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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH  PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP 

PENGUASAAN MATERI BIOLOGI SISWA KELAS X 

 SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

Deni Susana 

 

 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi biologi siswa 

kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung.  Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah quasi eksperiment dimana desain penelitian yang digunakan adalah Postest 

only control design. 

Dalam penelitian sampel yang digunakan kelas X.1 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X.3 sebagai kelas kontrol sedangkan teknik pengambilan sampel  yang 

digunakan adalah teknik acak kelas. Instrumen penelitian berupa tes serta teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan dokumentasi. 

Berdasarkan analisis data, yang dilakukan dengan menggunakan Uji-t 

menunjukkan bahwa thitung = 6,913 dan ttabel = 1,996, Karena thitung > ttabel maka H1 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet 

memberikan pengaruh dalam peningkatan penguasaan materi biologi siswa kelas X 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Bahan ajar leaflet dalam pembelajaran biologi 

belum pernah digunakan SMA Negeri 16 Bandar Lampung.  

 

 

  

 

Kata kunci : Bahan Ajar Leaflet , Penguasaan Materi Biologi. 

 

 
 

 

  



 

  



  



MOTTO 

 

                                

 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. 

(Q.S Az-Zumar : 9).
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005) h.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa dan 

negara dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam menghadapi era persaingan global. 

Salah satu negara yang sedang memperbaiki mutu pendidikan adalah Indonesia. 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan Negara.
2
 

Pentingnya pendidikan juga dijelaskan dalam wahyu pertama-Nya surat Al-

Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Allah SWT juga memberikan prinsip dasar tentang 

ilmu pengetahuan. 

 

 

 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur‟an surat Al-alaq 1-5 sebagai berikut: 

                                                             
2
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu pendidikan Edisi Revisi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 4 



                                         

                       

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
3
 

  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan untuk menghadapi era persaingan global namun pada kenyataannya 

mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidik atau pengajar, kurangnya 

sarana dan prasarana belajar, kurang relevannya kurikulum dan  rendahnya daya 

serap siswa dalam memahami materi pembelajaran. Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Upaya yang 

dilakukan pemerintah yaitu dengan pembaharuan kurikulum dan meningkatkan 

kualitas pendidik. 

Pembaharuan kurikulum pendidikan merupakan salah satu usaha yang 

dilakukan pemerintah dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia 

yang diharapkan menghasilkan efek pada pendidikan di Indonesia yang lebih baik. 

Pembaharuan kurikulum dibutuhkan apabila kurikulum yang berlaku sudah tidak 

efektif dan tidak relavan dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 

                                                             
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,( Bandung : CV. Dipenegoro, 2005) h. 
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Pemerintah meningkatkan kualitas pendidik dengan cara memberikan diklat 

dan pelatihan guru untuk menambah wawasan atau pengetahuan guru yang akan 

diterapkan ke siswa dan melalui program sertifikasi guru yang terdapat uji kelayakan 

yang harus dijalani oleh guru dengan adanya sertifikasi guru bersemangat untuk 

memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu dan professional dalam dunia 

pendidikan. Guru sangat berperan penting dalam memajukan pendidikan didasarkan 

suatu anggapan bahwa, di tangan gurulah mutu pendidikan kita bergantung. Guru 

dipandang sebagai faktor kunci karena guru yang berinteraksi secara langsung dengan 

siswanya dalam proses belajar mengajar di sekolah.
4
 

Interaksi antara guru dan siswa yang optimal dapat meningkatkan penguasaan 

materi siswa. Dalam upaya meningkatkan penguasaan materi siswa diperlukan peran 

guru yang kreatif yang dapat mengemas pembelajaran biologi dalam bentuk bahan 

ajar yang disampaikan ke siswa menjadi lebih menarik dan disukai oleh siswa. Oleh 

karena itu, ide-ide kreatif guru sangat diperlukan dalam pembuatan bahan ajar untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran tetapi pada kenyataannya bahan ajar masih sering 

terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat 

persiapan mengajar, sulit mencari bahan ajar yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan 

lain-lain. Alasan tersebut bisa teratasi jika setiap pendidik mempunyai pengetahuan 

dan keterampilan dalam membuat bahan ajar sehingga membuat siswa tidak merasa 

bosan saat pembelajaran. 

                                                             
4
Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2011), h. 2 



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru biologi di SMA N 16 

Bandar Lampung, guru mata pelajaran biologi mengemukakan bahwa pada mata 

pelajaran biologi semester ganjil dari tahun ke tahun materi yang sulit dipahami oleh 

siswa adalah materi virus. Materi virus di anggap sulit karena terdapat nama-nama 

ilmiah virus serta siswa sulit membedakan antara siklus litik dan lisogenik. Sulitnya 

siswa dalam memahami materi virus tentunya berdampak pada rendahnya nilai siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas X semester ganjil Tahun Ajaran 2015/2016 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Ulangan Harian Virus Siswa Kelas X Semester Ganjil  

SMA Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015 

 

No Nilai 
Kelas 

Jumlah Jumlah. 
X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 

1 95-100 1        
83 

 

Siswa yang lulus 

30,3%   2 85-94 7 4   1  2 2 

3 75-84 13 13 2 1 12 6 8 11 

4 < 75 14 17 30 33 21 30 24 22 191 Siswa yang tidak 

lulus 69,7% 

Jumlah 35 34 32 34 34 36 34 35 274 100% 
 

Sumber Data : Buku Leger Nilai Mata Pelajaran Biologi Materi Virus SMA Negeri 16 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/20155
 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 1.1, diketahui bahwa hasil belajar 

siswa masih rendah. Dari 274 siswa yang mendapat nilai di atas KKM hanya 30,3% 

sekitar 83 siswa  sedangkan 69,7 % (191 siswa) tidak mencapai nilai KKM. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran biologi di SMA Negeri 16 Bandar 

                                                             
5
 Hesti, Guru Mata Pelajaran Biologi kelas X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada 

tanggal 25 februari 2016. 



Lampung adalah 75 sehingga siswa dapat dinyatakan tuntas dalam pembelajaran 

biologi jika nilai diperoleh ≥ 75. Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa presentase 

ketuntasan siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, pada pembelajaran  guru hanya 

menggunakan buku teks karena guru terkendala dalam menyediakan dan 

mengembangkan bahan ajar.
6
 Buku teks cenderung kurang menarik karena bahasanya 

yang kurang komunikatif, sehingga siswa merasa bosan saat membaca dan cenderung 

kurang memahami materi yang dibaca. Daryanto berpendapat bahwa rendahnya 

minat baca siswa karena buku teks pelajaran memiliki jumlah halaman yang tebal dan 

gaya penulisan naratif tetapi tidak komunikatif.
7
 

 Penggunaan bahan ajar yang relevan diharapkan dapat membantu siswa dalam 

belajar, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Oleh karena itu, sebagai 

pendidik perlu mengembangkan dan memvariasikan bahan ajar yang menarik dengan 

harapan dapat meningkatkan minat baca siswa yang terlihat dari kemauan siswa 

untuk membaca sumber-sumber belajar. 

 Bahan ajar yang bervariasi merupakan kreatifitas  pendidik untuk membantu 

siswa memahami dan menyerap materi pembelajaran. Bahan ajar sangat berperan 

penting di dalam proses pembelajaran karena bahan ajar berisi materi pelajaran yang 

akan disampaikan ke siswa.  

                                                             
6
 Hesti, Guru Mata Pelajaran Biologi kelas X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, 

Wawancara, 25 februari 2016. 
7
 Daryanto dan Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Yogyakarta : 
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 Guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan profesional dalam mengajar agar 

siswa dapat mencapai prestasi belajar yang maksimal. Guru perlu memilih metode, 

model, media pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai agar pengajaran guru lebih 

menarik dan materi mudah diterima oleh siswa. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba memberikan alternatif bahan 

ajar dengan menggunakan leaflet. Leaflet sebagai bahan ajar cetak yang berisikan 

rangkuman materi pelajaran. Materi pelajaran tersebut diambil dari beberapa sumber 

belajar baik buku maupun jurnal yang dijadikan satu dalam bentuk leaflet. Leaflet 

terlihat menarik apabila didesain secara cermat dilengkapi dengan ilustrasi dan 

gambar-gambar serta menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta mudah 

dipahami. Leaflet juga memiliki manfaat untuk dijadikan referensi dan bahan diskusi 

pada proses  pembelajaran.
8
 

 Leaflet sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran. Leaflet disusun dari berbagai sumber belajar, dengan  bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti siswa, serta disisipkan ilustrasi yang mendukung 

materi pelajaran, sehingga mampu menarik minat baca siswa dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan siswa akan termotivasi untuk belajar dan 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena siswa telah mempunyai gambaran yang 
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jelas mengenai penjelasan guru, sehingga materi yang akan disampaikan diharapkan 

dapat dikuasai dengan baik. 
9
 

 Dari latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Penguasaan Materi Biologi 

Siswa Kelas X SMA Negeri 16  Bandar Lampung“ 

  

B.  Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah dalam  penelitian adalah: 

1. Rendahnya penguasaan materi siswa pada materi virus. 

2. Materi virus termasuk konsep biologi yang sulit dipahami dan memiliki sifat 

materi yang abstrak. 

3. Penggunaan bahan ajar Leaflet pada pembelajaran biologi dalam proses 

belajar mengajar belum pernah dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung. 

4. Adanya keterbatasan sekolah dan guru dalam menyediakan dan 

mengembangkan bahan ajar.  

 

C.  Pembatasan Masalah  

Permasalahan penelitian dibatasi pada: 

1. Penguasaan materi biologi siswa yang diukur hanya kognitif siswa kelas X 

semester ganjil di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 
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2. Penelitian diterapkan pada  materi virus semester ganjil tahun pelajaran 

2016/2017. 

3. Penelitian menggunakan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi 

biologi siswa  kelas X SMA Negeri 16 bandar lampung. 

 

D.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah 

diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Adakah pengaruh 

penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi biologi siswa kelas X pada 

materi pokok Virus di SMA Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017? 

 

E.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi siswa kelas X pada materi 

pokok Virus di SMA Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Manfaat Penelitian  

  Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa dengan penggunaan 

bahan ajar leaflet sehingga adanya peningkatan  penguasaan materi biologi 

siswa. 

 



b. Bagi Guru 

Memberikan alternatif dalam penggunaan bahan ajar pada mata pelajaran 

biologi.  

c. Bagi Sekolah 

Sebagai informasi dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar yang 

akan berpengaruh pada mutu pendidikan sekolah. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk menghindari perbedaan masalah yang dimaksud dan memperhatikan 

judul dalam penelitian, maka ruang lingkup dari penelitian adalah:  

1. Objek Penelitian 

 Penguasaan materi biologi siswa dalam penggunaan bahan ajar leaflet pada 

mata pelajaran Biologi khususnya materi Virus 

2. Subjek Penelitian 

Siswa kelas X.1 dan X.3 di SMAN 16 Bandar Lampung. 

  



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam proses belajar-mengajar, 

yang menempati kedudukan yang menentukan keberhasilan belajar-mengajar 

yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan pengajaran. Bahan ajar bukan semata-

mata semua uraian yang tertera dalam buku sumber atau sumber cetak lainnya, 

melainkan memiliki klasifikasi tertentu. Berdasarkan klasifikasi itulah guru 

memilih bahan yang mana akan disajikan dalam perencanaan untuk mencapai 

tujuan pengajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagai kerangka acuan , 

bahan ajar umumnya diklasifikasikan dalam tiga bidang , yakni pengetahuan 

(kognitif) , keterampilan (psikomotorik) dan afektif (sikap).
10

 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara 

sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Bahan ajar disebut juga 

teaching-material.
11
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Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. 

Pengelompokkan bahan ajar menurut Faculte de Psychologie et des sciences de 

l‟Education Universite de Geneve dalam website nya adalah media tulis, audio 

visual, elektronik dan interaktif terintegrasi yang kemudian disebut sebagai 

medienverbund ( bahasa jerman yang berarti media terintegrasi) atau mediamix.
12

 

Bahan pelajaran merupakan bahan yang harus dikuasai oleh siswa untuk 

dapat mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, bahan 

pelajaran dibuat dapat menarik perhatian siswa untuk membacanya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Arikunto (dalam Djamarah dan Zain) bahwa minat siswa akan 

bangkit bila suatu bahan diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Maslow 

berkeyakinan bahwa minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu terkait dengan 

kebutuhannya.
13

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah bahan 

yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran yang harus dikuasi oleh siswa 

untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

Bahan ajar paling tidak mencakup antara lain: 

1) Petunjuk belajar (petunjuk siswa/ guru) 
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2) Kompetensi yang akan dicapai 

3) Konten atau isi materi pembelajaran 

4) Informasi pendukung 

5) Latihan-latihan 

6) Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) dan evaluasi.
14

 

2. Tujuan Bahan Ajar 

Bahan ajar disusun dengan tujuan: 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 

b. Membantu peserta didik dalm memperoleh alternatif bahan ajar di 

samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
15

 

3. Manfaat Bahan Ajar 

    Bahan ajar memiliki banyak manfaat dalam pembelajaran yaitu: 

a. Manfaat bagi guru:  

a) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai 

dengan kebutuhan belajar peserta didik. 

b) Tidak lagi bergantung kepada buku teks yang yang terkadang sulit 

untuk diperoleh. 
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c) Menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar. 

d) Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru 

dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya 

kepada gurunya. 

e) Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan 

diterbitkan.
16

 

b.  Manfaat bagi peserta didik : 

a) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

b) Kesempatan belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

terhadap kehadiran guru. 

c) Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus di kuasainya.
17

 

4. Jenis bahan ajar 

 Bahan ajar di kelompokkan menjadi empat yaitu: 

a. Bahan ajar interaktif seperti compact disk interaktif. 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam dan compact 

disk audio. 
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c. Bahan ajar pandang dengar ( audio visual) seperti video compact disk dan 

film. 

d. Bahan ajar cetak. Seperti, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, 

foto/gambar, model/maket, wallchart, brosur dan leaflet.
18

 

5. Penyusunan Bahan Ajar 

Dalam menyusun bahan ajar yang perlu diperhatikan adalah judul atau 

materi yang disajikan harus berdasarkan dari KD atau materi pokok yang 

harus dicapai oleh peserta didik. Menurut Steffen-Peter Ballstaedt dalam 

Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, penyusunan bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:  

1) Susunan tampilan, menyangkut urutan yang mudah, judul yang singkat, 

rangkuman dan tugas pembaca. 

2) Bahasa yang mudah, menyangkut mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, 

jelasnya hubungan kalimat, dan kalimat yang tidak terlalu panjang. 

3) Menguji pemahaman, menyangkut menilai melalui orangnya dan check list 

untuk pemahaman. 

4) Stimulan, enak tidaknya dilihat, tulisan mendorong pembaca untuk berfikir, 

dan menguji stimulan. 

5) Kemudahan dibaca, menyangkut keramahan terhadap mata (huruf yang 

digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan teks terstruktur, serta 

mudah dibaca. 

6) Materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar 

kerja (work sheet).
19

 

 

 

B. Leaflet 

1. Pengertian Leaflet 
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Leaflet merupakan salah satu contoh bahan ajar cetak. Leaflet adalah bahan 

cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan/dijahit. Agar 

terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat dilengkapi dengan 

ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta mudah dipahami. 

Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat menggiring 

peserta didik untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.
20

 

Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan melalui 

lembaran yang dilipat. Isi informasi berupa kalimat maupun gambar atau 

kombinasi.
21

 Leaflet merupakan media berbentuk selembar kertas yang diberi 

gambar dan tulisan (biasanya lebih banyak tulisan) pada kedua sisi kertas serta 

dilipat sehingga berukuran kecil dan praktis dibawa . Biasanya ukuran A4 dilipat 

tiga.
22

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa leaflet merupakan salah 

satu bahan ajar cetak yang terdapat informasi atau pesan-pesan yang akan 

disampaikan pada pembaca berupa lembaran yang dilipat dengan ukuran A4 

dilipat tiga. 

2. Struktur Leaflet 

Menyusun sebuah Leaflet sebagai bahan ajar, leaflet paling tidak memuat  

antara lain:  
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a. Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar 

kecilnya materi. 

b. Kompetensi dasar/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari 

Kurikulum 2004. 

c. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik, memperhatikan 

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman 

pembacanya. Untuk siswa SMA upayakan untuk membuat kalimat yang tidak 

terlalu panjang, maksimal 25 kata perkalimat dan dalam satu paragraf 3– 7 

kalimat. 

d. Tugas-tugas dapat berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait dengan 

materi belajar dan membuat resumenya. Tugas dapat diberikan secara individu 

atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain. 

e. Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan.  

Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi misalnya 

buku dan  jurnal hasil penelitian. 

3. Isi Pesan Pada Leaflet 

Isi pesan atau informasi pada leaflet harus dapat dipahami dengan baik oleh 

yang membacanya. Menurut Jalaludin Rakhmat ada beberapa sistem penyusunan 

pesan yaitu : 

a. Attention (perhatian), artinya pesan yang disampaikan harus menarik  

perhatian pembaca. 

b. Need (kebutuhan), artinya pesan yang disampaikan harus memenuhi 

kebutuhan pembaca. 



c. Satisfaction (pemuasan), artinya pesan yang disampaikan harus dapat 

mendorong pembaca dengan kelengkapan, kejelasan dan sebagainya. 

d. Visualization (visualisasi), artinya pesan yang disampaikan harus dapat 

memberikan gambaran dalam pikiran pembaca. 

e. Action (tindakan), artinya pesan yang disampaikan harus dapat mendorong 

pembaca untuk bertindak.
23

 contohnya apabila setelah belajar Biologi dengan 

menggunakan leaflet, siswa menjadi lebih giat mempelajari kembali materi 

biologi (mengulang) dan nilai siswa meningkat. 

