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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman karakter dalam 
pembelajaran Biologi yang berlangsung di dalam kelas, di laboratorium, dan di 
luar kelas (alam) SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pelaksanaan 
penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumen. Teknik 
analisa data menggunakan analisis model interaktif (Interactive Model of 
Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penanaman 
karakter dalam pembelajaran biologi di dalam kelas, di laboratorium, dan di 
luar kelas (alam), dilakukan dengan menyiapkan perencanaan berupa RPP 
dengan menyisipkan penanaman nilai-nilai moral, mengorganisir jadwal 
pembelajaran, melaksanakan pada setiap kesempatan berinteraksi dengan 
siswa, dan mengawasi melalui pencapaian prestasi dan sikap. Nilai-nilai moral 
yang disampaikan guru kepada siswa, yaitu jujur, kerja keras, toleransi, rasa ingin 
tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan. 

 
Kata Kunci: Pengelolaan, Penanaman, Karakter, Pembelajaran, Biologi.  
 
Abstract 

This research aims to describe the character cultivation in Biology 
learning in the classroom, in the laboratory, and outside the classroom (natural) 
at Senior High School of Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. This research is 
qualitative research with ethnographic research design. Implementation of 
research in Senior High School of Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. Data was 
collected by interview, observation and document. Data analysis technique using 
an interactive model of analysis. These results indicate that character cultivation 
management in biology learning in the classroom, in the laboratory, and outside 
the classroom (natural), conducted by preparing plans in the form of lesson plan 
by inserting cultivation of moral values, organizing learning schedule, implement 
at every opportunity to interact with students, and supervising through the 
achievement and attitudes. Moral values are submitted by teachers to students, 
namely honest, hard working, tolerance, curiosity, communicative, recognize 
excellence, responsibility, caring environment. 

 
Keywords:  Management, Cultivation, Character, Learning, Biology  
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PENDAHULUAN 

Karakter merupakan ekspresi diri dalam bentuk tingkah-laku atau 

perbuatan kemauan yang ditentukan dan sejak semula diarahkan kepada nilai-nilai 

tertentu (Surbakti, 2008: 49). Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam 

diri kita melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh 

lingkungan, dipadukan dengan nilai-nilai dari dalam diri manusia menjadi 

semacam nilai intrinsik yang mewujud dalam sistem daya juang melandasi 

pemikiran, sikap dan perilaku kita (Soedarsono, 2008: 16). 

Permasalahan-permasalahan rendahnya karakter yang dimiliki bangsa 

Indonesia menyebabkan tidak adanya kontrol diri sehingga masyarakat hanya 

mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, penting adanya penanaman karakter 

yang kuat sehingga dapat menjadi bangsa yang berkarakter. Penanaman karakter 

dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan pendidikan karakter. 

Proses penanaman nilai dalam sebuah pendidikan karakter tidak terjadi 

secara vertikal sebagaimana diyakini kebanyakan orang selama ini, yaitu sebuah 

proses yang sifatnya searah dari guru menuju siswa. Pendidikan karakter berkaitan 

dengan bagaimana nilai-nilai moral itu menjadi jiwa yang menghidupi sebuah 

komunitas. Oleh karena itu, relasi pendidikan dalam proses pendidikan karakter 

bersifat relasional-kontekstual yang terbentuk dalam komunitas. Dalam artian ini, 

setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan adalah pendidik karakter 

bagi yang lain. Guru tentu menjadi pelaku utama karena posisinya dalam relasi 

sosial kelembagaan menempatkan mereka sebagai sosok keteladanan (Koesoema, 

2009: 150). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam proses pengembangan 

penanaman karakter adalah masih banyak guru yang tidak profesional dan bahkan 

banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. Semua orang yakin 

bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan belajar di 

sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik 

untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan 

penanaman karakter perlu dilakukan dalam pembelajaran. 
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Pembelajaran biologi ini dapat berkontribusi dalam mengembangkan 

pendidikan karakter melalui penerapan nilai, moral, budi pekerti dan akhlak 

terpuji dalam proses belajar mengajar. Pendidikan karakter hanya dapat dilakukan 

dengan menjadikannya sebagai bagian yang melekat dari ilmu pengetahuan 

khususnya pembelajaran biologi. Jika penilaian terhadap siswa lebih ditekankan 

pada pembentukan karakter siswa maka karakter tangguh yang dimiliki bangsa 

dapat terwujud. Maka, guru biologi harus dapat ikut dan berperan serta dalam 

penanaman karakter anak didik bukan hanya mengajarkan anak didik dengan 

pengetahuan dan menghafal teori.  

