berupa filtrat glomerulus (urin primer) 

yang komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Pada 

filtrat glomerulus masih dapat ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, 

dan garamgaram lainnya. 

b) Penyerapan kembali (Reabsorbsi) 

 Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 

99% filtrat glomerulus akan direabsorbsi secara aktif pada tubulus kontortus 

proksimal dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus kontortus 

distal. Substansi yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino 

dikembalikan ke darah. Sisa sampah kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat 

dikeluarkan dalam urin. Tiap hari tabung ginjal mereabsorbsi lebih dari 178 liter 

air, 1200 g garam, dan 150 g glukosa. Sebagian besar dari zat-zat ini direabsorbsi 

beberapa kali. 

 Setelah terjadi reabsorbsi maka tubulus akan menghasilkan urin seku Zder 

yang komposisinya sangat berbeda dengan urin primer. Pada urin sekunder, zat-

zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-

zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya ureum dari 0,03, 

dalam urin primer dapat mencapai 2% dalam urin sekunder. Meresapnya zat pada 

tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam mino meresap melalui peristiwa 

difusi, sedangkan air melalui peristiwa osn osis. Reabsorbsi air terjadi pada 

tubulus proksimal dan tubulus distal. 

c) Augmentasi 

 Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi 

di tubulus kontortus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 

96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain, misalnya pigmen 

empedu yang berfungsi memberi warm dan bau pada urin. 

 Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan 

oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses 
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urinasi. Eksreksi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam 

darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh.  

 Namun, ada juga beberapa spesies yang menggunakan urin sebagai sarana 

komunikasi olfaktori. Urin disaring di dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju 

kandung kemih, akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. 

 Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme (seperti 

urea), garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin 

berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang 

proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, misal glukosa, diserap 

kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Cairan yang tersisa 

mengandung urea dalam kadar yang tinggi dan berbagai senyawa yang berlebih 

atau berpotensi racun yang akan dibuang keluar tubuh. Materi yang terkandung di 

dalam urin dapat diketahui melalui urinalisis. Urea yang dikandung oleh urin 

dapat menjadi sumber nitrogen yang baik untuk tumbuhan dan dapat digunakan 

untuk mempercepat pembentukan kompos. 

2) Fungsi Ginjal 

(a) Menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh 

(b) Mengeksresikan zat yang jumlahnya berlebihan 

(c) Reabsorbsi (penyerapan kembali) elektrolit tertentu yang dilakukan oleh 

bagian tubulus ginjal 

(d) Menjaga keseimbanganan asam basa dalam tubuh manusia 

(e) Menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-

sel darah merah (SDM) di sumsum tulang 

3) Kelainan pada sistem organ ekskresi 

a) Kelainan/penyakit ginjal 

(1) Gagal ginjal 

 Gagal ginjal adalah kelainan pada ginjal dimanaginjal tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya yaitu menyaring darah. 

(2) Batu ginjal 

 Batu ginjal merupakan kelainan yang cukup sering dialami manusia. Batu 

ginjal berupa endapan garam kalsium yang makin lama makin mengeras dan 

membesar. Penyebab dari penyakit ini antara lain: Urine terlalu pekat, Terlalu 
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banyak mengonsumsi mineral, Terlalu banyak duduk, Kurang minum, Minum air 

yang mengandung kerak dan Sering menahan buang air kecil. 

(3) Hidronefrosis 

 Hidronefrosis adalah membesarnya salah satu ginjal karena urine tidak 

dapat mengalir keluar. Hal itu akibat penyempitan aliran ginjal atau tersumbat 

oleh batu ginjal. 

(4) Diabetes inspidus 

 Gejala penyakit ini adalah mengeluarkan urine terlalu banyak disebabkan 

tidak adanya hormon ADH. 

b) Kelainan pada kulit 

 Beberapa kelainan yang terjadi pada kulit, antara lain sebagai berikut: 

(1) Jerawat 

  Jerawat adalah gangguan kulit pada kelenjar minyak. Hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat, yaitu dengan makan makanan yang 

seimbang, rajin menjaga kebersihan kulit dan diimbangi dengan tidur dan 

olahraga yang cukup. 

(2) Kanker kulit 

 Penyebab kanker kulit adalah kulit mendapat sinar matahari yang 

berlebihan. Biasanya kanker kulit menyerang orang berkulit putih karena warna 

kulit tersebut lebih sensitif terkena sinar matahari. Cara pencegahannya adalah 

dengan menghindari kontak dengan sinar matahari yang terlalu banyak dan 

pemakaian tabir surya secara rutin. 

(3) Biduran 

 Penyebab biduran antara lain udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan 

kimia. Tanda-tanda penyakit ini adalah timbulnya bentol-bentol yang tidak 

beraturan dan terasa gatal. Cara pencegahan penyakit ini, yaitu dengan 

menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi.\ 

(4) Psoriasis 

  Psoriasis disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Gejala 

yang ditimbulkannya adalah kulit kemerahan pada kulit kepala, sikut, punggung, 

dan lutut. Jika terkena penyakit ini harus rutin melakukan pengobatan. 
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(5) Ringworm 

 Sebenarnya ringworm adalah nama sejenis jamur yang menginfeksi kulit. 

Penyakit akibat jamur ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. 

Pencegahan kulit ini dilakukan dengan menjaga agar kulit tetap kering dan tidak 

lembab. 

c) Kelainan pada paru-paru 

 Beberapa kelainan yang terjadi pada paru-paru antara lain sebagai berikut. 

(1) Bronchitis, adalah peradangan pada cabang batang tenggorokan (bronkus). 

(2) Pleuritis, adalah peradangan pada selaput pembukus paru-paru. 

(3) TBC 

 Penyebab penyakit ini adalah bakteri Mycrobacterium tuberculosis. Tanda-

tanda penyakit ini adalah adanya bintil-bintil pada alveolus. Cara pengobatan 

penyakit ini adalah dengan terapi menggunakan vaksin BCG. 

(4) Asma 

 Penyebab penyakit asma adalah alergi terhadap rambut, bulu, debu atau 

tekanan psikologis. Tanda-tanda penyakit ini adalah saluran pernapasan tersumbat 

sehingga penderita mengalami sesak nafas. 