 

4. Teknik Penyajian Leaflet 

Leaflet harus bersifat komunikatif, yaitu menarik perhatian, menarik minat, 

dan menimbulkan kesan. Komunikatif tidaknya sebuah leaflet ditentukan oleh 

berbagai faktor, seperti yang dijelaskan oleh Effendy sebagai berikut: 

a. Faktor bentuk 

leaflet memiliki bentuk seperti persegi panjang yang berarti normal, tepat dan 

fungsional. 

b. Faktor warna 

Warna leaflet merupakan faktor penting karena menjadi pemikat perhatian 

khalayak. 

c. Faktor ilustrasi 

Sesuatu yang indah, cantik dan lucu adalah hal-hal yang dapat menarik 

memikat perhatian khalayak. Jadi agar leaflet memiliki  daya tarik , dalam 

membuat leaflet dapat memilih salah satu unsur-unsur tersebut. Gambar dapat 

bercerita banyak. Peribahasa Cina mengatakan: sebuah gambar sama dengan 

seribu kata, karena itu pula agar komunikatif leaflet sebaiknya diberi ilustrasi. 

                                                             
23

 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002),  h. 

297 



 

 

d. Faktor bahasa 

Kalimat yang singkat tetapi komunikatif itu merupakan pesan yang 

menimbulkan kesan pada publik. Jadi untuk leaflet kalimatnya harus singkat, 

tepat dan ampuh. 

e. Faktor huruf 

Leaflet harus mampu memikat perhatian khalayak yang dapat dibaca dalam 

sekilas pandang. Huruf-huruf yang berderet mengungkapkan makna kata-kata 

yang merupakan suatu pesan yang disampaikan kepada pembaca.
24

 

5. Kelebihan Dan Kekurangan Leaflet 

Kelebihan bahan ajar leaflet adalah : 

a. Siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. 

Materi pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan siswa, baik yang cepat maupun yang lamban 

membaca dan memahami. Namun, pada akhirnya siswa diharapkan dapat 

menguasai materi pelajaran itu. 

b. Di samping dapat mengulangi materi dalam bahan ajar berbentuk cetakan 

khususnya leaflet, siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis.  
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c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak yang dikemas 

sedemikian rupa dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar 

pemahaman informasi yang disajikan.  

d. Leaflet tahan lama, mencakup orang banyak, biaya tidak tinggi, tidak perlu 

listrik, dapat dibawa kemana-mana, mempermudah pemahaman dan 

meningkatkan gairah belajar.
25

 

Kelemahan bahan ajar cetak termasuk leaflet adalah: leaflet mudah hilang 

dan rusak, tidak dapat menampilkan gerak dalam bahan ajar leaflet, biaya 

percetakan mahal apabila ingin menampilkan (ilustrasi, gambar, atau foto 

yang berwarna), proses percetakan bahan ajar sering kali memakan waktu 

lama, dan apabila cetakan kurang menarik orang enggan menyimpannya.
26

 

 

C. Penguasaan Materi 

1. Pengertian Penguasaan Materi 

Pada proses pembelajaran diharapkan bagi siswa mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu berupa menguasai materi pelajaran. Penguasaan materi 

merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang dipelajari. 

Penguasaan materi bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa yang pernah 
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dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai proses 

kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis.
27

 

Materi pembelajaran adalah bahan ajar utama minimal yang harus 

dipelajari oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumuskan 

dalam kurikulum. Dengan materi pembelajaran memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suati kompetensi dasar secara runut dan sistematis sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi 

pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
28

 

Penguasaan materi merupakan hasil belajar kognitif siswa. Penguasaan 

materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek 

dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur 

untuk memperoleh kesimpulan.
29

 

2. Pengukuran Penguasaan Materi 

Penguasaan materi dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. Evaluasi 

merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. 

Adapun fungsi evaluasi sebagai berikut:  

a) Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. 
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b) Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana 

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 

c) Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program 

kurikulum. 

d) Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual 

dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menentukanl masa depan 

sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan karier. 

e) Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam 

menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. 

f) Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi semua pihak yang 

berkepentingan dengan pendidikan di sekolah.
30

 

Instrumen atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes. 

Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk 

suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau 

sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi 

siswa tersebut.
31

 Seorang siswa dikatakan telah menguasai materi pelajaran yang 

telah diajarkan oleh guru jika dia mampu menyelesaikan soal-soal tes yang 

diberikan dan mencapai target penguasaan materi yang telah ditentukan. 

Menurut taksonomi bloom yang telah mengalami revisi pembagian ranah 

kognitif sebagai berikut : 
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a) C1(mengingat): mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dari ingatan 

jangka panjang. 

b) C2 (memahami): membangun pengertian atau makna dari pesan berupa 

perintah atau instruksi, termasuk secara lisan, tertulis dan hubungan dengan 

kejadian yang sebenarnya atau dalam bentuk gambar. 

c) C3 (Mengaplikasikan): menerapkan atau menggunakan suatu tata cara yang 

telah diberikan pada keadaan. 

d) C4 (Menganalisis) : memutuskan suatu material ke dalam unsur-unsur pokok 

dan menentukan bagaimana hubungan atau kaitan dari satu unsur tersebut 

dengan unsur yang lain dan kedalam tujuan atau struktur umum dari suatu 

materi. 

e) C5 (Evaluasi) : Membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau 

standar. 

f) C6 (Membuat): mengambil semua unsur pokok untuk membuat sesuatu yang 

memiliki fungsi atau mengorganisasikan kembali element yang ada ke dalam 

struktur atau pola yang baru.
32

 

D. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) 

Proses pembelajaran menggunakan model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams Achievement Divisions (STAD), untuk memudahkan peneliti 
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dalam proses pembelajaran baik menggunakan bahan ajar leaflet maupun buku 

teks. 

 

Model pembelajaran STAD dikembangkan oleh Robert Slavin dan 

teman- temannya, model ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

paling sederhana. Guru yang menggunakan model pembelajaran STAD mengacu 

pada kelompok belajar siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa 

setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam satu kelas 

dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4 – 5 orang. Setiap kelompok 

haruslah heterogen yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari 

berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.
33

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu : 

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa. 

2. Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jika mungkin anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender. 

3. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk 

mencapai kompetensi dasar. 

4. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 

memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 

5. Guru memberikan tes kepada siswa secara individual. 
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6. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya.
34

 

Setiap penggunaan model dalam pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan, begitu pula dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai beberapa 

keunggulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-

norma kelompok. 

2. Siswa aktif membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3. Siswa aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan 

keberhasilan kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat.
35

 

Selain keunggulan tersebut, pembelajaran kooperatif tipe STAD juga 

memiliki kekurangan- kekurangan yaitu: 

1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 
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3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukan pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

 

E. Kajian Materi yang diteliti 

Kajian materi yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pada materi 

pembelajaran Virus. Pada kurikulum biologi tahun 2006 (KTSP) materi virus 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kurikulum Materi Pembelajaran virus 

 

STANDAR KOMPETENSI : Memahami prinsip-prinsip pengelompokkan makhluk 

 hidup   

 

Kompentensi Dasar Indikator Materi Pelajaran 

2.1  Mendeskripsikan ciri-ciri, 

replikasi dan peran virus 

dalam kehidupan 

 

 

1. Mengetahui sejarah penemuan virus 

2. Menentukan ciri-ciri virus 

3. Menjelaskan  klasifikasi virus 

4. Membedakan perkembangbiakkan 

virus 

5. Menganalisis peran virus dalam 

kehidupan dan cara pencegahan 

virus 

1. Sejarah penemuan virus 

2. Ciri-ciri virus 

3. Klasifikasi virus 
4. Perkembangbiakkan virus 

5. Peran virus dalam kehidupan 

cara pencegahan virus 

 

1. Sejarah Penemuan virus 

Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 oleh Adolf Mayer, 

seorang ilmuwan Jerman. Ia melakukan penelitian tentang penyebab penyakit 

mosaik pada tembakau yang menyebabkan pertumbuhan tembakau menjadi kerdil 

dan daunnya berwarna kuning. Mayer menemukan bahwa penyakit mosaic 

tersebut menular ke tanaman tembakau lain ketika ia menyemprotkan ekstrak  



daun tembakau yang berpenyakit ke tanaman yang sehat. Mayer berkesimpulan 

bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil hingga tidak 

bisa dilihat menggunakan mikroskop.
36

 

Tahun 1892 ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanowski  yang menyaring 

getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui filter yang dirancang untuk 

menahan bakteri. Setelah filtrasi, getah tetap saja menyebabkan penyakit mosaic. 

Namun Ivanowski mempertahankan hipotesis bahwa bakteri menyebabkan 

penyakit mosaic tembakau. Ia berpendapat bahwa bakteri itu cukup kecil sehingga 

melewati filter atau menghasilkan toksin sehingga bisa melakukan hal tersebut. 

Tahun 1898 ilmuwan bernama Martinus W. Beirejerinck melakukan 

pengamatan yang sama dengan Iwanowski. Ia berpendapat bahwa agen 

penginfeksi dalam getah yang difilter dapat bereproduksi.  Dalam percobaan 

lanjutan Beijerink menunjukan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di 

laboraturium saat itu, agen penyakit mosaic yang misterius tersebut tidak dapat 

dibiakkan pada medium nutrien dalam tabung reaksi atau cawan petri dan 

berukuran jauh lebih kecil dan lebih sederhanadaripada bakteri. Ia pun umumnya 

disebut sebagai ilmuaawan pertama yang menyuarakan konsep virus. Pada tahun 

1935 imuwan Amerika bernama Wendell Stanley  mengkristalisasi penginfeksi. 

Kini dikenal sebagai virus mosaic tembakau (Tobacco mosaic virus, TMV).
37
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2. Pengertian dan Ciri-Ciri Virus 

a. Pengertian virus 

Virus merupakan parasit obligat intraseluler yang terdiri dari asam 

nukleat, berukuran sangat renik dan lolos saringan bakteri serta umumnya 

memperbanyak diri hanya dalam sel hidup inangnya. 
38

 Virus lebih kecil dan 

lebih sederhana dari prokariota lainnya. Tanpa struktur dan mekanisme 

metabolisme yang ditemukan dalam sel, sebagian besar virus tidak lebih dari 

gen-gen yang dikemas dalam selubung protein.
39

 

Virus merupakan mikroorganisme terkecil. Umumnya tak dapat dilihat 

dengan mikroskop biasa, kecuali voxvirus. Ukuran virus bervariasi mulai dari 

voxvius yang kira-kira 300 X 250 X 100nm sampai parvovirus yang kira-kira 

berdiameter 20 nm. Bentuk virus bermacam-macam, yaitu silindris, kotak, 

oval, memanjang, dan polihedron.
40

 

Pada awalnya virus, dianggap sebagai zat kimiawi biologis. Bahkan akar 

bahasa latin untuk kata virus berarti „racun‟ karena virus Mampu meyebabkan 

berbagai macam penyakit dan dapat menyebar diantara organisme. Virus tidak 

dapat berproduksi atau melaksanakan aktivitas metabolisme di luar inang.
41
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Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. 

Kitab suci Al-Qur‟an telah membentuk satu konsep mikrobiologi didalamnya. 

Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur‟an surat Al-Nahl ayat 8 sebagai berikut: 

                              

Artinya:”Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah 

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya”.42 

Pada ayat diatas kalimat “Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu 

ketahui” menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan keberadaan bentuk-

bentuk kehidupan yang belum diketahui manusia. Manusia masih mengkaji 

ayat Al-Qur‟an tentang keberadaan adanya kehidupan itu, setelah alat 

mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata 

penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil. Makhluk terkecil yang 

dimaksud adalah mikroorganisme. 

b. Ciri-ciri virus 

a) Tidak berbentuk sel, karena tidak mempunyai protoplasma, dinding 

sel, sitoplasma, dan nukleus. 

b) Dapat digolongkan sebagai benda mati, karena dapat dikristalkan dan 

tidak mempunyai protoplasma. 

c) Dapat digolongkan benda hidup, karena memiliki kemampuan 

metabolisme, reproduksi, dan memiliki asam nukleat. 
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d) Hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan yang hidup. 

e) Organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 

f) Virus berasal dari bahasa latin venom yang berarti cairan yang beracun 

dan Bersifat parasit.
43

 

3. Struktur Virus  dan Klasifikasi Virus 

a. Struktur Tubuh Virus 

 

Gambar 2.1 

Struktur Tubuh Virus 

Sumber: www.biologi.budisma.blogspot.com 

Tubuh virus terdiri dari:  

a) Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid yang 

merupakan selubung protein, Kapsid tersusun atas banyak sub unit protein 

yang disebut  kapsomer.
44

 

b) Ekor virus terdiri dari protein.tabung bersumbat yang dilengkapi benang / 

serabut. Ekor virus berfungsi sebagai alat penancap ketubuh organisme 

yang diserangnya.
45
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b. Klasifikasi Virus 

Virus dibedakan berdasarkan : 

a. Jenis asam nukleat, RNA atau DNA 

b. Simetri kapsid 

c. Ada – tidaknya selubung 

d. Banyaknya kapsomer untuk virus ikosahedral atau diameter nukleokapsid 

untuk virus helikoidal 

a) Berdasarkan asam nukleatnya virus dibedakan menjadi: 

1. Virus DNA, contohnya: Poxvirus, Hepesviruses, Adenoviruses, 

Papovaviruses dan Parvoviruses. 

2. Virus RNA, contohnya: Orthomyxoviruses, Paramyxoviruses, 

Rhabdoviruses, Picornaviruses, Togaviruses, Reoviruses dan 

Retroviruses.
46

 

b) Berdasarkan Bentuk Dasarnya, Virus dibedakan menjadi: 

1. Virus bentuk Ikosahedral. Bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 

segitiga sama sisi, dengan sumbu rotasi ganda, contohnya virus 

polio dan Adenovirus. 

2. Virus bentuk Heliks. Menyerupai batang panjang, nukleokapsid 

merupakan suatu struktur yang tidak kaku dalam selaput 

pembungkus lipoprotein yang berumbai dan berbentuk heliks, 
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memiliki satu sumbu rotasi. Pada bagian atas terlihat RNA virus 

dengan kapsomer, misalnya virus influenza, TMV. 

3. Virus bentuk Kompleks. Struktur yang amat kompleks dan pada 

umumnya lebih lengkap dibanding dengan virus lainnya. Contoh 

virus pox (virus cacar) yang mempunyai selubung yang 

menyelubungi asam nukelat. 

c) Berdasarkan ada-tidaknya selubung yang melapisi nukleokapsid, virus 

dibedakan menjadi: 

1. Virus berselubung. Mempunyai selubung yang tersusun atas 

lipoprotein atau glikoprotein, contoh: Poxvirus, Herpesviruses, 

Orthomyxoviruses, Paramyxoviruses, Rhabdoviruses, Togaviruses 

dan Retroviruses. 

2. Virus telanjang. Nukleokapsid tidak diselubungi oleh lapisan yang 

lain. Contoh: Adenoviruses, Papovaviruses, Parvoviruses, 

Picornaviruses, Reoviruses.
47

 

d) Berdasarkan jumlah kapsomernya, virus dibedakan menjadi: 

1. Virus dengan 252 kapsomer, contoh Adenovirus. 

2. Virus dengan 162 kapsomer, contoh Herpesvirus. 

3. Virus dengan 72 kapsomer, contoh Papovavirus. 

4. Virus dengan 60 kapsomer, contoh Picornavirus. 

5. Virus dengan 32 kapsomer, contoh Parvovirus.
48
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e) Berdasarkan sel inangnya, virus dibedakan menjadi: 

1. Virus bakteri (Bakteriofage) 

Bakteriofage adalah virus yang menggandakan dirinya sendiri 

dengan menyerbu bakteri. Dibandingkan dengan kebanyakan virus, ia 

sangat kompleks dan mempunyai beberapa bagian berbeda yang diatur 

secara cermat. Semua virus memiliki asam nukleat, pembawa gen yang 

diperlukan untuk menghimpun salinan-salinan virus di dalam sel hidup.
49

 

Virus Bakteriofage mula-mula ditemukan oleh ilmuwan Prancis, 

D'Herelle. Bentuk luar terdiri atas kepala yang berbentuk heksagonal, 

leher, dan ekor. Bagian dalam kepala mengandung dua pilinan DNA. 

Bagian leher berfungsi menghubungkan bagian kepala dan ekor. Bagian 

ekor berfungsi untuk memasukkan DNA virus ke dalam sel inangnya.
50

 

2. Virus Tumbuhan 

Virus yang parasit pada sel tumbuhan. Contoh virus yang parasit 

pada tumbuhan: Tobacco Mozaic Virus (TMV) dan Beet Yellow Virus 

(BYV). 

3. Virus Hewan 

Virus yang parasit pada sel hewan. Contoh virus hewan: virus 

Poliomylitis dan virus Influenza.
51
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4. Perkembangbiakkan virus 

a. Siklus Litik 

 

 
Gambar 2.2 

Siklus litik 

Sumber : www.q4sains.wordpress.com 

Dikatakan siklus litik karena pada fase akhir dari siklus ini terjadi 

peristiwa lisisnya dinding sel bakteri akibat terbentuknya banyak virus baru di 

dalam sel bakteri.  

Reproduksi virus dengan daur litik akan dijelaskan dalam beberapa fase 

sebagai berikut: 

1. Adsorpsi (pelekatan), dengan menggunakan serat-serat ekor untuk 

berikatan dengan situs-situs reseptor spesifik pada permukaan luar sel. 

2. Penetrasi, masuknya DNA fag dan degradasi DNA inang. Seludang ekor 

berkontraksi, menyuntikkan DNA fag ke dalam sel dan meninggalkan 

kapsid kosong di luar. DNA sel kemudian dihidrolisis. 

3. Sintesis, DNA fag mengarahkan produksi protein-protein fag dan salinan 

genom fag oleh enzim inang menggunakan komponen-komponen sel. 

http://www.q4sains.wordpress.com/


4. Perakitan, tiga perangkat protein yang terpisah merakit diri menjadi 

kepala, ekor, dan serat ekor virus. Genom fag dikemas di dalam kapsid 

saat kepala terbentuk.  