Pendidikan karakter pada lingkungan sekolah berhubungan dengan 

pengelolaan sekolah. Pengelolaan ini menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pendidikan karakter dalam aktivitas pendidikan di sekolah secara 

layak. Pengelolaan pendidikan karakter meliputi penanaman nilai, pendidik dan 

tenaga kependidikan, muatan kurikulum, pembelajaran, evaluasi, dan unsur 

lainnya yang terkait. Sehingga, pengelolaan penanaman karakter merupakan 

sarana efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman karakter dalam 

pembelajaran Biologi yang berlangsung di dalam kelas, laboratorium dan di luar 

kelas (alam) di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial secara alamiah (Sutama, 2010: 282). Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi, sedangkan desain 

penelitian yang digunakan adalah desain penelitian studi kasus. 

Lokasi penelitian adalah di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen 

selama enam bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2014 sampai dengan Januari 

2015.  

Narasumber penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa dan pihak 

lain yang dapat memberikan data. Kesalahan di dalam memilih narasumber, akan 

mengakibatkan kurang kuatnya data yang didapat dalam penelitian (Sutopo, 2006: 

58). 
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Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh interviewer untuk 

mendapatkan informasi dari interviewee (Arikunto, 2010: 198). Observasi 

dilakukan dengan mengamati/ memandang/ dan/ atau mendengarkan orang atau 

kejadian. Hasilnya yang telah terkuak kemudian dicatat (Sutama, 2010: 92). 

Dokumen sering dipakai sebagai sumber data dalam penelitian sebab dalam 

beberapa hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

meramalkan (Moleong, 2009: 217). 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

model interaktif (Interactive Model of Analysis). Miles dan Huberman (2008: 16) 

menyebutkan analisis model ini terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di 

dalam kelas di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen 

Penanaman karakter dalam pembelajaran biologi di dalam kelas dirancang 

dalam perangkat pembelajaran. Rancangan tersebut dikoordinasikan Kepala 

Sekolah dengan dibantu Waka Kurikulum. Rancangan pembelajaran disusun 

berdasarkan silabus pembelajaran biologi yang kemudian disebut dengan rencana 

pembelajaran. Proses perencanaan pembelajaran yang sama harus diterapkan 

untuk menentukan penekanan pembelajaran kognitif dan pembelajaran afektif 

yang relevan dalam setiap standar. Hal ini sesuai dengan  Arikunto & Yuliana, 

(2008: 9) yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam 

pengelolaan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian 

keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang akan 

diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. 

Perencanaan ini menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, 

oleh siapa, di mana dan bagaimana dilaksanakannya. Temuan ini memperkuat 

hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Cha (2013) yang menyatakan bahwa 

kompetensi karakter harus secara bertahap diintegrasikan sebagai subjek 

pengetahuan dalam semua mata pelajaran akademis, yaitu pelajaran biologi. Dari 
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temuan tersebut dapat dijelaskan bahwa penanaman nilai-nilai moral dirancang 

dan disusun secara sistematis dalam rencana pembelajaran. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Williams (2010) 

bahwa dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pembelajaran 

berbasis standar, guru harus memperluas pandangannya dalam perencanaan 

pembelajaran. Pembelajaran selain ditekankan pada domain kognitif juga 

ditekankan pada domain afektif. Proses perencanaan pembelajaran yang sama 

harus diterapkan untuk menentukan penekanan pembelajaran kognitif dan 

pembelajaran afektif yang relevan dalam setiap standar. 

Pengorganisasian adalah penyatuan dan penghimpunan sumber manusia 

dan sumber lain dalam sebuah struktur organisasi (Arikunto & Yuliana, 2008: 10-

11). Pengorganisasian pembelajaran dalam ruang kelas dilakukan dengan 

melakukan jadwal mata pelajaran. Pengaturan jadwal pelajaran dilakukan untuk 

membagi semua jam pelajaran yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu seorang 

guru harus mampu mengorganisasi pembelajaran dengan melibatkan siswa-

siswanya agar tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. 

Pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran Biologi 

dilakukan melalui pemberian pesan, keteladanan dan pembiasaan guru. Guru 

menyampaikan nilai-nilai moral sebagaimana ditulis dalam RPP, seperti jujur, 

kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung 

jawab, peduli lingkungan. Setiap transformasi materi pelajaran, siswa disarankan 

untuk menjaga nilai-nilai moral tersebut. Penanaman nilai-nilai moral ini sesuai 

dengan penelitian dari Hing-keung Ma (2009) yang menjelaskan bahwa ada 

sepuluh karakter moral utama yang kita perlukan dalam perkembangan karakter 

anak-anak. Karakter moral ini adalah: (1) kemanusiaan, (2) kecerdasan, (3) 

keberanian, (4) kesadaran, (5) kemandirian, (6) menghormati, (7) tanggung jawab, 

(8) kealamian, (9) loyalitas, dan (10) kerendahan hati. Dapat disimpulkan bahwa 

penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi dilakukan melalui nilai-nilai 

moral yang terkandung dalam pemberian pesan, keteladanan dan pembiasaan 

yang dilakukan oleh guru. 
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Evaluasi penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang 

berlangsung di kelas, dilakukan secara rutin. Guru menyampaikan pesan moral 

pada saat pembelajaran berlangsung, dan evaluasinya pun dilakukan pada saat itu 

juga. Guru tidak menentukan secara khusus waktu evaluasi dari penanaman nilai-

nilai moral. Evaluasi dilakukan dengan pengawasan secara langsung dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Penyimpangan yang dilakukan di dalam 

kelas oleh siswa, saat itu juga ditindaklanjuti dengan teguran dan bahkan 

pemberian sangsi. Evaluasi melalui pengawasan ini dapat disebut juga dengan 

penilaian observasi terhadap sikap siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian dari 

Williams (2010) bahwa instrumen observasi dan rubrik penilaian secara efektif 

dapat mengevaluasi aspek pengembangan karakter. Dapat dikatakan bahwa 

evaluasi penanaman karakter yang dilakukan oleh guru melalui observasi sikap 

siswa mengikuti pembelajaran biologi di dalam kelas. 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di 

laboratorium di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen 

Penanaman karakter dalam pembelajaran biologi di laboratorium 

rancangan pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan rancangan pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas. Rencana pembelajaran disusun berdasarkan 

silabus pembelajaran biologi yang kemudian disebut dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Perencanaan di sini menyangkut eksperimen yang akan 

dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, di mana dan bagaimana 

dilaksanakannya. Hal sesuai dengan penelitian dari Singh (2011) bahwa negara-

negara seperti India, Australia dan Singapura meletakkan penekanan yang kuat 

pada penanaman pendidikan karakter melalui kurikulum dan silabus. Dari silabus 

ini kemudian dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Pengorganisasian pembelajaran dalam laboratorium dilakukan dengan 

melakukan jadwal penggunaan laboratorium, pembagian kelompok eksperimen, 

dan materi yang akan dieksperimenkan. Pengaturan jadwal penggunaan 

laboratorium, pembagian kelompok eksperimen, dan materi yang akan 

dieksperimenkan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

sekolah. Pembagian kelompok ini bertujuan agar siswa memiliki karakter untuk 
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saling berinteraksi dan bekerja sama dengan siswa yang lain. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Williams (2010) yang menyatakan bahwa 

fokus pendidikan karakter untuk standar dari departemen pendidikan juga dapat 

mencakup pembelajaran kolaboratif sebagai kegiatan kelas yang melibatkan 

saling ketergantungan, kerjasama, dan hubungan simbiosis. 

Pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran Biologi di 

laboratorium dilakukan melalui pemberian pesan, keteladanan dan pembiasaan 

guru. Guru menyampaikan nilai-nilai moral sebagaimana ditulis dalam RPP, 

seperti jujur, kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan. Setiap transformasi materi pelajaran, 

siswa disarankan untuk menjaga nilai-nilai moral tersebut. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Suyanto (2010) bahwa pengintegrasian karakter dan nilai dalam 

pembelajaran biologi melalui pokok bahasan dan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa penanaman karakter 

dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui materi pembelajaran dengan 

menyisipkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan materi tersebut. 

Evaluasi penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang 

berlangsung di dalam laboratorium, ketika ada praktek di laboratorium. Guru 

menyampaikan pesan moral pada saat praktek di laboratorium berlangsung, dan 

evaluasinya pun dilakukan pada saat itu juga. Guru tidak menentukan secara 

khusus waktu evaluasi dari penanaman nilai-nilai moral. Evaluasi dilakukan 

dengan pengawasan secara langsung dalam kegiatan praktek di laboratorium. 

