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ABSTRAK 

 

Sari, Witri Anah. 2015. Pengaruh Penggunaan Biodiary yang dipadukan 

dengan Model Tutor Sebaya Terhadap Pemahaman Konsep Materi Sistem 

Pertahanan Tubuh. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. Dr. dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes, dan Dr. Siti Alimah, S.Pd., 

M.Pd. 

 

Penerapan metode diskusi yang kurang terarah dan tidak didukung dengan 

LDS dapat berdampak pada pemahaman konsep siswa yang rendah. Sehingga 

perlu adanya pembimbing jalannya diskusi dalam setiap kelompok dan media 

pendukung yang dapat mengarahkan pemahaman konsep siswa pada materi yang 

dibahas. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan model Tutor 

Sebaya didukung penggunaan Biodiary. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

apakah penggunaan Biodiary dipadukan model Tutor Sebaya dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa. 

Penelitian ini menggunakan rancangan Quasi Experimental Design, dengan 

menggunakan pola non equivalent control group design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MS SMA Negeri 3 Slawi sedangkan 

sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI MS 2 (kelas eksperimen) dan kelas XI 

MS 4 (kelas kontrol). Data keterlaksanaan model Tutor Sebaya disertai 

penggunaan Biodiary diperoleh melalui angket keterlaksanaan yang diisi oleh 

siswa. Data pemahaman konsep dalam ranah kognitif siswa dikumpulkan dari 

Pretest-Posttest materi sistem pertahanan tubuh. Teknik analisis data dengan 

menggunakan uji regresi liner untuk menguji hipotesis. Hasil uji hipotesis 

pengaruh penggunaan Biodiary dipadukan Model Tutor Sebaya terhadap 

pemahaman konsep siswa diperoleh nilai R
2
= 0.281 dengan sig < 0,05 (0,002). 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Biodiary dipadukan model Tutor Sebaya 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep materi sistem pertahanan tubuh. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: ada pengaruh penggunaan Biodiary 

dipadukan model Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep siswa pada materi 

sistem pertahanan tubuh.  

 

Kata Kunci: Biodiary, Tutor Sebaya, Pemahaman Konsep, Sistem  Pertahanan 

Tubuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Salah satu sistem yang dipelajari dalam mata pelajaran biologi yaitu sistem 

pertahanan tubuh. Materi ini menuntut siswa untuk dapat memahami sebuah 

mekanisme yang terjadi ketika tubuh sedang membentuk suatu kekebalan atau 

pertahanan. Materi sistem pertahanan tubuh merupakan karakteristik materi yang 

tidak dapat dipelajari dengan cara mengahafal melainkan melalui penemuan 

konsep materi dan memahaminya. Belajar dengan cara memahami konsep 

memudahkan siswa untuk memaknai setiap kategori dalam materi yang dipelajari 

serta dapat menjelaskan konsep tersebut lebih jelas berdasarkan sifat-sifat yang 

mendasarinya (Bruce, 2009). Belajar dengan cara menghafal, siswa cenderung 

dapat mengingat materi hanya dalam kurun waktu tertentu. Belajar dengan cara 

mengahafal tidak efektif untuk memahami sebuah materi yang berisi sebuah 

mekanisme atau proses, meskipun kemampuan dalam mengingat merupakan hal 

yang mendasar dalam efektivitas intelektual (Bruce, 2009). Menghilangkan 

kebiasaan belajar siswa dengan cara menghafal pada materi pelajaran biologi 

tidak mudah. Hal ini membutuhkan pengarahan dari guru dan alat bantu berupa 

media pembelajaran yang disusun agar siswa mampu menemukan konsep dan 

memahaminya dari materi yang telah dipelajari.  
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  Proses pembelajaran membutuhkan media yang dapat dijadikan sebagai 

alat bantu penyampai konsep-konsep materi yang dipelajari agar siswa dapat 

dengan dengan mudah memahaminya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Santyasa (2007) bahwa media pembelajaran merupakan alat penyampai materi 

(pembawa informasi) dari guru kepada siswa dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran mempengaruhi dan mendukung dalam keberhasilan penerapan suatu 

metode atau model pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini 

akan digunakan sebuah media yang dapat mengarahkan siswa untuk memahami 

sebuah materi yang berisi tentang sebuah sistem atau mekanisme. Media 

pembelajaran yang dapat mempermudah siswa dalam menerima dan memahami 

materi yang diajarkan guru kepada siswa. Media pembelajaran tersebut berupa 

Biodiary, media pembelajaran yang dibentuk dan didesain berupa buku untuk 

memudahkan pemahaman konsep sistem pertahanan tubuh pada siswa melalui 

pembuatan bagan konsep.  Berdasarkan penelitian Fadhilah (2012), penggunaan 

Chemdiary Book  (serupa dengan Biodiary) pada pembelajaran kimia materi 

koloid dengan  model CIRC mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan wawancara secara tidak terstruktur dengan salah satu guru 

mata pelajaran biologi di SMA N 3 Slawi pada tanggal 20 Februari 2015, pada 

kegiatan pembelajaran materi sistem pertahanan tubuh sering menggunakan 

metode diskusi yang dikolaborasikan dengan metode ceramah dan tidak didukung 

dengan penggunaan LDS. Metode diskusi memang sudah cocok digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran yang menerapkan kurikulum 2013, akan tetapi metode 

diskusi yang digunakan dalam pembelajaran tanpa adanya pengawasan dan 
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pengarahan yang baik serta tidak didukung dengan penggunaan LDS akan 

berdampak pada pemahaman konsep siswa yang  rendah. Meskipun guru sudah 

menjelaskan dan menguatkan konsep di akhir pembelajaran, akan tetapi siswa 

terkadang tidak mempunyai keberanian untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami.  

Metode diskusi yang kurang terarah dan tidak didukung penggunaan LDS 

dapat berdampak pada pemahaman konsep yang rendah, sehingga perlu adanya 

pembimbing jalannya diskusi dalam setiap kelompok dan media pendukung yang 

dapat mengarahkan pemahaman konsep siswa pada materi yang dibahas. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat menjadi solusi yaitu Tutor Sebaya didukung 

penggunaan media pembelajaran berupa Biodiary. Tutor Sebaya merupakan 

model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang 

dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang berbeda, semua anggota 

kelompok saling bekerja sama dan membantu untuk memahami bahan materi 

yang menciptakan saling menghargai sesama teman-teman lainnya (Anggorowati, 

2011). Siswa yang menjadi tutor diharapkan dapat membantu siswa yang kurang 

paham dalam mempelajari materi sistem pertahanan tubuh dengan bantuan media 

Biodiary. Berbagai penelitian tentang penerapan tutor sebaya telah dilakukan di 

beberapa Negara. Jibrin (2012) menyatakan bahwa siswa SMA di Zaria 

Metropolis  yang mendapat pembelajaran biologi dengan menerapkan model  

tutor sebaya meraih prestasi yang lebih tinggi dari pada  pembelajaran biologi 

yang menggunakan metode ceramah. Backer (2011) menyatakan  bahwa tutor 

sebaya menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan 
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kemampuan metakognitif pada mahasiswa di perguruan tinggi. Sedangkan 

Wisanti (2013) menyatakan bahwa Pembelajaran tutor sebaya efektif diterapkan 

dalam perkuliahan Taksonomi Tumbuhan Tinggi di prodi Pendidikan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

Anggorowati (2011) disebutkan bahwa terdapat faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan tutor sebaya. Sabagai faktor pendukung antara lain: 1) 

adanya interaksi antara guru dan siswa, 2) minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran cukup tinggi, 3) guru dan siswa lebih akrab dalam proses 

pembelajaran sehingga terjadi suasana yang hidup, aktif dan nyaman antara siswa 

dengan siswa dan siswa dengan guru, dan 4) keterlibatan tutor sebaya dalam 

kelompok belajar dikelas membuat suasana kelas lebih menarik dan lebih aktif. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah: 1) kurangnya persiapan dari para tutor, 

2) sarana dan prasarana yang kurang memadai, 3) kegiatan pembelajaran yang 

kurang kondusif, hal ini dikarenakan jumlah siswa yang terlalu banyak, 4) sumber 

belajar yang kurang memadai. 

Adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan model tutor 

sebaya tersebut, menginspirasi peneliti untuk menggunakan media diskusi berupa 

Biodiary untuk mendukung keterlaksanaan model tutor sebaya. Berdasarkan fakta 

tersebut maka pengggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model pembelajaran 

tutor sebaya, diharapkan dapat berpengaruh baik terhadap pemahaman konsep 

siswa. Kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki siswa akan 

memudahkannya dalam mengkaitkan hubungan antar komponen materi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman konsep siswa melalui 
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penggunaan Biodiary yang dijadikan media diskusi dalam pembelajaran dengan 

model tutor sebaya pada materi sistem pertahanan tubuh.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah yaitu 

“Apakah pembelajaran  menggunakan Biodiary yang dipadukan dengan model 

tutor sebaya berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem 

pertahanan tubuh?” 

 

1.3. Penegasan Istilah 

  Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran, maka diperlukan 

adanya penegasan istilah pada judul “Pengaruh Penggunaan Biodiary yang 

dipadukan dengan Model Tutor Sebaya Terhadap Pemahaman Konsep Materi 

Sistem Pertahanan Tubuh” 

1. Biodiary yang dipadukan Model Tutor Sebaya merupakan suatu model 

pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran berupa Biodiary untuk 

membantu pemahaman konsep siswa. Biodiary merupakan media pembejaran 

berupa buku yang berisi kolom ringkasan materi, kolom soal yang digunakan 

sebagai bahan diskusi, kolom glosarium dan kolom refleksi diri. Kolom 

refleksi diri sebagai alat bantu untuk mengetahui pengalaman belajar tutor 

dan tute selama mengkuti pembelajaran dengan model tutor sebaya.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Colvin (2007) Model 

pembelajaran tutor sebaya berbantuan jurnal refleksi diri merupakan model 
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pembelajaran untuk mengetahui pengalaman dan hubungan antar siswa 

selama mengikuti pembelajaran. 

2. Pemahaman konsep merupakan kemampuan untuk menyerap arti dari materi 

atau bahan yang dipelajari (Usman, 2011). Dalam penelitian ini pemahaman 

konsep didefinisikan secara konstitutif sebagai pemahaman yang telah 

dibentuk dalam diri siswa selama siswa mengikuti pembelajaran dengan 

model tutor sebaya yang berbantuan Biodiary. Pemahaman konsep dalam 

penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai skor yang diperoleh 

siswa melalui Pretest-Posttest. Perbedaan dan peningkatan yang terjadi pada 

skor Pretest-Posttest  atau tinggi rendahnya delta Pretest-Posttest siswa dapat 

dijadikan indikator untuk melihat adanya peningkatan pemahaman konsep 

setelah diterapkan perlakuan pada kelas eksperimen. 

3. Materi sistem pertahanan tubuh  merupakan materi biologi kelas XI Sekolah 

Menengah Atas pada Semester Genap. Materi Sistem Imun dalam kurikulum 

2013 terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 3.14 yaitu mengaplikasikan 

pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem immun untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program 

immunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. Materi 

sistem pertahanan tubuh dalam penelitian ini meliputi jenis sel dan jaringan 

yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, pertahanan bawaan dan 

diperoleh, imunitas seluler dan humoral, respon spesifik dan nonspesifik, 

kelainan-kelainan yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, dan 

imunisasi. 
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1.4. Tujuan  

  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

menguji pengaruh penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model tutor 

sebaya terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh. 

 

1.5. Manfaat 

1.5.1. Manfaat Korespondensi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kebenaran adanya pengaruh 

penerapan model tutor sebaya terhadap pemahaman konsep siswa  yaitu: 

Effects of Peer Tutoring Instructional Method on the Academic Achievement 

in Biology among Secondary School Students in Zaria Metropolis, Nigeria 

oleh Jibrin, A. G. dan Zayum, S. D. (2012). 

1.5.2. Manfaat koherensi 

Penelitian ini meramal bahwa usaha peningkatan mutu pembelajaran dapat 

diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. 

Dibuktikan dengan uji hipotesis mengenai pengaruh model tutor sebaya 

terhadap pemahaman konsep yaitu : model tutor sebaya disertai penggunaan 

Biodiary berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa pada materi 

sistem pertahanan tubuh. 

1.5.3. Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi beberapa pihak  

antara lain sebagai berikut : 

a. Siswa dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal, dalam  
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memecahkan masalah secara kolaboratif melalui kegiatan diskusi yang 

bermakna dengan model pembelajaran Tutor Sebaya.  

b. Memberi informasi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang aktif 

dan efektif dengan model tutor sebaya disertai dengan penggunaan Biodiary 

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih 

bervariasi. 

c. Memberi sumbangan bagi sekolah dalam rangka upaya perbaikan proses 

pembelajaran secara menyeluruh, sehingga prestasi belajar siswa akan lebih 

meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengaruh Penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan Model Tutor 

Sebaya Terhadap Pemahaman Konsep Materi Sistem Pertahanan 

Tubuh 

 

Kajian pengaruh Biodiary dipadukan Tutor Sebaya menjelaskan literatur 

aspek Biodiary dipadukan Tutor Sebaya, dan aspek pemahaman konsep siswa. 

Aspek tersebut dikaji dalam bentuk hubungan pengaruh penggunaan Biodiary 

dipadukan Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep siswa. 

 

2.1.1.1. Biodiary 

 Biodiary merupakan istilah yang berasal dari kata “ Bio” = Biologi , “ 

Diary” = Diari/ buku harian atau catatan sehari-hari, jika digabung menjadi  

istilah yang mempunyai arti buku catatan sehari-sehari siswa pada mata pelajaran 

biologi. Biodiary merupakan suatu inovasi media pembelajaran berupa buku yang 

membantu pemahaman konsep materi Sistem Pertahanan Tubuh. Penggunaan 

Biodiary dimaksudkan sebagai media pembelajaran yang efektif dalam  

membantu pemahaman sebuah materi, sehingga media pembelajaran juga menjadi 

faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi siswa (Rohmawati, 2012:155). 

Biodiary disusun oleh peneliti sebagai buku yang berisi ringkasan materi, soal-

soal atau permasalahan dalam materi sistem pertahanan tubuh, kolom refleksi diri 
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siswa, dan kolom glosarium. Biodiary merupakan media diskusi dalam 

pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu siswa dalam memahami konsep materi 

sistem pertahanan tubuh. Biodiary dirancang oleh peneliti dengan desain yang 

cukup menarik, hal ini bertujuan untuk memacu motivasi siswa dan 

membangkitkan rasa ingin tahu pada siswa mengenai materi sistem petahanan 

tubuh .  

 Biodiary dalam penelitian ini disusun atas dasar dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Fadilah (2011) yaitu Pengaruh Model Pembelajaran CIRC 

berbantuan Chemdiary Book terhadap hasil belajar materi koloid. Dimana 

Chemdiary Book dalam penelitian tersebut merupakan buku yang digunakan 

dengan tujuan meningkatkan pemahaman  serta motivasi belajar siswa. Biodiary 

yang didesain peneliti tersusun atas bagian-bagian seperti berikut ini. 

1) Kolom Ringkasan Materi 

 Merupakan lembar dalam Biodiary yang berisi materi tentang Sistem 

Pertahanan Tubuh. Materi Sistem Pertahanan Tubuh dimuat dalam Biodiary 

dengan bentuk ringkasan. Materi dalam Biodiary dimuat dalam bentuk garis 

besarnya saja, sehingga siswa dapat terpacu untuk menambah materi tersebut dari 

referensi lain. Referensi kolom materi pada Biodiary diambil dari pustaka yang 

berbeda dengan sumber pustaka yang digunakan oleh siswa. Hal ini bertujuan 

agar sumber ilmu yang digunakan oleh siswa semakin banyak, tidak terpacu 

hanya pada satu buku panduan.  
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2) Kolom Soal/Permasalahan 

     Merupakan lembar Biodiary yang harus diisi oleh siswa dengan bagan 

konsep atau uraian penjelasan sesuai dengan pemahaman yang telah didapatkan 

selama proses diskusi Tutor Sebaya. Pembuatan bagan konsep harus dibuat 

dengan jelas, dilengkapi dengan keterangan tambahan, dan tidak diperkenankan 

hanya menggunakan sumber yang ada pada kolom materi Biodiary.  