5. Lisis (Pelepasan), fag mengarahkan produksi sejenis enzim yang merusak 

dinding sel bakteri, memungkinkan cairan masuk. Sel menggembung dan 

akhirnya pecah , melepaskan 100 sampai 200 partikel fag.
52

 

b. Siklus Lisogenik 

Siklus lisogenik adalah suatu proses yang di dalamnya asam nukleat 

virus tidak mengambil fungsi proses sintetik  

 

Gambar 2.3 

Siklus Lisogenik 

http://www.generasibiologi.com 

Siklus lisogenik, terjadi proses penyatuan DNA virus dengan DNA 

bakteri, penyatuan DNA tersebut disebut dengan istilah lisogeni. Dalam siklus 

lisogenik, bakteri tidak mengalami peristiwa litik karena virus tidak langsung 
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memproduksi tubuh-tubuh virus baru. Virus memasukkan DNA ke dalam sel 

bakteri, DNA tersebut kemudian akan menyatu dengan DNA bakteri. Apabila 

bakteri membelah diri, maka DNA virus akan membelah pula sehingga 

mengalami penggandaan.
53

 

Proses reproduksi virus melalui siklus lisogenik adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Adsorpsi dan Tahap Injeksi 

Tahap adsorpsi dan tahap injeksi pada siklus lisogenik sama seperti tahap 

adsorpsi dan tahap injeksi siklus litik. 

2. Tahap Penggabungan 

Tahap ini adalah tahap ketika DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri 

dan terjadinya penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. Proses 

ini terjadi ketika DNA yang berbentuk kalung tak berujung pangkal 

terputus dan DNA virus menyisip di antara DNA bakteri yang terputus 

tadi. Kemudian, terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah 

terinfeksi atau tersisipi DNA virus.
54

 

3. Tahap Pembelahan 

DNA virus telah tersambung dengan DNA bakteri. DNA virus tidak dapat 

bergerak atau disebut sebagai profag. Karena bergabung dengan DNA 

bakteri, ketika DNA bakteri melakukan replikasi selnya secara langsung, 

profag juga melakukan replikasi. Demikian juga ketika sel bakteri 
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mengalami pembelahan, secara langsung dua anak sel bakteri yang 

mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan. Dengan 

kata lain, jumlah profag sama dengan jumlah sel bakteri inangnya.
55

 

4. Tahap Sintesis 

Pada kondisi lingkungan tertentu, profag menjadi aktif. Profag dapat saja 

memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri. 

Kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk 

sistesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus baru dan 

replikasi DNA. 

5. Tahap Perakitan 

Pada tahap ini, terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai 

selubung virus. Setelah kapsid virus utuh, diisi dengan DNA hasil 

replikasi, terjadilah virus-virus baru.  

6. Tahap Litik 

Tahap ini sama dengan tahap litik pada siklus litik saat dinding bakteri 

akan pecah dan virus baru berhamburan keluar. Virus baru ini  selanjutnya 

akan menyerang bakteri yang lain. Begitu seterusnya, virus akan 

mengalami siklus litik atau lisogenik.
56
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5. Peran Virus Dalam Kehidupan Dan Pencegahan Virus 

a. Peranan Virus  

Virus dalam kehidupan ada yang menguntungkan dan ada pula yang 

merugikan : 

1. Virus yang menguntungkan, contohnya untuk membuat antitoksin, 

untuk melemahkan bakteri dan pembuatan vaksin. 

2. Virus yang merugikan yaitu : 

a. Virus yang menyebabkan penyakit pada Hewan. 

a) Orthomyxovirus, yang menyebabkan influenza. 

b) Hepatitis A, B menyebakan penyakit Hepatitis. 

c) Poliomielities, menyebabkan penyakit polio. 

d) Rotavirus, menyebabkan penyakit Diare.
57

 

e) Paramyxovirus, menyebabkan penyakit campak. 

f) Adenovirus, menyebabkan penyakit pernafasan 

g) Rhabdovirus, menyebabkan penyakit Rabies. 
58

 

h) Arenavirus, menyebabkan penyakit meningitis. 

i) Hervesvirus, menyebabkan penyakit herves.
59

 

j) HIV (Human Imunodeficiency Virus), menyebabkan AIDS 

(Acquired Imunodeficiency Syndrome). 
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Virus HIV (Human Imunodeficiency Virus) dapat di tularkan 

melalui jarum suntik, transfusi darah dan seks bebas. Dalam hal 

ini pencegahan virus HIV di jelaskan dalam al-Qur‟an surat Al- 

Israa‟ ayat 32 sebagai berikut: 

                  

 Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” 

   

  Dalam surat Al Israa‟ ayat 32 menjelaskan bahwa mendekati 

zina adalah perbuatan keji karena zina merupakan dosa besar. Zina 

dapat memberikan dampak buruk baik dalam segi moral maupun 

kesehatan. Secara moral orang yang berzina akan terkucilkan. 

Selain itu, orang yang berzina dan sering bergonta-ganti pasangan 

kemungkinan besar akan terserang virus HIV ((Human 

Imunodeficiency Virus). Sesungguhnya Allah dengan jelas 

melarang dalam perbuatan maksiat agar terhindar dari dampak 

melakukan zina. 

b. Virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. 

a) Virus mozaik penyebab mozaik (bercak kuning) pada tembakau. 

b) CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) penyebab penyakit 

pada jeruk. 



c) Virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi. Vektornya 

adalah wereng hijau dan wereng cokelat.
60

 

b.  Pencegahan Virus 

Pencegahan terhadap virus dengan cara menghindari sumber penyakit 

yaitu: 

1. Cara pencegahan alami yang dilakukan oleh zat antibodi. 

2. Menghindari kontak langsung dengan orang sakit dan peralatan yang 

digunakannya. 

3. Cara pencegahan buatan dengan pemberian vaksin 

Pencegahan terhadap virus dengan cara pemberian vaksin. Vaksin 

merupakan zat yang mengandung mikroorganisme pathogen yang sudah 

dilemahkan. 

Contoh: 

1. OPV (Oral Polio Vaccine) : vaksin polio 

2. Vaksin hepatitis B 

3. Vaksin influenza 

4. Vaksin cacar (Herpes) 

5. Vaksin rabies 

6. Vaksin mump : mencegah penyakit gondongan. 
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F. Penelitian Relevan 

   Penelitian-penelitian relevan yang terkait dengan pengaruh penggunaan 

bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi biologi siswa adalah: 

1. Penelitian menurut  Endah Tri Septiani pada Jurnal  tahun 2013 berjudul 

“Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap  Hasil Belajar Siswa.” hasil 

penelitian menyatakan Sebagian besar siswa memberikan tanggapan positif 

terhadap penggunaan bahan ajar leaflet sehingga pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar leaflet berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

hasil belajar siswa dan aktivitas siswa siswa pada materi pokok sistem gerak 

manusia.
61

 

2. Penelitian menurut Khumaidah pada tahun 2010 berjudul “Efektivitas 

Penggunaan Metode Diskusi Dengan Media Ajar Jenis Leaflet Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Materi Pokok Sistem Pencernan Pada 

Manusia Pada Siswa Kelas XI SMA Sultan Fatah Wedung Demak” 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi dengan bahan ajar jenis 

leaflet efektif untuk meningkatkan hasil belajar biologi materi pokok sistem 

pencernaan pada manusia pada siswa kelas XI SMA Sultan Fatah Wedung 

Demak.
62
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3. Penelitian menurut Cinde Futriyah tahun 2013 berjudul” Penggunaan Bahan 

Ajar Leaflet Terhadap Aktivitas Belajar Dan Penguasaan Materi Oleh Siswa “ 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh peningkatan penggunaan bahan ajar 

leaflet dengan metode diskusi kelompok terhadap aktivitas belajar dan 

penguasaan materi oleh siswa. Selain itu, sebagian siswa memberikan 

ketertarikan yang tinggi terhadap penggunaan bahan ajar leaflet dalam 

pembelajaran.
63

 

4. Penelitian menurut Desi Ameliawati tahun 2013 berjudul ”Pengaruh 

Penggunaan Bahan Ajar Leaflet terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada 

Materi Pokok Sistem Pencernaan Makanan” menyimpulkan bahwa Penggunaan 

bahan ajar leaflet berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar kognitif siswa pada materi pokok sistem pencernaan manusia.
64

 

5. Penelitian menurut Aini tahun 2011 berjudul ” Penggunaan Bahan Ajar 

Leaflet Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok Ekosistem”  

menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar leaflet juga dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok Ekosistem, yaitu sebesar 

18,44 dari prestasi belajar siswa sebelum pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar leaflet.
65

 

                                                             
63

 Cinde Futriyah, Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Aktivitas Belajar Dan 

Penguasaan Materi Oleh Siswa, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), h.14 
64

 Desi Ameliawati, Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Leaflet terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa pada Materi Pokok Sistem Pencernaan Makanan, (Lampung: Universitas Lampung, 

2013), h.17 
65

 Aini, Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Pokok 

Ekosistem, (Lampung: Universitas Negeri Lampung , 2011), h. 54 



Perbedaan bahan ajar leaflet ini dengan bahan ajar leaflet lainnya yaitu 

terdapat evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan.  

 

G. Kerangka Berfikir 

Masalah utama yang sering dihadapi pendidikan di sekolah adalah 

lemahnya penguasaan materi oleh siswa, termasuk pada mata pelajaran biologi. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran didukung oleh beberapa faktor yaitu:  

ketersediaan bahan ajar, metode dan pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran. Guru bukanlah sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi siswa 

melainkan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Peran guru sebagai fasilitator sangat diperlukan yaitu dengan upaya 

menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong siswa untuk senang 

dan bersemangat saat belajar. 

Salah satu cara yang dapat guru lakukan adalah dengan memvariasikan 

bahan ajar sebagai sumber belajar yang dapat menarik perhatian siswa untuk 

membacanya. Penggunaan leaflet sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu 

siswa dalam memahami materi pelajaran. Leaflet disusun dari beberapa sumber 

belajar dan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti siswa serta 

disisipkan ilustrasi yang mendukung materi pelajaran sehingga mampu menarik 

minat baca siswa karena dengan menggunakan bahan ajar leaflet yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih memahami materi 



pembelajaran. Dengan demikian penggunaan bahan ajar leaflet dalam 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materi yang 

dipelajari. 

Penguasaan materi biologi di dalam penelitian ini sebagai variabel terikat 

(variabel Y) sedangkan variabel bebas ( variabel X)  adalah penggunaan bahan 

ajar leaflet. 

Berikut kerangka pikir dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk 

skema: 

Kerangka Berfikir 
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Gambar 2.4 
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H. Hipotesis  

1. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh 

penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi biologi siswa kelas X 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

2. Hipotesis Stastik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

Ho  : (𝜇0 ≠ 𝜇a) 

Ha   : (𝜇0 = 𝜇a) 

Keterangan:  

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan 

materi biologi siswa kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

Ha : Ada pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi  

biologi siswa kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung kelas X pada 

bulan November – Desember semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

Metode merupakan cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan 

penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

penelitian. Menurut Sugiyono, metode peneltian pendidikan dapat diartikan seabagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dalam bidang pendidikan.
66

 

Penelitian menggunakan rancangan eksperimental semu (quasy experimental 

design). Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true 

experimental design. Quasy Experiment design digunakan karena pada kenyataannya 

sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian.
67

 Sedangkan 

desainnya menggunakan posttest only control design. Kelas eksperimen (kelas X.1) 

diberi perlakuan dengan metode diskusi dan bahan ajar leaflet, sementara kelas 
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kontrol (kelas X.3) diberi perlakuan dengan metode diskusi dan buku paket biologi. 

Setelah itu, kedua kelas tersebut diukur kemampuannya dengan diberi posttest untuk 

mengukur kemampuan di akhir setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian hasil 

posttest pada kedua kelompok eksperimen dan kontrol  dibandingkan. Struktur 

desainnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
68

 

Tabel 3.1 

Posttest Only Control Design 

Kelompok Perlakuan Tes Akhir 

I X O1 

II C O2 

 

Keterangan:  

I     = Kelompok eksperimen (kelas X.1) 

II   = Kelompok kontrol (kelas X.3) 

X  = Perlakuan di kelas eksperimen dengan bahan ajar leaflet 

C   = Perlakuan di kelas kontrol dengan buku paket biologi 

O1  = Posttest kelas eksperimen 

O2  = Postest kelas kontrol  

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. 

a. Variabel bebas ( independent variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu penggunaan bahan 

ajar Leaflet.  
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b. Variabel terikat ( dependent variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. 

Penelitian ini variabel terikat adalah pengusaan materi biologi siswa 

 Hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat 

digambarkan sebagai berikut:
69

 

 

 

Gambar 3.1  Hubungan variabel X dengan variabel Y 

Keterangan :   

X = penggunaan bahan ajar Leaflet 

Y = Penguasaan materi biologi siswa 

 

D. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah:  

a. Membuat izin penelitian ke bagian Akademik Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. 

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, untuk 

mendapatkan data serta informasi tentang keadaan kelas yang akan diteliti. 

c. Menetapkan sampel penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Menetapkan pokok bahasan yang akan dijadikan materi dalam pembelajaran. 
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e. Menyusun rencana pembelajaran menggunakan bahan ajar leaflet untuk 

peningkatan penguasaan materi siswa dengan materi yang telah ditetapkan 

yaitu Virus. 

f. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

g. Menyusun instrumen penelitian meliputi tes, angket respon, dan bahan ajar 

Leaflet. 

h. Melakukan sosialisasi untuk meperkenalkan bahan pembelajaran leaflet pada 

kelas eksperimen dan dan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada saat 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

  Tahapan pelaksanaan penelitian ini, yaitu melakukan sosialisasi berupa 

penyampaian maksud, tujuan, dan cara kerja penelitian kepada siswa mengenai 

bahan ajar leaflet dan lembar angket respon yang harus diisi oleh siswa. 

Tahapan pelakasanaan penelitian pengambilan data, yaitu : 

a. Pada awal pertemuan pertama peneliti membagikan bahan ajar leaflet. 

b. Menjelaskan materi yang akan diajarkan secara garis besar. 

c. Membagi kelompok belajar, masing-masing terdiri dari 5-6 siswa. 

Kelompok dibuat heterogen dengan tingkat kepandaiannya. 

d. Memberikan tugas kelompok untuk didiskusikan dengan teman masing-

masing kelompok dan memecahkan masalah tersebut. 



e. Mengumpulkan informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan 

pemecahan masalah kemudian merencanakan dan menyiapkan laporan hasil 

diskusi lalu dikumpulkan kepada asisten peneliti. 

f. Melaksankan evaluasi dengan menjawab soal yang diberikan setelah selesai 

diskusi kelompok. 

g. Setelah lembar diskusi siswa (LDS) selesai dikerjakan maka dicocokan 

dengan kelompok lain kemudian diberi poin oleh guru untuk mengukur 

keberhasilan dari kelompok untuk diberikan poin oleh guru. 

h. Memberikan penilaian terhadap hasil diskusi. 

i. Melaksanakan postest penguasaan materi siswa pada materi virus. 

3. Tahap Akhir Penelitian  

 Tahapan akhir dari penelitian ini, meliputi: 

a. Mengolah data yang didapat selama proses pembelajaran pada tahapan 

pelaksanaan penelitian. 

b. Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data. 

d. Menyusun laporan hasil penelitian (Skripsi).  

 

E. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi menjadi perhatian dalam suatu 

ruang lingkup, populasi berhubungan dengan data bukan manusianya. Populasi 



terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan.
70

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016 / 2017  yang berjumlah 

282 siswa, dengan distribusi kelas sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Distribusi Kelas 

 

No. Kelas Jumlah Peserta didik 

1 X.1 37 

2 X.2 34 

3 X.3 37 

4 X.4 34 

5 X.5 34 

6 X.6 37 

7 X.7 34 

8 X.8 35 

Jumlah  populasi 282 

 Sumber: Dokumentasi SMA N 16 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

teknik acak kelas yaitu pengambilan sampel penelitian dengan cara mencampur 

subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama.
71

 Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan membuat suatu undian dari 8 kelas 
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tersebut. Salah satu kelas bertindak sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas 

lainnya bertindak sebagai kelas kontrol. 

3. Sampel 

  Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah siswa X.1 dan X.3 

dengan masing-masing berjumlah 37 siswa dan 37 siswa. Kelas X.1 sebagai 

kelas kontrol menggunakan buku cetak biologi sedangkan kelas X.3 yang diberi 

perlakukan penggunaan bahan ajar leaflet . 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk melengkapi semua 

data. Ada beberapa metode pegumpulan data yang peneliti gunakan antara lain: 

1. Tes 

Tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah 

laku atau prestasi siswa tersebut.
72

 Tes digunakan untuk mengukur 

penguasaan materi siswa pada materi virus. Tes yang akan diberikan kepada 

peserta didik berupa tes tertulis dengan memberikan postest dalam bentuk soal 

essay. Data penguasaan materi berupa nilai posttest diperoleh di akhir 

pembelajaran baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Tes akhir 

                                                             
72

 Yatim Riyanto, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC,2010), h.103  



(posttest) digunakan untuk mengetahui perolehan hasil belajar dan ada 

tidaknya perubahan setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

bahan ajar leaflet. 

2. Dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berkaitan dengan peneltian dapat berupa gambar atau foto, 

jumlah guru, dan lain sebagainya.
73

 Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan bukti-bukti penelitian berupa foto pelaksanaan proses 

pembelajaran  menggunakan bahan ajar leaflet dan hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut 

variabel penelitian.
74

 Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu diadakan uji 

coba instrumen untuk mengukur validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran. Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Tes 

Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes 

objektif, berbentuk essay sebanyak 10 butir soal. Tes dibuat menggunakan 
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Framework Taksonomi Bloom Revisi pada ranah memahami (C1) sampai ranah 

menganalisis (C4), ranah ini dipilih setelah menganalisis Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam tuntutan kurikulum mata pelajaran 

biologi di SMA. 

Tes diberikan diakhir pembelajaran (postest). Tes diberikan untuk 

mengetahui penguasaan materi biologi siswa pada materi virus. Sebelum soal tes 

diberikan kepada siswa soal harus memadai dari segi validitasi, reliabilitas, daya 

pembeda dan tingkat kesukaran.  

a. Uji Validitas  

   Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen yang digunakan dapat mengukur yang hendak diukur.
75

 Mengukur 

valid atau kesahihan butir soal, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment sehingga akan terlihat banyak koefesien korelasi  anatara setiap skor. 

