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Abstract 

In basic school curriculum 2006, value education was not separated as independent subject, 

except in basic school curriculum based on Islam.  In Curriculum based on Islam, value 

education still learn in aqidah-akhlak subject matter. In common curriculum, value 

education was integrated with many subjects, such as natural science, civic education, social 

science,   and as text reading in Indonesian Language. If we analyzed science curriculum of 

basic school, we would find three values that must teach to students, i.e. scientific values, 

social values, and religious values. Science build with process and result, from this 

fundamental, we will found, science contains moral values, social values, humanism values, 

scientific values, and religious values.   This article tells about how to develop values in 

science learning. Why  stories based on science are more effective for develop value 

education in science learning..  

Keywords:  scientific value, social value, religious value, stories based on science  

 

Pendidikan Nilai dalam Pelajaran Sains SD 

Pendidikan nilai pada kurikulum pendidikan dasar di Indonesia adalah bagian dari 

budi pekerti, akhlak,  dan moral.  Budi pekerti dan  moral pernah secara eksplisit diberikan 

dalam bentuk mata pelajaran.  Misalnya dengan nama mata pelajaran pendidikan budi pekerti 

(kurikulum 1947), pengembangan moral (kurikulum 1964), Pendidikan Moral Pancasila 

(kurikulum 1975, 1984, 1994).  Secara implisit pendidikan nilai ini diintegrasikan dalam 

berbagai mata pelajaran, terutama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (kurikulum 

1968), Pendidikan kewarganegaraan, IPA, IPS dan wacana pada Bahasa Indonesia 

(kurikulum 2004/2006).  

Pada kurikulum berciri khas agama Islam yang diadopsi oleh sebagaian besar 

madrasah ibtidaiyah di Indonesia, secara eksplisit terutama nilai religius dan moral masih 

dipertahankan.  Pembelajaran yang mengandung nilai religius dan moral diantaranya adalah 

aqidah-akhlak dan fiqh.  
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Apakah pendidikan nilai itu perlu ditampilkan secara eksplisit atau implisit 

berintegrasi dengan mata pelajaran lainnya? Kita tidak perlu mendebatkan mana yang lebih 

baik, apakah eksplisit atau implisit.  Karena pengajaran nilai perlu diberikan untuk 

membangun jiwa anak.   

 Menurut Ki Hajar Dewantara, pada masa anak-anak pengajaran nilai sangat penting 

diberikan.  Pengajaran nilai diperlukan untuk menyokong perkembangan hidup anak-anak, 

lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban dalam sifat umumnya.  

Pendidikan nilai menganjurkan anak-anak untuk hormat pada ibu bapak dan orang tua 

lainnya, menolong teman yang perlu ditolong, dan lain-lain.   Menurut Nobira (2008) konteks 

kini dengan pembelajaran yang berparadigma konstruktivisme, tujuan pendidikan nilai lebih 

diperkaya yaitu selain memperkaya mental anak didik dengan nilai, juga meningkatkan 

kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai, meningkatkan keinginan dan 

tingkah laku yang memiliki nilai-nilai terutama nilai moral, sosial, kemanusiaan, dan religius. 

 Pada mata pelajaran IPA SD/MI kurikulum 2006, nilai yang harus dintegrasikan pada 

pembelajaran sains adalah: 

Nilai ilmiah: berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri 

Nilai sosial: memecahkan masalah, kemanusiaan (humanis), kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan bekerjasama, dan kemampuan berkompetisi 

Nilai religius: keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan‐Nya.  Kesadaran untuk berperanserta 

dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam.  Kesadaran untuk 

menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

 

Peranan Cerita dalam Pendidikan Nilai Anak 

Menurut Ki Hajar Dewantara, segala cerita baik dongeng, mitos, legenda, lakon-lakon 

dalam perwayangan, babad, sejarah, cerita-cerita buatan sastrawan dan dalam kitab suci 

adalah sumber yang memberikan keinsyafan dan kesadaran tentang nilai baik dan buruk 

dalam hidup ini.   