3)   Kolom Refleksi Diri  

 Kolom refleksi diri pada Biodary ini diisi oleh siswa. Kolom refleksi diri 

diisi oleh siswa untuk mengetahui seberapa jauh siswa sudah memahami materi 

sistem pertahanan tubuh yang sudah dipelajari. Pengisian kolom refleksi diri 

membantu guru untuk mengetahui pengalaman belajar yang didapatkan siswa 

selama pembelajaran. Kolom refleksi juga membantu guru untuk mengetahui 

kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi. Kolom Refleksi diri dapat 

membantu siswa untuk memahami kemampuannya menyerap sebuah materi, 

sebelum  melanjutkan kemateri selanjutnya.   

4)   Kolom Glosarium 

    Kolom Glosarium pada Biodiary diisi oleh siswa dengan menuliskan istilah 

biologi dalam sistem pertahanan tubuh yang telah dipelajari. Pengisian kolom 

glosarium bertujuan untuk melatih siswa mereview kembali materi yang telah 

dipelajari dalam bentuk istilah-istilah yang terdapat dalam materi disertai dengan 

penjelasannya. Kolom glosarium juga membantu siswa dalam mengingat materi 

yang telah dipelajari melalui poin-poin penting yang terdapat dalam materi 

tersebut. Poin-poin penting pada materi tersebut membantu siswa dalam 
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mengkonstruksi kembali pemahaman konsep yang sudah tersimpan dalam 

memorinya. 

 

2.1.1.2. Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

1) Pengertian  

Tutor Sebaya merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan siswa 

yang memiliki kemampuan lebih cepat dalam memahami materi untuk membantu 

temannya yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Suherman dalam Herianto (2010), tutor  sebaya  merupakan 

model pembelajaran yang memberdayakan sekelompok  siswa  yang  telah  tuntas 

terhadap bahan pelajaran,  memberikan bantuan kepada siswa yang  mengalami  

kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Tutor yang 

bertugas untuk memberi bantuan pada siswa lain diambil dari kelompok yang 

prestasinya tinggi (Antonius, 2007). Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu 

menciptakan suasana belajar pada siswa yang lebih fleksibel, siswa yang 

mengalami kesulitan belajar akan merasa terbantu dengan adanya teman yang 

menjadi tutor membantu memahami materi yang sedang dipelajari. Model 

pembelajaran Tutor Sebaya juga membantu siswa yang mengalami kesulitan 

pemahaman materi untuk tidak segan menanyakan materi yang belum 

dipahaminya, karena hubungan antar teman lebih dekat dibandingkan hubungan 

antar guru dan siswa (Satriyaningsih, 2009).   

 Model pembelajaran Tutor Sebaya yang diaplikasikan dalam penelitian ini 

menjadi salah satu model pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan dalam 
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pembelajaran materi sistem pertahanan tubuh. Dalam proses pembelajaran 

terdapat dua kemungkinan keadaan yang terjadi pada siswa, yaitu siswa yang 

dapat dengan cepat dalam menangkap konsep materi, dan siswa yang lambat 

dalam menangkap konsep materi. Model pembelajaran Tutor Sebaya ini menjadi 

model pembelajaran yang dapat mengatasi masalah perbedaan tingkat 

kemampuan pemahaman konsep siswa dalam proses pembelajaran. Tutor Sebaya 

juga menjadi sarana siswa dalam mempelajari suatu materi dengan suasana yang 

berbeda. Siswa dapat belajar dan mengutarakan setiap kesulitan dalam belajarnya 

dengan sesama temannya yang mempunyai daya kemampuan penguasaan materi 

yang lebih tinggi. Disisi lain siswa yang ditunjuk sebagai tutor secara tidak 

langsung akan terlatih kemampuan verbalnya (komunikasinya) dalam 

menjelaskan konsep-konsep materi yang telah ia pelajari kepada temannya yang 

belum dapat memahami materi. Ketika proses belajar dengan Tutor Sebaya 

berlangsung, terjadi pendekatan kooperatif, karena Tutor Sebaya akan 

menggunakan bahasa sehari-hari dan bisa lebih akrab, sehingga tute atau siswa 

yang dibantu oleh Tutor bisa mengembangkan kemampuan dengan lebih baik 

untuk memahami materi (Anggorowati, 2011). 

 Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa adanya pengaruh yang baik 

terhadap hasil belajar siswa dengan pembelajaran yang menerapkan model Tutor 

Sebaya. Dalam penelitian Herianto (2010), terdapat peningkatan hasil belajar  

setelah diterapkan model Tutor Sebaya pada materi microsoft excel di SMP 2 Mei 

Banjaran. Peningkatan hasil belajar ini diketahui dari perbedaan nilai Pretest 

sebelum diterapkan model Tutor Sebaya  dan nilai post test setelah penerapan 
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model Tutor Sebaya. Begitu juga dalam penelitian Satriyanti (2013), terdapat 

kenaikan hasil belajar sebesar 86,7% dari KKM (>85%) pada materi sistem indra 

di kelas IV MI Tarbiyatul Ulum. Melalui penerapan model Tutor Sebaya terjadi 

penurunan miskonsepsi pada materi cermin di kelas IX MTs N 1 Pontianak 

(Handayani 2014). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggunakan model Tutor Sebaya dengan 

media Biodiary untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi sistem 

pertahanan tubuh. 

 Pelaksanaan model Tutor Sebaya dipandu oleh seorang tutor. Pemilihan 

tutor berdasarkan nilai yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Siswa yang ditunjuk sebagai tutor juga harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik pada tutor akan 

memudahkan dalam penyampaian materi kepada anggota kelompoknya. 

Penyampaian materi yang jelas dan dapat diterima dengan mudah sangat 

membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan memahami materi.  

 Guru bertindak sebagai fasilitator serta bertugas memberi penguatan materi 

dalam pelaksanaan model Tutor Sebaya. Fasilitator memiliki arti penyedia sarana 

yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran serta memberikan penguatan 

materi pada siswa apabila pokok bahasan materi belum sepenuhnya tersampaikan 

kepada siswa. Model pembelajaran Tutor Sebaya mendukung terlaksananya 

proses pembelajaran yang bersifat student center, yaitu siswa di dalam kelas 

diberi kewenangan penuh berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

 



15 
 

 
 

2) Prosedur Pelaksanaan Tutor Sebaya 

 Metode atau model pembelajaran dapat diterapkan dengan baik jika 

langkah-langkah pembelajarannya sudah dirancang terlebih dahulu. Model 

pembelajaran Tutor Sebaya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien jika seorang guru melaksanakan langkah-langkah dalam 

penerapan model pembelaran Tutor Sebaya seperti sebagai berikut: 

a. Penentuan Tutor dalam kelompok belajar 

 Penentuan tutor menjadi langkah awal dalam pelaksanaan model Tutor 

Sebaya. Menurut Satriyanti (2013), dalam pemilihan seorang tutor dalam setiap 

kelompok, seorang siswa harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Siswa memliki memiliki kepandaian lebih unggul dibanding siswa lain. 

2. Siswa memiliki kecakapan dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru. 

3. Siswa mempunyai kesadaran untuk membantu teman lain. 

4. Siswa mampu menjalin kerjasama dengan sesama siswa. 

5. Siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi kelompok tutornya 

sebagai yang terbaik. 

6. Siswa dapat diterima dan disenangi siswa yang mendapat program Tutor 

Sebaya, sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk 

bertanya kepadanya. 

7. Mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk memberikan bimbingan yaitu 

dapat menerangkan pelajaran kepada kawannya. 
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   Tutor yang dipilih sesuai kriteria, akan ditindak lanjuti dengan pembekalan 

materi pelajaran yaitu sehari sebelum proses belajar menagajar berlangsung. 

Pelaksanaan pembekalan ini dengan melatih tutor untuk dapat menyampaikan 

materi dengan baik kepada siswa lain. Menurut Purwanti (2011), langkah-langkah 

pembekalan antara lain agar siswa yang menjadi tutor mampu: 

1. Menyampaikan kisi-kisi materi yang akan dipelajari. 

2. Menyampaikan materi dengan suara jelas, dan tidak terlalu cepat. 

3. Memberikan kesempatan teman yang lain untuk bertanya atau menanggapi 

tentang materi yang disampaikan. 

4. Membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam LDS ( dalam penelitian 

ini Biodiary) 

5. Membantu teman menyimpulkan materi. 

b. Menyiapkan Tutor 

 Terdapat  beberapa cara yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan seorang 

tutor agar dapat bekerja secara optimal (Suparno, 2007:140). Cara-cara tersebut 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Guru memberikan petunjuk pada tutor dalam mendekati dan pemberian 

pemahaman materi pada teman 

2. Tutor tidak diperkenankan untuk mengetes temannya untuk grade, biarkan 

guru yang melakukannya. 

3. Guru memberikan pesan pada tutor agar tidak selalu membimbing teman 

yang sama karena hal ini dapat menimbulkan rasa kesenjangan antar teman 

dalam kelompok 



17 
 

 
 

4. Guru membantu agar semua siswa dapat menjadi tutor, sehingga semuanya 

dapat merasakan membantu teman 

5. Tutor sebaiknya bekerja dalam kelompok kecil. Campuran (heterogen) siswa 

akan lebih baik. 

6. Guru memonitoring secara intensif kapan tutor atau siswa lain membutuhkan 

pertolongan 

7. Guru memonitoring dengan cara mengahampiri tiap kelompok dan 

menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam berjalannya proses diskusi 

kelompok 

c. Pembentukan Kelompok 

 Dalam pembentukan kelompok pada model pembelajaran Tutor Sebaya akan 

lebih efektif apabila dalam satu kelompok belajar terdapat 3-4 siswa. Sehingga 

materi dapat tersampaikan dengan efektif dan suasana kondusif belajar dalam 

kelompok tetap terjaga. Selain itu kelompok belajar yang kecil dapat 

memudahkan tutor dalam menyampaikan materi yang ia pahami kepada teman 

sekelompoknya. Kelompok kecil dapat meningkatkan kefektifisan proses 

pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Riyono, 2006). 

Penerapan  model  pembelajaran  tutor  sebaya  telah  terbukti efektif  dalam  

meningkatkan hasil belajar siswa yang terbukti signifikan  dimana  peningkatan  

tersebut  terlihat  dalam  setiap siklus  belajar.  Keunggulan  model  pembelajaran  

tutor  sebaya juga  ditunjukkan  oleh  ketuntasan  belajar  siswa  yang mengalami 

peningkatan (Maknun, 2010). 
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3)  Keuntungan Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

 Beberapa keuntungan dari penerapan model Tutor Sebaya menurut Suparno 

(2007)  antara lain sebagai berikut : 

1. Adanya suasana hubungan yang lebih dekat dan akrab antara tute yang 

dibantu dengan siswa sebagai tutor yang membantu. 

2. Bagi tutor sendiri, model ini merupakan kesempatan untuk pengayaan dalam 

belajar dan juga dapat menambah motivasi belajar. 

3. Bersifat efisien, artinya bisa lebih banyak dibantu  

4. Dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri 

5. Antar siswa akan lebih mudah bekerja sama dan komunikasi  

6. Tutor teman akan lebih sabar menghadapi siswa yang lamban pemahamannya 

dalam belajar daripada guru 

7. Lebih efektif dari pada pelajaran biasa karena siswa yang akan lemah dapat 

terus terang memberi tahu tutornya mana yang belum jelas tanpa malu-malu. 

8. Tutor mendapat pengertian yang lebih dalam dan juga menaikkan harga 

dirinya karena mampu membantu teman. 

 Berdasarkan keuntungan model pembelajaran Tutor Sebaya di atas, maka 

peneliti termotivasi untuk menerapkannya dalam pembelajaran dengan 

menggunakan Biodiary sebagai media diskusi. Model pembelajaran Tutor Sebaya 

yang dirancang dengan mempertimbangkan kekurangan yang ada, dapat 

berpengaruh baik pada proses belajar siswa dan dapat memberikan dampak positif 

dalam penelitian ini, yaitu terhadap pemahaman konsep materi sistem pertahanan 

tubuh pada siswa.  
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2.1.1.3. Biodiary dipadukan dengan Model Tutor Sebaya 

Biodiary dipadukan dengan Model Tutor Sebaya adalah sebuah media 

pembelajaran berupa buku individual yang menjadi media diskusi pada model 

pembelajaran kooperatif yang dibimbing tutor tiap kelompoknya. Tutor Sebaya  

menjadi model pembelajaran kooperatif yang melatih salah satu  siswa menjadi 

tutor sehingga kemampuan kognitifnya lebih berkembang lagi sedangkan siswa 

lainnya menjadi tute yang merasa terbantu dalam memahami sebuah materi 

pelajaran. Sedangan Biodiary menjadi media bahan diskusi yang dipandu tutor 

sekaligus sebagai media reflesksi bagi siswa, agar siswa mengetahui sejauh mana 

ia mampu menyerap pelajaran dan pengalaman belajar apa yang telah ia dapatkan 

selama pembelajaran. 

Biodiary dipadukan Tutor Sebaya bertujuan untuk membantu pemahaman 

konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh melalui pembuatan bagan 

konsep yang terdapat dalam kolom soal Biodiary. Model pembelajaran ini 

memberi makna metode diskusi yang sebenarnya, yaitu dalam kegiatan diskusi 

dibimbing oleh seorang tutor yang membuat jalannya diskusi materi lebih terarah. 

Melalui diskusi terbimbing akan memudahkan siswa memahami materi yang 

dipelajari serta dibantu dengan adanya tutor dan Biodiary. 

 

2.1.1.4. Pemahaman Konsep 

 Konsep merupakan kategori yang diberikan kepada stimulus yang ada 

dilingkungan kita. Konsep menyediakan skema terorganisasi untuk 

mengasimilasikan stimulus baru dan menentukan hubungan di dalam dan diantara 
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kategori-kategori (Dahar, 2011:62). Pemahaman konsep materi dalam proses 

belajar sangat penting untuk membiasakan siswa belajar dengan mengkaitkan 

hubungan tiap kata kunci dalam sebuah materi. Menurut Bloom dalam Sugiharti 

(2005) kemampuan pemahaman konsep adalah hal penting dalam kemampuan 

intelektual yang selalu ditekankan di sekolah dan Perguruan Tinggi. Kemampuan 

pemahaman konsep suatu materi subjek merupakan hal terpenting dalam 

pengembangan intelektual.  

 Pemahaman konsep dalam proses pembelajaran biologi sangat diperlukan 

oleh siswa agar tidak sekedar menghafalkan materi. Materi biologi merupakan 

materi yang sangat kompleks jika dikaitkan dengan kehidupan nyata. Materi yang 

kompleks memerlukan penguasaan dan pemahaman konsep yang tinggi. Hal ini 

dikarenakan agar siswa dapat menjelaskan kembali materi yang telah diajarkan 

oleh guru. Dengan kemampuan pemahaman konsep akan memudahkan siswa 

dalam menyelesaikan masalah baik yang tertulis dalam soal-soal biologi yang ada 

di sekolah ataupun masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Terdapat 3 

komponen kunci  dalam pemahaman konsep yaitu: (1) konsep pada tiap individu; 

(2) hubungan antar pasang konsep; (3) hubungan antar konsep dan operasinya (Jin 

, 2013). Perolehan pengetahuan faktual pada konsep tiap individu merupakan 

tahap pertama yang mengarah ke pemahaman konsep, termasuk di dalamnya 

pengetahuan definisi konsep, klasifikasi example dan non-example, dan 

pengenalan model gambar seperti siklus, diagram, symbol, dan nomor (Jin, 2013). 

Siswa dapat dikatakan memahami konsep jika siswa mampu menjelaskan kembali 
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Materi yang telah dipelajarinya menurut kata-kata dan penyusunan kalimat sendiri 

dengan kandungan dan makna yang sama. 

 Sebagaimana yang dikutip Dahar dalam Gagne (2011:107) terdapat empat 

tingkat pencapaian konsep yaitu sebagai berikut : 

1. Tingkat konkrit, seseorang dikatakan sudah mencapai konsep tingkat konkrit 

jika seseorang mampu mengenal suatu benda yang telah dihadapinya. Untuk 

mencapai tingkat konkrit seseorang harus mampu memperhatikan benda 

tersebut dan mampu membedakan benda tersebut dari stimulus-stimulus yang 

ada disekitar lingkungannya. 

2. Tingkat Identitas, seseorang dikatakan sudah mencapai konsep tingkat 

identitas, jika seseorang mampu mengenal objek setelah selang beberapa 

waktu tertentu, bila orang tersebut mempunyai orientasi ruang yang berbeda 

terhadap objek apabila objek itu ditentukan melalui cara indera yang berbeda. 