Rumus korelasi product moment yaitu: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁 XY − ( X)( Y)

  N X2 − ( X2)  N  Y2 − ( Y2) 
 

keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel             

yang dikorelasikan. 

N : Number of cases 
 XY : Jumlah perkalian X dan Y 

 X2 : Kuadrat dari X 

 Y2 : Kuadrat dari Y.
76
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Tabel 3.3 

Koefisian  dan Interprestasi 

Koefisien Validitas Interpretasi  

0,800 ≤ R ≤ 1,000 Validitas sangat tinggi 

0,600 ≤ R ≤ 0,799 Validitas tinggi 

0,400 ≤ R ≤ 0,599 Validitas cukup 

0,200 ≤ R ≤ 0,399 Validitas rendah 

R< 0,199 Viliditas sangat rendah 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 89 

 

 Berdasarkan hasil analisis, skor korelasi validitas dapat 

interprestasikan dengan nilai signifikansi korelasi menggunakan program 

ANATES, maka dihasilkan signifikansi soal tes pada penguasaan materi virus  

seperti pada Tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4 

Hasil Analisis Validitas Soal 
 

No.  

Butir 

 Soal 

rhitung rtabel Kriteria 

1 0,947 0,339 Valid 

2 0,914 0,339 Valid 

3 0,213 0,339 Tidak valid 

4 0,895 0,339 Valid 

5 0,903 0,339 Valid 

6 0.944 0,339 Valid 

7 0,246 0,339 Tidak valid 

8 -0,096 0,339 Tidak valid 

9 0,603 0,339 Valid 

10 0,193 0,339 Tidak valid 

11 -0,565 0,339 Tidak valid 

12 0,935 0,339 Valid 

13 0,922 0,339 Valid 

14 0,870 0,339 Valid 

15 0,921 0,339 Valid 

16 0,059 0,339 Tidak valid 

17 0,334 0,339 Tidak valid 

18 0,922 0,339 Valid 

19 0,353 0,339 Valid 



20 0,335 0,339 Tidak valid 
 

Dari hasil perhitungan uji instrument tes penguasaan materi biologi 

dengan 20 butir soal uraian dengan  nilai α = 0,05 dan rtabel = 0,339 didapat 12 

soal yang valid dan 8 soal tidak valid yaitu nomor  soal  3, 7, 8,10,11,16, 17 dan 

20  maka butir soal dengan nomor tersebut tidak dipakai. Butir soal yang valid 

yaitu pada nomor soal 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 dan 19  terdapat 12 

butir soal yang valid. Peneliti menggunakan 10 butir soal dari 12 soal yang 

valid. Ada 2 soal yang tidak dipakai yaitu nomor 1 karena jawaban terlalu 

singkat  dan nomor 9 karena indikator sudah terwakili. 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas berhubungan dengan kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap.
77

 Setelah dilakukan uji validitas, butir soal yang 

valid diuji reliabilitasnya. Rumus alpa digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, rumus ini digunakan untuk angket dan 

soal bentuk uraian. Reliabilitas tes essay dapat diketahui dengan meggunakan 

rumus Alpha Cronbach, yaitu :
 
 

r11 =  
k

k−1
  1 −

 σb
2

σt
2   

keterangan: 

R11  : reliabilitas instrumen 

K  : banyaknya butir soal pertanyaan atau banyaknya soal 
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  σb
2    : jumlah varians butir 

 σt
2  : varians total.

78
 

 

Suatu instrumen dikatakan reliabel, apabila : 

1) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes hasil 

belajar yang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (reliabel). 

2) Apabila r11 lebih kecil dari pada 0,7 berarti tes hasil belajar yang sedang 

diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliabel).
79

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program ANATES, 

maka nilai reliabilitas soal tes uji coba pada materi virus dapat dilihat pada 

Tabel dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Analisis Reliabilitas Soal 

 

Soal Tes Nilai Reliabilitas Kriteria 

Virus 0,96 Tinggi 

 

Setelah melakukan uji validitas, item-item yang valid kemudian diuji 

reliabilitasnya. Perhitungan  indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes 

yang valid yang terdiri dari 20 butir yang akan digunakan untuk mengambil 

data. Menurut Anas Sudijono, suatu tes dikatakan baik jika memiliki 

reliabilitas lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 3.1) 
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menunjukan bahwa tes tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,96 

sehingga butir-butir soal tersebut dapat menghasilkan data relatif sama 

walaupun digunakan pada waktu yang berbeda, dengan demikian tes tersebut 

memiliki kriteria tes yang layak digunakan untuk mengambil data. 

c. Uji Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty indeks). 

   Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut: 

  P = 
𝐵

𝐽𝑆
 

  Keterangan : 

P : Indeks kesukaran  

B  : Jumlah peserta didik yang menjawab soal tes dengan benar 

JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes.
80

 

 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, interprestasi tingkat kesukaran 

butir tes seperti tabel berikut: 

 

 

Tabel 3.6 

Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 
Besar P Interprestasi 
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Kurang dari 0,30 

0,30 - 0,70 

 Lebih dari 0,70 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sumber: Anas sudijono, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.372 

 

 Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika derajat 

kesukaran butir cukup (sedang). Maka dari itu, untuk keperluan pengambilan 

data dalam penelitian ini, digunakan butir-butir soal dengan kriteria cukup 

(sedang), yaitu dengan membuang butir-butir soal dengan kategori terlalu 

mudah dan terlalu sukar.
81

 

 

  Hasil analisis dengan menggunakan program ANATES memiliki 

tingkat kesukaran yang diinterprestasikan pada Tabel 3.7 sesuai criteria Tabel 

3.6, yaitu: 

Tabel 3.7 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

 

No. Butir Soal Tingkat Kesukaran (%) Keterangan 

1 55,56 Sedang 

2 53,70 Sedang 

3 50,00 Sedang 

4 51,85 Sedang 

5 53,70 Sedang 

6 55,56 Sedang 

7 24,07 Sukar 

8 81,48 Mudah 

9 66,67 Sedang 

10 75,93 Mudah 

11 70,37 Sangat mudah 

12 57,41 Sedang 

13 57,41 Sedang 

14 59,26 Sedang 

15 55,56 Sedang 

16 53,70 Sedang 

17 42,59 Sedang 

18 55,56 Sedang 

19 57,41 Sedang 

20 53,70 Sedang 
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Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal, di peroleh 1 

soal dengan kriteria sukar, 16 soal dengan  kriteria sedang, 2 soal dengan 

kriteria mudah dan 1 soal sangat mudah.  

d. Uji Daya Beda 

    Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar 

untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan tinggi dengan 

testee yang berkemampuan rendah.
82

 Daya pembeda instrumen adalah tingkat 

kemampuan instrumen untuk membedakan antara peserta didik yakni peserta 

didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Uji daya pembeda tes dapat diukur dengan menggunakan rumus 

seperti dibawah ini: 

BA PPD 

       
  

Keterangan: 

D   : Indeks daya pembeda  

BA   : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas 

BB   : Jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JA   : Jumlah peserta tes kelompok atas 

JB   : Jumlah peserta tes kelompok bawah 

JA

BA
pA 

 
: Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan  

benar 

BJ

BB
pB   : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar
83

 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 

 Klasifikasi Daya Pembeda 

Kreteria Besar P Interprestasi  

 

Daya pembeda 

P< 0,20 Jelek  

0,20 ≤ DP≤ 0,40 Cukup  

0,40≤ DP≤ 0,70 Baik  

0,70≤ DP≤ 1,00 Sangat baik 

Sumber: Anas sudijono, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.389 

 

 

Hasil analisis uji coba tes pada materi virus dengan menggunakan 

program ANATES, memiliki skor daya pembeda pada Tabel berikut: 

Tabel 3.9 

Daya Pembeda Butir Soal Tes Penguasaan Materi biologi 

 
No. Butir Soal Daya Pembeda Keterangan 

1 81.48 Sangat baik 

2 77.78 Sangat baik 

3 18.52 Jelek 

4 74.07 Sangat baik 

5 77.78 Sangat baik 

6 88.89 Sangat baik 

7 11.11 Jelek 

8 -7.41 Jelek 

9 51.85 Baik 

10 33.33 Baik 

11 -51.85 Jelek 

12 77.78 Sangat baik 

13 77.78 Sangat baik 

14 74.07 Sangat baik  

15 74.07 Sangat baik 

16 -3.70 Jelek 

17 25.93 Cukup 

18 81.48 Sangat baik 

19 33.33 Cukup 



20 18.52 Jelek 

 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda butir soal, diperoleh 10 

butir soal dengan kriteria sangat baik, 2 soal dengan  kriteria baik, 2 butir soal 

dengan  kriteria cukup dan  6 butir soal dengan  kriteria jelek. Perhitungan 

daya beda dapat dilihat pada (lampiran 3.2). 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji prasyarat 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas yang digunakan adalah Uji Lilliefors.
 84

 Dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Membuat tabel kerja dengan 7 kolom. 

2) Memasukkan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan. 

3) Mencari nilai Z skor, dengan rumus: Z = (Xi – mean)/ SD (Standar Deviasi). 

4) Menentukan   Z tabel   F(Z)   dengan menggunakan Tabel Normal Buku dari 

O ke Z berdasarkan Z skor. 

5) Menentukan S (Z) dengan rumus S(Z) = f kum : N 

6) Menghitung harga Liliefors hitung dengan rumus  Lh =  F   (Z) – S(Z) 

7) Mencari nilai liliefors terbesar sebagai Lhitung. 
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8) Menentukan harga liliefors tabel (Lt). 

9) Membuat kesimpulan; 

a. Jika harga Lh < harga Lt, maka data berdistribusi normal. 

b. Jika harga Lh > harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal.  

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian memiliki kondisi yang sama atau homogen. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan 

tabel F. Uji  homogenitas yang digunakan menggunakan uji Fisher. Langkah-

langkah dari uji varians sebagai berikut:
85

 

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

Fhitung  =  varians terbesar 

   
varians terkecil 

2) Bandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel
 

Dengan rumus dbpembilang = n-1 ( untuk varians terbesar) 

Dbpenyebut = n-1 ( untuk varians terkecil) 

3) Taraf signifikan (𝛼) = 0,05 

4) Kriteria pengujian  

Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak, jika Fhitung > Ftabel 

H0 diterima, jika Fhitung < Ftabel dengan α = 0,05 (5%). 

5) Kesimpulan  

1) Jika H0 ditolak maka sampel tidak mempunyai variansi yang sama atau 

tidak homogen. 

                                                             
85

  Sugiyono, Op Cit,  h. 79 



2) Jika H1 diterima maka sampel mempunyai variansi yang sama atau 

homogen.
 86

 

2. Uji Hipotesis 

a. Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa data 

berdistribusi normal dan homogen. Maka pada penelitian ini menggunakan 

uji  parametik. Uji parametrik dalam penelitian ini dihitung menggunakan 

uji “t” independent.
87

 Uji hipotesis dipergunakan untuk melihat perbedaan 

hasil tes siswa dari kelompok eksperimen dan kontrol. Langkah-langkah 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

thitung =  
M 1 − M 2

  
 x1

2 −  x2
2

N1 + N2 − 2
   

N1 + N2

N1.  N2
 

 

Keterangan: 

 

𝑀 1: Mean variabel X1 

𝑀 2: Mean variabel X2 

X1 : Deviasi skor variabel X1 

X2 : Deviasi skor variabel X2 

𝑁1: Banyak sampel eksperimen 

𝑁2: Banyak sampel kontrol
88

 
 

b. Apabila datanya tidak berdisribusi normal (nonparametrik),maka 

menggunakan uji Mann-Whitney. Terdapat dua rumus yang digunakan 

untuk menguji, yaitu rumus 1 dan rumus 2, kedua rumus tersebut 
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digunakan dalam perhitungan, karena akan digunakan untuk mengetahui 

harga U mana yang lebih kecil. Harga U yang lebih kecil tersebut yang 

digunakan untuk pengujian dan membandingkan dengan U tabel : 

Rumus 1 U1 = n1n2 + 
𝑛1(𝑛2+1)

2
 - R1 

  Rumus 2  U2 = n1n2 + 
𝑛2(𝑛2+1)

2
 – R2 

  Keterangan : 

 n1 : jumlah sampel 1 

 n2  : jumlah sampel 2 

 U1  : jumlah peringkat 1 

 U2  : jumlah peringkat 2 

 R1  : jumlah rangking pada sampel n1 

 R2   : jumlah rangking pada sampel n2.
89
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan  menggunakan bahan ajar leaflet untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap penguasaan materi biologi pada materi pokok 

virus, maka di dapatkan data hasil penelitian  berupa  data kuantitatif.  Data yang 

digunakan dalam tes ini berupa nilai posttest. Nilai posttest digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar kognitif setelah mengikuti proses pembelajaran. Data hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Berdasarkan hasil pelaksanaan 

penelitian diperoleh data-data sebagai berikut: 

1. Analisis Hasil Postest  

Berdasarkan hasil postest pada materi virus, siswa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Post Test Siswa 

pada Kelas Kontrol  dan Eksperimen 

 

Kelas 

Hasil posttest 

Rata- 

Rata 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Kontrol 69 87 57 

Ekperimen 81 97 70 

Sumber : Pengelolahan Data Perhitungan (lampiran 3.3) 



Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa nilai rata-rata posttest 

untuk kelas eksperimen lebih besar dibandingkan kelas kontrol, kelas eksperimen 

mendapatkan nilai rata-rata 81 sedangkan kelas kontrol mendapatkan nilai rata-rata 

69. 

2. Analisis Data 

a. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas  

Penelitian ini dilakukan uji prasyarat sebelum dilakukan hipotesis. Uji 

prasyarat dalam penelitian yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

dan  uji homogenitas data penelitian  menggunakan uji Liliefors terhadap data posttest 

penguasaan materi biologi pada materi virus baik dikelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Adapun uji normalitas dilakukan untuk mengetahui pada data berdistribusi 

normal  atau tidak. Adapun hasil analisis statistik dengan menggunakan uji normalitas 

dan uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Data Posttest Siswa Pada 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Karakteristik 

Nilai 

Hasil Interprestasi Eksperimen Kontrol 

Postest Postest 

Lhitung 0,096 0,062 Lhitung≤Ltabel Berdistribusi 

Normal Ltabel 0,143 0,143 

Fhitung 1,28 Fhitung≤ 

Ftabel 

Homogen 

Ftabel 1,69 

Db(n-2) 74-2= 72   

Taraf  

Signifikan (∝) 
5% (0,05) 

 

Sumber :1. Pengelolahan data perhitungan normalitas pada lampiran 3.4 dan lampiran 3.5 

2. Pengelolahan data perhitungan homogenitas pada lampiran 3.6 



 

Nilai Ltabel diambil berdasarkan nilai kritis pada tabel L untuk uji Liliefors  

pada taraf signifikan 5 %. Ketentuan pengujian  normalitas,  yaitu jika Lhitung < Ltabel  

maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya jika Lhitung > Ltabel 

maka data dinyatakan tidak berdistribusi  normal. Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh 

hasil uji normalitas untuk Lhitung eksperimen= 0,096 Sedangkan  Lhitung  kontrol = 

0,062  dan Ltabel = 0,143, dengan demikian pengujian normalitas posttest baik kelas 

eksperimen maupun kontrol, didapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi normal 

karena Lhitung < Ltabel . 

Seperti halnya dengan penentuan keputusan pada uji normalitas, pada uji 

homogenitas juga berdasarkan pada kententuan pengujian hipotesis homogenitas 

yaitu jika nilai Fhitung < Ftabel maka kedua data memiliki varians yang homogen. Hasil 

perhitungan homogenitas data posttest baik kelas eksperimen maupun kontrol, 

didapatkan bahwa hasil Fhitung (1,28) <  Ftabel (1,69) , sehingga disimpulkan bahwa nilai 

penguasaan materi biologi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara 

keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki karakteristik  sama (homogen).  

b. Uji t  Independent  

Setelah uji prasyarat uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi, analisis 

perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan uji t independent. Hipotesis penelitian sebagai berikut: “ Terdapat  

pengaruh antara penggunaan bahan ajar leaflet  terhadap penguasaan materi biologi 

siswa kelas X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung.” 



Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji “t independent” dengan 

kriteria pengujian yaitu: jika  thitung < ttabel , maka H0  ditolak dan thitung > ttabel, maka H1 

diterima. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Hipotesis Nilai Penguasaan Materi Siswa Pada 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

Karakteristik  Nilai 
Hasil 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Thitung 6,913 

Thitung > T tabel 

Ttabel 1,996 

Db 72 

Taraf Signifikan (α) 5%(0,05) 
Sumber: Pengelolahan data perhitungan 3.7 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.3  menunjukkan bahwa data hasil 

penguasaan materi biologi siswa memiliki nilai yang didapatkan diperoleh thitung = 

6,913, sedangkan  ttabel (0,05) = 1,996   dengan Db 72, α = 0,05 . Hal ini berarti thitung > 

ttabel, sehingga H0 ditolak sedangkan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai penguasaan materi biologi siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Maka, terdapat pengaruh signifikan 

terhadap penggunaan bahan ajar leaflet dan terhadap peningkatan penguasaaan materi 

biologi siswa kelas X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

 

 

 

B. Pembahasan  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 



potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.
90

 Oleh karena itu pendidikan menjadi faktor utama 

yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebagai 

manusia dalam kehidupannya harus memiliki ilmu pengetahuan sehingga manusia 

dapat membedakan antara yang baik dan buruk berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al- Qur‟an Surat Al-isra 

ayat 36 sebagai berikut: 

                            

      

Artinya:”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. (Q.S Al-isra: 36) 

 

Makna surat  Al-Isra ayat 36 yaitu sebagai manusia janganlah mengikuti apa 

yang tidak diketahui dan hal yang tidak penting. Jika kita memiliki pengetahuan, 

maka manusia boleh menetapkan suatu hukum berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Allah akan menanyakan anggota badan pada hari kiamat tentang apa 

yang telah diucapkan atau dikerjakan oleh pemiliknya dan akan diminta 

pertanggungjawaban di hari kiamat. Allah SWT melarang mengatakan dan berbuat 

sesuatu tanpa mengetahui ilmunya karena dapat menyebabkan kerusakan. 
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Pendidikan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Setiap anak akan 

mengalami proses pendidikan secara alamiah yang didapatkan dari  2 faktor yaitu 

faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal didapat dari lingkungan 

sekitar luar rumah seperti tetangga, teman sekolah dll sedangkan faktor internal dari 

keluarganya. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh pada pola fikir anak . oleh 

karena itu sebagai orang tua harus pandai memilih lingkungan yang baik agar anak 

menjadi seseorang yang baik pula. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 78, 

sebagai berikut: 

                              

            

Artinya: ”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl: 78) 

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang anak terlahir di dunia dalam keadaan 

seperti kertas putih yang belum ada tinta tanpa mengetahui sesuatu apapun dan tugas 

keluarga untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik kepada anaknya 

sehingga anak dapat membedakan antara yang baik maupun yang tidak baik. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat At-Taubah ayat 122 sebagai 

berikut: 



                                

                      

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali 

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. ( At-Taubah: 122)
91

 

 

Surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa memperdalam ilmu pengetahuan 

itu penting baik ilmu pengetahuan umun maupun keagamaan. Karena dengan 

memiliki ilmu pengetahuan dapat mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain 

sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amalam yang tidak akan pernah putus 

(amal jariyah) salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Segala ilmu itu bersumber 

dari Allah SWT, maka hendaknya manusia mendalami ilmu baik ilmu umum maupun 

agama kemudian mengajarkan ilmu. 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan, dalam proses pendidikan Guru sangat berperan penting dalam 

memajukan pendidikan didasarkan suatu anggapan bahwa, di tangan gurulah mutu 

pendidikan kita bergantung. Guru dipandang sebagai faktor kunci karena guru yang 

berinteraksi secara langsung dengan siswanya dalam proses belajar mengajar di 

sekolah.
92

 Sehingga sebagai seorang guru dituntut memiliki kemampuan untuk 
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memilih bahan ajar yang tepat agar siswa mudah menyerap materi pembelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru.  

 Hasil wawancara yang diperoleh dari guru biologi SMAN 16 Bandar 

Lampung, pada pembelajaran  guru hanya menggunakan buku teks karena guru 

terkendala dalam menyediakan dan mengembangkan bahan ajar.
93

 Berdasarkan hal 

tersebut penulis menggunakan bahan ajar leaflet untuk mempermudah pengajar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Hal ini sesuai dengan yang 

dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadits berikut ini: 

َوَخطَّ َخطِّا ِف اْلَوَسِط , َخطَّ النَِّبُّ َصلىَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َخطَّا ُمَرب ًَّعا : َعْن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل 
َىَ ا اْْلِ ): َوقَالَ ,  ِمْن َ ااِِبِو الَِّ ي ِف اْلَوَسطِ  َوَخطَّ ُخُططًا ِصَ ارًا ِ َ  َىَ ا الَِّ ي ِف اْلَوَسطِ ,َخارًِ ا ِمْنوُ 

َوَىِ ِه اْْلُُطُط الصَِّ اُر , َقْد َ َ اَا ِبِو َوَىَ ا الَِّ ي ُىَو َخارٌِ   ََمُلوُ  :  َْو - َوَىَ ا َ َ ُلُو  ُِْيَط ِبوِ , ْاَ ااُ 
  (رواه البخارى )(اَ َهَشُو َىَ ا, َوِ ْا َ ْخطَأَُه َىَ ا , اَ َهَشُو َىَ ا, فَِإْا َ ْخطَأَُه َىَ ا  ,اْاَْعرَااُ 

 

Artinya:“Nabi S.A.W membuat gambar persegi empat, lalu menggambar garis 

panjang di tengah persegi empat tadi dan keluar melewati batas persegi itu. 

Kemudian beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di 

sampingnya: (persegi yang digambar Nabi). Dan beliau bersabda : “Ini 

adalah manusia, dan (persegi empat) ini adalah ajal yang mengelilinginya, 

dan garis (panjang) yang keluar ini, adalah cita-citanya. Dan garis-garis kecil 

ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika tidak (terjebak) dengan (garis) 

yang ini, maka kena (garis) yang ini. Jika tidak kena (garis) yang itu, maka 

kena (garis) yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua (penghalang) tadi, 

maka dia pasti tertimpa ketuarentaan.”(HR. Bukhari).
94

 

 

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak hanya di zaman sekarang guru mengunakan 

metode agar materi yang disampaikan mudah diserap oleh siswa, Rasulullah juga 
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melakukan hal tersebut. Sebagai seorang pendidik Rasulullah sangat memahami 

metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada manusia, beliau 

menjelaskan suatu informasi melalui gambar agar mudah dipahami dan diserap oleh 

akal. Dalam penelitian penulis menggunakan bahan ajar leaflet yang memiliki 

kelebihan membantu siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran 

karena bahan ajar leaflet disusun dengan meringkas materi pembelajaran sehingga 

siswa dapat memahami materi yang disampaikan guru. 

Penguasaan materi dalam pembelajaran sangat penting, karena akan 

berdampak pada rendah atau tidaknya hasil belajar siswa, dengan menguasai materi 

pembelajaran artinya siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Saat 

ini pengaruh dunia global sangat rentan merusak moral dan karakter anak muda. 

Untuk itu dimasa muda mereka kita harus membekali mereka tidak hanya ilmu 

pengetahuan akademik saja namun juga ilmu agama. Kebanyakan orang terutama 

mereka yang hidup di lingkungan akademik perkuliahan ilmu umum, derajat mereka 

beberapa derajat termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu umum. Padahal tidaklah 

demikian, ilmu yang Allah SWT maksud adalah ilmu agama atau ilmu syar‟i. Hal ini 

berdalilkan kejadian yang terjadi di masa Nabi shallallahu „alaihi was sallam, dalam 

sebuah Hadits berikut ini: 

َما » قَاَل َفَخَرَج ِشيًصا َفَمرَّ ِبِهْم فَ َقاَل . «َلْو َلْم تَ ْفَعُلوا َلَصُلَح » َمرَّ ِبَقْوٍم يُ َلقُِّحوَن فَ َقاَل 

 .«  َ ْ ُ ْم َ ْ َلُم بَِ ْمِر ُ  ْ َياُكمْ » قَاُلوا قُ ْلَت َكَذا وََكَذا قَاَل . «لَِ ْخِلُ مْ 



Artinya: Nabi Shallallahu „alaihi was sallam melalui beberapa orang yang sedang 

melakukan penyerbukan kurma, beliau shallallahu „alaihi was sallam 

mengatakan, “Kalaulah kalian tidak melakukan hal yang demikian maka 

hasilnya akan baik”. (Para sahabat mengikuti perkataan beliau) kemudian 

hasil kurmanya jelek. Nabi shallallahu „alaihi was sallam melalui mereka 

lagi dan bertanya, “Mana kurma kalian?” mereka mengatakan, “Engkau 

katakan demikian dan demikian (agar tidak menyerbukan kurma), Kemudian 

beliau shallallahu „alaihi was sallam mengatakan, “Kalian lebih paham 

berilmu tentang urusan dunia kalian”. (HR. Muslim). 

 

Hadist diatas menjelaskan bahwa ilmu di dunia maupun ilmu syar‟i bersumber 

dari ilmu Allah Ta‟ala. kedua ilmu tersebut memiliki peranan yang sangat penting 

bagi manusia. Ilmu dunia merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menjalani 

hidup karena manusia hidup di dunia sedangkan ilmu syar‟i diperlukan karena 

manusia hidup di dunia hanya sementara dan akan kekal di akhirat sehingga ilmu 

syar‟i menjadi bekal manusia pada saat di akhirat. keduanya sangat diperlukan untuk 

kemaslahatan kaum muslimin. 

Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 16 Bandar Lampung setiap minggunya 

dilaksanakan dua kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki alokasi 

waktu 3 x 30 menit. Penelitian menggunakan dua kelas, yaitu X.1 sebagai kelas 

eksperimen yang proses pembelajarannnya didesain menggunakan bahan ajar leaflet 

sedangkan kelas X.3 sebagai kelas kontrol didesain hanya dengan menggunakan buku 

cetak biologi. 

Materi pembelajaran pada penelitian adalah virus dengan indikator 

pembelajaran yaitu: 1) Mengetahui sejarah penemuan virus, 2) Mendeskripsikan ciri-

ciri virus, 3) Menjelaskan klasifikasi virus, 4) Membedakan perkembangbiakan virus, 

5) Menganalisis peran virus dalam kehidupan. 



Pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol melaksanakan 

diskusi kelompok dengan model pembelajaran Cooperative Learning tipe STAD  

yang terdiri dari 5 sampai 6 siswa yang heterogen. Kemudian setiap kelompok 

diberikan Lembar Diskusi Siswa (LDS) yang berisi pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi pembelajaran tentang virus. Setelah mereka selesai mengerjakan LDS, 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan pemberian bantuan 

secara individu bagi siswa yang memerlukannya, setelah itu pemberian penghargaan 

untuk kelompok terbaik. Anggota dalam kelompok diberikan  tugas yang setara 

karena pada pembelajaran yang kooperatif keberhasilan kelompok sangat 

diperhatikan, maka siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu  temannya 

yang lemah dalam kelompoknya. Siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuan dan keterampilannya, sedangkan  siswa yang lemah akan  terbantu dalam 

memahami permasalahan yang diselesaikan dalam kelompok tersebut.
95

  

Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet untuk kelas eksperimen 

dimulai dengan pengenalan tentang bahan ajar leaflet  yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran berlangsung, kemudian guru membagikan bahan ajar leaflet  dan 

dilanjutkan dengan guru menerangkan secara garis besar materi yang akan dipelajari. 

Setelah selesai menjelaskan materi, guru membentuk siswa menjadi kelompok dan 

membagikan lembar diskusi siswa (LDS) untuk masing-masing kelompok. Jika ada 

                                                             
95

 A.Suyitno, Petunjuk Praktis Penelitian Tindakan Kelas untuk Penyususnan Skripsi, 

(Semarang: FMIPA UNES, 2002), h. 47  



kesulitan dalam mengerjakan lembar diskusi siswa (LDS), maka akan didiskusikan di 

dalam kelompok untuk memecahkan  masalah tersebut.  

Selama proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet pada 

kelas eksperimen berlangsung sangat kondusif. Bahan ajar leaflet dilakukan dengan 

empat tahapan yaitu penyajian materi, pengelompokkan, tanya jawab dan pemecahan 

masalah. Setelah terbagi dalam kelompok-kelompok, masing-masing kelompok 

diberikan pertanyaan yang harus dipecahkan bersama kelompok mereka. Setiap 

anggota kelompok harus bekerja sama dalam  satu tim, jika terdapat kesulitan  harus 

dipecahkan bersama-sama dengan kelompoknya. Setelah dikerjakan maka jawaban 

dicocokkan dengan kelompok lain untuk mengukur keberhasilan dari kelompok jika 

jawaban belum tepat maka tugas guru untuk membenarkan jawabannya. 

Menurut peneliti kendala yang memang sulit untuk diubah yaitu penggunaan 

bahan ajar yang kurang tepat pada saat penyampaian materi diterapkan. Faktor 

lainnya pembelajaran di jam terakhir sekolah sangat rentan sekali siswa merasakan 

ngantuk dan bermalas malasan serta kurang aktif dalam pembelajaran.  Hal tersebut  

sangat berpengaruh pada minat siswa untuk membaca materi pembelajaran, sehingga 

ketika kelompok lain mempersentasikan hasil diskusinya di depan kelas banyak siswa 

yang tidak memperhatikan temannya yang sedang menjelaskan, begitu juga dengan 

siswa yang bertugas sebagai pemateri pun kurang menguasai materi yang dipaparkan 

pada saat presentasi. 

Bahan ajar leaflet membuat siswa secara langsung berpartisipasi secara aktif 

dalam pembelajaran, hal tersebut terbukti efektif meningkatkan penguasaan materi 



siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Alqoshosh bahwa penggunaan bahan ajar 

leaflet dengan metode discovery berpengaruh dalam meningkatkan aktivitas belajar 

dan penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok ekosistem serta sebagian besar 

siswa memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan bahan ajar leaflet dengan 

metode discovery.
96

 

 Bahan ajar leaflet telah banyak dilakukan juga oleh peneliti Endah Tri 

Septiani dan Khumaidah menyatakan bahwa prestasi belajar siswa yang 

menggunakan bahan ajar leaflet lebih baik dari pada pembelajaran konvensional, 

karena dengan menggunakan bahan ajar leaflet dalam kegiatan diskusi kelompok 

mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Leaflet dipilih karena 

bentuknya yang praktis dan materinya mudah dipahami oleh siswa. Bahan ajar 

berbentuk leaflet dikembangkan oleh peneliti dengan valid menurut penilaian ahli. 

sebagai bahan ajar yang memiliki isi berupa materi, informasi tambahan, gambar dan 

evaluasi.
97, 98 

Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet siswa secara tidak 

langsung difasilitasi untuk memilah dan menetapkan karakter sehingga pembelajaran  

dengan bahan ajar leaflet dapat meningkatkan penguasaan materi secara efektif. 

Bahan ajar leaflet mampu meningkatkan minat baca siswa dan hasil belajar kognitif. 
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Pada pembelajaran menggunakan bahan ajar leaflet dalam berkelompok menuntut 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa diberikan kendali untuk mengolah 

sendiri pembelajaran secara bersama-sama. Siswa dituntut untuk mampu  

mengidentifikasi berbagai masalah yang perlu dipelajari lebih jauh (investigation), 

tahu dimana harus mencari sumber-sumber  belajar yang berkaitan dengan  masalah 

tersebut, mampu memahami materi yang ada di dalam bahan ajar leaflet sebagai 

sumber informasi, menghubungkan informasi tersebut dengan topik bahasan yang 

sedang dipelajari.  

Kegiatan pembelajaran dengan bahan ajar leaflet, maka kekurangan yang ada 

dalam proses pembelajaran dapat diperbaiki karena bahan ajar leaflet merupakan 

bahan ajar yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam  penyampaian informasi 

kepada siswa. Dengan ini, maka kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung maksimal. Bahan ajar leaflet dapat 

mempercepat proses penerimaan pesan yang akan disampaikan dan memungkinkan 

pesan yang didapat siswa akan tersimpan lebih lama dalam ingatan, bahan ajar leaflet 

membantu siswa dalam menerjemahkan materi yang disampaikan secara  sederhana, 

siswa didorong aktif terlibat dalam materi yang diajarkan. Siswa didorong untuk 

memecahkan sendiri masalah-masalahnya sesuai dengan sudut pandang, wawasan 

dan kemampuan masing-masing siswa. Siswa akan lebih termotivasi dalam 

memahami materi sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi akan  terasa lebih 

mudah dikarenakan pengaruh gambar-gambar yang menarik  bagi siswa. Dengan ini, 



proses pembelajaran akan berjalan maksimal, sehingga siswa dapat merealisasi 

konsep-konsep pembelajaran yang bersifat abstrak. 

Kendala yang terjadi pada proses pembelajaran dengan menggunakan bahan 

ajar leaflet, misalnya  alokasi waktu untuk satu kali pertemuan sangat terbatas 

kegiatan yang akan dilakukan cukup banyak, sehingga siswa belum terbiasa dalam 

membagi waktu untuk tiap kegiatan, siswa sulit untuk dikondisikan karena ada 

beberapa siswa yang sibuk mengobrol dengan teman sebangkunya dan  masih ada 

juga yang sibuk dengan kegiatan lain  karena siswa menganggap peneliti bukan guru 

yang sebenarnya yang bisa mengajar. Solusi untuk mengatasi  keadaaan tersebut yaitu 

dengan memberitahu mereka semua bahwa semua yang dilakukan dikelas dan nilai 

yang didapat saat berdiskusi akan diserahkan kepada guru bidang studi biologi, 

karena pada proses belajar mengajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi 

ekstrinstik diperlukan untuk mendorong siswa agar tekun belajar. Beberapa bentuk 

motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarah belajar siswa di kelas 

yaitu reward (hadiah) dan punishment (hukuman).
99

 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai 

posttest baik kelas eksperimen dan kontrol pada uji normalitas menunjukkan bahwa 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, hal ini terlihat dari hasil 

perhitungan bahwa Lhitung < Ltabel,  jadi data berdistribusi normal. Karena kedua data 

berasal dari data yang berdistribusi normal sehingga dapat diteruskan dengan uji 

homogenitas sebagai syarat uji hipotesis. Berdasarkan uji homogenitas pada Tabel 4.2 
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di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan homogenitas posttest baik kelas 

eksperimen maupun kontrol, didapatkan bahwa hasil nilai Fhitung < Ftabel , maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai penguasaan materi biologi siswa pada kelas eksperimen dan 

kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki karakteristik sama atau 

homogen. 