(5) Pneumonia 

 Penyebab penyakit ini adalah bakteri, virus, dan jamur. Tanda-tanda orang 

yang terkena penyakit ini dinding alveolusnya robek sehingga mengurangi daerah 

pertukaran gas. 

e.  Teknologi yang berkaitan dengan kesehatan sistem ekskresi. 

1) Transplantasi Ginjal 

 Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal 

lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantsi 

ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal 

ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien. Tapi kamu tidak bisa sembarangan memilih ginjal untuk 

dicangkok, lho. Ada serangkaian tes yang harus dilewati pasien untuk memastikan 

tubuhnya cocok dengan ginjal dari pendonor. Selain itu, pasien juga dianjurkan 

untuk berhenti merokok, membatasi minuman beralkohol, berolahraga sesuai 
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anjuran dokter, rutin berkonsultasi dengan dokter, dan mengonsumsi obat-obatan 

dan makanan sesuai dengan saran dokter.  

 

2) Cangkok Kulit (Skin Grafting) 

 Cangkok kulit atau skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian 

atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkannya. Kulit 

yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya, kulit 

donor diambil dari paha, pantat, punggung atau perut. Cangkok kulit bertujuan 

untuk penanganan luka bakar yang parah, dengan area luka yang luas. Selain 

untuk menangani berbagai luka badan, cangkok kulit juga bisa digunakan untuk 

operasi plastik atau bedah rekonstruktif.  

3) Hemodialisis 

 

Gambar 10.7. Proses Hemodialisis 

 Hemodialisis ini sering juga disebut dengan istilah cuci darah. Proses cuci 

darah ini sendiri bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa 

metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Umumnya, 

hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis 

menggunakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Alat tersebut namanya 

dialiser, yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Pada mesin 

juga terdapat alat pencatat serta pengontrol aliran darah, suhu dan tekanan. Obat 

anti pembekuan darah (heparin) juga diberikan pada pasien, untuk mencegah 

pembekuaan darah selama proses pencucian darah. 

 Untuk menyaring seluruh darahnya, umumnya setiap orang memerlukan 

waktu 9-12 jam dalam seminggu. Pencucian darah dibagi menjadi tiga kali 

pelaksanaan, sehingga diperlukan waktu 3-5 jam untuk sekali cuci darah. 
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 Meskipun demikian, hal tersebut tergantung pada tingkat kerusakan ginjal. 

Untuk penderita gagal ginjal kronis, apabila tidak ingin melakukan cuci darah 

terus menerus, alternatif lainnya adalah dengan melakukan cangkok ginjal. 

4) Test Pack Hepatitis 

 

  

 

 

Gambar 10.8. Alat tes hepatitis C 

  

 Selama ini orang hanya tahu untuk mendeteksi penyakit hepatitis melalui tes 

darah di laboratorium yang tentu saja harganya sangat mahal. Karenanya banyak 

orang yang tidak pernah melakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya alat 

tes hepatitis yang cepat dan murah, seseorang bisa mendapatkan perawatan lebih 

awal. Harga alat ini berkisar Rp 5.000-Rp 10.000 per test pack. 

C. Sintesis Nilai-Nilai pada Materi Sistem Ekskresi 

1. Pengembangan Nilai Spiritual  

Sejalan dengan arah kurikulum biologi, salah satu dimensi kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran ialah terasahnya sikap spiritual peserta didik. 

Berikut ini cuplikan kompetensi tersebut, “Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya”.  

Berpijak pada hal itu, pembelajaran biologi hendaknya dikelola sedemikian 

rupa supaya dapat membangkitkan kesadaran peserta didik akan nilai-nilai 

religius, yaitu memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa.  Dalam konteks pembelajaran sistem ekskresi 

manusia manifestasi kompetensi tersebut dapat diwujudkan dengan cara, 

misalnya, menampilkan sikap kagum terhadap keteraturan dan kompleksitas 

ciptaan Tuhan setelah mengamati struktur dan fungsi sel, jaringan, organ 

penyusun sistem dan bioproses yang terjadi pada mahluk hidup. Sebelumnya telah 

diterangkan Pada tubuh manusia terjadi metabolisme yang mengkoordinasi kerja 

tubuh. Proses metabolisme selain menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh 
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tetapi juga menghasilkan zat-zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat sisa 

yang berguna bagi tubuh dapat bermanfaat bagi tubuh kita dalam kelangsungan 

hidup.Hasil-hasil metabolisme yang berupa zat-zat sisa yang tidak dimanfaatkan 

lagi oleh tubuh berupa racun.Zat-zat sisa tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh 

melalui organ-organ tubuh tertentu. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur’an 

surah Al-Infitthaar (82): 7 yang artinya: 

“yang menciptakan engkau, lalu menyempurnakan engkau, lalu membuat 

engkau dalam keadaan seimbang” (Qs. Al-infitthaar: 07). 

 

Penjelasan ayat diatas yaitu Allah telah menciptakan dan membentuk 

manusia dalam citra yang paling sempurna, yakni apapun yang telah dikaruniakan 

kepadanya merupakan hal yang paling tepat, yang paling cocok dan yang paling 

sempurna. Allah membentuk dengan ukuran yang benar. Di dalam tubuh manusia 

terjadi reaksi penyusunan dan pembngkaran (metabolisme). Reaksi metabolisme 

tersebut menghasilkan zat yang diperlukan dan juga zat sisa yang tidak diperlukan 

lagi oleh tubuh. Zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh harus 

dikeluarkan dari tubuh melalui suatu sistem organ yang disebut sistem ekskresi. 