3. Tingkat klasifikatori, seseorang dikatakan sudah mencapai konsep tingkat 

klasifikatori, jika seseorang tersebut mengenal persamaan dari dua contoh 

yang berbeda dari kelas yang sama dan orang tersebut mampu 

menggeneralisasikan bahwa dua atau lebih contoh memiliki hubungan. 

4. Tingkat formal, seseorang dikatakan sudah mencapai konsep tingkat formal, 

jika seseorang tersebut mampu menentukan atribut-atribut yang membatasi 

konsep, mampu memberi nama konsep itu, dan mampu memberikan contoh-

contoh dari konsep secara verbal. 

 Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dan 

materi atau bahan yang dipelajari yang meliputi 3 aspek yaitu sebagai berikut : 
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1. Translasi, meliputi dua ketrampilan yaitu (1) menerjemahkan sesuatu dari 

bentuk abstrak ke dalam bentuk yang lebih konkrit, (2) menerjemahkan suatu 

simbol ke dalam bentuk lain, seperti menerjemahkan tabel, grafik, dan 

symbol matematika dan sebagainya. 

2. Interpretasi, meliputi tiga ketrampilan yaitu (1) membedakan antara 

kesimpulan yang diperlukan dan yang tidak diperlukan, (2) memahami 

kerangka suatu pekerjaan secara keseluruhan, (3) memahami dan menafsirkan 

isi berbagai macam bacaan. 

3. Ekstrapolasi, meliputi tiga ketrampilan yaitu, (1) menyimpulkan dan 

menyatakan lebih eksplisit, (2) memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari 

tindakan yang akan digambar dari sebuah komunikasi, (3) sensitive atau peka 

terhadap faktor yang mungkin membuat prediksi menjadi akurat (Bloom 

dalam Armiza , 2007: 19).  

 

2.1.1.5. Materi Sistem Pertahanan Tubuh  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Pertahanan 

Tubuh yang diajarkan pada semester genap kelas XI SMA. Materi sistem 

pertahanan tubuh termasuk dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.14 pada Kurikulum 

2013 yaitu mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem immun 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya 

melalui program immunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam 

tubuh. Pada Materi sistem pertahanan tubuh mencakup sub bab diantaranya jenis 

sel dan jaringan yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, pertahanan 
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bawaan dan diperoleh, imunitas seluler dan humoral, respon spesifik dan 

nonspesifik, kelainan-kelainan yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, 

dan imunisasi. 

Materi sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang perlu 

menggunakan media pendukung untuk membantu dalam pembelajarannya. 

Biodiary dapat menjadi media pendukung materi sistem pertahanan tubuh untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dan melatih siswa untuk tidak melakukan cara 

menghafal dalam belajar tentang sebuah sistem dalam tubuh. Media Biodiary 

yang diterapkan dengan model Tutor Sebaya dapat membantu siswa untuk 

memahami sistem pertahanan tubuh. Yaitu dengan cara membantu siswa untuk 

dapat menganalisis mekanisme-mekanisme yang terjadi dalam sistem pertahanan 

tubuh, serta membantu siswa untuk dapat mengkaitkan setiap kata kunci yang ada 

sehingga membentuk ingatan atau konsep dalam pikiran siswa.  

    Konsep materi sistem pertahanan tubuh dapat dikuasai siswa melalui media 

Biodiary dengan model Tutor Sebaya. Hal ini direalisasikan dengan adanya tutor 

yang membimbing dan menjelaskan materi sistem pertahanan tubuh, dan media 

Biodiary yang memuat rangkuman materi dan latihan-latihan yang mengasah 

pemahaman materi pada siswa. Selain itu, dalam pembelajaran materi sistem 

pertahanan tubuh siswa dituntut untuk dapat menguasai kata kunci yang ada. 

Dengan demikian, Biodiary dilengkapi dengan glosarium yang dapat 

mengingatkan siswa akan materi yang telah dipelajari.  

    Materi sistem pertahanan tubuh dalam penelitian ini akan diajarkan dalam 

3 pertemuan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya sub bab materi sistem 



24 
 

 
 

pertahanan tubuh yang setiap indikatornya harus dikuasai. Berdasarkan banyaknya 

sub bab materi tersebut, penyusunan Biodiary juga disesuaikan dengan indikator 

yang ada dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Untuk itu, 

penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model Tutor Sebaya dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi sistem pertahanan tubuh. 
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2.2. Kerangka Berpikir 

 
                    Gambar 2.1. Kerangka berpikir Kegiatan Penelitian 

 

2.3. Hipotesis  

   Terdapat pengaruh penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model 

Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep materi Sistem Pertahanan Tubuh.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain  Penelitian  

   Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Quasi Expeiment 

dengan jenis eksperimen Nonequivalent Control Group Design. Penilitian ini 

dilaksanakan di dua kelas, salah satu kelas diberi perlakuan berupa penggunaan 

Biodiary dan pembelajaran dengan Model Tutor Sebaya sebagai kelas eksperimen, 

dan satu kelas sebagai kelas pembanding melakukan pembelajaran dengan model 

diskusi dan presentasi. Menurut Sugiyono (2014:116) rancangan penelitian 

Nonequivalent Control Group Design adalah sebagai berikut:  

  

   

 Gambar 3.1. Rancangan penelitian Nonequivalent Control Group Design 

Keterangan : 

X : Perlakuan penggunaan Biodiary dipadukan dengan model Tutor Sebaya 

O1 : Hasil pre-test kelas eksperimen 

O2 : Hasil post-test kelas eksperimen 

O3 : Hasil pre-test kelas pembanding 

O4   : Hasil post-test kelas pembanding       

     

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

   Penelitian akan dilaksanakan di kelas XI MS 2 dan XI MS 4 SMA N 3 

Slawi pada  semester genap tahun ajaran 2014/2015, tepatnya pada bulan Mei 

2015. 

O1 X O2 

O3  O4 



27 
 

 
 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 5 kelas dari keseluruhan kelas XI MS di SMA 

N 3 Slawi yaitu kelas XI MS1, XI MS 2, XI MS 3, XI MS 4 dan XI MS 5. 

Populasi diambil berdasarkan pengampu mata pelajaran biologi yang sama. 

Setelah menentukan populasi pada SMA N 3 Slawi, kemudian dilakukan 

pengambilan sampel. 

3.3.2. Sampel 

   Penentuan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:124). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel ditentukan oleh guru mapel biologi 

dengan mempertimbangkan rata-rata nilai dengan taraf perbedaan yang kecil. 

Sampel penelitian yang ditentukan oleh guru mapel biologi yaitu kelas XI MS 2 

dan XI MS 4. Kelas XI MS 2 dijadikan sebagai kelas eksperimen dan Kelas XI 

MS 4 sebagai kelas pembanding.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Variabel bebas : Tingkat keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

Biodiary yang dipadukan dengan model Tutor Sebaya pada materi sistem 

pertahanan tubuh. 
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b. Variabel Terikat : Pemahaman konsep siswa yang dilihat dari nilai delta 

Pretest-Posttest.  

 

3.5. Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. 

3.5.1. Tahap Persiapan Penelitian 

1. Mengadakan observasi awal untuk mengetahui permasalahan yang ada pada 

pembelajaran biologi di SMA N 3 Slawi dilakukan dengan observasi dan 

wawancara terhadap guru. 

2. Merancang silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Menyusun instrumen penelitian, yaitu Lembar penilaian Biodiary, lembar 

diskusi siswa, kisi-kisi soal Pretest dan Posttest, soal evaluasi (Pretest dan 

Posttest), lembar angket keterlaksanaan pembelajaran, dan lembar angket 

tanggapan terhadap penggunaan Biodiary dengan model Tutor Sebaya. 

4. Melaksanakan tes uji coba instrumen Pretest dan Posttest berupa soal pilihan 

ganda yang dilakukan di luar sampel penelitian. Uji coba dilakukan terhadap 

siswa kelas XI MS semester genap tahun ajaran 2014/2015 SMA N 3 Slawi 

yang telah menerima materi sistem pertahanan tubuh sebelumnya. 

5. Menganalisis hasil uji coba instrumen Pretest dan Posttest berupa soal pilihan 

ganda. 
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3.5.2. Tahap Pelaksanaan  

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Slawi pada siswa kelas XI MS. 

Langkah pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan Biodiary dipadukan 

Tutor Sebaya pada kelas eksperimen dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memilih Tutor sebanyak 8 orang berdasarkan rata-rata nilai biologi tertinggi 

dalam kelas eksperimen. 

b. Melakukan pembekalan  materi pelajaran pada tutor yang sudah dipilih, yaitu 

sehari sebelum proses belajar mengajar berlangsung dengan harapan tutor 

mampu:  

1) mengkondisikan jalannya diskusi dalam pembelajaran 

2) menyampaikan kisi-kisi materi yang akan dipelajari 

3) menyampaikan materi dengan suara jelas, dan tidak terlalu cepat 

4) memberikan kesempatan teman yang lain untuk bertanya atau menanggapi 

tentang materi yang disampaikan 

5) membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam Biodiary 

6) membantu teman menyimpulkan materi. 

c. Pembentukan kelompok, seorang tutor membimbing 3 siswa dalam setiap 

kelompok. 

d. Pelaksanaan tutoring dengan menggunakan media biodiary pada materi 

sistem pertahanan tubuh. Pelaksanaan tutoring dipandu oleh tutor dalam 

setiap kelompok dengan langkah kegiatannya yaitu : 
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1) tutor menyampaikan materi yang dipelajari sesuai dengan indikator 

pembelajaran; 

2) tutor memandu jalannya diskusi materi sistem pertahanan tubuh pada 

kolom soal Biodiary; 

3) tutor mengadakan sharing jika terdapat anggota kelompoknya yang belum 

memahami materi, dengan memberi kesempatan untuk bertanya. 

e. Presentasi hasil diskusi Biodiary tiap kelompok. 

f. Guru melakukan klarifikasi dan penguatan materi. 

2. Melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi pada kelas 

pembanding. 

3. Melaksanakan evaluasi atau penilaian selama proses pembelajaran maupun 

akhir pembelajaran. 

 

3.6. Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Instrumen Penelitian 

   Data utama pada penelitian ini adalah skor kognitif. Seluruh data tersebut 

diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data yang disajikan pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1. Jenis Data, Metode dan Instrumennya 

Data Metode Instrumen 

Pemahaman Konsep Tes tertulis Soal Pretest-Posttest 

(pilihan ganda). 

Lembar soal  

Biodiary 

Tanggapan siswa terhadap penggunaan Biodiary 

dipadukan dengan Tutor Sebaya 

Angket Angket tanggapan 

siswa  

Keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan Biodary dipadukan model Tutor 

Sebaya 

Angket Angket 

keterlaksanaan 

pembelajaran 
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 Teknik pengumpulan data harus diperhatikan dalam penelitian untuk 

menghasilkan data penelitian yang valid (Sugiyono, 2010:193). 

3.6.2. Metode Tes 

  Metode tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti (Arikunto, 2010:266). Penggunaan metode tes 

untuk mengukur ranah kognitif siswa. Tes dilakukan di awal dan akhir 

pembelajaran baik pada kelas eksperimen  dan kelas pembanding. Sebelum soal 

tes diberikan pada siswa, sebelumnya diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. 

3.6.3. Angket 

 Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Sedangkan menurut Arikunto 

(2010:194), kuesioner (angket) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Metode angket ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran dan tanggapan siswa setelah 

diterapkannya penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model pembelajaran 

Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep pada materi Sistem Pertahanan Tubuh. 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena dalam 

analisis data akan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hipotesis yang sudah 
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diajukan. Sebelum melakukan analisis data, maka instrumen yang dibutuhkan 

dalam penelitian harus disiapkan terlebih dahulu. 

3.7.1. Analisis Instrumen 

 Instrumen yang akan dianalisis yaitu instrumen bentuk tes yang terdiri dari 

soal uji coba Pretest dan Posttest. Setelah uji coba soal dilakukan, maka dapat 

diketahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda intrumen tersebut 

sehingga dapat dipilih soal yang digunakan dan tidak digunakan. 

3.7.1.1. Analisis Validitas Soal 

   Validitas soal dilakukan untuk mengetahui bahwa tes tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Perhitungan validitas instrument dilakukan 

dengan program anates versi 4.02.  

   Berikut ini langkah-langkah menghitung validitas soal menggunakan 

program anates versi 4.02. 

a. Membuka program anates versi 4.02 untuk soal pilihan ganda. 

b. Memilih buat data mentah kemudian menentukan jumlah subjek, jumlah 

soal, dan jumlah pilihan jawaban. 

c. Memasukan nama subjek, kunci jawaban soal, dan jawaban soal pada kolom. 

d. Kemudian klik kembali kemenu utama dan pilih olah semua data. 

   Berdasarkan perhitungan dengan anates versi 4.02 dari 50 soal yang 

diberikan terdapat 25 soal yang valid. Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi hasil 

analisis validitas soal menggunakan program  anates versi 4.02.  
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Tabel 3.2. Rekapitulasi validitas butir soal uji coba 

No. Kriteia Nomor soal Jumlah 

1. Valid 1, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 

49, 50. 

25 

2. Tidak valid 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 

26, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 48. 

25 

* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

Soal-soal tersebut sudah mewakili semua indikator dan dapat digunakan 

sebagai soal Pretest-Posttest. 

3.7.1.2. Analisis Validitas Biodiary 

Biodiary yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran pada 

penelitian ini melalui tahap validasi oleh dosen ahli materi dan ahli media. Hal ini 

dilakukan agar media tersebut valid dan layak digunakan sebelum dipakai dalam 

kelas eksperimen pada penelitian ini. 

3.7.1.3. Analisis Reliabilitas Soal 

 Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Analisis reliabilitas soal menggunakan program anates versi 4.02. 

adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

0.81 – 1,00 : Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 : Tinggi 

0,41 – 0,60 : Sedang 

0,21 – 0,40 : Rendah 

0,01 – 0,20 : Sangat rendah 

   

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui hasil uji coba instrumen memiliki 

nilai reliabilitas sebesar 0.67 dan kriteria reliabilitas instrumen tes adalah tinggi 

(Hasil perhitungan reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 10).  
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3.7.1.4.  Analisis tingkat kesukaran butir soal 

 Taraf kesukaran didefinisikan sebagai proporsi peserta tes yang menjawab 

benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk indeks. Indeks kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam 

bentuk proporsi yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Semakin besar indeks 

kesukaran maka semakin mudah soal itu. Perhitungan tingkat kesukaran butir soal 

menggunakan program anates versi 4.02. Adapun kriterianya adalah sebagai 

berikut: 

0,00 = Soal terlalu sukar 

0,01- 0,30 = Soal sukar 

0,31- 0,70 = Soal sedang 

0,71- 0,99 = Soal mudah 

1,00 = Soal terlalu mudah 

 

Tabel 3.3. Rekapitulasi tingkat kesukaran soal uji coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Sangat mudah 3, 4, 5, 8, 10, 14, 17, 18, 21, 25, 27,33, 34, 

45 dan 48. 

15 

2 Mudah  19,  26,  dan  47  3 

3 Sedang  1, 6, 13, 20, 28, 29, 30, 41, 42, 46, 49, dan 

50 

12 

4 Sukar 2, 11, 12, 15, 22, 24, 31, 35, 37,  43, dan 44 11 

5 Sangat sukar 7, 9, 16, 23, 32, 36, 38, 39, dan 40. 9 

* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

 

3.7.1.5. Analisis daya beda soal 

         Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampaun rendah). Daya pembeda dianalisis dengan menggunakan Anates 

versi 4.0.2, adapun kriterianya adalah sebagai berikut. 

0,40 - 1,00 = Soal diterima baik 

0,30 - 0,39 = Soal diterima tetapi perlu diperbaiki 
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0,20 - 0,29 = Soal diperbaiki 

0,00 - 0,19 = Soal tidak dipakai atau dibuang 

 

   Jika D negatif, semuanya tidak baik. Jadi butir soal yang mempunyai nilai 

D negatif sebaiknya dibuang saja. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

anates versi 4.02 didapatkan soal dengan daya beda paling rendah yaitu dengan 

nilai daya beda sebesar  0.22 dan  daya beda tertinggi 0.77 dengan kategoi sangat 

baik. Berikut disajikan Tabel rekapitulasi daya pembeda soal uji coba. 