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t independent. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung = 6,913, sedangkan ttabel 

pada taraf signifikan 5 % untuk db 72 adalah 1,996. Hal ini berarti thitung > ttabel , 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya penguasaan materi biologi siswa di 

kedua kelas penelitian memiliki nilai yang berbeda. Analisis data pada tabel 4.3 

menggunakan uji t diketahui bahwa penguasaan materi siswa mengalami 

peningkatan. Peningkatan penguasaan materi siswa tersebut dikarenakan adanya 

penggunaan bahan ajar leaflet. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Aini tahun 2011 berjudul ” Penggunaan Bahan Ajar Leaflet Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Pada Materi Pokok Ekosistem ”menyimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar 

leaflet juga dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa pada materi pokok 

Ekosistem, yaitu sebesar 18,44 dari prestasi belajar siswa sebelum pembelajaran 

dengan menggunakan bahan ajar leaflet.
100

 

Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak 

dimatikan/dijahit. Agar terlihat menarik biasanya leaflet didesain secara cermat 
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dilengkapi dengan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang sederhana, singkat serta 

mudah dipahami. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat 

menggiring peserta didik untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar.
101

 

Leaflet dibuat dengan aplikasi Microsoft word. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dengan menggunakan bahan ajar leaflet memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan penguasaan materi biologi siswa dengan analisis data 

yang diperoleh, setelah diteliti sesuai dengan kelebihan bahan ajar leaflet yaitu Materi 

pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

siswa, baik yang cepat maupun yang lamban membaca dan memahami sehingga 

siswa dapat menguasai materi pelajaran dan juga sesuai dengan penelitian Cinde 

Futriyah bahwa bahan ajar Leaflet dengan metode diskusi kelompok dapat 

meningkatkan aktivitas belajar dan penguasaan materi oleh siswa. Selain itu, sebagian 

siswa memberikan ketertarikan yang tinggi terhadap penggunaan bahan ajar leaflet 

dalam pembelajaran.
102

 

Bahan ajar leaflet memiliki kekurangan yaitu leaflet mudah hilang dan rusak 

serta tidak dapat menampilkan gerak dalam bahan ajar leaflet.
103

 Menurut peneliti 

kekurangan bahan ajar leaflet dapat diminimalisir dengan cara setelah menggunakan 
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bahan ajar leaflet simpan di dalam buku catatan dan di streples sehingga bisa dibaca  

kembali saat siswa lupa pada materi pelajaran tersebut. 

Bahan ajar leaflet dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan materi siswa dengan berdasarkan hasil 

perhitungan, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan bahan ajar leaflet terhadap peningkatan 

penguasaan materi biologi siswa kelas  X di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian tentang pengaruh 

penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi biologi siswa kelas X 

SMA Negeri 16 Bandar Lampung  disimpulkan bahwa:  

Terdapat pengaruh penggunaan bahan ajar leaflet terhadap penguasaan materi 

biologi siswa. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung =  6,913, 

sedangkan ttabel pada taraf signifikan 5% untuk db 72 adalah 1,996. Hal ini berarti 

thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahan ajar leaflet 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan materi biologi siswa 

kelas X SMA Negeri 16 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, penelti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar berbeda dengan menggunakan 

bahan ajar leaflet,  serta dapat membantu siswa untuk berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran biologi. 

 



 

2. Bagi Guru  

Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar leaflet dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan ajar yang dapat meningkatkan penguasaan materi 

siswa. 

3. Bagi Sekolah  

Mengadakan pelatihan kepada guru tentang cara membuaat bahan ajar 

yang bervariasi. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat melakukan penelitian serupa pada pokok bahasan lain, sehingga 

diperoleh informasi lebih luas tentang keafektifan bahan ajar leaflet dalam 

pembelajaran biologi, serta dapat memperhatikan kesuaian informasi 

dengan gambar, berlatih keterampilan mendesain dan memperhatikan 

kelengkapan materi. 
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Lampiran 1.1 Nama-Nama Sampel Penelitian 

Nama-Nama Siswa Pada Kelas Kontrol Dan Kelas Eksperimen SMA N 16 

 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

  

No 
Nama Siswa Kelas Kontrol 

(X.1) 

Nama  Siswa Kelas Eksperimen 

(X.3) 

1 Ade Irma Adrinur Agus Priyanto 

2 Adinda Septarini Bela Puspita Sari 

3 Aditiya Permana Bima Ageng Pangestu 

4 Akhmad Hanafi Darusman 

5 Aska Jesika Dea Phoebi Rania 

6 Anisa kartika Dira Salsabila 

7 Anisa Yogawari Erin Khoirunisa 

8 Anisa Diantari Fauzi Ramanda 

9 Aulia Mahmuda Febri Asri S 

10 Boy Sembara Fitri Febriani 

11 Cantika Aurelia Ilham Fani 

12 Dewi Marlina Indah Maria Lestari 

13 Diki permana Irvan Wijaya 

14 Erika Apriliani Irna Wati 

15 Eva Triana Julianto 

16 Estri Triana Juriansyah  

17 Indra Irawan Lestari agustin  

18 M. Ari Arianto M. Aldovan  

19 M. Dwi Saputra Ormila Elya Dewi 

20 M. Iqbal Saputra Putri Aryanti Fadilah 

21 Mujianto Putri Novita Sari 

22 Nisa Ul Wasiah Rani Fatharani 

23 Noprianti Ray Heryan 

24 Nimas Esta juwita Rika Astuti 

25 Putri Puja oktaria Riko Pratama 

26 Putri Amelia Sari Siti Muawiyah 

27 Rahmad Khoiro Siti Robiah 

28 Reyhan Saputra Tini Asmalia 

29 Saputra Prayoga Tri Utami 

30 Siti Khusnul Ulfa Medianti 

31 Tri Ayu lestari Umi Karomah 

32 Tika Anjaswari Viendo Prabu 

33 Ulfa Aninda WulanDari 

34 Ulianti Saputri Yahya Prianto 

35 Winda Agnatasya Yogi Permana 

36 Yoga Pratama Zahra Saputri 

37 Zahra Aprilia Zahrotul Ilmi 



 

 

Lampiran 1.2  Silabus Pembelajaran  

 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

SEKOLAH   :  SMA NEGERI 16 BANDAR LAMPUNG 

MATA PELAJARAN :  BIOLOGI 

KELAS   :  X (Sepuluh) 

SEMESTER   :  I (satu) 

STANDAR KOMPETENSI : 1.  Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Tujuan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

belajar 

2.1 Mendeskripsikan 

ciri-ciri, replikasi 

dan peran virus 

dalam kehidupan 

1. Sejarah penemuan 

virus 

 

 

2. Ciri-ciri virus 

 

 

 

3. klasifikasi virus 

 

 

4. Perkembangbiakkan 

virus 

 

1. Siswa dapat 

mengetahui sejarah 

penemuan virus 

2. Siswa dapat 

menentukan ciri-

ciri virus 

3. Siswa dapat 

menjelaskan 

klasifikasi virus 

4. Siswa dapat 

membedakan  

Perkembangbiakkan 

virus 

1. Mengetahui sejarah 

penemuan virus 

 

 

2. Menentukan ciri-ciri 

virus 

 

3. Menjelaskan 

klasifikasi virus 

 

4. Membedakan 

Perkembangbiakkan 

virus 

Teknik : 

tertulis 

 

 

Bentuk 

instrumen: 

Tes 

subyektif/ 

Essay 

 

 

Instrumen 

penilaian: 

sebanyak 

10 soal 

 

Jenis 

Tagihan: 
Lembar 

diskusi  

Siswa 

6 X 30 menit  

( 2 X 

pertemuan ) 

Buku Biologi 

SMA untuk 

kelas X, 

Yudhistira 

 

Buku Biologi 

SMA, 

Erlangga 
 

 

Bahan ajar 

leaflet 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Peran virus dalam 

kehidupan 

 

 

 

5. Siswa dapat 

menganalisis peran 

virus dalam 

kehidupan 

 

5. Menganalisis peran 

virus dalam kehidupan 

 

(LDS) 

 

 

 

  Bandar Lampung, 07 Desember 2016 

Guru Biologi           Peneliti,      

 

 

 

Yoharnes, S.Si                        Deni Susana     

NIP.19750822200604 1 005             NPM: 1211060014    

 

 

 
Mengetahui, 

  Plt. Kepala SMA Negeri 16  Bandar Lampung 

 

 

 

Dra.Hj. Emi Astuti 

NIP. 19580809 198403 2 002 
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Lampiran 1.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) K. Eksperimen  

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP  KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Sekolah : SMA Negeri 16 Bandar Lampung  

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X (Sepuluh) / I 

Alokasi Waktu :  3 x 30 menit 

Standar Kompetensi    : 2. Memahami prinsip-prinsip makhluk hidup 

Kompetensi Dasar       : 2.1 Mendeskripsikan ciri-ciri, replikasi dan peran virus dalam 

kehidupan 

 

 

 

I. Indikator 

1. Mengetahui sejarah penemuan virus 

2. Menentukan ciri-ciri virus 

3. Menjelaskan  klasifikasi virus 

4. Membedakan perkembangbiakkan virus 

5. Menganalisis peran virus dalam kehidupan 

II. Tujuan  

1. Siswa mampu mengetahui sejarah penemuan virus  

2. Siswa mampu menentukan ciri-ciri virus 

3. Siswa mampu menjelaskan klasifikasi virus  

4. Siswa mampu membedakan perkembangbiakkan virus 

5. Siswa mampu menganalisis peran virus dalam kehidupan 

 

 

 

 

 

III. Materi Pembelajaran 

A. Sejarah Penemuan Virus 
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Adolf Mayer pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan Jerman. Mayer 

menemukan bahwa penyakit mosaic disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil 

hingga tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop. 

Dmitri Ivanowski pada tahun 1892 ilmuwan Rusia mengatakan bahwa 

bakteri menyebabkan penyakit mosaic tembakau.  

Martinus W. Beirejerinck pada tahun 1898 ilmuwan ini melakukan 

pengamatan yang sama dengan Iwanowski. Ia berpendapat bahwa agen penginfeksi 

dalam getah yang difilter dapat bereproduksi. Ia pun umumnya disebut sebagai 

ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. 

Wendell Stanley pada tahun 1935 imuwan Amerika bernama 

mengkristalisasi penginfeksi. Kini dikenal sebagai virus mosaic tembakau (Tobacco 

mosaic virus, TMV) 

B. Ciri-Ciri Virus 

Virus memiliki ciri-ciri yaitu: 

1. Bersifat parasit obligat intraseluler. 

2. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri antara 0,02 μm-0,3 μm dan paling besar 200 

μm. 

3. Struktur tubuh terdiri dari 1 asam\ nukleat saja (DNA atau RNA). 

4. Tidak berbentuk sel. 

5. Dapat dikristalkan. 

6. Organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 

C. Klasifikasi Virus 

1. Berdasarkan sel inangnya 

a. Virus bakteri (bakteriofage) 

Bakteriofage adalah virus yang parasit  pada  bakteri, contohnya virus T4 

b. Virus tumbuhan 

Virus yang parasit pada sel tumbuha, contohnya Tobacco Mozaic Virus 

(TMV). 

 

 

c. Virus hewan 
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Virus yang parasit pada sel hewan. Contoh virus hewan virus Poliomylitis, 

virus Vaccina, dan virus Influenza. 

2. Berdasarkan kandungan jenis materi genetic, virus dibedakan menjadi 2 

yaitu: 

a. Virus DNA, contoh: bakterofage, adenovirus dan virus herves. 

b. Virus RNA, contoh:HiV, virus reo, virus rabies, virus influenza dan virus 

polio 

3. Berdasarkan ada Tidaknya Selubung Virus 

  Dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: 

a. Virus yang memiliki selubung atau sampul 

Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran. Membran 

terdiri dari dua lipid dan protein.  Contoh: Herpesvirus, Corronavirus dan 

Orthomuxovirus. 

b. Virus yang tidak memiliki selubung 

Hanya memiliki capsid (protein) dan asam  nukleat (naked virus). Contoh: 

Reovirus, Papovirus, dan Adenovirus. 

D. Perkembangbiakkan Virus 

Daur virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. 

1. Daur litik 

 Dalam siklus litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil 

melakukan reproduksi. 

1) Adsorpsi (fase penempelan) 

Tahap absorbsi (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 ke 

dalam sitoplasma sel inang. 

 

 

3) Sintesis (fase pembentukan) 
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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) Perakitan 

Tahap perakitan (pemasangan) adalah tahap penyusunan asam nukleat dan 

protein virus menjadi partikel virus yang utuh. 

5) Lisis (fase pemecahan sel inang) 

Tahap pelepasan (perakitan) adalah tahap partikel virus keluar dari sel inang 

dengan memecahkan sel tersebut. Dengan begitu, sel inang menjadi mati. 

2. Daur lisogenik 

Virus melakukan daur lisogenik dengan tahap-tahap berikut ini: 

1) Fase Adsorpsi dan Infeksi 

Virus (fag/fage) menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. 

2) Fase Penetrasi 

DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. 

3) Fase Penggabungan 

DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. 

4) Fase Replikasi 

DNA virus (dalam profag) akan terus bertambah banyak jika sel 

bakteri terus menerus membelah. Dalam kasus yang jarang terjadi, 

DNA virus akan terpisah dari profag dan akan memasuki siklus litik. 

E. Peran Virus Dalam Kehidupan Dan Cara Pencegahan Virus 

1. Peran Virus Dalam Kehidupan 

A. Virus yang Menguntungkan: 

1) Untuk membuat antitoksin 

2) Untuk melemahkan bakteri 

3) Untuk reproduksi vaksin. 

 

B. Virus yang Merugikan: 

 Menyebabkan penyakit pada manusia 
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1) Orthomyxovirus, yang menyebabkan influenza. 

2) Paramyxovirus, menyebabkan penyakit campak. 

3) Herpesvirus varicella, menyebabkan cacar air 

4) HIV(Human Imunodeficiency Virus), menyebabkan AIDS (Acquired 

Imunodeficiency Syndrome). 

  Menyebabkan penyakit pada tumbuhan 

1) Virus mozaik penyebab mozaik (bercak kuning) pada tembakau. 

2) Virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi. Vektornya 

adalah wereng hijau dan wereng cokelat. 

Pencegahan terhadap virus dengan cara menghindari sumber penyakit yaitu: 

4. Cara pencegahan alami yang dilakukan oleh zat antibodi. 

5. Cara pencegahan buatan dengan pemberian vaksin. 

6. Menghindari kontak langsung dengan orang sakit dan peralatan yang 

digunakannya. 

 
IV. Strategi  Pembelajaran  

1. Metode  : Diskusi dan Tanya jawab 

2. Model  : Cooperative Learning tipe STAD 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 3 X 30 Menit 

Kegiatan 
Proses pembelajaran 

Sintaks STAD 
Alokasi 

waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apersepsi) 

 Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam 

(Assalamualaikum Wr. 

Wb) dan berdo‟a 

bersama yang dipimpin 

oleh siswa. 

 

 

 

 Guru mengisi kehadiran 

siswa dan kesiapan 

siswa. 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr. Wb) dan 

berdo‟a bersama 

 
 
 
 

 Siswa 

mendengarkan 

guru mengabsen 

 10 menit 
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 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan 

  “pada musim hujan 

penyakit apa saja yang 

dapat menyerang tubuh 

kita? 

 

  Salah satunya adalah 

flu. Apakah kalian 

sekarang ada yang  

terkena flu? dan 

menurut kalian 

apakah 

penyebabnya?” 

 Ya benar sekali, 

penyebabnya adalah 

virus. Untuk lebih 

jelasnya maka kita hari 

ini akan membahas 

tentang sejarah virus, 

cirri-ciri virus dan 

klasifikasi virus . 

 Menjawab 

pertanyaan guru 

 

 Demam dan flu bu. 

 

 

 

 Ada bu, doni dan 

riska. Penyebab 

adalah virus. 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

guru. 

 

 

 

 

(Motivasi) 

 Guru menyampaikan 

SK, KD dan tujuan 

pembelajaran yaitu: 

1. Siswa mampu 

mengetahui sejarah 

penemuan virus. 

2. Siswa mampu 

menentukan ciri-ciri 

virus 

3. Siswa mampu 

menjelaskan 

klasifikasi virus  

 

 Memberikan motivasi 

kepada siswa” pada 

pertemuan kita kali ini 

tentang materi  virus. 

Dengan mempelajari 

materi virus kalian akan 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

Fase I: 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 
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mengetahui bagaimana 

bentuk virus yang 

menginfeksi tubuh kita” 

Inti  Eksplorasi 

 Guru membagikan 

leaflet kepada setiap 

siswa 

 

 Guru menjelaskan 

materi secara garis 

besar yaitu tentang 

perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan 

 

Elaborasi 

 Guru memfasilitasi 

siswa dalam 

pembelajaran kooperatif 

dan mengorganisasikan 

siswa kedalam 

kelompok belajar 

 

 Membagikan Lembar 

Diskusi Siswa (LDS) 

kepada masing-masing 

kelompok belajar 

 Memberikan petunjuk 

cara mengerjakan LDS 

   

 Membimbing kerja 

kelompok siswa untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan tugasnya 

 Meminta setiap 

kelompok 

mengumpulkan LDS 

 

 Menunjuk salah satu 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

 

 Siswa menerima 

leaflet dan 

membacanya 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 Duduk dalam 

kelompok belajar 

yang telah 

ditentukan 

 

 

 

 Menerima LDS 

dari guru 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 Mengerjakan LDS 

dengan 

kelompoknya 

 

 Mengumpulkan 

LDS 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: 

Pembagian 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: siswa 

belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

Fase 4: 

Siswa 

mempresentasikan 

60 menit 
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diskusi sedangkan 

kelompok lain 

menanggapinya 

Konfirmasi 

 Membahas kembali 

LDS dan 

mengkonfirmasi 

jawaban yang telah 

diberikan siswa 

 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

hasil belajar dalam 

kelompok 

Akhir  Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menanyakan materi 

yang belum dipahami 

pada materi yang 

dipelajari hari ini 

 Membantu siswa dalam 

menyimpulkan materi 

yaitu Pada tahun 1883, 

Adolf Mayer  

ilmuwan Jerman  

menemukan bahwa 

penyakit mosaic 

disebabkan oleh 

bakteri yang sangat 

kecil. 

 pada tahun 1892, 

Dmitri Ivanowski  

ilmuwan Rusia 

mengatakan bahwa 

bakteri menyebabkan 

penyakit mosaic 

tembakau. 

 pada tahun 1898 

Martinus W. 

Beirejerinck, Ia 

berpendapat bahwa agen 

penginfeksi dalam getah 

yang difilter dapat 

bereproduksi. Ia pun 

disebut sebagai ilmuwan 

 Menanyakan 

materi yang belum 

dipahami 

 

 

 

 Membuat 

kesimpulan 

bersama-sama  

dengan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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pertama yang 

menyuarakan konsep 

virus. 

 pada tahun 1935 

Wendell Stanley, 

imuwan Amerika 

mengkristalisasi 

penginfeksi. Kini 

dikenal sebagai virus 

mosaic tembakau 

(Tobacco mosaic virus, 

TMV). 