 Pada dasarnya manusia makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dengan 

bentuk sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti 

tumbuhan dan binatang karena selain manusia diberikan oleh Allah sebuah akal 

untuk berfikir dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi dimuka bumi ini 

dengan harapan akan menambah kesyukuran atas penciptaan mereka terhadap 

Allah SWT, manusia juga tersusun dari komponen-komponen yang sangat rumit 

sekaligus kompleks yang apabila dilihat dan dikaji secara mendalam akan 

diketahui bahwa sekecil apapun komponen yang membentuk tubuh manusia itu 

akan memiliki fungsi tersendiri dan tidak akan pernah sia-sia. Manusia sendiri 

adalah makhluk hidup yang bersel banyak dimana kumpulan sel ini akan 

membentuk jaringan dan kumpulan jaringan tersebut akan membentuk sistem 

organ, sedangkan kumpulan sistem organ akan membentuk individu atau 

organisme dengan organ manusia yang memiliki peran dan fungsi yang sangat 

vital untuk mengantur kerja tubuh manusia. Ini merupakan nikmat yang telah 

diberikan Allah SWT begitu besar kepada manusia yang patut kita syukuri dan 

kita sdari banyak sekali nikmat yang diberikan kepada umat Islam tidak akan 
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mampu untuk menghitungnya hal ini dijelaskan dalam Al Qur‟an surat Ibrahim 

ayat 34  dan QS. An-Nahl:53 yang artinya:  

“Dan jika kamu mghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. 

Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat 

mengingkari.(QS.Ibrahim:34) 

 

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allahlah datangnya”(QS. 

An-Nahl:53) 

 

 Allah telah mengatur sedemikian rupa model yang bentuk tubuhnya 

manusia serta segala hal yang ada didalamnya agar selain manusia bersyukur, 

manusia juga berusaha untuk berfikir dan merenungkan proses-proses fisiologi 

apa saja yang terjadi pada tubuh manusia. Pada dasarnya di dalam tubuh manusia 

selalu terdapat proses yang bertujuan untuk menghasilkan energi salah satunya 

adalah melalui proses metabolisme yakni pembentukan atau pemecahan zat yang 

bertujuan untuk menghasilkan energi demi kelangsungan hidup manusia. Selain 

menghasilkan energi metabolisme zat-zat makanan yang mengandung 

karbohidrat, protein dan lemak juga menghasilkan sampah seperti amonia, 

kreatinin, uap air dan sisa garamgaram mineral yang berlebihan yang apabila zat-

zat tersebut tidak dikeluarkan makan akan beracun dan berbahaya bagi tubuh dan 

salah satu sistem organ yang berperan dalam proses pengeluaran ini adalah sistem 

ekksresi.  

 Sistem ekskresi merupakan sistem organ dalam tubuh yang membantu 

untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme tubuh yang apabila tidak dikeluarkan 

oleh tubuh akan sangat berbahaya bagi tubuh karena zat-zat metabolisme itu 

sendiri adalah zatzat umumnya bersifat racun seperti urea, amonia, CO2, dan H2O. 

Kelebihan dari sistem ekskresi ini apabila tubh kadarnya terlalu berlebihan juga 

kaan sangat membahayakan proses kerja tubuh, kita menganologikan saja tubuh 

kita layaknya seperti sebuah pabrik yang mengeluarkan sebuah polusi( asap).  

 Setiap hari asap itu dikeluarkan melalui cerobong-cerobong yang ada 

dibangunan pabrik begitupun dengan tubuh kita yang setelah melakukan kerja 

metabolisme akan banyak mengeluarkan zat dan apabila tidak dikeluarkan akan 

sangat membahayakan tubuh kita begitu pentingnya sistem ekskresi sehingga 

sistem ini menjadi salah satu hal yang sangat manarik untuk dibahas. Mengapa 
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demikian? Menurut saya sistem ekskresi adalah salah satu keajaiban dari Allah 

SWT yang luar biasa bagaimana tidak melalui sistem inilah racun-racun yang 

menganggu kerja tubuh dan zat-zat dalam tubuh harus dikeluarkan, ini adalah 

salah satu keajaiban Allah yang luar biasa bagaimana tidak ? melalui sistem inilah 

racun-racun yang mengaganggu kerja tubuh dan zat-zat dalam tubuh harus 

dikeluarkan, ini adalah salah satu kebesaran Allah SWT. Selain berfungsi untuk 

mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam perannya sistem ekskresi juga 

berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis 

lingkungan serta mengatur sebagian besar penyusun cairan tubuh. Sistem eksresi 

tersusun atas empat organ atau alat yang memiliki peran masing-masing di 

antaranya yaitu ginjal, hati, kulit dan paru-paru. Allah telah mendesain organ 

tersebut dengan begitu rapi dan tertata serta memiliki struktur tersendiri yang 

berkaitan dengan fungsinya sehingga proposi kerjanya sungguh luar biasa. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya: 

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya(QS. At-Tiin,4) 

 

 Dan sungguh luar biasa Allah SWT menciptakan organ-organ ini, seperti 

hati, ginjal, kulit dan paru-paru. Allah membuat dan menciptakan organ-organ 

dalam tubuh kita tentu tidak akan bisa berdiri sendiri. Mereka akan saling 

mengaitkan fungsi organ yang satudengan fungsi organ yang lain agar membentuk 

satu kesatuan yang utuh dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, secara 

tidak langsung Allah memberikan contoh kepada umat manusia bahwa kita 

sebagai umat manusia juga harus bekerja sama dengan manusia lain terutama 

dalam kebaikan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri 

sendiri. Dibalik penciptaan Allah yang begitu sempurna Allah selalu menyelipkan 

hal-hal kecil yang bisa dicontoh manusia lewat bentuk ciptaannya meskipun 

terkadang manusia tidak sadar dan kurang peka terhadap itu semua. Melalui 

penjelasan diatas tadi tentu akan ada banyak hal yang bisa kita ambil kesimpulan 

salah satu hal yang paling dasar yang bisa kita ambil adalah rasa syukur kita 

kepada Allah SWT yang seharusnya semakin meningkat karena segala hal yang 

ada pada tubuh kita telah menunjukan kekuasaan dan kebesaran allah dalam 

menciptakan makhluknya terbaik yang Allah ciptakan dengan susunan dan 
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struktur tubuh kita telah menunjukan kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah 

berfirman dalam ayat Al-Qur‟an surat Al-Mulk ayat 1-2 yang artinya:  

“Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa 

atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, 

siapa diantara kamu lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha 

pengampun (QS.Al-Mulk,1-2). 

 

Dari fakta tersebut, kita bisa mengetahui bahwa sistem dalam tubuh kita ini 

telah sedemikian rupa Allah SWT merancang dengan sangat lengkap. 