Menurut Djabbar (2008) Cerita atau dongeng berfungsi sebagai media pendidikan 

nilai-nilai keluhuran. Menyebarkan pesan moral tanpa anak menyadari dirinya sedang 
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disuntik nilai-nilai kebaikan. Tanpa kesan memaksa dan menekan. Menurut Psikolog Ninok 

Widiantoro, cerita atau dongeng  merupakan cara paling ampuh dan efektif untuk 

memberikan sentuhan humanis dan sportifitas bagi anak. Sehingga cerita atau dongeng 

berpengaruh pada cara berpikir, moral, dan tingkah laku. Malahan dapat membentuk benih-

benih sikap positif. Sikap yang terus-menerus dibentuk hingga menjadi karakter anak setelah 

dia dewasa. Menurut Siswanto (2007) menambahkan bahwa Cerita yang dilihat dan dibaca 

anak, sangat berperan dalam pembentukan kepribadiannya (character building). 

Menurut Triband dalam Arixs (2007) menambahkan, bahwa cerita atau dongeng, jika 

dibawakan di kelas akan mampu membuka pikiran dan perasaan anak untuk berkomunikasi 

baik dengan pendongeng/penceriita, guru atau temannya yakni lewat diskusi, kegiatan ini 

juga bisa melatih siswa bagaimana memberi tanggapan dan berdiskusi. 

Dongeng atau cerita pun dapat diintegrasikan dengan berbagai nilai dan mata 

pelajaran, misalnya Made Taro menanamkan nilai cinta lingkungan melalui dongeng, seperti 

yang dikutip oleh http://www.balipost.co.id, Made Taro sebagai pendongeng  menumbuhkan 

kesadaran anak untuk peduli akan bahaya sampah plastik. Made Taro mengkisahkan lumba-

lumba sedang lapar: 

Lumba-lumba mencari makanan ke sana ke mari di lautan. Tiba-

tiba si lumba-lumba menabrak badan si penyu karena air yang pekat 

akibat pencemaran. Yang ditabrak lumba-lumba itu dikira musuh, ternyata 

si penyu. Si penyu yang baik hati menyarankan si lumba-lumba agar hati-

hati. Akhirnya mereka mencari tempat yang baik untuk berunding soal 

kotornya air laut. 

Tiba-tiba terlihatlah seekor burung camar mengerang kesakitan 

karena ada benda tersangkut di kerongkongannya. Memang sebelumnya 

sudah banyak burung camar yang mati dengan kondisi seperti itu. Burung 

camar yang mengerang kesakitan itu akhirnya ditolong oleh si penyu 

dengan mengambil benda yang tersangkut di kerongkongan. Eh, benda 

yang tersangkut itu ternyata plastik. "Inilah akibat sampah plastik," kata 

anak-anak.  

http://www.balipost.co.id/
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Cerita yang dibawakan Made pun, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.  

Secara spontan anak sekolahan membersihkan sampah plastik yang berserakan di pantai.  Ini 

berarti secara spontan sebetulnya dongeng/cerita dapat memunculkan baik sisi kognitif, 

maupun afektif. 

 

Pengembangan Pendidikan Nilai dalam Sains 

Pengembangan pendidikan nilai dalam pembelajaran sains harus terkait erat dengan 

hakekat sains itu sendiri.  Hakekat sains sebagai proses, produk, dan hasil kreativitas 

manusia.   

Sains sebagai sebuah proses akan mengandung nilai-nilai sosial dan moral.  Acapkali 

riset-riset para ilmuwan sains ditangani secara kooperatif dan kolaboratif. Para ilmuwan pun 

dalam proses penemuannya, senantiasa menghargai temuan sebelumnya, sehingga 

perkembangan sains berjalan secara vertikal dan maju terus ke depan. Ini semua karena riset-

riset yang dilakukan setelahnya memperdalam dan mengembangan riset sebelum yang 

dilakukan oleh ilmuwan berbeda-beda.  Seorang saintis dituntut pula jujur, cermat, dan teliti 

dalam proses menghasilkan produk sains.  Kejujuran sainstis akan diuji oleh serangkaian 

eksperimen berulang, uji validasi oleh ilmuwan lain, dan uji publik dihadapan para sainstis 

lainnya.   