Tabel. 3.4. Rekapitulasi Daya Pembeda Soal Uji Coba 

No Kriteria soal Nomor soal Jumlah 

1 Diterima baik 6, 11, 15, 29, 35, 41, 42, 43, 46.  9 

2 Diterima tetapi perlu diperbaiki 7,  36, 44, 49, 50. 5 

3 Diperbaiki 1, 3, 8,  12, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 

32, 39, 40. 

13 

4 Tidak dipakai atau dibuang 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 26, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 

45,47,48. 

25 

* Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10 

3.7.2.  Analisis Statistik Hasil Penelitian 

3.7.2.1. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

   Data pemahaman konsep yang termasuk dalam ranah kognitif berupa 

Pretest dan Posttest, kemudian dianalisis dengan uji statistika untuk mengetahui 

adanya pengaruh penggunaan Biodiary yang dipadukan dengan model Tutor 

Sebaya pada materi sistem pertahanan tubuh. Analisis data pemahaman konsep 

menggunakan program komputer SPSS versi 17 yang dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

a. entry data ke Worksheet SPSS  

b. analisis data dengan taraf kepercayaan 95%. 
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  Sebelum data dianalisis, peneliti melakukan pengujian persyaratan analisis 

yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

(1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diambil berdistribusi 

normal atau tidak (Sugiyono, 2010).  

a. Hipotesis 

Ho: Distribusi data normal  

Ha: Distribusi data tidak normal 

b. Perhitungan 

Perhitungan normalitas data dengan statistik Shapiro- Wilk Test dengan taraf 

signifikan 5% (α =0,05). 

c. Pedoman Pengambilan Keputusan 

Jika nilai signifikansi/Sig. < 0,05 maka Ho ditolak dan data tidak berdistribusi 

normal.  

Jika nilai signifikansi/Sig. ≥ 0,05 maka Ho diterima dan data berdistribusi 

normal selanjutnya dilakukan uji homogenitas.    

(2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk membuktikan kesamaan variasi dua kelas 

yang membentuk sampel tersebut.  

a. Hipotesis 

Ho : Distribusi data homogen 

Ha : Distribusi data tidak homogen 

b. Perhitungan 
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Perhitungan homogenitas data dilakukan dengan Uji Levene (Levene Test) 

dengan taraf signifikan 5% (α =0,05). 

c. Pengambilan Keputusan 

Jika F hitung< F tabel atau probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima dan 

selanjutnya dilakukan uji T. 

Jika F hitung> F tabel atau probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak. 

(3) Uji Beda (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan nyata antara kelas 

yang diberikan perlakuaan menggunakan Biodiary dipadukan model Tutor 

Sebaya dan yang tidak menggunakan Biodiary dipadukan Tutor Sebaya. Hal ini 

dapat dapat dilihat dari delta (Δ) rata-rata sebelum (pretes) dan sesudah (postes) 

diberikan pembelajaran. Uji yang digunakan dalam analisis data delta (Δ) 

Pretest-Posttest ini yaitu Independent-Sample t Test. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Perumusan Hipotesis 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah 

menggunakan Biodiary dengan Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep 

siswa. 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan 

Biodiary dengan Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep siswa. 

b. Perhitungan 

Perhitungan hipotesis menggunakan Independent-Sample t Test dengan 

program SPSS versi 17 pada taraf nyata α=5%. 
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c. Kriteria Pengujian 

Jika nilai probabilitas (sig.) < 0.05 maka Ho ditolak. 

Jika nilai probabilitas (sig.) > 0.05 maka Ho diterima. 

(4) Uji Regresi 

   Uji regresi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksikan seberapa jauh 

perubahan nilai variabel dependen bilai nilai variabel independen diubah 

(Sugiyono, 2007:226). Dalam penelitian ini dilakukan uji regresi antara 

keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor Sebaya dengan Biodiary, antara 

keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor Sebaya dengan hasil Posttest, dan 

antara keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor Sebaya dengan Biodiary dan 

Hasil Posttest. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

a) Ho : β1 = 0 artinya  tidak ada pengaruh keterlaksanaan sintaks  pembelajaran 

Tutor Sebaya (variabel independen) terhadap skor Biodiary (variabel 

dependen). 

Ha : β1 ≠ 0 artinya ada pengaruh keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor 

Sebaya (variabel independen)  terhadap skor Biodiary (variabel dependen). 

b) Ho : β1  =  0  artinya tidak ada pengaruh keterlaksanaan sintaks pembelajaran 

Tutor Sebaya (variabel independen) terhadap hasil Posttest (variabel 

dependen). 

Ha : β1 ≠  0 artinya ada pengaruh keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor 

Sebaya (variabel independen) terhadap hasil Posttest (variabel dependen). 
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c) Ho : β1= 0 artinya  tidak ada pengaruh keterlaksanaan sintaks pembelajaran 

Tutor Sebaya (variabel independen) terhadap Biodiary dan hasil Posttest 

(variabel dependen). 

Ha : β1≠ 0 artinya ada pengaruh keterlaksanaan sintaks pembelajaran Tutor 

Sebaya terhadap skor Biodiary dan hasil Posttest (variabel dependen). 

b. Perhitungan 

Perhitungan hipotesis menggunakan uji regresision linier dengan program 

SPSS versi 17 pada taraf nyata α=5%. 

c. Kriteria Pengujian 

Jika nilai probabilitas (sig.) < 0.05 maka Ho ditolak. 

Jika nilai probabilitas (sig.) > 0.05 maka Ho diterima. 

3.7.2.2. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

(1)  Analisis Lembar Penilaian Biodiary 

Analisis lembar penilaian Biodiary dilakukan secara deskripsi persentase 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Skor penilaian lembar Biodiary (%) =        
 

 
      

 

Keterangan: 

P : skor yang diharapkan 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum
  

 

Kriterianya adalah sebagai berikut:  

85 - 100 = Sangat Baik 

70 – 84 = Baik 

60  - 69 = Cukup Baik 

50 – 59 = Kurang Baik 

<50  = Tidak Baik 
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(2) Analisis Angket Tanggapan Siswa 

Analisis angket tanggapan siswa terhadap penggunaan Biodiary yang 

dipadukan dengan model Tutor Sebaya dalam pembelajaran dilakukan secara 

deskriptif persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
        

Keterangan: 

P : skor yang diharapkan 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum  

Kriterianya adalah sebagai berikut: 

Skor Kriteria 

81,25% < P ≤ 100% Sangat baik 

62,5% < P ≤ 81,25% Baik 

43,75% < P ≤ 62,5% Cukup baik 

25% < P ≤ 43,75% Tidak baik 

 

(3)  Analisis keterlaksanaan model Tutor Sebaya disertai Biodiary 

 Data keterlaksanaan model pembelajaran diambil melalui angket 

keterlaksanaan model pembelajaran Tutor Sebaya disertai Biodiary. Data 

kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus berikut :  

   
 

 
        

Keterangan: 

P : skor yang diharapkan 

f : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum 

 

 

Skor Kriteria 

77% < P ≤ 100% Terlaksana sangat baik 

51% < P ≤ 76% Terlaksana dengan baik 

26% < P ≤ 50% Terlaksana cukup baik 

0% < P ≤ 25% Tidak terlaksana dengan baik 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penggunaan Biodiary  

yang dipadukan dengan model Tutor Sebaya terhadap pemahaman konsep siswa 

pada materi sistem pertahanan tubuh. Penggunaan Biodiary dipadukan tutor 

sebaya terbukti pula dapat menjadi pembelajaran diskusi yang lebih terarah dan 

bermakna.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan 

yaitu: 

1. Diharapkan agar model Tutor Sebaya disertai penggunaan Biodiary 

diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk materi sistem 

pertahanan tubuh guna mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

2. Dibentuknya wakil tutor dalam setiap kelompok untuk mengantisipasi jika 

tutor berhalangan hadir, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. 

3. Diharapkan adanya pengembangan media pembelajaran serupa Biodiary yang 

lebih kontekstual agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep materi 

yang dipelajari. 
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      SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM 

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMA  N 3 Slawi 

Kelas : XI MS 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

Lampiran 1 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Penilaian 

Sumber 

Belajar 

10.  Struktur dan fungsi sel-sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. 

 

3.1

4 

 

Mengaplikasikan 

pemahaman tentang 

prinsip-prinsip sistem 

immun untuk 

meningkatkan kualitas 

hidup manusia dengan 

kekebalan yang 

dimilikinya melalui 

program immunisasi 

sehingga dapat terjaga 

proses fisiologi di 

dalam tubuh. 

 

 

 

Struktur dan 

fungsi sel pada 

sistem 

pertahanan 

tubuh  

 Antigen dan 

antibodi. 

 Mekanisme 

pertahanan 

tubuh. 

 Peradangan, 

alergi, 

pencegahan 

dan 

npenyembuha

n penyakit. 

 Immunisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan 

komponen dan 

fungsi sistem 

pertahanan 

tubuh. 

2. Mengidentifikasi 

sel-sel penyusun 

sistem 

pertahanan tubuh 

beserta 

fungsinya. 

3. Menjelaskan 

istilah antigen 

dan antibodi 

terkait dengan 

sistem 

pertahanan 

tubuh. 

4. Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

antibodi dan 

peranannya. 

5. Mengidentifikasi 

macam-macam 

pertahanan tubuh 

pada manusia 

 

Mengamati 

 Mengamati tayangan 

video polusi udara yang 

ada disekitar kita yang 

dapat membahayakan 

kesehatan tubuh. 

 Mengamati tayangan 

video mekanisme 

terjadinya penyakit 

cacar pada manusia. 

 Mengamati tayangan 

slide PPT berupa 

gambar macam-macam 

vaksin yang diberikan 

pada saat imunisasi. 

 

Menanya 

 Bagaimana tubuh dapat 

melawan berbagai 

sumber penyakit? 

 Bagian apa yang 

spesifik melawan 

bahaya tersebut? 

 Bagaimana kekebalan 

 

6 x 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Mencari 

artikel, 

membuat 

refleksi 

diri 

dalam 

biodiary,

membuat 

bagan 

konsep 

dan 

mengisi 

kolom 

latihan 

dan 

glosariu

m, pada 

biodiary. 

  

Tes 

 Tertulis 

dalam 

bentuk 

pilihan 

ganda  

 

 Biodiary  

 Buku siswa 

 Buku 

referensi 

berbagai 

sumber 

 D.A. 

Pratiwi, 

2006, 

Biologi 

Untuk SMA 

Kelas XI, 

Erlangga, 

Jakarta  

 Biologi 2, 

Diah 

Aryulina 

dkk, ESIS 

 Gambar/cha

rta 

mekanisme 

sistem 

immune 

 Film/Video 

yang 

berhubunga
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6. Menganalisis 

perbedaan 

respon 

kekebalan 

primer dan 

sekunder. 

7. Menjelaskan 

sistem 

pertahanan tubuh 

manusia meliputi 

respon 

nonspesifik dan 

respon spesifik. 

8. Menjelaskan 

fungsi antigen 

binding site 

9. Menjelaskan 

mekanisme 

imunitas seluler 

dan imunitas 

humoral. 

10. Mengidentifikasi 

terjadinya 

pertahanan tubuh 

secara aktif dan 

pasif. 

11. Menjelaskan 

tentang kelainan-

kelainan yang 

terjadi pada 

sistem 

pertahanan tubuh 

tubuh pada seseorang 

yang terkena penyakit 

AIDS? 

 Mengapa imunisasi 

penting untuk bayi dan 

anak-anak ataupun 

orang dewasa? 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

 Menemukan penerapan 

istilah antigen dan 

antibodi pada artikel 

tentang penularan virus 

influenza pada diri 

seseorang melalui 

diskusi dengan model 

tutor sebaya . 

 Mengamati gambar 

tentang struktur sel atau 

jaringan tubuh yang 

berkaitan dengan 

sistem kekebalan tubuh 

yang dipandu oleh 

tutor. 

 Tutor membantu 

menjelaskan dalam 

mengkaji literatur 

untuk menemukan 

fungsi antigen dan 

menilai 

kemam

puan 

pemaha

man 

konsep 

siswa 

pada 

Pretest 

dan 

post-

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n dengan 

sistem 

immun 

 Internet 
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seperti alergi, 

peradangan, 

serta pencegahan 

dan 

penyembuhanny

a. 

12. Menjelaskan 

mekanisme 

terjadinya alergi 

dan peradangan. 

13. Menjelaskan 

kelainan atau 

penyakit-

penyakit lain 

yang 

berhubungan 

dengan 

pertahanan 

tubuh. 

14. Mengidentifikasi 

jenis, cara dan 

tujuan 

dilakukannnya 

imunisasi pada 

anak-anak atau 

orang dewasa. 

15. Menjelaskan 

tentang 

mekanisme 

terbentuknya 

sistem 

pertahanan tubuh 

antibodi bagi 

pertahanan tubuh,   

 Tutor menjelaskan 

tentang kajian literature 

dan mengamati gambar 

mekanisme sistem 

pertahanan tubuh untuk 

memahami mekanisme 

sistem pertahanan 

tubuh pada manusia.  

 Tutor bersama 

anggotanya 

Mengumpulkan 

informasi tentang 

kelainan-kelainan yang 

berhubungan dengan 

sistem immune dari 

berbagai sumber 

(alergi, peradangan, 

autoimmun, 

immunisasi, dan 

vaksinasi), 

 Tutor bersama anggota 

kelompoknya  

melakukan kajian 

literature, untuk 

memahami mekanisme 

peradangan, alergi, 

pencegahan dan 

penyembuhannya. 
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kaitannya 

dengan 

imunisasi. 

Mengasosiasikan 

 Manganalisis bahwa 

terjadinya kekebalan 

tubuh dapat terjadi 

secara pasif dan aktif, 

 Menganalisis bahwa 

terjadinya kekebalan 

karena bekerjanya 

jaringan tubuh yang 

berguna dalam 

melawan benda asing 

yang masuk ke dalam 

tubuh. 

 Menyimpulkan bahwa 

kekebalan tubuh dapat 

terganggu oleh 

berbagai sebab. 

 

Mengkomunikasikan 

 Menjelaskan secara 

lisan tentang istilah-

istilah baru berkaitan 

dengan sistem 

kekebalan. 

 Menjelaskan secara 

lisan tentang 

mekanisme 

terbentuknya sistem 

kekebalan dalam 

tubuh. 

 Menjelaskan bahwa 

sistem kekebalan dapat 
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terganggu akibat 

berbagai sebab. 

 Menjelaskan tentang 

imunisasi. 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS 

EKSPERIMEN 

 

  Satuan Pendidikan : SMA N 3 Slawi 

 Mata Pelajaran   : Biologi 

 Kelas / Semester  : XI / Semester II 

 Materi Pokok  : Struktur dan fungsi sel-sel penyusun 

jaringan dalam   sistem pertahanan tubuh 

 Jumlah Pertemuan  : 3 Kali Pertemuan 

 Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktifdan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.14. Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imun untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya 

melalui program immunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam 

tubuh. 

Lampiran 2 



73 
 

 
 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan komponen dan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. Mengidentifikasi sel-sel penyusun sistem pertahanan tubuh beserta fungsinya. 

3. Menjelaskan istilah antigen dan antibodi terkait dengan sistem pertahanan tubuh. 

4. Mengidentifikasi jenis-jenis antibodi dan peranannya. 

5. Mengidentifikasi macam-macam pertahanan tubuh pada manusia 

6. Menganalisis perbedaan respon kekebalan primer dan sekunder. 

7. Menjelaskan sistem pertahanan tubuh manusia meliputi respon nonspesifik dan 

respon spesifik. 

8. Menjelaskan fungsi antigen binding site 

9. Menjelaskan mekanisme imunitas seluler dan imunitas humoral. 

10. Mengidentifikasi terjadinya pertahanan tubuh secara aktif dan pasif. 

11. Menjelaskan tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pertahanan 

tubuh seperti alergi, peradangan, serta pencegahan dan penyembuhannya. 

12. Menjelaskan mekanisme terjadinya alergi dan peradangan. 

13. Menjelaskan kelainan atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan 

pertahanan tubuh. 

14. Mengidentifikasi jenis, cara dan tujuan dilakukannnya imunisasi pada anak-anak 

atau orang dewasa. 

15. Menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya sistem pertahanan tubuh kaitannya 

dengan imunisasi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menjelaskan struktur sel dan jaringan yang merupakan komponen 

penyusun sistem pertahanan tubuh melalui diskusi tutor sebaya pada kolom 

bagan konsep struktur sel dan jaringan sistem pertahanan tubuh dengan benar. 