Berhubungan dengan kulit, ada salah satu ayat dalam Al Qur‟an yang menarik 

perhatian para ulama dan ilmuan, khususnya mereka yang memiliki spesialisasi 

disiplin ilmu kedokteran kulit. Ayat ini menjelaskan tentang pedihnya siksa 

neraka. Allah berfirman dalam Al Qur‟an surat anisa Ayat 56 yang  

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, 

kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka 

hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka 

merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.(QS.An-Nisa,56) 

  

Ayat ini menerangkan tentang sebuah fakta ilmiah yang mengatakan bahwa 

indra perasa atau saraf sensorik berada tepat dibawah kulit. Seandainya kulit kita 

tidak terbakar, tetapi apinya itu langsung membakar jaringan otot, maka kita tidak 

akan merasa sakit. Karena saraf-saraf yang dapat merasakan panas ini terdapat 

persis dibawah kulit. 

Paru-paru pada sistem ekskresi mempunyai fungsi yaitu sebagai petukaran 

gas berupa karbondioksida yang ada didarah dengan oksigen dari atmosfer. 

Tujuan pertukaran gas ini ialah menyediakan oksigen jaringan dan mengeluarkan 

karbon dioksida. 

Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di 

biosfer, udara, laut dan tanah bumi. Namun, oksigen sangat dibutuhkan setiap 

manusia, sebab untuk bernafas halini diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-

Anam ayat 125. 

 Artinya: Siapa yang dikehendakki Allah menunjukinya, niscaya dia 

melapangkan dadanya untuk memeluk islam. Siapa yang dikehendaki Allah 

kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia 

sedang mendaki ke langit.(Al-Anam,125) 
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 Al Qur’an memberikan kiasaan bagi orang-orang yang sesat dari jalan 

Allah seakan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan 

mereka dengan orang yang mendaki ke langit?, karena tentu saja di luar angkasa 

oksigen sangatlah kurang. mereka tidak mampu bernapas dengan baik sehingga 

dada mereka menjadi sesak. 

Dimana hati mampu mengubah amonia yakni zat yang bersifat racun. Allah 

layaknya menciptakan penetralisir racun di dalam tubuh kita sendiri racun di 

dalam tubuh kita sendiri sehingga menjadi aman dan tidak berbahaya bagi tubuh 

kita. Allah telah mendesain dengan begitu rapi dimana setiap yang Allah ciptakan 

pasti akan ada manfaatnya dan manfaat itu pasti akan dirasakan oleh manusia itu 

sendiri sungguh besar nikmat Allah kepada kita dalam Surat Al-Imran ayat 191 

yang artinya:  

“Dan mereka menfakkuri (memikirkan) tentang penciptaan langit dan bumi 

(lalu berkata): ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan semua ini dengan 

sia-sia maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.(QS. Ali 

Imran/191). 

 

 Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa hati berdampak pada 

kemampuan berpikir otak, juga memberikan pemikiran dan perasaan kepada otak 

yang pada gilirannya akan mengatur perilaku seseorang. Ketika allah mengecap 

orang kafir yang berhati keras sebagai orang yang “berpenyakit hati” dan tidak 

memiliki pengertian, dia juga berbicara tentang kemampuan hati secara fisik 

untuk mengerti dan menerima. Selanjutnya Allah juga menginformasikan lebih 

jauh tentang kemampuan hati untuk menyimpan memori dan rahasia. 

 Artinya : kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa 

aman kepadamu (berupa) katuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan 

segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri mereka menyangka 

yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah. Mereka 

berkata,”adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini”katakalah 

muhamad “sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah , mereka 

menyebunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. 

Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, 

niscaya kita tidak akan dibunuh. Katakalah meskipun kamu ada dirumahmu, 

niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) 

ke tempat mereka terbunuh. “Allah (berbuat demikian untuk menguji apa yang 

ada dalam hatimu. Dan allah maha mengetahui isi hati. (QS. Ali- Imran,154) 
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 Satu hal yang sangat dianjurkan dan bermanfaat untuk kesehatan adalah 

memafkan, pesan moral ini tampak pada firman Allah. 

  Artinya : “ Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al-Araf,199) 37  

  

 Maaf juga dikaitkan dengan kelapangan dalam bentuk fisik, yaitu membantu 

yang lemah. Surat An-Nur ayat 22 bahkan menyandingkan maaf pada level 

manusia dengan ampunan pada level Tuhan.  

 Artinya: “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS. Al-Araf,199) 37 Maaf juga 

dikaitkan dengan kelapangan dalam bentuk fisik, yaitu membantu yang lemah. 

Surat An-Nur ayat 22. 

 

 Memaafkan juga sangat dianjurkan tuhan seperti diungkapkan dalam 

beberapa ayat lain, diantaranya.  

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi 

barang siapa memafkan dan berbuat baik, (kepada orang yang berbuat jahat) 

maka pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang.” 

  

 Dan telah kita ketahui Sistem pelvikalises ginjal terdiri atas kalik minor, 

infundibulum, kaliks major dan pielum/pelvis renalis. Mukosa sistem pelvikalises 

terdiri atas epitel transisional dan dindingnya terdiri atas otot polos yang mampu 

berkontraksi untuk mengalirkan urine sampai ke ureter.  

 Sungguh disinilah kebesaran allah kembali diperlihatkan seandainya saja 

kita coba banyangkan jika ginjal kanan terletak sama dengan ginjal kiri mungkin 

ginjal kanan kita akan menabrak hati. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Infithar 

ayat 6-8 Allah menjelaskan, “Hai manusia apakah yang telah memperdayakan 

kamu (berbuat durhaka) terhadap tuhanmu yang maha pemurah, yang telah 

menciptakaan kamu lalu  menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan 

tubuh mu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyususn 

tubuhmu.(QS. Al-Infithar,6-8) 

2. Pengembangan Nilai Sosial 

 Pembelajaran biologi pada sistem ekskresi manusia mengamantkan agar 

peserta didik memiliki karakter yang unggul, yaitu memiliki perilaku ilmiah dan 

atau sikap sosial yang yang baik. Amanat tersebut termaktub dalam cuplikan 

kompetensi sosial berikut ini, “Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap 
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data dan fakta, disiplin, tanggung jawab,dan peduli dalam observasi dan 

eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, 

peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara 

ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di 

luar kelas/laboratorium”. Pembelajaran nilai sosial dari sistem ekskresi manusia 

dapat dikembangkan dengan dua cara. Pertama, melalui pemberdayaan sikap 

ilmiah melalui aktivitas belajar. Hal ini bisa diwujudkan dengan, misalnya, 

mengeksplorasi kepekaan peserta didik. untuk mampu: (1) peserta didik dapat 

menunjukkan sifat teliti ketika mengamati struktur jaringan penyusun organ pada 

sistem ekskresi manusia. (2) peserta didik dapat  menunjukkan sikap gotong 

royong dan tangguang jawab dalam melakukan pengamatan tentang sistem 

sekskresi manusia. (3) peserta didik dapat   mengubah  sikap untuk  peduli 

terhadap keselamatan diri dan lingkungan ketika melakukan percobaan  sistem 

ekskresi manusia di laboratorium. 