Sains sebagai sebuah produk mengandung nilai-nilai humanisme dan religius.  Produk 

sains acapkali memberi manfaat yang besar bagi manusia.  Misalnya penemuan mesin uap 

James Watt telah menggerakkan kemajuan ekonomi negara-negara industri di Eropa.  

Penemuan lampu oleh Thomas Alfa Edison telah mampu memproduktifkan kinerja manusia 

di malam hari.   Penemuan mikroba oleh Louis Pasteur telah memajukan sektor pangan dan 

memecahkan masalah kesehatan makhluk hidup.  Ini artinya bahwa sains sebagai produk 

memberi nilai humanisme (bermanfaat bagi manusia dan dimanfaatkan oleh manusia).  

Sebagai produk sains pun berdampak pada nilai religus, penemuan sel, diikuti dengan 

penemuan organel-organelnya, dan DNA serta mekanisme fungsionalnya, membuat sainstis 

dan pembelajar sains makin yakin akan kebesaran tuhan dan kemahapengaturan tuhan pada 

ciptaannya.  Begitu pun penemuan tentang lintasan tata surya, planet-planet baru, membuat 

sainstis pembelajaran sains menyadari ketidaktahuaanya, dan ada yang lebih tahu lagi yaitu 
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tuhan.  Sains mengandung nilai religius pun tak dinampikan oleh Einsten, dengan kata-

katanya “Science without religion is lame, religion without science is blind”. 

Sains sebagai hasil kreatifitas manusia, mengandung nilai ilmiah.  Produk sains yang 

berdaya guna dihasilkan dari sebuah proses pengindraan yang cermat terhadap fakta, rasa 

ingin tahu yang banyak ketika mengindra fakta, rasa ingin meneliti atau menemukan (inquri) 

untuk memecahkan kesenjangan antara fakta dan rasa ingin tahunya, yang semuanya 

dilakukan dengan pikiran yang logis, rasional, kreatif, dan kritis. 

Dalam konteks school science (sains yang diajarkan di sekolah), nilai-nilai moral, 

social, religius, dan humanis dari sains harus disumblimasikan dalam jiwa anak ketika belajar 

sains.  Jadi pembelajaran sains bukan sekedar mempelajari rangkaian fakta di alam, tetapi 

bagimana upaya memperoleh dan memanfaatkan fakta-fakta itu.  Upaya memperoleh fakta 

sains yang penuh nilai curiosity, inquiry, kejujuran, ketelitian, kecermatan, dan kerjasama,.  

Pemanfaatan dari penelitian sainstis terhadap fakta-fakta alam yang berguna bagi umat 

manusia dan menambah syukur pada Tuhan. Inilah nilai yang harus dikembangkan dalam 

pembelajaran sains, melalui pendidikan nilai.   

Pengembangan pendidikan nilai dalam sains bertujuan untuk mengefektifkan, 

mendalami dan mengintegrasikan orientasi pendidikan nilai ke dalam sains.  Pelaksanaan 

pembelajaran nilai harus dilaksanakan melalui pengajaran/bimbingan yang berencana dan 

berkembang.  Bimbingan harus memperhatikan kondisi anak didik dan kurikulum. Nilai apa 

yang ingin terapkan dan sikap anak didik seperti apa yang diharapkan sangat penting 

didefinisikan. 

1. TEMA 

Setiap pendidikan nilai dalam sains memiliki satu tema/pokok pembicaraan untuk 

disampaikan. Tema ini merupakan ringkasan bimbingan yang mengungkapkan target apa 

yang ingin dicapai dan bahan-bahan apa saja yang digunakan.  Tema ini mempunyai nama 

yang dapat saja berupa ungkapan ringkas dari isi bimbingan atau nilai yang ingin 

disampaikan pada jam pelajaran itu. 
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2. STRUKTUR PROSEDUR BIMBINGAN 

Pada dasarnya prosedur bimbingan/pengajaran pada pendidikan nilai dalam sains 

dapat dilakukan dengan struktur seperti terlihat pada Tabel 1.  Prosedur bimbingan pada 

Tabel 1 merupakan prosedur umum, improvisasi/kreatifitas guru sangat penting dalam 

menyesuaikannya dengan tingkatan kelas/umur anak didik. 