2. Siswa mampu mengidentifikasi 7 sel-sel penyusun sistem pertahanan tubuh 

berserta fungsinya melalui kegiatan diskusi materi sistem pertahanan tubuh yang 

dipandu tutor. 
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3. Siswa mampu menjelaskan istilah antigen dan antibody berdasarkan hasil diskusi 

artikel tentang penyakit influenza yang dipandu oleh tutor dengan benar. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi 5 jenis antibodi dan peranannya melalui 

pengisian tabel macam antibodi pada Biodiary yang didiskusikan dengan tutor. 

5. Siswa mampu mengidentifikasi 2 jenis pertahanan tubuh manusia melalui 

pengisian bagan konsep macam-macam pertahanan tubuh berdasarkan diskusi 

yang dibimbing oleh tutor. 

6. Siswa mampu menganalisis dengan tepat perbedaan respon kekebalan primer dan 

sekunder berdasarkan diskusi bagan konsep respon primer dan sekunder. 

7. Siswa mampu menjelaskan 2 respon imunitas melalui pengisian bagan konsep 

respon imun spesifik dan nonspesifik dalam kegiatan diskusi materi sistem 

pertahanan tubuh yang dibimbing oleh tutor.. 

8. Siswa mampu menjelaskan dengan benar fungsi antigen binding site berdasarkan 

diskusi tentang mekanisme pengikatan antigen-antibodi yang dipandu oleh tutor . 

9. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis mekanismme imunitas seluler dan 

humoral melalui diskusi pembuatan peta pikiran pada Biodiary yang dipandu 

oleh tutor. 

10. Siswa mampu mengidentifikasi dengan tepat terjadinya pertahanan tubuh secara 

aktif dan pasif melalui diskusi ilustrasi gambar pada kolom imunitas aktif pasif 

yang dipandu tutor. 

11. Siswa mampu menjelaskan dengan benar kelainan-kelainan yang terjadi pada 

sistem pertahanan tubuh seperti alergi, peradangan, serta pencegahan dan 

penyembuhannya melalui kegiatan diskusi artikel kelainan sistem pertahanan 

tubuh yang dipandu tutor. 

12. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis mekanisme terjadinya alergi dan 

peradangan melalui diskusi gambar dan bagan konsep yang dipandu oleh tutor. 

13. Siswa mampu menjelaskan 3 kelainan atau penyakit-penyakit lain yang 

berhubungan dengan pertahanan tubuh melalui kegiatan diskusi dengan tutor 

berdasarkan artikel yang didapat dari berbagai sumber. 
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14. Siswa mampu mengidentifikasi dengan tepat jenis, cara dan tujuan 

dilakukannnya imunisasi pada anak-anak atau orang dewasa melalui kegiatan 

diskusi artikel imunisasi yang dipandu oleh tutor. 

15. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis tentang mekanisme terbentuknya 

sistem pertahanan tubuh kaitannya dengan imunisasi melalui kegiatan diskusi 

materi imunisasi yang dipandu tutor. 

 

D. Materi Ajar 

1. Sistem Limfatik 

Sistem Limfatik terdiri dari dua bagian penting, yaitu pembuluh limfa dan 

berbagai macam jaringan dan organ limfoid diseluruh tubuh. Pembuluh limfa 

berfungsi untuk mengangkut cairan kembali ke peredaran darah. Organ limfoid 

tempat hidup sel fagositik dan limfosit yang berperan penting melawan antigen. 

Pembuluh limfa berperan penting dalam peredaran limfa yang merupakan 

jenis peredaran terbuka. Limfa (cairan dalam pembuluh limfa) dari jaringan tubuh 

akan masuk ke kapiler limfa. Kapiler limfa akan bergabung dengan kapiler limfa lain 

dan membentuk pembuluh limfa. Disepanjang pembuluh limfa terdapat nodus 

limfayang berbentuk bulatan kecil yang mengandung ruang-ruang sinus berisi 

limfosit dan makrofag. 

Organ limfoid mencakup : 

a. Sumsum Merah 

b. Nodus Limfa 

c. Limpa 

d. Timus 

e. Tonsil 

2. Sistem Pertahanan Tubuh 

Sistem pertahanan tubuh terdiri dari sistem pertahanan bawaan dan sistem pertahanan 

adaptif. 

a) Sistem Pertahanan Bawaan 
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Sistem pertahanan bawaan merupakan bagian dari tubuh kita. Penghalang yang 

melindungi tubuh, sel, dan senyawa kimia yang berfungsi sebagai pertahanan pertama telah 

ada sejak kita dilahirkan. 

(1) Perlindungan Permukaan 

Kulit dan membrane mukosa merupakan lapis pertama pertahanan tubuh. Selama kulit 

tidak rusak, epithelium yang berlapis keratin ini sulit ditembus oleh mikroba. Keratin yang 

melapisi kulit tahan terhadap asam dan basa lemah serta racun dan enzim bakteri.Apabila 

mikroba dapat masuk maka membrane  mukosa akan menjerat mikroba tersebut.  

Perlindungan yang dihasilkan olih kulit dan membrane mukosa adalah sebagai berikut :  

(a) Hasil sekresi kulit cenderung bersifat asam (pH 3-5) dan minyak sebum pada kulit dapat 

mengahambat pertumbuhan bakteri. 

(b) Mukosa lambung mengandung larutan HCl dan enzim pencerna protein dapat 

membunuh mikroorganisme. 

(c) Ludah dan air mata mengandung lisozim yang dapat menghancurkan bakteri. 

(d) Lendir yang lengket akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke saluran 

pencernaan dan saluran pernapasan. 

(2) Kekebalan dalam Tubuh 

Jika mikroba dapat menembus perlindungan pertama, maka perlindungan dalam tubuh 

yang melawannya yang bersifat nonspesifik. Nonspesifik artinya penghalang tersebut 

melawan semua pathogen tanpa membeda-bedakan. Perlindungan ini mencakup antara lain 

fagosit, sel natural killer (sel NK), dan protein mikroba. 

(a) Fagosit 

Sel yang termasuk fagosit (sel pemakan) misalnya makrofag, neutrofil, dan eusinofil. 

Makrofag berasal dari monosit yang merupakan bagian dari Leukosit. Monosit, neutrofil dan 

eusinofil yang dihasilkan di sumsum merah bersifat fagositik dan masuk ke jaringan yang 

terinfeksi.Eusinofil merupakan fagosit yang lemah, tetapi berperan penting dalam pertahanan 

tubuh melawan cacing parasit. 

Mekanisme Fagositosis 

sel yang dirusak oleh mikroba akan menghasilkan sinyal kimiawi yang berfungsi 

“memanggil” neutrofil. Neutrofil mendatangi sel-sel rusak ini dan masuk ke jaringan yang 
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terinfeksi. Dengan cara, neutrofil akan menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Satu 

neutrofil mampu memfagosit 5-20 bakteri. 

Saat neutrofil melakukan tugasnya melawan benda asing, monosit akan menyusul 

mendatangi daerah luka. Monosit dihasilkan oleh sumsum merah dan akan masuk ke dalam 

peredaran darah. Monosit merupakan sel yang belum masak dan kurang bersifat fagosit. 

Dalam waktu 12 jam setelah monosit meninggalkan darah dan mausk ke jaringan, monosit 

akan membesar dan menghasilkan banyak lisosom. Lisosom akan berkembang menjadi 

makrofag. Makrofag akan mengganti fungsi neutrofil dalam pertempuran melawan benda 

asing. Makrofag mampu memfagosit 100 bakteri dengan cara menempel ke bakteri dengan 

kaki pseudopodiumnya kemudian merusaknya.  

(b) Sel Natural Killer (Sel NK) 

Sel NK berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel NK merupakan sel pertahan 

yang mampu melisis dan membunuh sel-sel kanker serta sel tubuh yang terinfeksi virus 

sebelum diaktifkannya sistem pertahanan adaptif. Sel NK tidak bersifat fagosit. Sel-sel ini 

membunuh dengan cara menyerang membrane sel target dan melepaskan senyawa kimia 

yang disebut perforin. 

(c) Protein Antimikroba 

Protein antimikroba meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan 

mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk 

bereproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplemen. 

Interferon merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus 

untuk melindungi bagian sel lain disekitarnya. Interferon mampu menghambat perbanyak sel-

sel yang terinfeksi, namun dapat meningkatkan diferensiasi sel-sel. 

Protein komplemen adalah sekelompok plasma protein yang bersirkulasi di darah dalam 

keadaan tidak aktif. Protein komplemen dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan 

antibodi atau jika protein komplemen bertemu dengan molekul poliskarida di permukaan 

tubuh mikroorganisme. 

b) Sistem Pertahanan Adaptif 

Sistem pertahanan adaptif diaktifkan oleh sistem pertahanan bawaan. Kekebalan adaptif 

mampu mengenali dan mengingat pathogen spesifik sehingga dapat bersiap bila infeksi 

pathogen yang sama terjadi dikemudian hari. Contoh sistem pertahan adaptif yaitu limfosit. 
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Limfosit 

Limfosit berkembang menjadi 2 jenis sel, yaitu sel T dan sel B. Sel T bekerja melawan 

antigen sel eukariot, misalnya jamur atau sel manusia hasil transplantasi. Sel T juga dapat 

menghancurkan sel tubuh yangterinfeksi virus atau pathogen lainnya dan dapat membunuh 

sel kanker. Sel B bekerja melawan antigen berupa bakteri dan racun bakteri yang masuk ke 

dalam tubuh. 

Limfosit telah matang sebelum bertemu dengan antigen ayang akan dilawannya. Artinya 

bukan antigen, melainkan gen kitalah yang menentukan benda asing yang akan di lawan oleh 

limfosit. Antigen hanya akan menentukan jenis sel B atau T yang akan melawan benda asing 

tersebut. 

Jika ada protein asing (antigen) masuk ke dalam tubuh, sel B yang telah terspesialisasi 

akan menghasilkan protein yang disebut antibodi. Antibodi merupakan protein plasma yang 

dihasilkan oleh sel limfosit B. Antibodi disebut juga immunoglobulin (Ig) karena memiliki 

potein darah gamma globulin. Antibodi dihasilkan oleh individu bila ada rangsangan antigen. 

Terdapat 3 jenis antigen, yaitu sebagai berikut: 

(1) Heteroantigen, merupakan antigen yang berasal dari spesies lain. 

(2) Isoantigen, merupakan antigen dari spesies sama tetapi struktur genetiknya berbeda. 

Misalnya pada ibu hamil yang akan terbentuk antibodi akibat antigen darah anak masuk 

ke dalam sirkulasi darah ibu. 

(3) Autoantigen, merupakan antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan 

pembentukan antibody tubuh juga. Misalnya antibody pada hemolitik anemia autoimun. 

Antibodi tidak dapat langsusng menghancurkan antigen. Antibodi hanya akan 

menonaktifkan antigen dan menandainya agar dihancurkan oleh fagosit. Setiap antibody 

dibentuk khusus untuk tiap antigen yang umumnya berupa kuman penyakit. Antibodi yang 

dapat menggumpalkan antigen disebut presipitin, antibodi yang dapat menguraikan antigen 

disebut lisin, dan antibody yang dapat menawarkan racun disebut antitoksin. 

Keadaan sistem pertahanan tubuh yang sangat peka terhadap antigen tertentu disebut 

alergi. Penyebab alergi ini yaitu antara lain bulu binatang, serbuk sari dan debu. Antibodi 

yang terlibat dalam reaksi alergi adalah dari kelas IgE (immunoglobulin E). Jika ada zat 

penyebab alergi masuk ke dalam tubuh, maka IgE akan merangsang makrofag untuk 

melepaskan histamine dan penyebab peradangan lain. 
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c) Macam-macam Sistem Pertahanan Tubuh 

Dilihat dari segi ingatan imunologis, kekebalan dibagi atas kekebalan aktif dan pasif. 

Kekebalan aktif dapat “mengingat” pathogen tertentu yang pernah masuk ke dalam tubuh. 

Ingatan kekebalan pasif lebih bersifat jangka pendek.  

(1) Kekebalan aktif  

Kekebalan aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibody untuk menahan molekul asing 

(antigen).  

Kekebalan yang didapat setelah seseorang mengalami sakit disebut kekebalan aktif yang 

alami. Mekanismenya, kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh telah merangsang tubuh 

menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bila penyakit yang sama menyerang 

kembali, tubuh telah memiliki antibodi sehingga tubuh menjadi kebal dan tidak terserang 

penyakit. 

Kekebalan aktif dapat juga terbentuk secara buatan, yaitu dengan vaksinasi. Vaksin 

dapat berupa racun bakteri, mikroorganisme yang telah dilemahkan, atau mikroorganisme 

mati. Dengan pemberian vaksin, tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi sehingga bila 

penyakit sesungguhnya menyerang, tubuh telah memiliki antibodi untuk melawannya. 

Misalnya, vaksin polio diberikan anak agar tersebut kebal terhadap virus polio karena telah 

memiliki antibodi. 

(2) Kekebalan Pasif  

Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu 

individu ke individu lainnya. Hal ini dapat terjadi secara alami pada bayi dalam kandungan. 

Antibodi wanita hamil akan masuk ke tubuh bayi lewat plasenta. Antibodi-antibodi tertentu 

juga dapat masuk ke tubuh bayi lewat air susu ibu pertama (kolostrun) yang diminumkan ke 

bayi.Kekebalan pasif juga dapat terjadi secara buatan dengan menyuntikkan antibodi dari 

manusia atau hewan yang telah kebal terhadap suatu penyakit, misalnya rabies atau penyakit 

anjing gila.   

d) Kelainan-kelainan yang Berhubungan dengan Sistem Pertahanan Tubuh 

Masalah yang timbul pada sistem kekebalan dapat terjadi karena defisiensi kekebalan 

(misalnya pada AIDS) dan autoimunitas. 

(1) Pada tahun 1981, para ahli kesehatan di Amerika Serikat menemukan penyakit 

kerusakan sistem kekebalan atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Virus 
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penyebab penyakit ini yaitu HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV menginfeksi 

sel T limfosit yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Sel T yang terinfeksi dapat 

membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama 

bertahun-tahun sebagai provirus yang berbaur dalam genom sel yang diinfeksi. Provirus 

ini selalu menyerang sistem kekebalan. Biasanya, penderita AIDS akan meninggalkan 

jika terjadi komplikasi berbagai infeksi dalam tubuhnya akibat tidak berfungsinya sistem 

kekebalan. 

(2) Autoimunitas adalah suatu kelainan dimana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan 

tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison kelenjar adrenal, 

toroiditis, arthritis rematoid, multiple sclerosis,anemia pernisius, dan lupus. 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific Approach 

Model : Tutor sebaya (Peer Tutor) 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Video animasi mekanisme pertahanan tubuh  (immunitas) 

2. Biodiary 

3. PPT 

b. Alat 

1. LCD 

2. Laptop 

3. Papan Tulis 

4. Spidol 

c. Sumber Belajar 

1. Buku siswa 

2. D.A. Pratiwi, 2006, Biologi Untuk SMA Kelas IX, Erlangga, Jakarta  

3. Biologi 2, Diah Aryulina dkk, ESIS 

4. Biologi, Bagod Sudjadi dan Siti Laila. Yudhistira 

5. Internet 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pembekalan 
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Sebelum pertemuan 1, 2 dan 3 diadakan, siswa yang ditunjuk sebagai tutor diberikan 

pembekalan pada hari sebelum dilaksanakan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan 

pada saat pembekalan yaitu : 

1. Meminta tutor untuk dapat menyampaikan kisi-kisi materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan 1. 

2. Memberikan pembekalan materi pada tutor mengenai struktur dan fungsi sel beserta 

jaringan yang berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh, pengenalan antibodi dan 

antigen, macam-macam sistem pertahanan tubuh, respon spesifik dan respon non 

spesifik, kelainan-kelainan yang berhubungan dengan sistem pertahanan tubuh 

(alergi, peradangan dan autoimunitas), dan imunisasi. 

3. Meminta tutor agar dapat menyampaikan dan mendiskusikan materi pada teman 

kelompoknya dengan suara yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami. 

4. Meminta tutor agar dapat membantu teman kelompoknya dalam mengisi Biodiary. 

5. Meminta tutor agar memberi kesempatan teman yang lain untuk bertanya atau 

menanggapi tentang materi yang disampaikan. 