 Pemberdayaan sikap sosial tersebut dilakukan semata-mata guna 

membekali peserta didik kepekaan sosial (sosial responsibility). Kepekaan sosial 

tersebut penting untuk membangun pergaulan bermasyarakat yang adil dan rukun.  

3. Pengembangan Nilai Intelektual (Kognisi) 

 Pembelajaran berpikir melalui materivirus bisa disandarkan pada 

kompetensi dasar, “Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga 

dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada 

sistem ekskresi”. Bila diuraikan lebih rinci kompetensi tersebut bisa bermanfaat 

untuk membangun kognisi peserta didik pada berbagai jenjang. Sebagai contoh, 

pembelajaran ini diajukan untuk memupuk kemampuan peserta didik untuk dapat 

dapat menganalisis struktur jaringan penyusun organ, proses ekskresi dan 

gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia. sehingga 

dapat diterapkan dalam kehidupan. Dengan menganalisis adanya gangguan fungsi 

pada sisitem ekskresi peserta didik dapat dapat menerapkan pola hidup sehat 

dengan cara melakukan pencegahan seperti menjaga kebersihan, mengkonsumsi 



264 

 

sayur dan buah, menghindri rokok dan alkohol, berolahraga secara rutin, minum 

air yang cukup dan tidak mengkonsumsi makanan yang berkolestrol tinggi. 

4. Pengembangan Nilai Praktis (Psikomotorik) 

 Kerap kali pendidik dan peserta didik luput mendiskusikan apa manfaat 

praktis yang bisa dipetik dari belajar sistem ekskresi manusia. Itulah yang 

mengakibatkan belajar tentang sistem ekskresi manusia menjadi pembelajaran 

yang kering manfaat, sebaliknya justru diisi dengan aktivitas membaca dan 

menghafal saja. Kegiatan belajar seperti itu tak terelakkan menyebabkan 

kebosanan peserta didik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menilik dan 

mengeksplorasi lebih jauh kompetensi dasar psikomotorik untuk menggali 

manfaat praktis belajar sistem ekskresi “Menyajikan hasil analisis tentang 

kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem 

ekskresi manusia melalui berbagai bentuk media presentasi”.  

Berdasarkan kompetensi tersebut, salah satu keterampilan nyatayang dapat 

dikembangkan dari belajar tentang sistem eksresi manusia adalah kemampuan 

menyajikan data hasil analisis. Kemampuan ini penting sebagai keterampilan 

dasar mensintesis informasi supaya lebih mudah dipahami dan menarik untuk 

dibaca. Peserta didik yang terampil membuat tabulasi data berpeluang berkarir di 

bidang infografis, pemetaan, pusat data satistik dan lain sebagainya. Di samping 

itu, belajar sistem ekskresi manusia juga berguna untuk menjaga kesehatan diri 

dan orang lain. Dengan mengetahui kelainan pada struktur dan fungsi organ yang 

dapat menyebabkan gangguan. Peserta didik bisa  menerapkan pola hidup sehat 

yang dapat menghindarkan dan mencegah yang kemungkinan terjadi penyebab 

kelainan pada fungsi organ. 

D. Pembelajaran Virus dengan Model Inkuiri 

 Sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran sistem ekskresi 

dengan model pembelajaran inkuiri, langkah awal yang hendaknya dilakukan 

ialah melakukan analisis kurikulum (Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

Merumuskan Tujuan, dan Merumuskan Indikator). Dalam mermuskan Tujuan 

Pembelajaran pendidik mesti memperhatikan beberapa prinsip yakni tujuan harus 

suitable:sesuai dengan visi dan misi pencapaian Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar;fleksibel: layak dicapai sesuai dengan kemampuan sumber daya yang 
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tersedia, fleksibel yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan perubahan lingkungan; 

motivating yaitu menarik dan menantang tidak terlalu sulit dan terlalu mudah dan 

understandable yaitu dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dan 

measurable (dapat diukur). Tujuan pembelajaran idealnya memenuhi empat unsur 

yang dikenal dengan istilah ABCD: Audience (peserta didik); Behaviour 

(kemampuan yang akan dicapai setelah mengikuti pembelajaran); Condition 

(aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran); Degree (tingkatan atau perilaku 

yang diharapkan). 
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator Tujuan 

KI 1  : Menghayati dan 

mengamalkan  ajaran 

agama yang dianutnya. 

1.1:   Mengagumi 

keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan 

Tuhan tentang struktur 

dan fungsi sel, jaringan, 

organ penyusun sistem 

dan bioproses yang 

terjadi pada mahluk 

hidup. 

1. 1.1   Menunjukkan sikap 

menghargai keteraturan 

ciptaan Tuhan tentang 

proses sistem ekskresi 

manusia. 

1.1.2  Menunjukkan sikap 

kagum setelah 

mengamati keteraturan 

dan kompleksitas pada 

proses sitem ekskresi 

manusia. 

1.1.3  Menunjukan sikap 

perilaku menjaga 

keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan 

Tuhan pada proses 

sistem ekskresi manusia. 

1.1.4  Membuktikan 

keteraturan ciptaan 

Tuhan tentang struktur 

dan fungsi sel, jaringan, 

organ dalam sistem 

ekskresi manusia. 

1.  Peserta didik dapat menunjukkan sikap 

menghargai keteraturan ciptaan Tuhan tentang 

proses sistem ekskresi  manusia melalui 

kegiatan percobaan. 