Nilai yang ingin dimunculkan pun di tiap tingkatan/kelas berbeda-beda, dan 

disesuaikan dengan kurikulum dan pekerkembangan kognitif siswa.  Contoh pendidikan nilai 

yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran sains adalah: 

Kelas 1-2 SD 

I. Nilai sainstifik 

1. berani bertanya jika ada sesuatu yang tidak diketahui 

2. selalu menggunakan kelima inderanya untuk mengamati sesuatu 

3. berani mencoba dan tidak takut gagal 

II. Nilai Sosial dan humanisme 

1. Bersahabat dan saling tolong menolong dengan teman. 

2. Merasakan kebaikan bekerja dan bekerja untuk semua 

III. Nilai religius 

1. mempunyai hati yang menghargai kehidupan dan mensyukuri hidup. 

2. Ramah dengan lingkugan di sekitar, memperlakukan hewan dan tumbuhan dengan 

hati yang ramah dan baik. 

3. Menyentuh, merasakan keindahan dan mempunyai hati yang sehat. 

 

Kelas 3 dan 4 SD 

I. Nilai sainstifik. 

1. Melakukan sendiri apa yang dapat dilakukan sendiri, berfikir sebelum bertindak, 

menjalani kehidupan dengan cara yang wajar. 

2. Mengerjakan secara ulet dan tekun sampai dengan selesai apa yang telah diputuskan 

untuk dilakukan. 

3. Melakukan hal yang dianggap benar dengan penuh keberanian. 

4. Mampu menentukan alat bantu sederhana yang tepat untuk menunjang 
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pengamatannya 

II. Nilai sosial dan humanis 

1. Mengetahui kebaikan/manfaat bekerja, bekerja untuk semua. 

2. Saling mengerti, percaya dan tolong menolong di antara teman 

3. Penuh hormat dan berterima kasih atas bantuan orang lain 

4. Ramah kepada orang lain dan punya tenggang rasa. 

III. Nilai religius 

1. Merasakan pentingnya hidup, menyayangi mahluk hidup. 

2. Terharu/Kagum terhadap keindahan/keagungan dan keajaiban alam, menyayangi 

alam, tanaman dan hewan. 

3. Memiliki hati yang dapat terharu terhadap keindahan dan benda-benda istimewa. 

 

[Kelas 5 dan 6] 

1. Nilai-nilai saintifik: 

1. mengevaluasi apa yang sudah dilakukannya  

2. mendirikan cita-cita/tujuan yang lebih tinggi, berusaha pantang menyerah dengan 

penuh keberanian dan harapan/optimisme. 

3. Memahami bahwa kebebasan itu penting, bertindak secara mandiri berdasarkan 

tanggung jawab. 

4. Jujur dan setia, hidup senang dengan hati yang ceria. 

5. Memahami betul bahwa kebenaran itu penting, berusaha mencari sesuatu yang baru, 

menggunakan akal/kecerdikan untuk membuat hidup lebih baik (sikap inquiri). 

6. Mengetahui/menyadari kekurangan dan kelebihan sendiri, memperbaiki kekurangan 

dan mengembangkan kelebihan diri. 

2. Nilai sosial dan humanisme 

1. Bergaul dengan ketulusan/keikhlasan dan sopan santun, dapat membedakan waktu 

dan tempat, situasi dan kondisi. 

2. Memiliki hati yang dapat memberikan tenggang rasa kepada siapapun, berlaku ramah 

berdiri di pihak orang lain/ memahami sudut pandang orang lain. 

3. Saling percaya, mempererat tali persahabatan, saling berbagi ilmu, bekerja sama 
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saling tolong menolong tanpa membedakan laki2 atau perempuan. 

4. Rendah hati, lapang dada memahami pendapat yang berbeda dengan pendapat sendiri. 

5. Memiliki rasa syukur/berterima kasih bahwa kehidupan sehari-hari itu ditopang oleh 

saling bantu dan saling tolong menolong.  