 Kemudian ciri-ciri virus 

adalah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selanjutnya kalsifikasi 

virus berdasarkan sel 

inang yang ditempatinya 

ada 3 yaitu virus bakteri, 

virus tumbuhan dan 

virus hewan. 

 Kemudian berdasarkan 

materi genetiknya da 

virus DNA dan RNA 

 Berdasarkan ada 

tidaknya selubung virus 

yaitu…. 

 

 

 Guru menentukan 

kelompok terbaik dan 

memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bersifat parasit 

obligat intraseluler. 

 Ukuran virus lebih 

kecil dari bakteri 

antara 0,02 μm-0,3 

μm dan paling 

besar 200 μm. 

 Struktur tubuh 

terdiri dari 1 asam\ 

nukleat saja (DNA 

atau RNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Virus yang 

memiliki selubung 

dan virus yang 

tidak memiliki 

selubung 

 

 Menerima 

penghargaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Siswa menerima 



112 
 

 

penghargaan. 

 Guru memberikan 

informasi untuk materi 

pertemuan selanjutnya 

yaitu perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan. 

 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

(Wassalamualaikum Wr. 

Wb). 

 

 

 Mendengarkan 

informasi materi 

pertemuan 

selanjutnya 

 

 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr.wb) 

penghargaan 

kelompok terbaik 

dari guru 

 

Pertemuan ke-2 (3 X 30 menit) 

Kegiatan 
Proses pembelajaran 

Sintaks STAD 
Alokasi 

waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apersepsi) 

 Guru membuka 

pembelajaran 

dengan salam 

(Assalamualaikum 

Wr. Wb)  dan 

berdo‟a bersama 

yang dipimpin oleh 

siswa. 

 Guru mengisi 

kehadiran siswa dan 

kesiapan siswa. 

 

 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengajukan 

pertanyaan 

“bagaimana cara 

mamalia 

bereproduksi? 

Ya benar sekali 

denagn cara seksual 

atau kawin. 

 Lalu bagaimana 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr.wb) dan berdo‟a 

bersama 

 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan guru 

mengabsen 

 

 

 Menjawab 

pertanyaan guru 

yaitu dengan cara 

seksual atau kawin. 

 

 

 

 

 

 

 virus bereproduksi 

dengan 2 cara yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  menit 
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dengan  virus? 

Bagaimana siklus 

reproduksi virus?” 

 Untuk lebih jelasnya 

kita hari ini akan 

melanjutkan materi 

sebelumnya  tentang 

perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan. 

daur litik dan 

lisogenik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Motivasi) 

 Guru menyampaikan 

SK, KD dan tujuan 

pembelajaran yaitu 

Siswa mampu 

membedakan 

perkembangbiakkan 

virus dan 

menganalisis peran 

virus dalam 

kehidupan 

 

 Memberikan 

motivasi kepada 

siswa” pada 

pertemuan kita kali 

ini tentang materi  

virus. Dengan 

mempelajari materi 

virus kalian akan 

mengetahui peran 

virus dalam 

kehidupan” 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

Fase I: 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Inti  Eksplorasi 

 Membagikan leaflet 

 

 

 

 Guru menjelaskan 

 

 Siswa menerima 

leaflet dan 

membacanya 

 

 Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

35 menit 
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materi lanjutan 

dari pertemuan 

sebelumnya yaitu 

perkembangbiakan 

virus dan peran 

virus dalam 

kehidupan) 
 

Elaborasi 

 Mengorganisasikan 

siswa kedalam 

kelompok belajar 

 

 Membagikan 

Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) kepada 

masing-masing 

kelompok belajar 

 Memberikan 

petunjuk cara 

mengerjakan LDS   

 Membimbing kerja 

kelompok siswa 

untuk berdiskusi 

menyelesaikan 

tugasnya 

 

 Meminta setiap 

kelompok 

mengumpulkan LDS 

 

 Menunjuk salah satu 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

sedangkan kelompok 

lain menanggapinya 

Konfirmasi 

 Membahas kembali 

LDS dan 

mengkonfirmasi 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duduk dalam 

kelompok belajar 

yang telah 

ditentukan 

 Menerima LDS dari 

guru 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 Mengerjakan LDS 

dengan 

kelompoknya 

 

 

 

 Mengumpulkan 

LDS 

 

 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: 

Pembagian 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: siswa 

belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: 

Siswa 

mempresentasikan 

hasil belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 



115 
 

 

jawaban yang telah 

diberikan siswa 

 

 Menentukan 

kelompok terbaik 

dan memberikan 

penghargaan  pada 

kelompok  terbaik 

 

 

 Menerima 

penghargaan 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Siswa menerima 

penghargaan 

kelompok terbaik 

dari guru 

Akhir  Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menanyakan materi 

yang belum dipahami 

pada materi yang 

dipelajari hari ini 

 Membantu siswa 

dalam 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari yaitu virus 

berkembang biak  

dengan 2 cara daur 

litik dan daur 

lisogenik. 

 Peran virus dalam 

kehidupan yaitu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan 

posttest sebagai 

evaluasi 

pembelajaran. 

 

 Menanyakan materi 

yang belum 

dipahami 

 

 

 

 Membuat 

kesimpulan 

bersama-sama  

dengan guru 

 

 

 

 

 

 Membuat 

antitoksin, 

melemahkan bakteri 

dan memproduksi 

vaksin sedangkan 

yang merugikan 

dapat menyebabkan 

penyakit pada 

hewan maupun 

tumbuhan. 

 

 

 

 Mengerjakan 

posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Guru mengakhiri 

pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

(Wassalamualaikum 

Wr. Wb). 

 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr. Wb) 

 

 

V. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber   : Buku Biologi SMA, Yudhistira 

   : Bahan Ajar leaflet 

2. Media   : Papan tulis, spidol, gambar gambar tekait materi ajar. 

 

 

VI. Instrumen Penilaian 

1. Teknik   : tertulis 

2. Bentuk instrumen : tes subyektif/ uraian 

3. Instrumen penilaian : sebanyak 10 soal 

 

Teknik Penskoran 

S = 
𝑅

𝑁
 x 100 

Keterangan : 

S = nilai yang diharapkan 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N = Skor maksimum dari tes. 
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Bandar Lampung, 07 Desember 2016 

 

Guru Biologi      Peneliti,  

  

           
 

 

Yoharnes, S.Si                   Deni Susana 

NIP.19750822200604 1 005    NPM:1211060014 

        

 

 

 
Mengetahui, 

Plt. Kepala SMA Negeri 16  Bandar Lampung 

 

 

 
Dra.Hj. Emi astuti 

                  NIP. 19580809 198403 2 002 
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Lampiran 1.4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) K. Kontrol 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP  KELAS KONTROL) 

 

 

Sekolah : SMA Negeri 16 Bandar Lampung  

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/ Semester : X (Sepuluh) / I 

Alokasi Waktu :  3 x 30 menit 

Standar Kompetensi    : 2. Memahami prinsip-prinsip makhluk hidup 

Kompetensi Dasar       : 2.1 Mendeskripsikan ciri-ciri, replikasi dan peran virus dalam 

kehidupan 

 

 

 

II. Indikator 

6. Mengetahui sejarah penemuan virus 

7. Menentukan ciri-ciri virus 

8. Menjelaskan  klasifikasi virus 

9. Membedakan perkembangbiakkan virus 

10. Menganalisis peran virus dalam kehidupan 

II. Tujuan  

6. Siswa mampu mengetahui sejarah penemuan virus  

7. Siswa mampu menentukan ciri-ciri virus 

8. Siswa mampu menjelaskan klasifikasi virus  

9. Siswa mampu membedakan perkembangbiakkan virus 

10. Siswa mampu menganalisis peran virus dalam kehidupan 

 

III. Materi Pembelajaran 

F. Sejarah Penemuan Virus 

Adolf Mayer pada tahun 1883 oleh seorang ilmuwan Jerman. Mayer 

menemukan bahwa penyakit mosaic disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil 

hingga tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop. 

Dmitri Ivanowski pada tahun 1892 ilmuwan Rusia mengatakan bahwa 

bakteri menyebabkan penyakit mosaic tembakau.  
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Martinus W. Beirejerinck pada tahun 1898 ilmuwan ini melakukan 

pengamatan yang sama dengan Iwanowski. Ia berpendapat bahwa agen penginfeksi 

dalam getah yang difilter dapat bereproduksi. Ia pun umumnya disebut sebagai 

ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. 

Wendell Stanley pada tahun 1935 imuwan Amerika bernama 

mengkristalisasi penginfeksi. Kini dikenal sebagai virus mosaic tembakau (Tobacco 

mosaic virus, TMV) 

G. Ciri-Ciri Virus 

Virus memiliki ciri-ciri yaitu: 

1. Bersifat parasit obligat intraseluler. 

2. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri antara 0,02 μm-0,3 μm dan paling besar 

200 μm. 

3. Struktur tubuh terdiri dari 1 asam\ nukleat saja (DNA atau RNA). 

4. Tidak berbentuk sel. 

5. Dapat dikristalkan. 

6. Organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 

H. Klasifikasi Virus 

4. Berdasarkan sel inangnya 

d. Virus bakteri (bakteriofage) 

Bakteriofage adalah virus yang parasit  pada  bakteri, contohnya virus T4 

 

e. Virus tumbuhan 

Virus yang parasit pada sel tumbuha, contohnya Tobacco Mozaic Virus 

(TMV). 

f. Virus hewan 

Virus yang parasit pada sel hewan. Contoh virus hewan virus Poliomylitis, 

virus Vaccina, dan virus Influenza. 

5. Berdasarkan kandungan jenis materi genetic, virus dibedakan menjadi 2 

yaitu: 

c. Virus DNA, contoh: bakterofage, adenovirus dan virus herves. 

d. Virus RNA, contoh:HiV, virus reo, virus rabies, virus influenza dan virus 

polio 
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6. Berdasarkan ada Tidaknya Selubung Virus 

  Dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: 

c. Virus yang memiliki selubung atau sampul 

Virus ini memiliki nukleokapsid yang dibungkus oleh membran. Membran 

terdiri dari dua lipid dan protein.  Contoh: Herpesvirus, Corronavirus dan 

Orthomuxovirus. 

d. Virus yang tidak memiliki selubung 

Hanya memiliki capsid (protein) dan asam  nukleat (naked virus). Contoh: 

Reovirus, Papovirus, dan Adenovirus. 

I. Perkembangbiakkan Virus 

Daur virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. 

3. Daur litik 

 Dalam siklus litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil 

melakukan reproduksi. 

6) Adsorpsi (fase penempelan) 

Tahap absorbsi (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). 

7) Tahap penetrasi  

Tahap penetrasi adalah tahap virus atau materi genetik virus masuk ke 

dalam sitoplasma sel inang. 

8) Sintesis (fase pembentukan) 

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. 

9) Perakitan 

Tahap perakitan (pemasangan) adalah tahap penyusunan asam nukleat dan 

protein virus menjadi partikel virus yang utuh. 

10) Lisis (fase pemecahan sel inang) 
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Tahap pelepasan (perakitan) adalah tahap partikel virus keluar dari sel inang 

dengan memecahkan sel tersebut. Dengan begitu, sel inang menjadi mati. 

4. Daur lisogenik 

Virus melakukan daur lisogenik dengan tahap-tahap berikut ini: 

5) Fase Adsorpsi dan Infeksi 

Virus (fag/fage) menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri. 

6) Fase Penetrasi 

DNA virus masuk ke dalam sel bakteri. 

7) Fase Penggabungan 

DNA virus bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. 

8) Fase Replikasi 

DNA virus (dalam profag) akan terus bertambah banyak jika sel 

bakteri terus menerus membelah. Dalam kasus yang jarang terjadi, 

DNA virus akan terpisah dari profag dan akan memasuki siklus litik. 

J. Peran Virus Dalam Kehidupan Dan Cara Pencegahan Virus 

2. Peran Virus Dalam Kehidupan 

C. Virus yang Menguntungkan: 

4) Untuk membuat antitoksin 

5) Untuk melemahkan bakteri 

6) Untuk reproduksi vaksin. 

D. Virus yang Merugikan: 

 Menyebabkan penyakit pada manusia 

1) Orthomyxovirus, yang menyebabkan influenza. 

2) Paramyxovirus, menyebabkan penyakit campak. 

3) Herpesvirus varicella, menyebabkan cacar air 

4) HIV(Human Imunodeficiency Virus), menyebabkan AIDS (Acquired 

Imunodeficiency Syndrome). 

 

 

  Menyebabkan penyakit pada tumbuhan 

3) Virus mozaik penyebab mozaik (bercak kuning) pada tembakau. 
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4) Virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman padi. Vektornya 

adalah wereng hijau dan wereng cokelat. 

Pencegahan terhadap virus dengan cara menghindari sumber penyakit yaitu: 

7. Cara pencegahan alami yang dilakukan oleh zat antibodi. 

8. Cara pencegahan buatan dengan pemberian vaksin. 

9. Menghindari kontak langsung dengan orang sakit dan peralatan yang 

digunakannya. 

 
IV. Strategi  Pembelajaran  

3. Metode  : Diskusi dan Tanya jawab 

4. Model  : Cooperative Learning tipe STAD 

V. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan pertama 3 X 30 Menit 

Kegiatan 
Proses pembelajaran 

Sintaks STAD 
Alokasi 

waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Apersepsi ) 

 Guru membuka 

pembelajaran dengan 

salam 

(Assalamualaikum 

Wr. Wb)  dan berdo‟a 

bersama yang 

dipimpin oleh siswa. 

 Guru mengisi 

kehadiran siswa dan 

kesiapan siswa. 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengajukan 

pertanyaan 

  “pada musim hujan 

penyakit apa saja 

yang dapat menyerang 

tubuh kita? 

 

  Salah satunya adalah 

flu. Apakah kalian 

sekarang ada yang  

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr. Wb) dan 

berdo‟a bersama 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

guru mengabsen 

 Menjawab 

pertanyaan guru 

 

 

 Demam dan flu 

bu. 

 

 

 Ada bu, ani  dan 

dodi. Penyebab 

adalah virus. 

 

 10 menit 
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terkena flu? dan 

menurut kalian 

apakah 

penyebabnya?” 

 Ya benar sekali, 

penyebabnya adalah 

virus. Untuk lebih 

jelasnya maka kita 

hari ini akan 

membahas tentang 

sejarah virus, cirri-ciri 

virus dan klasifikasi 

virus . 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan 

guru. 

 

 

 

 

Motivasi 

 Guru menyampaikan 

SK, KD dan tujuan 

pembelajaran yaitu: 

4. siswa mampu 

mengetahui sejarah 

penemuan virus. 

5. Siswa mampu 

menentukan ciri-

ciri virus 

6. Siswa mampu 

menjelaskan 

klasifikasi virus  

 

 Memberikan motivasi 

kepada siswa” pada 

pertemuan kita kali ini 

tentang materi  virus. 

Dengan mempelajari 

cir-ciri virus kalian 

akan mengetahui 

bagaimana bentuk 

virus yang 

menginfeksi tubuh 

kita” 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

Fase I: 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Inti  Eksplorasi 

 Guru menjelaskan 

materi secara 

garisbesar tentang 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

60 menit 
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sejarah penemuan 

virus, ciri-ciri virus 

dan klasifikasi virus. 

 

Elaborasi 

 Guru memfasilitasi 

siswa dalam 

pembelajaran 

kooperatif dan 

mengorganisasikan 

siswa kedalam 

kelompok belajar 

 

 Membagikan Lembar 

Diskusi Siswa (LDS) 

kepada masing-masing 

kelompok belajar 

 Memberikan petunjuk 

cara mengerjakan LDS 

   

 Membimbing kerja 

kelompok siswa untuk 

berdiskusi 

menyelesaikan 

tugasnya 

 Meminta setiap 

kelompok 

mengumpulkan LDS 

 

 Menunjuk salah satu 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

sedangkan kelompok 

lain menanggapinya 

 

 

Konfirmasi 

 Membahas kembali 

LDS dan 

mengkonfirmasi 

jawaban yang telah 

 

 

 

 

 

 

 Duduk dalam 

kelompok belajar 

yang telah 

ditentukan 

 

 

 

 

 Menerima LDS 

dari guru 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 Mengerjakan LDS 

dengan 

kelompoknya 

 

 

 

 Mengumpulkan 

LDS 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: 

Pembagian 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: siswa 

belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: 

Siswa 

mempresentasikan 

hasil belajar dalam 

kelompok 
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diberikan siswa 

Akhir  Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

menanyakan materi 

yang belum dipahami 

pada materi yang 

dipelajari hari ini 

 Membantu siswa 

dalam menyimpulkan 

materi yaitu Pada 

tahun 1883, Adolf 

Mayer  ilmuwan 

Jerman  menemukan 

bahwa penyakit 

mosaic disebabkan 

oleh bakteri yang 

sangat kecil. 

 Pada tahun 1892, 

Dmitri Ivanowski  

ilmuwan Rusia 

mengatakan bahwa 

bakteri menyebabkan 

penyakit mosaic 

tembakau. 

 Pada tahun 1898 

Martinus W. 

Beirejerinck, Ia 

berpendapat bahwa 

agen penginfeksi 

dalam getah yang 

difilter dapat 

bereproduksi. Ia pun 

disebut sebagai 

ilmuwan pertama yang 

menyuarakan konsep 

virus. 

 Pada tahun 1935 

Wendell Stanley, 

imuwan Amerika 

mengkristalisasi 

 Menanyakan 

materi yang belum 

dipahami 

 

 

 

 Membuat 

kesimpulan 

bersama-sama  

dengan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 
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penginfeksi. Kini 

dikenal sebagai virus 

mosaic tembakau 

(Tobacco mosaic 

virus, TMV). 

 Kemudian ciri-ciri 

virus adalah… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selanjutnya kalsifikasi 

virus berdasarkan sel 

inang yang 

ditempatinya ada 3 

yaituvirus bakteri, 

virus tumbuhan dan 

virus hewan. 

 Kemudian berdasarkan 

materi genetiknya da 

virus DNA dan RNA 

 Berdasarkan ada 

tidaknya selubung 

virus yaitu…. 