Penyimpangan yang dilakukan pada saat praktek di laboratorium oleh siswa, saat 

itu juga ditindaklanjuti dengan teguran dan bahkan pemberian sangsi. Evaluasi 

penanaman karakter di laboratorium ini sangat mudah dilakukan karena kegiatan 

praktek laboratorium dapat diamati dan diawasi secara langsung karakter yang 

dimunculkan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Khalil, et.al. (2014) 

mendukung penelitian ini, dimana pembelajaran biologi di laboratorium 

menawarkan banyak kesempatan untuk evaluasi dan prosedur penilaian, 

disamping penggunaan tes klasik yang mengikuti instruksi dari unit pembelajaran. 



8 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di luar 

kelas (alam) di SMA Muhammadiyah 2 Gemolong Sragen 

Penanaman karakter dalam pembelajaran biologi di luar kelas (alam) 

rancangan pembelajarannya tidak jauh berbeda dengan rancangan pembelajaran 

yang berlangsung di dalam kelas dan di laboratorium. Walaupun pembelajaran di 

luar kelas namun pengintegrasian karakter dalam pembelajaran sesuai dengan 

pembelajaran yang ada di kelas dan laboratorium. Penelitian dari Suyanto (2010) 

menunjukkan mengintegrasikan karakter dan nilai dalam pembelajaran biologi 

melalui pokok bahasan dan kegiatan pembelajaran. Pengintegrasian karakter ini 

diawali dengan persiapan guru dalam merancang silabus dan RPP. Rencana 

pembelajaran di luar kelas (alam) disusun berdasarkan silabus pembelajaran 

biologi yang kemudian disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Perencanaan di sini menyangkut pendalaman konsep yang diajarkan di dalam 

kelas.  

Tindakan selanjutnya setelah melakukan perencanaan pembelajaran adalah 

kegiatan mengorganisasi pembelajaran. Menurut Arikunto & Yuliana (2008: 10-

11) pengorganisasian adalah penyatuan dan penghimpunan sumber manusia dan 

sumber lain dalam sebuah struktur organisasi. Pengorganisasian pembelajaran di 

luar kelas (alam) dilakukan dengan melakukan penjadwalan kegiatan pengamatan, 

alat tulis dan ceklis yang diperlukan serta pembagian kelompok dan penugasan 

kepada masing-masing kelompok. Pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran di 

luar kelas, pembagian kelompok eksperimen, dan materi yang akan 

dieksperimenkan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa 

sekolah. Manfaat dari pengorganisasian pembelajaran ini agar materi dan bahan 

ajaran yang sudah direncanakan dapat disampaikan secara maksimal di bawah 

koordinasi guru. 

Pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran Biologi di 

luar kelas dilakukan melalui pemberian pesan, keteladanan dan pembiasaan guru. 

Guru menyampaikan nilai-nilai moral sebagaimana ditulis dalam RPP, seperti 

jujur, kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, 

tanggung jawab, peduli lingkungan. Setiap transformasi materi pelajaran, siswa 
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disarankan untuk menjaga nilai-nilai moral tersebut. Pelaksanaan nilai-nilai moral 

dalam pembelajaran biologi di luar kelas ini dilakukan dengan memperhatikan 

atau peduli dengan lingkungan sekitar. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

dari Singh (2011) menunjukkan bahwa dampak dari pendidikan karakter adalah 

signifikan dalam kaitannya dengan penyediaan lingkungan yang positif dan 

mendukung. Jadi pelaksanaan pembelajaran di luar kelas juga menanamkan nilai-

nilai moral peduli lingkungan. 

Manfaat dari pembelajaran biologi di luar kelas selain untuk menanamkan 

karakter siswa, pembelajaran ini juga memiliki banyak manfaat lain yang berguna 

bagi siswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fagerstam (2012) bahwa siswa 

yang diajarkan biologi di luar kelas memiliki pengalaman yang lebih kontekstual, 

pendidikan sains akan diperoleh jika siswa itu sendiri aktif. Setelah mereka belajar 

biologi di luar kelas, mereka dapat menceritakan kegiatan sains mereka jika 

dibandingkan dengan siswa yang belajar di dalam kelas mendengarkan pelajaran 

dari guru. Pembelajaran biologi di luar kelas meningkatkan motivasi siswa. 

Mereka menikmati pembelajaran di luar kelas dan menghargai kerja sama tim. 

Siswa merasa senang dengan variasi pembelajaran dibandingkan dengan 

pembelajaran di dalam kelas yang meliputi membaca dan menulis. Pembelajaran 

ini memberikan kesempatan siswa untuk terlibat lebih praktis dan cara-cara 

pembelajaran interaktif yang disorot ketika siswa berdiskusi di luar kelas. Metode 

pembelajaran juga memiliki efek jangka panjang pada hasil kognitif. 