6. Memmatuhi hukum dan aturan, berjiwa sosial, melaksanakan tugas dengan baik, 

menghargai hak2 pribadi dan orang lain. 

7. Tidak ada diskriminasi dan prasangka kepada siapapun, berusaha mendirikan 

kebenaran secara adil dan objektif. 

8. Berpartisipasi/bergaul dengan kelompok yang dekat, menyadari peranan diri sendiri, 

bekerja sama dan bertanggung jawab. 

9. Memahami arti berkerja, merasakan kebahagian dalam melayani masyarakat, 

melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum 

3. Nilai religius 

1. MemahMengetahui kebesaran alam, memelihara alam dan lingkungan. 

2. Memiliki hati yang terharu atas keindahan, memberikan rasa hormat atas kekuatan 

yang melebihi kekuatan manusia. 
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Tabel 1. Struktur prosedur bimbingan pada pendidikan nilai dalam pembelajaran sains 

 

Tahap Isi 

P
er

k
en

al
an

 

(P
en

d
ah

u
lu

an
) 

Mengarahkan pembicaraan ke suatu nilai yang menjadi 

target (yang ingin disampaikan pada jam itu). 

- Usaha harus dilakukan untuk menarik perhatian anak 

didik pada pokok pembicaraan pada jam pelajaran 

tersebut, seperti membuat bahan yang menarik, bercerita 

mengenai pengalaman diri sendiri atau orang lain, 

membangun suasana yang kondusif dan lain-lain. 

P
en

g
em

b
an

g
an

 

B
ab

ak
 

p
er

ta
m

a 

Membuat anak didik mengerti nilai yang menjadi target. 

- Memikirkan bersama menggunakan bahan yang sama. 

- Membaca bahan, membuat mini drama, diskusi, presentasi 

atau menulis ide/gagasan 

B
ab

ak
 K

ed
u
a 

Membuat anak didik menyadari nilai yang menjadi target. 

- Tanpa melihat bahan, biarkan anak-anak didik mencoba 

melihat kembali bagaimana dirinya selama ini lalu biarkan 

mereka membandingkannya dengan nilai moral yang 

dimengerti pada babak pertama tadi. Biarkan anak didik 

menyadari nilai moral tersebut secara subjektif/personal 

- (babak ini dapat dilakukan dengan aktifitas menuliskan 

pengalaman baik pribadi maupun orang lain).  

P
en

u
tu

p
an

 

Merapihkan dan meringkas nilai  yang menjadi target. 

- Biarkan anak didik memahami nilai moral tersebut secara 

subjektif, berikan dorongan untuk mengamalkannya dalam 

kehidupan nyata. 

- Guru/pembimbing dapat menerangkan dengan 

mengangkat cerita pengalaman, karangan2 anak didik, 

surat, puisi, pribahasa, artikel surat kabar, berita televisi 

dan lain-lain. 

 

 

Pengembangan pendidikan nilai melalui cerita berbasis sains 

 Cerita berbasis sains, artinya konsep sains yang disajikan dalam sebuah setting waktu 

dan lokasi dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita.  Tokoh cerita dapat berupa manusia atau 

pun binantang dan hewan.  Sedangkan pendidikan nilai yang dintegrasikan pada cerita 

berbasis sains dapat disandarkan pada hal-hal yang bersifat spontan dan ocasional, sesuai 

dengan gejala nilai umum yang terjadi pada siswa, atau nilai yang memang sudah 

direncanakan akan dikembangkan pada pembelajaran sains.  Contoh cerita berbasis sains 

yang mengandung pendidikan nilai adalah sebagai berikut: 
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Contoh cerita 1. 

Terima Kasih, Petir! 

Mari kita semai pengetahuan, melalui sebuah pertanyaan! 

 

Awan menghitam menutupi langit.  Doar....doar...! suara petir pun 

mengelegar.   Budi duduk dengan gelisah.  Sebentar-sebentar matanya melirik 

jendela.   Ternyata yang gelisah tidak hanya Budi, teman-temannya pun demikian.  