2.  Peserta didik dapat menunjukkan sikap kagum 

setelah mengamati keteraturan dan 

kompleksitas pada proses sistem ekskresi 

manusia. 

 

3.Peserta didik dapat menunjukan perilaku 

menjaga keteraturan dan kompleksitas ciptaan 

Tuhan pada proses sistem ekskresi manusia. 

 

 

4.  Peserta didik dapat membuktikan keteraturan 

ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, 

jaringan, organ dalam sistem sistem ekskresi 

manusia melalui kegiatan praktikum. 

KI 2 :  Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif 

2.1  Berperilaku ilmiah: 

teliti, tekun, jujur 

terhadap data dan fakta, 

disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam 

observasi dan 

eksperimen, berani dan 

2.1.1 menunjukkan sikap rasa 

ingin tau yang tinggi 

(bertanya) ketika 

berdiskusi tentang 

gangguan  fungsi yang 

mungkin terjadi pada 

sistem ekskresi manusia. 

1. peserta didik  menunjukkan sikap rasa ingin tau 

yang tinggi (bertanya) ketika berdiskusi 

tentang gangguan  fungsi yang mungkin 

terjadi pada sistem ekskresi manusia. 

 

 

2.  peserta didik dapat menunjukkan sifat teliti 
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dan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

 

santun dalam 

mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, 

peduli lingkungan,  

gotong royong, 

bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat 

secara ilmiah dan kritis, 

responsif dan proaktif 

dalam dalam setiap 

tindakan dan dalam 

melakukan pengamatan  

dan percobaan di dalam 

kelas/laboratorium 

maupun di luar 

kelas/laboratorium. 

2.1.2 menunjukkan sifat teliti 

ketika mengamati 

struktur jaringan 

penyusun organ pada 

sistem ekskresi manusia. 

2.1.3  menunjukkan sikap 

gotong royong dan 

tangguang jawab dalam 

melakukan observasi 

tentang sistem ekskresi 

manusia. 

2.1.4  mengubah  sikap untuk  

peduli terhadap 

keselamatan diri dan 

lingkungan ketika 

melakukan percobaan  

sistem ekskresi manusia  

di laboratorium. 

ketika mengamati struktur jaringan penyusun 

organ pada sistem ekskresi manusia. 

 

3. peserta didik dapat  menunjukkan sikap gotong 

royong dan tangguang jawab dalam melakukan 

observasi tentang sistem sekskresi manusia. 

 

4. peserta didik dapat   mengubah  sikap untuk  

peduli terhadap keselamatan diri dan 

lingkungan ketika melakukan percobaan  sistem 

ekskresi manusia di laboratorium. 

 

KI 3 : Memahami, 

menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan 

faktual, 

konseptual,prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentangilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

3.9. Menganalisis 

hubungan antara struktur 

jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi dan 

mengaitkannya dengan 

proses ekskresi sehingga 

dapat menjelaskan 

mekanisme serta 

gangguan fungsi yang 

mungkin terjadi pada 

sistem ekskresi manusia 

melalui studi 

literatur,pengamata, 

3.9.1   menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan 

penyusun organ pada 

sistem ekskresi manusia. 

3.9.2   Menganalisis teknologi 

yang berkaitan dengan 

penanggulangan  

kelainan dan gangguan 

pada sistem ekskresi 

manusia. 

3.9.3   mengaitkan struktur 

jaringan penyusun organ 

pada sistem ekskresi 

1. peserta didk   mampu  menganalisis hubungan 

antara struktur jaringan penyusun organ pada 

sistem ekskresi manusia melalui kegiatan 

pengamatan 

2. peserta didik mampu Menganalisis teknologi 

yang berkaitan dengan penanggulangan  

kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi 

manusia melalui kegiatan studi literatur. 

 

3. peserta ddik mampu mengaitkan struktur 

jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi 

manusia dengan bioproses melalui kegiatan 

percobaan. 
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penyebab fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

percobaan,dan simulasi. 

 

manusia  dengan 

bioproses.   

 

 

KI 4 : Mengolah, 

menalar, dan menyaji 

dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

 

4. 9  Menyajikan hasil 

analisis tentang kelainan 

pada struktur dan fungsi 

organ yang 

menyebabkan gangguan 

sistem ekskresi manusia 

melalui berbagai bentuk 

media presentasi. 

 

4.9.1  menyajikan hasil 

analisis data tentang 

permasalahan 

gangguan fungsi pada 

ginjal. 

 4.9. 2 menunjukkan  hasil 

analisis data tentang 

fungsi organ yang 

menyebabkan 

gangguan pada sistem 

ekskresi manusia. 

1.   peserta didik dapat menyajikan hasil analisis 

data tentang permasalahan gangguan fungsi 

pada ginjal melalui kegiatan percobaan. 

2.  peserta didik dapat menunjukkan  hasil analisis 

data tentang fungsi organ yang menyebabkan 

gangguan pada sistem ekskresi manusia  

melalui kegiatan presentasi 
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Aktivitas pembelajaran pokok untuk menguasai sistem ekskresi manusia 

yang didasarkan pada analisis kurikulum tersebut dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah model pembelajaran inkuiri seperti di bawah ini. 

1. Identifikasi Masalah 

Agar peserta didik mampu mengidentifikasi masalah terkait sistem ekskresi 

manusia, pendidik hendaknya mengajukan suatu permasalahan yang dapat 

menstimulus nalar mereka. Bentuk penyajian masalah bisa beraneka ragam. Yang 

prinsip, masalah tersebut kontekstual, menarik, dan dapat membangkitkan rasa 

ingin tahu peserta didik. Di bawah ini disajikan contoh masalah berupa wacana 

tentang sistem ekskresi manusia. 

“Manusia memiliki organ atau alat ekskresi yang berfungsi membuang zat 

sisa hasil metabolisme. Zat sisa hasil metabolisme merupakan sisa pembongkaran 

zat makanan, misalnya karbondioksida, air, amonia, urea dan zat warna empedu. 