Pembelajaran biologi di luar kelas membawa pelajaran sains sekolah relevan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Evaluasi penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang 

berlangsung di luar kelas (alam), ketika ada praktek di luar kelas (alam). Guru 

menyampaikan pesan moral pada saat praktek di luar kelas (alam) berlangsung, 

dan evaluasinya pun dilakukan pada saat itu juga. Guru tidak menentukan secara 

khusus waktu evaluasi dari penanaman nilai-nilai moral. Evaluasi dilakukan 

dengan pengawasan secara langsung dalam kegiatan praktek di luar kelas (alam). 

Penyimpangan yang dilakukan pada saat praktek di luar kelas (alam) oleh siswa, 

saat itu juga ditindaklanjuti dengan teguran dan bahkan pemberian sangsi. 
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Evaluasi penanaman karakter dalam pembelajaran di luar kelas ini tentunya harus 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh 

penelitian dari Gray (2010) bahwa dalam mengevaluasi program pendidikan 

karakter, pertama standar yang apa yang diharapkan dari guru harus jelas. Hal ini 

memerlukan tujuan yang wajar dan target spesifik serta pernyataan yang tepat 

tentang apa yang mampu guru capai. 

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penanaman nilai-

nilai moral dalam pembelajaran biologi di SMA, dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di 

dalam kelas di SMA 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di dalam kelas 

dituangkan dalam rencana pembelajaran yang mencantumkan nilai-nilai moral 

yang harus disampaikan guru kepada siswa, yaitu jujur, kerja keras, toleransi, rasa 

ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan.  

Pengorganisasian pembelajaran penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran 

biologi, adalah pendelagasian tugas mengajar. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai 

moral di dalam kelas, karakter yang disisipkan dalam pembelajaran biologi di 

dalam kelas diantaranya adalah kejujuran, bertanggung jawab, mandiri, akhlak, 

dan budi pekerti. Evaluasi penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran 

biologi dilakukan setiap kali pembelajaran tersebut berlangsung. Guru melakukan 

pengawasan terhadap siswa dan bila terdapat yang melakukan pelanggaran nilai-

nilai moral, akan diperingkatkan dan pada tingkat sangsi, siswa beri pekerjaan 

rumah. 

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di 

laboratorium di SMA 

Perencanaan penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran biologi di 

laboratorium dituangkan dalam rencana pembelajaran. RPP juga mencantumkan 

nilai-nilai moral yang harus disampaikan guru kepada siswa, yaitu jujur, kerja 
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keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai prestasi, tanggung 

jawab, peduli lingkungan. Pengorganisasian pembelajaran penanaman nilai-nilai 

moral dalam pembelajaran biologi, adalah pembagian waktu penggunaan 

laboratorium. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral di laboratorium, karakter 

yang disisipkan dalam pembelajaran biologi diantaranya adalah kejujuran, 

bertanggung jawab, mandiri, akhlak, dan budi pekerti. Evaluasi penanaman nilai-

nilai moral di laboratorium dalam pembelajaran biologi dilakukan setiap kali 

pembelajaran tersebut berlangsung.  

Penanaman karakter dalam pembelajaran Biologi yang berlangsung di luar 

kelas (alam) di SMA 

Perencanaan penanaman nilai-nilai moral juga tertuang dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. Nilai-nilai moral yang harus disampaikan guru kepada 

siswa, yaitu jujur, kerja keras, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai 

prestasi, tanggung jawab, peduli lingkungan. Pengorganisasian pembelajaran 

penanaman nilai-nilai moral di luar kelas (alam) pada pembelajaran biologi, 

adalah pendelegasian tugas terhadap siswa agar ada kerjasama, agar kegiatan 

pembelajaran berlangsung lancar. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai moral di luar 

kelas (alam), karakter yang disisipkan dalam pembelajaran biologi di dalam kelas 

diantaranya adalah kejujuran, bertanggung jawab, mandiri, akhlak, dan budi 

pekerti. Evaluasi penanaman nilai-nilai moral dalam pembelajaran biologi 

dilakukan setiap kali pembelajaran tersebut berlangsung. Guru melakukan 

pengawasan terhadap siswa dan bila terdapat yang melakukan pelanggaran nilai-

nilai moral, akan diperingkatkan dan pada tingkat sangsi, siswa beri pekerjaan 

rumah. 
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