Budi melihat ibu gurunya yang  tetap tenang.   “Aneh,  Bu Guru tetap tenang, apa 

rahasianya?” tanya Budi dalam hati.  “Aku penasaran ingin bertanya, tapi apakah 

Bu Guru akan marah? Apakah teman-teman akan tertawa karena pertanyaan 

konyolku?  Aku ingin sekali bertanya, tapi...aku takut dan malu”  pikir Budi 

sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan pinsil.  

  “Ada kesulitan Budi?” tanya Bu Guru.  “Ehmm..tidak Bu, tapi...!”  Budi 

agak ragu untuk bertanya.  “Tapi apa?” kata Bu Guru dengan lembut.  “Ah..suara 

bu Guru lembut sekali, pasti ia tidak akan marah dengan pertanyaanku, aku akan 

bertanya” tekad Budi dalam hati.  “Tapi anu Bu,...apakah ibu tidak takut petir?” 

tanya Budi ragu.  “Ha...ha...ha...,  memang Bu Guru anak kecil, kayak kamu?” 

kata Jarwo meledek Budi.  Beberapa teman Budi pun ikut tertawa.  Kelas pun 

menjadi riuh memperbincangkan pertanyaan Budi.  Bu Guru kemudian berseru,  

“Dengarkan anak-anak, kita harus menghargai pertanyaan teman kita, dan tidak 

boleh menertawakan dan mengolok-oloknya,  karena pada setiap pertanyaan 

pasti ada pengetahuan.  Jarwo, jangan mengulang perbuatan mengolok-olok 

pertanyaan temanmu!”.   Anak-anak pun terdiam.  

 “Terima kasih Budi kamu menanyakan hal ini pada Ibu.  Sebenarnya petir 

itu menakutkan Ibu. “Kalau merasa takut, mengapa Ibu tetap tenang?” tanya Ayu.  

“Karena kita memerlukan petir, dan kita harus bersyukur tuhan menciptakan 

petir!”  kata Bu Guru.  Semua anak terdiam dengan wajah kebingungan.   

“Begini...petir adalah peristiwa alam yang bermanfaat.  Udara yang ada di 

bumi ini mengandung berbagai macam gas tiga diantaranya adalah gas oksigen, 

gas hidrogen,  dan  gas nitrogen.  Gas nitrogen sangat dibutuhkan untuk kesuburan 

tumbuhan. Berkat nitrogen, warna daun pada tumbuhan menjadi menghijau.  
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Kekurangan nitrogen menyebabkan daun menguning, buah dan bunga pun 

mengecil.  Jadi nitrogen adalah sumber pupuk bagi tanaman.  Tetapi kebanyakan 

tanaman,  tidak dapat menyerap nitrogen  secara langsung.  Agar tanaman bisa 

menyerap gas nitrogen, gas ini harus diubah dulu menjadi asam nitrat atau 

amonia.  Panas dari petir menyebabkan gas  nitogen bersatu dengan gas oksigen, 

menjadi asam nitrat.  Panas dari petir juga menyebabkan gas nitrogen bersatu 

dengan gas hidrogen menjadi amonia.  Asam nitrat dan amonia akan bersatu 

dengan air hujan.  Oleh sebab itu air hujan menyuburkan tanaman.  Ini semua 

karena kandungan nitrogen dalam air hujan”  kata Bu Ani. “Ohhh begitu, 

bermanfaat sekali petir itu!” seru Jarwo. 

(Dicuplik dari Buku Cerita Moral, IEPF 2008) 

 

 Cerita berbasis sains adalah rangkaian cerita yang didasarkan pada sebuah konsep 

sains tertentu dengan setting waktu dan situasi tertentu serta melibatkan para tokoh cerita.  

Nilai yang dintegrasikan pada cerita dapat bersifat spontan dan ocasional tergantung pada 

nilai yang menggejala pada anak dan perlu perbaikan. Nilai dapat pula bersifat terstruktur 

dan terprogram, ditiap tahapan kelas mempunyai tujuan dan target tertentu. 