Zat sisa metabolisme tersebut sudah tidak berguna lagi bagi tubuh dan harus 

dikeluarkan karena bersifat racun dan dapat menimbulkan penyakit. Dalam 

dikehidupan sehari- hari penyakit pada sistem organ ekskresi manusia seperti 

pada kulit, penyakit yang sepertinya sepele namun bagi orang terlebih pada 

prempuan itu suatu penyakit yang tidak bisa dispelekan. Dan pada ginjal 

mengapa sering ada perbedaan warna dan bau pada air kencing. Dan 

dikehidupan manusia saat ini banyak sekali orang yang menderita glukosa 

berlebih,selain mengecek rumah sakit bagi peserta didik dapat mengecek sendiri 

dengan mengikuti intruksi dosen/asdos. Oleh sebab itu, belajar tentang sistem 

ekskresi manusia selain menarik tampaknya juga akan memberi banyak manfaat 

bagi kita.” 

2. Merumuskan Masalah/Pertanyaan 

Pada fase ini peserta didik dapat dibimbing untuk merumuskan pertanyaan-

pertanyaan yang muncul di benak mereka setelah membaca atau mendengar 

pembacaan narasi yang dasajikan sebelumnya. “Setelah menyimak wacana di 

atas, coba utarakan (menuliskan) pertanyaan-pertanyaan yang muncul di 

benakmu!” 

Sebagai catatan, ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan bebas seperti ini, ada kemungkinan jumlah pertanyaan peserta didik 

akan melimpah dan bervariasi. Ini merupakan berkah yang bisa dimanfaatkan 

untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Keberhasilan pendidik 

dalam mendeteksi pengetahuan awal peserta didik sangat menolong untuk 

menentukan dari manadan akan ke mana materi diajarkan. 
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 Dan, hal lain yang tak kalah penting untuk diingat, pada tahap ini bukan 

pendidik yang mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, sebaliknya peserta 

didiklah yang dibimbing untuk mengungkapkan pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut penting sebagai starting point proses pembelajaran. 

Kekeliruan cukup fatal yang selama ini kerap terjadi, di fase ini justru pendidik 

yang bertanya kepada peserta didik.  

 Seterusnya, saat guru dihadapkan pada aneka ragam pertanyaan peserta 

didik, maka perlu dilakukan klasifikasi. Pendidik perlu menyeleksi pertanyaan 

yang sama dan pertanyaan berbeda secara berurutan. Semua pertanyaan 

dikelompokkan hingga menjadi daftar pertanyaan yang tertata rapi. Sebelum 

beranjak ke aktivitas selanjutnya, pendidik perlu menimbang kembali kesesuaian 

pertanyaan yang diajukan siswa dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Jika ada 

gap antara kedua unsur tersebut di sinilah guru harus melengkapi pertanyaan-

pertanyaan yang dipandang penting untuk diajukan. Berikut ini beberapa contoh 

pertanyaan pokok yang mungkin diajukan peserta didik ketika belajar sistem 

ekskresi manusia: Bagaimana organ ekskresi bisa menghasilkan zat sisa 

metabolisme? Seperti apa urin yang mengandung glukosa?  

3. Merumuskan Hipotesis 

 Pada fase ini peserta didik dibimbing memfokuskan rumusan masalah yamg 

telah dibuat dengan cara membatasi rumusan masalah agar lebih terarah pada 

materi mengenai kelainan pada sistem ekskresi manusia. Misalnya pada satu kali 

pertemuan pembelajaran masalah yang akan dikaji adalah menganalisis berbagai 

kelainan pada sistem ekskresi manusia ? 

a. Apa saja kelainan pada ginjal ? 

b. Teknologi apa saja yang berkaitan dengan penanggulangan  kelainan dan 

gangguan pada organ ginjal? 

 Setelah dua pertanyaan pokok tersebut dirumuskan, peserta didik kemudian 

dibimbing merumuskan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

Dalam merumuskan hipotesis hendaknya pendidik membantu peserta didik 

memperinci jawabannya. Sebagai umpama, dugaan sementara untuk pertanyaan 

apa saja kelainan pada ginjal dapat diperinci ke dalam beberapa poin: apakah 
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perbedaan penyakit diabetes melitus dengan diabetees insipidus, alat teknologi 

apa yang tepat dalam menangani penyakit diabetes. 

4. Mengadakan Penyelidikan/Eksperimen 

 Berbekal rumusan masalah dan hipotesis tentang kelainan sistem ekskresi 

manusia, aktivitas belajar pada fase ini berupa kegiatan penyelidikan untuk 

mengkonfirmasi kebenaran hipotesis yang telah disusun. Penyelidikan dilakukan 

dengan cara mengamati perbedaan organ sistem ekskresi yang sehat dan tidak, 

mengamati proses pemebentukan urin. Kegiatan penyelidikan dapat dibantu 

berbagai media seperti gambar, video, buku. Selanjutnya, peserta didik dibimbing 

mendeskripsikan kelainan sisitem ekskresi: kelainan pada ginjal, hati, kulit dan 

paru-paru, penyebab, gejala dan cara menanggulanginya. Setelah data hasil 

penyelidikan terkumpul, peserta didik dibimbing untuk membandingkan hasil 

penyelidikannya dengan hipotesis untuk mengevaluasi gap antara dugaan 

sementara dengan hasil. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan presentasi penyajian 

data, diskusi/tanya jawab, dan kemudian konfirmasi. Contohnya, ketika 

merumuskan hipotesis seorang siswa menyatakan bahwa sistem ekskresi manusia 

merupakan proses mencerna zat-zat makanan dalam tubuh. Namun setelah 

melakukan penyelidikan dan diskusi peserta didik sadar bahwa hipotesisnya 

keliru. Sistem ekskresi bukanlah suatu proses mencerna zat makanan. 

5. Menarik kesimpulan 

 Sebagai penguatan peguasaan sistem ekskresi yang telah dipelajari, maka 

penarikan kesimpulan/generalisasi merupakan aktivitas penting dalam 

pembelajaran. Penarikan kesimpulan bisa dipahami sebagai pegungkapan intisari 

dari proses pembelajaran. Kesimpulan dalam pembelajaran ini berguna untuk 

mempermudah peserta didik untuk memahami keseluruhan isi pembelajaran. 

Penarikan kesimpulan juga bermanfaat untuk memastikan peserta didik memiliki 

pandangan yang sama dan utuh terhadap suatu konsep pasca pembelajaran 

berlangsung. Pada konteks pembelajaran sistem ekskresi manusia, contoh 

kesimpulan yang dapat diutarakan misalnya: sistem ekskresi manusia merupakan 

proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Sistem ekskresi manusia merupakan 

proses pembuangan zat- zat makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh manuisa. 