6. Membantu teman untuk dapat menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. 

Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 

Tahap 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Fase 
Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siswa 

apakah pernah  terpikir 

mengapa tubuh kita 

tidak mudah sakit 

walaupun setiap hari 

banyak mikroorganisme 

yang tidak kasat mata 

ada disekeliling kita ? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

5 menit Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 Menayangkan slide PPT 

betapa rentannya tubuh 

kita dikelilingi berbagai 

mikroorganisme yang 

dapat membahayaakan 

tubuh kita.  

 Mengamati 

tayangan slide 

presentasi guru 

dan 

menanggapinya. 

 

 Apersepsi 
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 Memberi informasi 

kepada siswa bahwa 

Tuhan Yang Maha Esa 

memberikan anugerah 

sistem kekebalan dalam 

tubuh manusia untuk 

melindunginya dari 

berbagai 

mikroorganisme yang 

membahayakan. 

 Mendengarkan 

dan merenungkan 

informasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 Menyampaikan garis 

besar tujuan 

pembelajaran 

 Siswa mencatat 

poin materi yang 

akan dipelajari. 

Pemberian 

acuan 

 

Inti A. Mengamati 

    Menayangkan video 

polusi udara yang ada 

disekitar kita yang dapat 

membahayakan 

kesehatan tubuh. 

 Mengamati 

tayangan video 

dan diminta untuk 

menanggapinya. 

75 menit Kegiatan 

mengamati 

 

B. Menanya 

Memacu siswa untuk 

dapat timbul beberapa 

pertanyaan berdasarkan 

tayangan video tersebut. 

 

Siswa diharapkan 

timbul pertanyaan 

seperti : 

 Bagaimana tubuh 

kita dapat 

melawan 

berbagai sumber 

penyakit yang 

ada disekitar 

kita? 

 Bagian apa yang 

spesifik melawan 

bahaya tersebut? 

Kegiatan 

menanya 

 

A. Mengumpulkan Data 

 Memanggil tutor yang 

telah dibekali untuk 

dijadikan ketua 

kelompok dan 

membagikannya ke 

 

 Tutor menyiapkan 

diri untuk  

memimpin diskusi 

kelompoknya. 

Tahap 

pembentukan 

kelompok 

tutor sebaya 
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dalam setiap kelompok. 

 

 membagi siswa menjadi 

8 kelompok dan setiap 

satu kelompok diketuai 

oleh satu tutor. 

 

 

 Membagi biodiary 

kepada setiap siswa. 

 

 Menerangkan isi 

biodiary , dan cara 

penggunaanya. 

 

 Meminta Tutor untuk 

mendiskusikan materi 

tentang struktur sel dan 

jaringan sebagai 

komponen sistem 

pertahanan tubuh, 

pengenalan antigen dan 

antibody, jenis-jenis 

pertahanan tubuh dan 

respon spesifik-

nonspesifik. 

 

 

 Meminta siswa untuk 

dapat menggunakan 

berbagai sumber dalam 

menjawab soal yang ada 

dalam biodiary tersebut 

termasuk sumber dari 

internet. 

 

 Mengamati jalannya 

diskusi dan memberi 

arahan ketika ada 

kelompok yang bingung 

dengan penggunaan 

biodiary nya. 

 

 

 Membentuk 8 

kelompok diskusi 

dan setiap tutor 

berkumpul 

dengan kelompok 

diskusinya. 

 

 Mengamati isi   

Biodiary 

 

 Mengamati 

penjelasan guru 

 

 Tutor melakukan 

kegiatan tutorial 

dengan 

memimpin 

jalannjua diskusi 

dan menjelaskan 

materi kepada 

anggota 

kelompoknya. 

 

 

 

 Tutor bersama-

sama dengan 

anggota 

kelompoknya  

mengisi setiap 

kolom soal yang 

ada pada materi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 

tutoring 

 

B. Mengasosiasikan  Tahapan 
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 Memberi kesempatan 

pada setiap kelompok 

untuk mengadakan 

kegiatan sharing. 

 

 

 

 

 Meminta setiap 

kelompok untuk dapat 

mengemukakan 

pertanyaan di kolom 

pertanyaan. 

 Tutor memberi 

kesempatan 

kepada anggota 

kelompoknya 

yang kurang 

paham untuk 

bertanya. 

 

 Setiap kelompok 

mengisi kolom 

pertanyaan untuk 

ditanyakan pada 

saat presentasi. 

asosiasi 

 

E. Mengkomunikasikan 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Meminta siswa 

membacakan 

pertanyaan pada kolom 

pertanyaan pada kolom 

pertanyaan. 

 

 Memberikan penguatan 

dan penjelasan yang 

benar jika terdapat 

penjelasan konsep yang 

kurang tepat pada saat 

presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview materi 

yang sudah dipelajari. 

 

 

 

 Satu siswa (selain 

tutor) wakil dari 

setiap kelompok 

maju untuk 

mempresentasika

n hasil diskusinya 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan bertanya 

atau berpendapat. 

 

 Kelompok lain 

menjawabnya. 

 

 

 Mengamati 

penjelasan 

penguatan guru 

 

 

 

 Menjelaskan 

secara ringkas 

materi yang 

sudah 

dipelajari. 

Tahapan 

presentasi 

diskusi 
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 Memberikan penguatan 

kepada siswa dan 

menyimpulkannya 

 

 

 

 

Penutup  Memberikan 

penghargaan (misalnya 

pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang 

relevan) kepada 

kelompok yang 

berkinerja baik 

 

 Meminta siswa untuk 

mengumpulkan 

biodiarynya. 

 

 Memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mempelajari sub materi 

peradangan, alergi, 

pencegahan dan 

penyembuhannya 

sebagai bahan 

pertemuan selanjutnya. 

 Kelompok 

dengan kinerja 

terbaik 

mendapatkan 

penghargaan 

 

 

 Setiap kelompok 

mengumpulkan 

Biodiary. 

 

5 menit  

 

Pertemuan 2 (2 x 45 menit) 

Tahapan 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Keterangan 

Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siswa 

mengapa seseorang 

mengalami sakit cacar 

sekali seumur hidup? 

 Menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

5 menit Orientasi 

 

 Memberikan contoh 

penyakit lain yang terkait 

dengan sistem pertahanan 

tubuh. 

 Mengamati 

penjelasan guru. 

 

Apersepsi 
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 Memberi informasi 

kepada siswa bahwa, 

walaupun Tuhan Yang 

Maha Esa telah 

memberikan anugerah 

sistem kekebalan tubuh 

kepada kita, akan tetapi 

lebih baik lagi untuk 

menjaga kesehatan tubuh 

agar tidak mudah sakit. 

 Mendengarkan dan 

merenungkan 

informasi yang 

diberikan oleh 

guru. 

Motivasi 

 

 

 

 

 Menyampaikan garis 

besar tujuan 

pembelajaran 

 Pemberian 

acuan 

Inti A. Mengamati 

 Guru menayangkan 

video mekanisme 

terjadinya penyakit cacar 

pada manusia. 

 

 Mengamati dan 

menanggapi 

tayangan video 

mekanisme 

penyakit cacar 

air. 

75 menit Kegiatan 

mengamati 

B. Menanya 

 Memacu siswa agar 

timbul pertanyaan 

berdasarkan video yang 

ditayangkan. 

 Siswa diharapkan 

timbul pertanyaan 

seperti : 

Bagaimana 

kekebalan tubuh 

pada seseorang 

yang terkena 

penyakit AIDS? 

Kegiatan 

menanya 

 

 

C. Mengumpulkan Data 
 

 Memanggil tutor yang 

telah dibekali untuk 

dijadikan ketua 

kelompok dan 

membagikannya ke 

dalam setiap kelompok. 

 

 membagi siswa menjadi 

8 kelompok dan setiap 

satu kelompok diketuai 

oleh satu tutor. 

 

 

 Membagi biodiary 

kepada setiap siswa. 

 

 Menerangkan isi 

 

 Tutor menyiapkan 

diri untuk  

memimpin diskusi 

kelompoknya. 

 

 

 Membentuk 8 

kelompok diskusi 

dan setiap tutor 

berkumpul dengan 

kelompok 

diskusinya. 

 

 Mengamati isi   

Biodiary 

 

 Mengamati 

 

 

Tahap 

pembentukan 

kelompok 
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biodiary , dan cara 

penggunaanya. 

 

 Meminta Tutor untuk 

mendiskusikan materi 

tentang macam-macam 

antibodi, kekebalan 

mekanisme pengaikatan 

antigen-antibodi dan 

kelainan-kelainan yang 

berkaitan dengan sistem 

pertahanan tubuh. 

 

 Meminta siswa untuk 

dapat menggunakan 

berbagai sumber dalam 

menjawab soal yang ada 

dalam biodiary tersebut 

termasuk sumber dari 

internet. 

 

 Mengamati jalannya 

diskusi dan memberi 

arahan ketika ada 

kelompok yang bingung 

dengan penggunaan 

biodiary nya. 

penjelasan guru 

 

 Tutor melakukan 

kegiatan tutorial 

dengan 

memimpin 

jalannjua diskusi 

dan menjelaskan 

materi kepada 

anggota 

kelompoknya. 

 

 Tutor bersama-

sama dengan 

anggota 

kelompoknya  

mengisi setiap 

kolom soal yang 

ada pada materi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap tutoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mengasosiasikan 

 Memberi kesempatan 

pada setiap kelompok 

untuk mengadakan 

kegiatan sharing. 

 

 

 Meminta setiap 

kelompok untuk dapat 

mengemukakan 

pertanyaan di kolom 

pertanyaan. 

 

 Tutor memberi 

kesempatan 

kepada anggota 

kelompoknya 

yang kurang 

paham untuk 

bertanya. 

 

 Setiap kelompok 

mengisi kolom 

pertanyaan untuk 

ditanyakan pada 

saat presentasi. 

Tahap asoasiai 
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E. Mengkomunikasikan 

 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya  

 

 

 

 

 

 Meminta siswa 

membacakan 

pertanyaan pada kolom 

pertanyaan pada kolom 

pertanyaan. 

 

 Memberikan penguatan 

dan penjelasan yang 

benar jika terdapat 

penjelasan konsep yang 

kurang tepat pada saat 

presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview materi 

yang sudah dipelajari. 

Memberikan penguatan 

kepada siswa dan 

menyimpulkannya. 

 

 Satu siswa (selain 

tutor) wakil dari 

setiap kelompok 

maju untuk 

mempresentasika

n hasil 

diskusinya. 

 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan bertanya 

atau berpendapat. 

 

 Kelompok lain 

menjawabnya. 

 

 

 

 Mengamati 

penjelasan 

penguatan guru 

 

 

 Menjelaskan 

secara ringkas 

materi yang 

sudah dipelajari. 

Tahap 

presentasi 

diskusi 

Penutup  Memberikan 

penghargaan (misalnya 

pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang 

relevan) kepada 

kelompok yang 

berkinerja baik 

 

 Meminta siswa untuk 

mengumpulkan 

biodiarynya. 

 

 Memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mempelajari sub 

 Kelompok yang 

berkinerja baik 

mendapatkan 

penghargaan 

 

 

 Setiap siswa 

mengumpulkan 

biodiarynya. 

10 menit  
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mencari artikel tentang 

jenis, cara dan tujuan 

imunisasi pada anak dan 

orang dewasa 

 

Pertemuan 3 (1 x 45 menit) 

Tahap 

Kegiatan 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 
Keterangan 

Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siswa 

apakah pernah melihat 

bayi atau anak-anak 

yang sedang 

diimunisasi? Mengapa 

imunisasi penting 

untuk diberikan pada 

bayi atau anak-anak? 

 Siswa 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

5 menit Orientasi 

 

 

 

 

 Mengarahkan siswa 

untuk berpikir lebih 

jauh tentang 

pentingnya imunisasi 

pada bayi dan anak-

anak? 

 Apersepsi 

 

 

 

 Memberi informasi 

kepada siswa 

bahwa,Tuhan Yang 

Maha Esa telah 

memberikan anugerah 

sistem kekebalan 

tubuh kepada kita 

sejak kita dilahirkan 

dengan ditambah 

pemberian ASI dari 

ibu. 

 Mendengarkan 

dan 

merenungkan 

informasi dari 

guru. 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 Menyampaikan garis 

besar tujuan 

pembelajaran. 

 Pemberian 

acuan 

Inti A. Mengamati 

Guru menayangkan 

slide PPT berupa 

gambar macam-

macam vaksin yang 

diberikan pada saat 

imunisasi. 

 

 Mengamati dan 

menanggapi 

tayangan slide 

PPT guru. 

75 

menit 

Kegiatan 

mengamati 
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B. Menanya 

Memacu siswa timbul 

pertanyaan 

berdasarkan tayangan 

slide tersebut. 

 

 Siswa 

diharapkan 

timbul 

pertanyaan 

seperti : 

Apa vaksin itu? 

Mengapa 

imunisasi itu 

penting bagi 

bayi dan anak-

anak? 

 Kegiatan 

menanya 

 

 

 

C. Mengumpulkan 

Data 

 Memanggil tutor yang 

telah dibekali untuk 

dijadikan ketua 

kelompok dan 

membagikannya ke 

dalam setiap 

kelompok. 

 

 Membagi siswa 

menjadi 8 kelompok 

dan setiap satu 

kelompok diketuai 

oleh satu tutor. 

 

 

 

 Membagi biodiary 

kepada setiap siswa. 

 

 Menerangkan isi 

biodiary , dan cara 

penggunaanya. 

 

 

 Meminta Tutor untuk 

mendiskusikan materi 

tentang jenis,cara dan 

tujuan imunisasi 

 

 

 Tutor 

menyiapkan diri 

untuk  memimpin 

diskusi 

kelompoknya. 

 

 

 Membentuk 8 

kelompok 

diskusi dan 

setiap tutor 

berkumpul 

dengan 

kelompok 

diskusinya. 

 

 Mengamati isi   

Biodiary 

 

 

 Mengamati 

penjelasan guru 

 

 

 Tutor 

melakukan 

kegiatan tutorial 

dengan 

memimpin 

jalannya diskusi 

dan menjelaskan 

  

 

Tahap 

pembentukan 

kelompok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

tutoring 
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 Meminta siswa untuk 

dapat menggunakan 

berbagai sumber 

dalam menjawab soal 

yang ada dalam 

biodiary tersebut 

termasuk sumber dari 

internet. 

 

 Mengamati jalannya 

diskusi dan memberi 

arahan ketika ada 

kelompok yang 

bingung dengan 

penggunaan biodiary 

nya. 

materi kepada 

anggota 

kelompoknya. 

 

 Tutor bersama-

sama dengan 

anggota 

kelompoknya  

mengisi setiap 

kolom soal yang 

ada pada materi 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mengasosiasikan 

 Memberi 

kesempatan pada 

setiap kelompok 

untuk mengadakan 

kegiatan sharing. 

 

 

 

 Meminta setiap 

kelompok untuk 

dapat 

mengemukakan 

pertanyaan di kolom 

pertanyaan. 

 

 Tutor memberi 

kesempatan 

kepada anggota 

kelompoknya 

yang kurang 

paham untuk 

bertanya. 

 

 Setiap kelompok 

mengisi kolom 

pertanyaan 

untuk 

ditanyakan pada 

saat presentasi. 

  

Tahap 

asoasiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. Mengkomunikasikan 

 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya  

 

 

 

 Satu siswa 

(selain tutor) 

wakil dari setiap 

kelompok maju 

untuk 

mempresentasik

an hasil 

diskusinya. 

 Tahap 

presentasi 

diskusi 
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 Meminta siswa 

membacakan 

pertanyaan pada 

kolom pertanyaan 

pada kolom 

pertanyaan. 

 

 Memberikan 

penguatan dan 

penjelasan yang 

benar jika terdapat 

penjelasan konsep 

yang kurang tepat 

pada saat presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview 

materi yang sudah 

dipelajari. 

 

 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa dan 

menyimpulkannya. 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan bertanya 

atau 

berpendapat. 

 

 Kelompok lain 

menjawabnya. 

 

 

 

 Mengamati 

penjelasan 

penguatan guru 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

secara ringkas 

materi yang sudah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup  Membagikan angket 

penilaian tanggapan 

siswa terhadap 

pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

 

 Menginformasikan 

rencana kegiatan 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

 Siswa 

mengumpulkan 

soal dan 

jawaban angket 

yang telah 

selesai 

dikerjakan. 