 Pada cerita ”Terima Kasih Petir”, konsep sains yang ingin dijelaskan adalah peranan 

petir dalam proses nitrifikasi.  Nilai yang diintegrasikan pada cerita tersebut adalah 

keberanian bertanya (nilai sainstifik), menghargai pertanyaan/pendapat orang lain (nilai 

sosial), dan bersyukur terhadap karunia tuhan yang telah menciptakan petir (nilai religius).  

Adapun struktur bimbingan pendidikan nilai dalam pembelajaran di kelas, dapat dilihat pada 

Tabel 2.  
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Tabel 2. Struktur Bimbingan Pendidikan Nilai Melalui Cerita Berbasis Sains 

 

P
en

g
em

b
an

g
an

 (
3
5
 m

en
it

) 

 

2. Bahan ”Terima Kasih Petir” 

dibagikan, dibaca, dan 

didiskusikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ Kasihan Budi 

 

 

 

 

 

 

Dapat ilmu pengetahuan 

 

 

・ Petir membuat nitrogen menjadi asam 

nitrat dan amonia, sehingga mudah 

diserap oleh tumbuhan. 

 

 

Tahap Kegiatan pembelajaran Kesan, pemikiran dan tindakan anak didik 

P
em

b
u
k
aa

n
 (

5
 m

en
it

) 

  

1. Mengingat pengalaman 

pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ Malu,  

・ takut salah 

Pernahkah kamu takut pada petir? Apa yang menyebabkannya? 

Pernahkah kamu malu untuk bertanya? Apa yang menyebabkannya? 

Jarwo mengejek pertanyaan Budi, bagaimana menurut anak-anak? 

Bagaimana menurut anak-anak akibat dari pertanyaan Budi? 

 

Ilmu pengetahuan apa yang didapat anak-anak di kelas Budi? 
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Tahap Kegiatan pembelajaran Kesan, pemikiran dan tindakan anak didik 

 3. Mengingat kembali 

kehidupan diri sendiri 

masing2, menyadarkan 

perlunya keberanian bertanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ Meningkatkan keberanian untuk 

bertanya.  

・ Menghargai setiap pertanyaan orang 

lain. 

P
en

u
tu

p
an

  

(5
 m

en
it

) 

 

4. Semua anak didik menulis 

pendapatnya pada masing-

masing worksheet, kemudian 

mempresentasikannya. 

 

 

Penutup 

 Anggapan sains sebagai rumpun mata pelajaran ilmu pasti (eksakta) yang jauh dari 

unsur nilai sudah lama ditinggalkan oleh para ilmuwan sains.  Pada hakekatnya sains adalah 

proses dan produk hasil buah pikiran dan kreatifitas manusia.  Pada prosesnya, sains 

mengandung banyak nilai moral dan sosial seperti kejujuran, ketelitian, kecermatan, dan 

kerjasama.  Sebagai produk sains pun akan memunculkan nilai manfaat bagi umat manusia 

dan rasa kagum terhadap hasil ciptaan Tuhan, ini berarti dalam sains pun mengandung nilai 

humanisme dan religius.  Sebagai hasil buah pikir dan kreatifitas manusia, sains mengandung 

nilai ilmiah. 

 Pada konteks school science, pembelajaran sains seyogyanya mampu 

mengembangkan nilai moral, sosial, ilmiah, dan religius yang sudah terkandung dalam sains 

itu sendiri.  Pembelajaran sains seharusnnya diintegrasikan dengan pendidikan nilai.   

 Ada banyak cara mengintegrasikan pendidikan nilai dalam sains.  Pada usia anak 

sekolah dasar, cerita berbasis konsep sains dan syarat dengan nilai moral, sosial, ilmiah, dan 

religus akan membantu anak dalam memahami fakta/konsep sains sekaligus 

mensublimasikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Cerita mempunyai sifat tidak 

Pernah tidak mengalami hal yang sama dengan Budi? Malu untuk bertanya? 
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memaksa dan menekan, tetapi sangat efektif dalam mempengaruhi pikiran dan jiwa anak 

untuk melakukan kebaikan atau mengubah perbuatan buruk. 
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