Sistem ekskresi mempunyai 4 organ yaitu: hati, kulit, ginjal dan paru-paru. Ginjal 
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mengekskresikan urin dan feses, kulit megekskresikan keringat, hati mensteralisir 

racun, paru- paru mengekskresikan karbondioksida. Proses pembentukan urin 

terjaidi 3 tahapan yaitu (1) filtrasi (2) reabsorpsi (3) augmentasi. Terdapat 

banyak kelainan/penyakit  pada organ sistem ekskresi seperti pada paru-paru 

salah satunya dalah penyakit TBC yang disebabkan oleh infeksi kuman yaitu 

mycobacterium tuberculosis. 

E. Bahan Diskusi 

1. Setiap harinya ginjal manusia bekerja menyaring darah dan menghasilkan urin. 

Urin yang dihasilkan setiap manusia berbeda-beda tergantung dari jumlah air 

yang dikonsumsi, suhu serta tekanan yang dialami seseorang. Nah, dalam 

kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa urin manusia rata-rata berwarna 

kuning dan sedikit berbau. Apa saja yang menjadi kandungan dalam urin 

tersebut? Apakah berbahaya jika seseorang tidak mengeluarkan urin dalam 

sehari? Dalam hasil percobaan kali ini kita akan mengetahui ada atau tidaknya 

kandungan glukosa, tingkat keasaman pH urin, protein, dan endapan klorida 

dalam urin, dimana dari beberapa uji tersebut kita mengetahui tingkat 

kesehatan ginjal seseorang.  

Urin yang akan digunakan pada praktikum uji urin, hendaknya menggunakan 

urin pertama pada pagi hari (setelah bagun tidur). Karena urin pertama pada 

pagi hari merupakan urin yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas tubuh (makan 

dan minum), sehingga data praktek menggunakan urin tersebut dapat akurat. 

 

Sistem ekskresi pada pembentukan urin terdiri atas ginjal, ureter, kantung 

kemih, uretra. Secara garis besar proses pembentukan urin dalam ginjal terdiri 

dari tiga tahap yaitu; filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Urin normal 

mengandung kadar glukosa 0,1 %. Jika urin dicampurkan dengan larutan 

benedict lalu dipanaskan, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu: 

Perubahan warna Kandungan glukosa 

Biru/sedikit kehijauan Negatif 

Hijau  Kadar glukosa 1 % 

Merah  Kadar glukosa 1,5 % 

Orange Kadar glukosa 2 % 

Kuning Kadar glukosa 5% 

a. Berdasarkan hasil percobaan yang anda lakukan pada uji glukosa pada 

urin, perubahan apa yang terjadi pada percobaan tersebut setelah di uji?  

b. Jika ada perubahan pada percobaan tersebut, apakah arti perubahan itu? 
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c. Apakah kaitan antara perubahan warna urine dengan komposisi zat dari 

urine yang diuji? 

d. Apa diagnosa anda jika urine mengalami perubahan warna setelah 

dilakukan uji Benedict? 

2. Setelah mengkaji tentang sistem eksresi, buatlah suatu sintesi nilai spiritual, 

sosial, koginisi, dan psikomotorik yang dapat anda kembangkan! 

3. Ketika menghadapi penyakit paru-paru, Andi mencoba memanfaatkan urin 

kerbau sebagai obat. Coba pertimbangkan pilihan Andi tersebut menurut 

kacamata sosial, agama, kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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BAB XI  

PENUTUP 

 

Modul ini berasal dari sebuah penelitian sebagai upaya untuk menyediakan 

panduan praktis pembelajaran biologi berbasis integrasi sains dan agama. 

Awalnya, kami berharap penelitian ini dapat mengintegrasikan sains dan agama 

dalam pengertian luas, termasuk integrasi dengan ilmu-ilmu sosial dan agama-

agama yang ada. Namun karena sangat luasnya lingkup ilmu pengetahuan dan 

agama, maka dengan berat hati kami membatasi sains ke dalam sekup ilmu alam 

(khususnya biologi). Ini tak bermaksud untuk menyempitkan definisi sains itu 

sendiri, melainkan berangkat dari kesadaran kami akan keterbatasan cakrawala. 

Artinya, kami baru mengkaji partikel kecil dari mega partikel bernama ilmu 

pengetahuan (sains).  

Terkait dengan agama, dalil-dalil yang bersumber dari kitab suci sebagai 

dasar kerja agama, kami baru menyitir ayat-ayat dari kitab suci agama Islam, 

kendati kami juga meyakini pada nilai-nilai yang bersifat universal, mungkin juga 

berlaku pada agama-agama lain. Sebagai contoh, konsep keimanan, ketakwaan, 

budi pekerti yang luhur, sikap sosial, dll. 

Terlepas dari itu semua, mengembangkan modul ini adalah sebuah 

tantangan yang mengesankan. Di satu sisi, pekerjaan ini jelas tidak sederhana dan 

tidak mudah, terutama akibat banyaknya alternatif perspektif dan melimpah-

ruahnya aneka gagasan dan teori. Namun di lain sisi, penelitian ini penting untuk 

masa depan hubungan antara sains dan agama agar lebih harmonis di masyarakat. 

Tentu kami tidak ingin membuat klaim yang terlalu muluk untuk produk ini, 

tetapi kami ingin menegaskan kembali bahwa ini merupakan titik awal bagi kerja-

kerja kami selanjutnya dalam menyelami relasi sains dan agama. Kami yakin 

bahwa modul ini bisa memberikan kontribusi penting, setidaknya untuk diskusi 

akademis dan sosial yang lebih luas yang berkaitan dengan sains dan agama dan 

akan membantu para pendidik untuk merancang pendekatan untuk mengajar di 

bidang ini. Kami juga berharap agar isi dari modul ini memicu perdebatan 

berkaitan dengan sains dan agama dan tentang bagaimana pendekatan yang tepat 

untuk pengajaran masalah interdisipliner. Dengan demikian, akan terbuka peluang 

untuk melakukan perbaikan terus menerus terhadap modul ini.  
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