 

1 menit  
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H. Teknik Penilaian 

1. Teknik Penilaian 

a. Tes pemahaman konsep berupa uji coba soal pilihan ganda 

b. Non tes berupa angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran  

2. Bentuk Instrumen 

a. Tes tertulis (Pilihan ganda) meliputi soal pre-test dan post-test. 

b. Angket tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

Mengetahui, 

  Guru Mata Pelajaran       Penyusun 

 

 

Dra. Eko Patin Laela      Witri Anah Sari 

NIP: 196901071995122002    NIM: 4401411128 
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Kunci Jawaban Biodiary 

1. Pertemuan I 

a. Kolom Apersepsi 1  

Tubuh kita terpapar mikroba setiap hari tanpa disadari dan dirasakan oleh kita. 

Hanya beberapa yang mampu menembus kedalam jaringan intraseluler dan 

menyebabkan gejalan sakit yang dapat kita rasakan. Hal ini dapat terjadi karena 

adanya sistem pertahanan tubuh dalam diri kita. Sistem pertahanan tubuh ini 

menghalau berbagai mikroba, baik dari penghalang seperti kulit maupun dari 

dalam seperti Antibodi. 

b. Bagan konsep komponen penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbagi menjadi 

Bawaan Diperoleh 

Fisik 

 Kulit 

 Mucus 

 Silia 

 

Larutan/Kimia 

 Asam Lambung 

 Lisozim 

 Empedu 

 

Seluler 

 Makrofag 

 Sel NK 

 Sel-sel dendritik 

 

Mekanis 

 Bersin  

 Batuk 

 

Seluler 

Sel limfosit T yang 

mengalami pematangan di 

Timus, terdiri dari : 

a. Sel T Penolong 

b. Sel T Sitotoksik 

c. Sel T supresor 

Humoral 

Sel limfosit B yang 

mengalami pematangan di 

Bone Marrow, terdiri dari:  

a. Sel plasma 

b. Sel B memori 

N

o

n 

S 

P

e 

S 

I 

F 

I 

k 

Sistem Pertahanan Tubuh 

T
erd

iri atas k
o
m

p
o
n
en

 

Lampiran 3 
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c. Bagan konsep organ penyusun sistem pertahanan tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kolom antigen dan Antibodi 

1. Antibodi merupakam sejenis protein yang disekresikan oleh sel plasma (sel B 

terdiferensiasi) yang berikatan dengan antigen tertentu yang disebut juga 

immunoglobulin.  

2. Antigen merupakan makromolekul yang memicu respon kekebalan tubuh 

dengan cara berikatan ke resptor-reseptor pada sel B atau sel T. 

 

 

 

 

Terdiri atas 

Komponen Penyusun 

Sistem Pertahanan TUbuh 

Sumsum 

tulang 

Adenoid. 

Tonsil 

Nodus 

limfe 

Limpa 

Limfosit. 

menghasilkan 

Sel T Sel 

B 

Mengalami 

pematangan di 

Bercak 

Peyer 

Apendiks 

Pembuluh limfatik 

Terdiri dari jenis 

Timus Sumsum 

tulang 
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2. Pertemuan II 
a. Kolom Apersepsi 2 

Seseorang mengalami sakit cacar sekali seumur hidup karena di dalam tubuhnya 

sudah terbentuk kekebalan tubuh/ antibodi yang melawan virus cacar dari 

serangan yang pertama yaitu dengan adanya sel B memori. 

 

 

 

 

 

 

Kelas Antibodi 

Mendorong netralisasi dan penaut-silangan 

antigen, amat efektif dalam aktivasi sistem 

komplemen. 

Mendorong opsonisasi, netralisasi, dan penaut-

silangan antigen; kurang efektif dalam aktivasi 

sistem komplemen daripada IgM. Satu-

satunya kelas Ig yang menyeberangi plasenta, 

sehingga memberi kekebalan pasif pada fetus. 

Memberi pertahanan terlokalisasi membrane 

mukus melalui melalui penaut silang dan 

netralisasi antigen. Keberadaan dalam ASI 

memberikan kekebalan pasif pada bayi 

menyusui. 

Memicu pelepasan dari sel tiang dan basofil 

dari histaminy yang menyebabkan alergi.  

Bekerja sebagai reseptor antigen di dalam 

proliferasi dan diferensiasi sel B yang 

dirangsang oleh antigen (seleksi klonal).  

a. IgM   

 

 

 

b. IgG 

 

 

 

 

c. IgA 

 

 

 

 

 

d. IgE 

 

e. IgD 

Peranan 
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b. Bagan konsep Mekanisme Petahanan Tubuh Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kolom respon spesifik 

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa setiap reseptor antibodi 

memiliki kespesifikan tertentu terhadap bentuk epitop antigen yang dilawannya. 

Sehingga menimbulkan respon yang berbeda-beda antara limfosit B yang satu 

dengan yang lainnya dalam melawan antigen. Begitu pula dengan permukaan 

pada setiap antigen memiliki 1 jenis atau lebih dari 1 jenis epitop yang memiliki 

kecocokan dengan reseptor antibodi yang melawannya. Dalam mekanisme 

respon spesifiknya, reseptor antibodi akan berikatan dengan bagian antigen yang 

spesifk (epitop) yang memiliki kecocokan. 

 

mikrob

a 
Pertahanan 

penghalang 

Pertahanan sel-

sel internal. 

Makrofa

g 
Sel 

Natural 

Protein 

Antimikrob

Eusinofi

l 

Respon Spesifik 
Imunitas 

seluler 

Imunitas 

humoral 

Sel T 

sitotoksik 

Sel T 

helper 

Sel B 

efektor 

Sel B 

Memory 

A

n

t

Anti

bodi 

Sel yang 

terinfeksi 

= menyerang 

= terdiri dari 

= mengaktifkan 

= melepas 

Neutrof

il 
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menyebabkan 

d. Bagan konsep respon nonspesifik dalam mekanisme peradangan 

 
Dalam mencerna patogen sel fagositik tanpa harus melihat kecocokan (kespesifikan)  

patogen yang akan ditelannya. Sehingga respon ini disebut pula respon nonspesifik 

dalam melawan mikroba asing yang masuk ke dalam tubuh. 

e. Kolom pertahanan aktif-pasif 

Ilustrasi gambar diatas menjelaskan bahwa seorang bayi terlindung dari berbagai 

mikroba patogen yang dapat menyebabkan sakit karena adanya antibodi yang 

didapatkan dari ASI ibu. Terbentuknya antibodi dalam bayi ini disebut sebagai 

pertahanan pasif. Karena si bayi dalam tubuhnya tidak membentuk antibodi 

sendiri, melainkan karena mendapat tranferan dari sang ibu berupa IgA yang 

terdapat dalam kolostrumASI. IgA ini memberi perlindungan tambahan melawan 

infeksi sewaktu sistem kekebalan bayi berkembang. 

3. Pertemuan III 

a. Kolom apersepsi 

Penting, karena imunisasi membantu merangsang perkembangan kekebalan aktif 

melalui pengenalan antigen dari mikroba yang sudah dilemahkan (vaksin). 

Melalui imunisasi, tubuh anak akan lebih kebal terhadap patogen yang dapat 

menyebabkan sakit. Imunisasi diberikan bukan dengan tanpa adanya tujuan. 

Tujuan diberikannya imunisasi yaitu memberi kekebalan tambahan pada anak 

mencerna 

merangsang 

menarik 

masuk 

Benda tajam melukai 
jaringan 

Makrofag 
teraktivasi 

Sel tiang melepas 

molekul pensinyal 

(histamine) 

Kapiler melebar 

dan  permeabel 

Cairan mengandung 

protein antimikroba 

Molekul pensinyal sel fagositik Patogen 

Jaringan Sembuh 



99 
 

 
 

dengan merangsang kekebalan aktifnya agar mampu melawan patogen yang 

dapat menyebabkan penyakit yang serius pada anak. 

b. Kolom imunisasi 1 

Jenis imunisasi   :Polio 

  Cara yang dilakukan :Diberikan dengan cara meneteskan vaksin polio  

sebanyak dua tetes langsung kedalam mulut anak atau 

dengan menggunakan sendok yang dicampur dengan 

gula manis  

Tujuan  :Imunisasi polio digunakan untuk untuk menimbulkan 

kekebalan aktif terhadap penyakit polimielitis. 

c. Kolom imunisasi 2 

Jenis imunisasi  :DPT 

Cara yang dilakukan :Vaksin DPT terdapat dalam bentuk suntikan, yang 

disuntikkan pada otot lengan atau paha. 

Tujuan   :imunisasi DPT diberikan untuk melindungi terhadap 

difteri, pertusis dan tetanus. 

d. Kolom imunisasi 3 

Jenis imunisasi  :BCG 

Cara yang dilakukan :dengan menyuntikan vaksin BCG di lokasi 

penyuntikan Lengan kanan atas, sesuai anjuran WHO. 

Meski ada juga petugas medis yang melakukan penyuntikan 

di paha. 

Tujuan :untuk membentuk pertahanan tubuh terhadap penyakit   

TB. 
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e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kolom Alergi 

Alergi terjadi ketika sel plasma menyekresikan antibodi igE yang spesifik 

terhadap antigen di permukaan serbuk polen. Beberapa dari antibodi ini melekat 

dengan bagian dasarnya ke sel tiang dalam jaringan ikat. Ketika serbuk polen 

kembali memasuki tubuh, serbuk polen tersebut melekat ke situs pengikatan 

antigen igE dipermukaan sel tiang. Interaksi yang besar antara serbuk polen dan 

IgE menaut silangkan antar molekul IgE sehingga merangsang sel tiang 

menyekresikan histamin dan agen-agen peradangan yang lain dari granula 

(vesikel), suatu proses yang disebut degranulasi. Histamin menyebabkan 

pelebaran dan permeabilitas pembuluh darah. Perubahan-perubahan vaskular 

semacam itu memuculkan gejala alergi yang khas seperti: bersin-bersin, hidung 

berair, mata berair, dan kontraksi otot polos yang dapat menyebabkan kesulitan 

bernapas.  

 

 

 

Makrofag 

Menelan 

Respon 

nonspesifik 
Masuk 

Mikroba yang 

dilemahkan 

Jaringan Tubuh 
Makrofag 

teraktivasi 

Mikroba 

Respon spesifik 

Sel T 

Sel T sitotoksik 
Sel T helper 

Antigen 

Sel B 

Mengaktifkan 

Sel B efektor Sel B memori 

Melepas Antibodi 

A

nt

ig

Antib

odi 

Merespon 

Membentuk kekebalan berupa 

respon kekebalan sekunder 
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g. Kolom autoimunitas 

Contoh penyakit autoimunitas lain yaitu misalnya skeloris multiple yeitu 

penyakit autoimun yang terjadi dengan adanya gangguan saraf yang kronis yang 

disebabkan sel-sel T sistem saraf pusat sehingga menyebabkan penghancuran 

selubung myelin yang mengelilingi bagian-bagian dari banyak neuron. Siswa 

dapat memberi contoh autoimunitas. 

h. Kolom glosarium 

1) Antibodi: sejenis protein yang disekresikan oleh sel plasma (sel B 

terdiferensiasi) yang berikatan dengan antigen tertentu. 

2) Antigen: makromolekul yang memicu respons kekebalan tubuh dengan cara 

berikatan ke reseptor-reseptor pada sel B atau sel T 

3) Apendiks: penjuluran kecil mirip jari pada sekum vertebrata; mengandung 

massa sel darah putih yang turut berperan dalam kekebalan tubuh. 

4) Histamin: zat yang dilepaskan oleh sel-sel tiang; menyebabkan pembuluh 

darah melebar dan menjadi lebih permeabel dalam respon peradangan dan 

alergi. 

5) Imunisasi: proses pembangkitan kondisi kekebalan melalui cara-cara buatan. 

6) Imunitas aktif: imunitas jangka panjang yang timbul akibat kerja sel B dan 

sel T serta sel-sel memori B dan T yang spesifik terhadap suatu patogen. 

7) Imunitas yang diperoleh: pertahanan spesifik pada vertebrata yang 

diperantarai oleh limfosit B (sel B) dan limfosit T (sel T). 

8) Imunodefisiensi: kelainan berupa hilangnya atau berkurangnya kemampuan 

sistem kekebalan yang melindungi dari patogen. 

9) Immunoglobulin (Ig): kelas protein yang berfungsi sebagai antibodi.  

10) Kekebalan bawaan: bentuk pertahanan yang umum dijumpai pada semua 

hewan, akan menjadi aktif begitu terpapar oleh patogen meskipun patogen itu 

pernah dihadapi sebelumnya atau tidak. 

11) Kekebalan pasif: kekebalan jangka pendek berkat transfer antibodi, seperti 

yang terjadi pada transfer antibodi ibu ke janin atau bayi yang menyusui. 

12) Limfe: cairan yang tak berwarna dan berasal dari cairan interstial, terdapat 

dalam sistem limfatik vertebrata. 

13) Limfosit: sejenis sel darah putih yang memerantai kekebalan yang diperoleh. 

14) Makrofag: sel fagositik yang terdapat pada banyak jaringan dan berfungsi 

dalam kekebalan bawaan dengan cara menghancurkan mikroba. 

15) Nodus limfe: organ yang terletak disepanjang pembuluh limfe. 

16) Penyakit autoimun: kelainan imunologis berupa sistem kekebalan tubuh yang 

menyerang diri sendiri. 
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17) Respon selular: respon yang diperantarai sel yang merupakan cabang 

kekebalan yang melibatkan aktivasi sel T sitotoksik, yang bertahan melawan 

sel-sel terinfeksi. 

18) Respon humoral: cabang kekebalan yang diperoleh, melibatkan aktivasi sel B 

dan menyebabkan pembentukan antibodi. 

19) Respon kekebalan primer: respon kekebalan yang diperoleh pertama kali 

terhadap suatu antigen. 

20) Respon kekebalan sekunder: respon kekebalan yang diperoleh, dipicu pada 

pemajanan kedua atau berikutnya terhadap suatu antigen tertentu. 

21) Respon peradangan: pertahanan kekebalan bawaan yang dipicu oleh cedera 

fisik atau infeksi jaringan yang melibatkan pelepasan zat-zat yang 

menyebabkan pembengkakan, meningkatkan infiltrasi sel darah putih, dan 

membantu perbaikan jaringan serta penghancuran patogen yang menyerang. 

22) Sel B: limfosit yang menyelesaikan perkembangan pada sumsum tulang, dan 

menjadi sel efektor bagi respon kekebalan humoral. 

23) Sel dendritik: sel penyaji antigen, terutama terletak pada jaringan limfe dan 

kulit, sangat efisien dalam menyajikan antigen kepada sel T penolong 

sehingga menginisiasi respon kekebalan primer. 

24) Sel efketor; sejenis limfosit yang yang telah mengalami seleksi klonal dan 

mampu memerantarai respon kekebalan yang diperoleh. 

25) Sel memori: salah satu klona limfosit yang berumur panjang terbentuk 

selama respon kekebalan primeryang tetap ada dalam organ limfoid sampai 

diaktivasi oleh pemaparan terhadap antigen yang sama yang memicu 

pembentukan sel tersebut. 

26) Sel pembunuh alamiah (NK cell): sejenis sel darah putih yang dapat 

membunuh sel tumor dan sel yang terinfeksi oleh virus sebagai bagian dari 

kekebalan bawaan. 

27) Sel plasma: sel efektor penyekresi antibodi dalam kekebalan humoral. 

28) Sel T: kelas limfosit yang mengalami pematangan pada timus dan mencakup 

sel-sel efektor bagi respon kekebalan yang diperantarai sel maupun sel-sel 

penolong yang diperlukan oleh kedua cabang kekebalan adaptif. 

29) Sel T penolong: tipe sel T yang jika diaktivasi menyekresikan sitokin yang 

mendorong respon sel B dan sel T sitotoksik terhadap antigen. 

30) Sel T sitotoksik: sejenis limfosit yang jika teraktivasi membunuh sel-sel yang 

terinfeksi beserta sel-sel kanker tertentu dan hasil cangkokan. 
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31) Sel tiang: sel tubuh vertebrata yang menghasilkan histamine dan molekul-

molekul lain yang memicu peradangan sebagai respon terhadap infeksi dan 

dalam reaksi alergi. 

32) Sistem pertahanan tubuh: sistem pertahanan yang melawan agen-agen 

penyebab infeksi. 

33) Sitokin: anggota kelompok protein yang disekresikan oleh sejumlah tipe sel, 

termasuk makrofag dan sel T penolong, yang meregulasi fungsi limfosit dan 

sel-sel lain dari sistem kekebalan tubuh. 