 

 

 

 

 

 Memberikan 

penghargaan  pada 

kelompok  terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 Bersifat parasit 

obligat 

intraseluler. 

 Ukuran virus lebih 

kecil dari bakteri 

antara 0,02 μm-0,3 

μm dan paling 

besar 200 μm. 

 Struktur tubuh 

terdiri dari 1 asam\ 

nukleat saja (DNA 

atau RNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Virus yang 

memiliki selubung 

dan virus yang 

tidak memiliki 

selubung 

 

 

 Menerima 

penghargaan 

 

 

 

 Mendengarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Siswa menerima 

penghargaan 

kelompok terbaik 

dari guru 
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 Guru memberikan 

informasi untuk materi 

pertemuan selanjutnya 

yaitu 

perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan. 

 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

(Wassalamualaikum 

Wr.Wb). 

informasi materi 

pertemuan 

selanjutnya 

 

 

 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr.Wb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan ke-2 (3 X 30 menit) 

Kegiatan 
Proses pembelajaran 

Sintaks STAD 
Alokasi 

waktu Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Awal 

 

 

 Guru membuka 

pembelajaran 

dengan salam 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr.Wb) dan 

 5  menit 
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(Apersepsi) 

Assalamualaikum 

Wr.Wb)  dan 

berdo‟a bersama 

yang dipimpin oleh 

siswa. 

 Guru mengisi 

kehadiran siswa dan 

kesiapan siswa. 

 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengajukan 

pertanyaan 

“bagaimana cara 

mamalia 

bereproduksi? 

Ya benar sekali 

denagn cara seksual 

atau kawin. 

 Lalu bagaimana 

dengan  virus? 

Bagaimana siklus 

reproduksi virus?” 

 Untuk lebih jelasnya 

kita hari ini akan 

melanjutkan materi 

sebelumnya  tentang 

perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan. 

berdo‟a bersama 

 

 

 

 

 Siswa 

mendengarkan guru 

mengabsen 

 

 Menjawab 

pertanyaan guru 

yaitu dengan cara 

seksual atau kawin. 

 

 

 

 

 

 

 virus bereproduksi 

dengan 2 cara yaitu 

daur litik dan 

lisogenik. 
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(Motivasi) 

 Guru menyampaikan 

SK, KD dan tujuan 

pembelajaran yaitu 

siswa mampu 

membedakan 

perkembangbiakkan 

virus dan 

menganalisis peran 

virus dalam 

kehidupan 

 

 Memberikan 

motivasi kepada 

siswa” pada 

pertemuan kita kali 

ini tentang materi  

virus. Dengan 

mempelajari materi 

virus kalian akan 

mengetahui peran 

virus dalam 

kehidupan” 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

Fase I: 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Inti  Eksplorasi 

 Guru menjelaskan 

materi lanjutan dari 

pertemuan 

sebelumnya yaitu 

perkembangbiakan 

virus dan peran virus 

dalam kehidupan. 

 

Elaborasi 

 Mengorganisasikan 

siswa kedalam 

kelompok belajar 

 

 Membagikan 

Lembar Diskusi 

Siswa (LDS) kepada 

masing-masing 

kelompok belajar 

 Memberikan 

petunjuk cara 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 Duduk dalam 

kelompok belajar 

yang telah 

ditentukan 

 Menerima LDS dari 

guru 

 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: 

Pembagian 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 menit 
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mengerjakan LDS   

 Membimbing kerja 

kelompok siswa 

untuk berdiskusi 

menyelesaikan 

tugasnya 

 Meminta setiap 

kelompok 

mengumpulkan LDS 

 

 Menunjuk salah satu 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

sedangkan kelompok 

lain menanggapinya 

Konfirmasi 

 Membahas kembali 

LDS dan 

mengkonfirmasi 

jawaban yang telah 

diberikan siswa 

 Memberikan 

penghargaan  pada 

kelompok  terbaik 

 

 

 Mengerjakan LDS 

dengan 

kelompoknya 

 

 

 Mengumpulkan 

LDS 

 

 

 Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

 

 

 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 

 Menerima 

penghargaan 

 

 

 

Fase 3: siswa 

belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4: 

Siswa 

mempresentasikan 

hasil belajar dalam 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 5: 

Siswa menerima 

penghargaan 

kelompok terbaik 

dari guru 

Akhir  Membantu siswa 

dalam 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari yaitu virus 

berkembang biak  

dengan 2 cara daur 

litik dan daur 

lisogenik. 

 Peran virus dalam 

kehidupan yaitu… 

 

 

 

 Membuat 

kesimpulan 

bersama-sama  

dengan guru 

 

 

 

 Membuat 

antitoksin, 

melemahkan bakteri 

dan memproduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 menit 
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 Guru memberikan 

posttest sebagai 

evaluasi 

pembelajaran. 

 

 Guru mengakhiri 

pembelajaran dan 

mengucapkan salam 

(Wassalamualaikum 

Wr. Wb). 

vaksin sedangkan 

yang merugikan 

dapat menyebabkan 

penyakit pada 

hewan maupun 

tumbuhan. 

 

 Mengerjakan 

posttest 

 

 

 Menjawab salam 

(Wa‟alaikumsalam 

Wr.Wb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber   : Buku Biologi SMA, Yudhistira 

2. Media   : Papan tulis, spidol, gambar gambar tekait materi ajar. 

 

 

VI. Instrumen Penilaian 

4. Teknik   : tertulis 

5. Bentuk instrumen : tes subyektif/ uraian 

6. Instrumen penilaian : sebanyak 10 soal 

 

Teknik Penskoran 

S = 
𝑅

𝑁
 x 100 

Keterangan : 

S = nilai yang diharapkan 

R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

N = Skor maksimum dari tes. 

 

Bandar Lampung,....................... 
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Guru Biologi      Peneliti,  

  

           

 

 

 

Yoharnes, S.Si                  Deni Susana 

NIP.19750822200604 1 005        NPM: 1211060014 

   

 

 

 
Mengetahui, 

Kepala SMA Negeri 16  Bandar Lampung 

 

 

 
Dra.Hj. Emi astuti 

 NIP. 19580809 198403 2 002 
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Lampiran 2.1 Bahan Ajar Leaflet 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adolf Mayer, pada tahun 1883 
seorang ilmuwan Jerman. Ia 
melakukan penelitian tentang 
penyebab penyakit mosaik pada 
tembakau yang menyebabkan 

daunnya berwarna kuning. Mayer menemukan 
bahwa penyakit mosaik disebabkan oleh bakteri yang 
sangat kecil hingga tidak bisa dilihat menggunakan 
mikroskop. 
 
Dmitri Ivanovsky, pada tahun 
1892 ilmuwan Rusia melakukan 
percobaan menyaring getah 
tanaman tembakau yang terinfeksi 
penyakit dengan saringan bakteri. 
Kemudian hasil saringan 
disuntikkan ke tanaman yang 
sehat menjadi sakit, maka Dmitri berkesimpulan 
bahwa bakteri pathogen yang lebih kecil dari bakteri 
biasa yang menyebabkan penyakit mosaic tembakau.   
 

Martinus W. Beirejerinck, pada 
tahun 1898 ilmuwan Belanda. Ia 
melakukan pengamatan yang sama 
dengan Ivanovsky. Ia berpendapat 
bahwa agen penginfeksi dalam 
getah yang difilter dapat 

bereproduksi. Ia pun umumnya disebut sebagai 
ilmuwan pertama yang menyuarakan konsep virus. 
 
Wendell Stanley,  pada tahun 
1935 imuwan Amerika berhasil 
mengkristalkan pathogen 
tersebut.. Kini dikenal sebagai 
TMV (Tobacco Mosaic Virus). 

 
 
 
 
Virus memiliki ciri-ciri, antara lain : 

a. Bersifat parasit obligat intraseluler (hanya 
dapat berkembangbiak di dalam sel 
inangnya). 

b. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri antara 
0,02-0,3 μm dan paling besar  200 μm. 

c. Struktur tubuh terdiri dari asam nukleat (DNA 
atau RNA) 

d. Tidak berbentuk sel, karena tidak mempunyai 
protoplasma, dinding sel, sitoplasma, dan 
nukleus. 

Mata Pelajaran :BIOLOGI 
Kelas/Semseter  : X (Sepuluh)/I 
Alokasi Waktu    : 4 X 45 Menit 
PETUNJUK BELAJAR ! 

1. Pahami  standar kompetensi, kompetensi dasar 
dan lindikator yang terdapat dalam leaflet. 

2. Bacalah materi pembelajaran pada leaflet. 
3. Kerjakanlah  tugas yang terdapat di dalam 

leaflet dengan jujur. 
Standar Kompetensi : 
2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan  

makhluk hidup 
 Kompetensi Dasar : 
2.1 Mendeskripsikan ciri-ciri, replikasi dan peran virus 

dalam kehidupan 

Indikator :  
1. Mengetahui sejarah penemuan virus 
2. Menentukan ciri-ciri virus 
3. Menjelaskan klasifikasi virus 

 

Sejarah Penemuan 
Virus 
 

Ciri-Ciri Virus 
 

VIRUS merupakan 

parasit berukuran 

mikroskopik yang 

menginfeksi sel 

organisme 

biologis  lainnya. 
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e. Dapat dikristalkan. 
f. Organisme subrenik hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop electron. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Berdasarkan jenis sel inangnya yang diinfeksi 

virus dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 
a. Virus bakteri (bakteriofage) 

Bakteriofage merupakan virus yang parasit 
pada  bakteri. 

 

 
 

b. Virus tumbuhan 
Virus yang parasit pada sel tumbuhan. Contoh virus 
yang parasit pada tumbuhan: Tobacco Mozaic Virus 
(TMV) dan Beet Yellow Virus (BYV). 
 

c. Virus hewan 

Virus yang parasit pada sel hewan. Contoh virus 
hewan: virus Poliomylitis, virus Vaccina, dan virus 
Influenza. 
 
 
 
 
2. Berdasarkan kandungan jenis materi genetik, 

virus dibedakan menjadi 2 yaitu: 

e. Virus DNA, contoh: bakteriofage, adenovirus 

dan virus herves. 

f. Virus RNA, contoh:HiV, Reovirus, virus 

rabies, virus influenza dan virus polio. 

3. Berdasarkan ada Tidaknya Selubung Virus Dapat 

dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: 

a. Virus yang memiliki selubung atau sampul 

(Enveloped virus) 

Virus ini memiliki nukleokapsid yang 
dibungkus oleh membran. Membran terdiri 
dari dua lipid dan protein, (biasanya 
glikoprotein). 
Contoh:  
Herpesvirus, 
Corronavirus,  
dan Orthomuxovirus. 

B. Virus yang tidak memiliki selubung 
Hanya memiliki capsid (protein) dan asam  
nukleat. 
Contoh: Reovirus, papovirus, dan Adenovirus 

 

Tugas Kelompok 
Kerjakan Bersama Teman  Kelompok anda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikasi  
Virus 
 

Carilah informasi tentang virus, deskripsikan 

dengan lengkap satu jenis virus! Sebutkan penyakit 

akibat virus di dalam masyarakat! Informasi bisa 

dari media cetak maupun media elektronik. 

Kerjakan bersama kelompok kalian! Kemudian 

dipresentasikan di kelas. 

 

TOKOH 

 

INGATLAH!!! 
Virus bersifat aselular, materi genetika 
hanya terdiri dari DNA atau RNA saja 

dan hanya dapat bereproduksi di 
dalam sel organisme lainnya. 
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Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 
 

1. Jelaskan mengapa virus dikatakan parasit 

obligat intraseluler ? 

2. Apakah yang dimaksud dengan virus? 

3. Sebutkan ciri-ciri virus! 

4. Jelaskan sejarah penemuan virus oleh 

Martinus W. Beijerinck? 

5. Klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya 

dibagi menjadi 3, jelaskan! 

a. Virus bakteri (bakteriofage) 
b. Virus tumbuhan 
c. Virus hewan 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Mata Pelajaran : BIOOGI 
 Kelas/Semseter  : X(Sepuluh)/I 
 Alokasi Waktu  : 3 X 30 Menit 
PETUNJUK BELAJAR ! 

1. Pahami  standar kompetensi, kompetensi dasar dan 
lindikator yang terdapat dalam leaflet. 

2. Bacalah materi pembelajaran pada leaflet. 
3. Kerjakanlah  tugas yang terdapat di dalam leaflet 

dengan jujur. 
   Standar Kompetensi : 

     2. Memahami prinsip-prinsip pengelompokan 
makhluk hidup 

 Kompetensi Dasar : 
2.1 Mendeskripsikan ciri-ciri, replikasi dan peran virus 

dalam kehidupan 
    Indikator :  

4. Membedakan perkembangbiakkan virus 

5. Menganalisis peran virus dalam kehidupan 

   . 
 
 

Perkembangbiakan 

Virus 
 

 
Untuk berkembang biak, virus harus 

menginfeksi sel inang. Inang virus berupa makhluk 
hidup lain, yaitu bakteri, sel tumbuhan, sel hewan. 
Cara reproduksi virus dikenal dengan proliferasi. 

 

1. Tahap-tahap Perkembangbiakan Virus 

Daur virus dapat dibedakan menjadi daur litik dan 
daur lisogenik. 
a. Daur litik 

Dalam siklus litik, virus akan menghancurkan 
sel induk setelah berhasil melakukan 
reproduksi. 

11) Adsorpsi (fase penempelan) 

Penempelan serabut ekor virus  ke reseptor 
sel inang 

12) Tahap penetrasi  

Tahap penetrasi yaitu materi genetik virus 
masuk ke dalam sitoplasma sel inang. 
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13) Replikasi 

Tahap replikasi adalah tahap terjadinya 
perbanyakan partikel virus di dalam sel inang.  

14) Perakitan 

Tahap perakitan (pemasangan) adalah tahap 
penyusunan asam nukleat dan protein virus 
untuk memproduksi komponen-komponen 
virus berupa selubung protein, serabut ekor 
dan kepala selanjutnya dirakit menjadi virus 
baru yang bersifat virion(virus yang belum 
aktif). 

15) Lisis (fase pemecahan sel inang) 

Setelah perakitan selesai maka virus akan 
menghancurkan dinding sel bakteri 
kemudian virus akan keluar dari sel inang. 
Dengan begitu, sel inang menjadi mati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Daur lisogenik 

Virus melakukan daur lisogenik dengan 
tahap-tahap berikut ini: 
9) Fase Adsorpsi dan Infeksi 

Serabut ekor virus menempel di tempat yang 

spesifik pada sel inang. 

10) Fase Penetrasi 

DNA virus masuk ke dalam sel inang. 

11) Fase Penggabungan 

DNA virus bergabung dengan DNA bakteri 

membentuk profag. 

12) Fase Replikasi 

DNA virus (dalam profag) akan terus bertambah 

banyak jika sel bakteri terus menerus membelah. 

Dalam kasus yang jarang terjadi, DNA virus akan 

terpisah dari profag dan akan memasuki siklus 

litik. 

 

 Tahap I:Pelekatan 

 Fag melekat pada sel 

  inang spesifik 

 

Tahap 2: Penetrasi 

DNA fag masuk ke  

dalam sel bakteri 

 
profag    

 

Tahap3: Penggabungan 

DNA fag bergabung dengan 

DNA bakteri 

Tahap   

4:Replikasi 

1. Adsorpsi 

Serabut ekor menempel pada 
reseptor inang 
 

2. Penetrasi 

Virus memasukan 

materi genetik ke 

sitoplasma sel 

inang 

 

3. Replikasi 
Perbanyakan partikel 
virus di dalam  
sel inang 
 

4. Perakitan 
Perangkat virus seperti 
kapsid di produksi 
 

5. Lisis  
Virion 
melepaskan 
diri 
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Ketika DNA 

bakteri 

bereplikasi, 

profag yang 

bergabung ikut 

bereplikasi 

 

 

Peranan Virus  
bagi Kehidupan 

 
E. Virus yang Menguntungkan: 

7) Untuk membuat antitoksin 

8) Untuk melemahkan bakteri. 

9) Untuk reproduksi vaksin. Vaksin digunakan 

manusia untuk memperoleh kekebalan 

tubuh/antibodi. Vaksin ini sebenarnya 

merupakan bibit penyakit yang  telah 

dilemahkan dan apabila menyerang 

manusia tidak akan berbahaya lagi. 

B. Virus yang Merugikan: 
 Menyebabkan penyakit pada manusia 

1) Orthomyxovirus, yang menyebabkan 

 influenza. 
 
 
 

 
 

 

2) Paramyxovirus, menyebabkan penyakit 

campak. 

 
 
 
 
 

3) Varicella zoster, menyebabkan penyakit 

cacar air 

4) Virus Cikungunya, menyebabkan penyakit 

cikungunya. 

5) Virus hepatitis A dan hepatitis B, 

menyebabkan penyakit hepatitis. 

6) Adenovirus, menyerang sistem pernafasan. 

7) Tagovirus (flavovirus), menyebabkan 

demam berdarah. 

8) HIV (Human Imunodeficiency Virus), 

menyebabkan AIDS (Acquired 
Imunodeficiency Syndrome) 

 Menyebabkan penyakit pada tumbuhan 

1) Virus mozaik penyebab mozaik (bercak 

kuning) pada tembakau. 

2) Virus tungro, penyebab penyakit pada tanaman 

padi. Vektornya adalah wereng hijau dan 

wereng cokelat. 

Pencegahan Terhadap Virus 
Pencegahan terhadap virus dengan cara 

menghindari sumber penyakit yaitu: 
10.Cara pencegahan alami yang dilakukan oleh zat 

antibodi. 

11. Cara pencegahan buatan dengan pemberian 

vaksin. 

12. Menghindari kontak langsung dengan orang 

sakit dan peralatan yang digunakannya. 

SOAL: 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan perbedaan antara replikasi virus 
secara litik dan lisogenik! 

2. Apa yang anda lakukan ketika sedang 

terkena influenza? 

3. Sebutkan virus yang merugikan bagi 

manusia beserta penyakit yang ditmbulkan 

oleh virus tersebut! 

4. Jelaskan cara reproduksi virus secara litik! 

5. Jelaskan cara pencegahan terhadap virus 

 
 