34) Timus: organ kecil di rongga dada vertebrata tempat sel T menyelesaikan 

proses pematangan. 

35) Vaksin: varian atau derivatif yang tidak berbahaya dari suatu patogen yang 

merangsang sistem kekebalan inang untuk membangun pertahanan melawan 

patogen tersebut. 
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Lembar Peniliaian Biodiary 

No Nama Kolom Deskripsi Skor 

1 

 

Apersepsi Jawaban lengkap dan menggambarkan pemahaman awal. 4 

Jawaban lengkap tetapi kurang menggambarkan pemahaman awal. 3 

Jawaban kurang lengkap (sedikit sesuai dengan kunci jawaban) 2 

Jawaban tidak lengkap 1 

2 

 
Bagan konsep  

Bagan konsep sistematis dan konten lengkap 4 

Bagan konsep sistematis konten kurang lengkap 3 

Bagan konsep kurang sistematis dan konten lengkap 2 

Bagan konsep tidak sitematis 1 

3 
Antigen -

antibodi 

Jawaban lengkap dan sesuai kunci jawaban 4 

Salah satu pertanyaan tidak di jawab 3 

Kolom peran antibodi tidak di jawab 2 

Semua pertanyaan dijawab tetapi kolom peran antibodi tidak lengkap 1 

4 

respon spesifik, 

pertahanan 

aktif-

pasif,alergi, 

gangguan dan 

autoimunitas. 

Jawaban lengkap sesuai dengan kunci jawaban 4 

Jawaban kurang lengkap sebagian besar sesuai dengan kunci jawaban 3 

Jawaban kurang lengkap dan sebagian kecil sesuai dengan kunci jawaban  2 

Jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban 

1 

5 
Imunisasi 1, 2, 

3. 

Kolom jawaban diisi lengkap dan sesuai dengan kunci jawaban 4 

1 kolom jawaban tidak diisi dan jawaban sesuai dengan kunci jawaban 3 

2 kolom jawaban tidak diisi dan jawaban sesuai dengan kunci jawaban. 2 

2 kolom jawaban tidak diisi dan jawaban tidak sesuai kunci. 1 

6 Glosarium 

Terdapat ≥20 istilah biologi beserta  pengertian sesuai dengan kunci 

jawaban 

4 

Terdapat ≥15 istilah biologi beserta  pengertian sesuai dengan kunci 

jawaban 

3 

Terdapat ≥10 istilah biologi beserta  pengertian sesuai dengan kunci 

jawaban 

2 

Terdapat <10 istilah biologi beserta  pengertian sesuai dengan kunci 

jawaban 

1 

7 Refleksi 

Isi menjelaskan progress atau kesulitan belajar siswa serta terdapat 

pertanyaan. 

4 

Isi menjelaskan progress atau kesulitan belajar siswa dan tidak terdapat 

pertanyaan. 

3 

Isi refleksi tidak menjelaskan progress atau kesulitan namun terdapat 

pertanyaan 

2 

Tidak terdapat refleksi tetapi terdapat pertanyaan 1 

Lampiran 4 
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Surat Permohonan Validasi Biodiary 

 

Lampiran  5 
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM 

MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA KELAS PEMBANDING 

 

Satuan Pendidikan : SMA  N 3 Slawi 

Kelas : XI MS 

 

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  6 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Penilaian 

Sumber 

Belajar 

10.  Struktur dan fungsi sel-sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. 

3.14. 

 

Mengaplikasikan 

pemahaman tentang 

prinsip-prinsip sistem 

immun untuk 

meningkatkan kualitas 

hidup manusia dengan 

kekebalan yang 

dimilikinya melalui 

program immunisasi 

sehingga dapat terjaga 

proses fisiologi di dalam 

tubuh. 

 

 

Struktur dan 

fungsi sel pada 

sistem pertahanan 

tubuh  

 Antigen dan 

antibodi. 

 Mekanisme 

pertahanan 

tubuh. 

 Peradangan, 

alergi, 

pencegahan dan 

npenyembuhan 

penyakit. 

 Immunisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan 

komponen dan 

fungsi sistem 

pertahanan tubuh. 

2. Mengidentifikasi 

sel-sel penyusun 

sistem pertahanan 

tubuh beserta 

fungsinya. 

3. Menjelaskan 

istilah antigen 

dan antibodi 

terkait dengan 

sistem pertahanan 

tubuh. 

4. Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

antibodi dan 

peranannya. 

5. Mengidentifikasi 

macam-macam 

pertahanan tubuh 

pada manusia 

I. Menganalisis 

perbedaan 

respon 

kekebalan 

 

Mengamati 

 Mengamati tayangan video 

polusi udara yang ada 

disekitar kita yang dapat 

membahayakan kesehatan 

tubuh. 

 Mengamati tayangan video 

mekanisme terjadinya 

penyakit cacar pada 

manusia. 

 Mengamati tayangan slide 

PPT berupa gambar 

macam-macam vaksin 

yang diberikan pada saat 

imunisasi. 

 

Menanya 

 Bagaimana tubuh dapat 

melawan berbagai sumber 

penyakit? 

 Bagian apa yang spesifik 

melawan bahaya tersebut? 

 Bagaimana kekebalan 

tubuh pada seseorang yang 

terkena penyakit AIDS? 

 

6 X 45 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Mengisi 

LDS 

(Lembar 

Diskusi 

Siswa) 

 

Tes 

Tertulis 

dalam 

bentuk 

pilihan 

ganda  

menilai 

kemampuan 

pemahaman 

istilah-istilah 

baru dalam 

sistem 

kekebalan. 

Diberikan 

pada saat 

Post-test dan 

Ulangan 

Harian 

 

 

 

 Buku siswa 

 Buku 

referensi 

berbagai 

sumber 

 D.A. 

Pratiwi, 

2006, 

Biologi 

Untuk SMA 

Kelas XI, 

Erlangga, 

Jakarta  

 Biologi 2, 

Diah 

Aryulina 

dkk, ESIS 

 Gambar/cha

rta 

mekanisme 

sistem 

immune 

 Film/Video 

yang 

berhubunga

n dengan 

sistem 

immun 
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primer dan 

sekunder. 

7. Menjelaskan 

sistem pertahanan 

tubuh manusia 

meliputi respon 

nonspesifik dan 

respon spesifik. 

8. Menjelaskan 

fungsi antigen 

binding site 

9. Menjelaskan 

mekanisme 

imunitas seluler 

dan imunitas 

humoral. 

10. Mengidentifikasi 

terjadinya 

pertahanan tubuh 

secara aktif dan 

pasif. 

11. Menjelaskan 

tentang kelainan-

kelainan yang 

terjadi pada 

sistem 

pertahanan tubuh 

seperti alergi, 

peradangan, 

serta pencegahan 

dan 

penyembuhanny

a. 

12. Menjelaskan 

mekanisme 

 Mengapa imunisasi 

penting untuk bayi dan 

anak-anak? 

 

Mengumpulkan Data 

(Eksperimen/Eksplorasi) 

 Menemukan penerapan 

istilah antigen dan antibodi 

pada artikel tentang 

penularan virus influenza 

pada diri seseorang 

melalui metode diskusi . 

 Mendiskusikan gambar 

tentang struktur sel atau 

jaringan tubuh yang 

berkaitan dengan sistem 

kekebalan tubuh. 

 Mengkaji literatur untuk 

menemukan fungsi antigen 

dan antibodi bagi 

pertahanan tubuh secara 

berkelompok. 

 Mendiskusikan kajian 

literature dan mengamati 

gambar mekanisme sistem 

pertahanan tubuh untuk 

memahami mekanisme 

sistem pertahanan tubuh 

pada manusia.  

 Bersama-sama 

mengumpulkan informasi 

tentang kelainan-kelainan 

yang berhubungan dengan 

sistem immune dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LDS 

 Internet 
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terjadinya alergi 

dan peradangan. 

13. Menjelaskan 

kelainan atau 

penyakit-

penyakit lain 

yang 

berhubungan 

dengan 

pertahanan 

tubuh. 

14. Mengidentifikasi 

jenis, cara dan 

tujuan 

dilakukannnya 

imunisasi pada 

anak-anak atau 

orang dewasa. 

15. Menjelaskan 

tentang 

mekanisme 

terbentuknya 

sistem 

pertahanan tubuh 

kaitannya 

dengan 

imunisasi. 

 

berbagai sumber (alergi, 

peradangan, autoimmun, 

immunisasi, dan 

vaksinasi), 

 Mendiskusikan kajian 

literature, untuk 

memahami mekanisme 

peradangan, alergi, 

pencegahan dan 

penyembuhannya.  

 

Mengasosiasikan 

 Manganalisis bahwa 

terjadinya kekebalan 

tubuh dapat terjadi secara 

pasif dan aktif, 

 Menganalisis bahwa 

terjadinya kekebalan 

karena bekerjanya 

jaringan tubuh yang 

berguna dalam melawan 

benda asing yang masuk 

ke dalam tubuh. 

 Menyimpulkan bahwa 

kekebalan tubuh dapat 

terganggu oleh berbagai 

sebab. 

 

Mengkomunikasikan 

 Menjelaskan secara lisan 

tentang istilah-istilah baru 

berkaitan dengan sistem 

kekebalan. 

 Menjelaskan secara lisan 
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tentang mekanisme 

terbentuknya sistem 

kekebalan dalam tubuh. 

 Menjelaskan bahwa sistem 

kekebalan dapat terganggu 

akibat berbagai sebab. 

 Menjelaskan tentang 

imunisasi dan vaksinasi 



113 
 

 
 

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS 

PEMBANDING 

  Satuan Pendidikan : SMA N 3 Slawi 

 Mata Pelajaran   : Biologi 

 Kelas / Semester  : XI / Semester II 

 Materi Pokok  : Struktur dan fungsi sel-sel penyusun 

jaringan dalam   sistem pertahanan tubuh 

 Jumlah Pertemuan  : 3 Kali Pertemuan 

 Alokasi Waktu  : 6 x 45 menit  

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktifdan menunjukan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 

efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

3.14. Mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem immun untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya 

melalui program immunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam 

tubuh. 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Lampiran 7 
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1. Menjelaskan komponen dan fungsi sistem pertahanan tubuh. 

2. Mengidentifikasi sel-sel penyusun sistem pertahanan tubuh beserta fungsinya. 

3. Menjelaskan istilah antigen dan antibodi terkait dengan sistem pertahanan tubuh. 

4. Mengidentifikasi jenis-jenis antibodi dan peranannya. 

5. Mengidentifikasi macam-macam pertahanan tubuh pada manusia 

6. Menganalisis perbedaan respon kekebalan primer dan sekunder. 

7. Menjelaskan sistem pertahanan tubuh manusia meliputi respon nonspesifik dan 

respon spesifik. 

8. Menjelaskan fungsi antigen binding site 

9. Menjelaskan mekanisme imunitas seluler dan imunitas humoral. 

10. Mengidentifikasi terjadinya pertahanan tubuh secara aktif dan pasif. 

11. Menjelaskan tentang kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pertahanan 

tubuh seperti alergi, peradangan, serta pencegahan dan penyembuhannya. 

12. Menjelaskan mekanisme terjadinya alergi dan peradangan. 

13. Menjelaskan kelainan atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan 

pertahanan tubuh. 

14. Mengidentifikasi jenis, cara dan tujuan dilakukannnya imunisasi pada anak-anak 

atau orang dewasa. 

15. Menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya sistem pertahanan tubuh kaitannya 

dengan imunisasi.  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa mampu menjelaskan struktur sel dan jaringan yang merupakan komponen 

penyusun sistem pertahanan tubuh melalui diskusi tutor sebaya pada kolom 

bagan konsep struktur sel dan jaringan sistem pertahanan tubuh dengan benar. 

2. Siswa mampu mengidentifikasi 7 sel-sel penyusun sistem pertahanan tubuh 

berserta fungsinya melalui kegiatan diskusi materi sistem pertahanan tubuh yang 

dipandu tutor. 
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3. Siswa mampu menjelaskan istilah antigen dan antibody berdasarkan hasil diskusi 

artikel tentang penyakit influenza yang dipandu oleh tutor dengan benar. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi 5 jenis antibodi dan peranannya melalui 

pengisian tabel macam antibodi pada Biodiary yang didiskusikan dengan tutor. 

5. Siswa mampu mengidentifikasi 2 jenis pertahanan tubuh manusia melalui 

pengisian bagan konsep macam-macam pertahanan tubuh berdasarkan diskusi 

yang dibimbing oleh tutor. 

6. Siswa mampu menganalisis dengan tepat perbedaan respon kekebalan primer dan 

sekunder berdasarkan diskusi bagan konsep respon primer dan sekunder. 

7. Siswa mampu menjelaskan 2 respon imunitas melalui pengisian bagan konsep 

respon imun spesifik dan nonspesifik dalam kegiatan diskusi materi sistem 

pertahanan tubuh yang dibimbing oleh tutor.. 

8. Siswa mampu menjelaskan dengan benar fungsi antigen binding site berdasarkan 

diskusi tentang mekanisme pengikatan antigen-antibodi yang dipandu oleh tutor . 

9. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis mekanismme imunitas seluler dan 

humoral melalui diskusi pembuatan peta pikiran pada Biodiary yang dipandu 

oleh tutor. 

10. Siswa mampu mengidentifikasi dengan tepat terjadinya pertahanan tubuh secara 

aktif dan pasif melalui diskusi ilustrasi gambar pada kolom imunitas aktif pasif 

yang dipandu tutor. 

11. Siswa mampu menjelaskan dengan benar kelainan-kelainan yang terjadi pada 

sistem pertahanan tubuh seperti alergi, peradangan, serta pencegahan dan 

penyembuhannya melalui kegiatan diskusi artikel kelainan sistem pertahanan 

tubuh yang dipandu tutor. 

12. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis mekanisme terjadinya alergi dan 

peradangan melalui diskusi gambar dan bagan konsep yang dipandu oleh tutor. 

13. Siswa mampu menjelaskan 3 kelainan atau penyakit-penyakit lain yang 

berhubungan dengan pertahanan tubuh melalui kegiatan diskusi dengan tutor 

berdasarkan artikel yang didapat dari berbagai sumber. 
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14. Siswa mampu mengidentifikasi dengan tepat jenis, cara dan tujuan 

dilakukannnya imunisasi pada anak-anak atau orang dewasa melalui kegiatan 

diskusi artikel imunisasi yang dipandu oleh tutor. 

15. Siswa mampu menjelaskan secara sistematis tentang mekanisme terbentuknya 

sistem pertahanan tubuh kaitannya dengan imunisasi melalui kegiatan diskusi 

materi imunisasi yang dipandu tutor. 

 

D. Materi Ajar 

Sistem Pertahanan Tubuh 

Sistem pertahanan tubuh terdiri dari sistem pertahanan bawaan dan sistem pertahanan 

adaptif. 

1) Sistem Pertahanan Bawaan 

Sistem pertahanan bawaan merupakan bagian dari tubuh kita. Penghalang yang 

melindungi tubuh, sel, dan senyawa kimia yang berfungsi sebagai pertahanan pertama telah 

ada sejak kita dilahirkan. 

(a) Perlindungan Permukaan 

Kulit dan membrane mukosa merupakan lapis pertama pertahanan tubuh. Selama kulit 

tidak rusak, epithelium yang berlapis keratin ini sulit ditembus oleh mikroba. Keratin yang 

melapisi kulit tahan terhadap asam dan basa lemah serta racun dan enzim bakteri.Apabila 

mikroba dapat masuk maka membrane  mukosa akan menjerat mikroba tersebut.  

Perlindungan yang dihasilkan olih kulit dan membrane mukosa adalah sebagai berikut :  

(1) Hasil sekresi kulit cenderung bersifat asam (pH 3-5) dan minyak sebum pada kulit dapat 

mengahambat pertumbuhan bakteri. 

(2) Mukosa lambung mengandung larutan HCl dan enzim pencerna protein dapat 

membunuh mikroorganisme. 

(3) Ludah dan air mata mengandung lisozim yang dapat menghanxurkan bakteri. 

(4) Lendir yang lengket akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke saluran 

pencernaan dan saluran pernapasan. 

(b) Kekebalan dalam Tubuh 
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Jika mikroba dapat menembus perlindungan pertama, maka perlindungan dalam tubuh 

yang melawannya yang bersifat nonspesifik. Nonspesifik artinya penghalang tersebut 

melawan semua pathogen tanpa membeda-bedakan. Perlindungan ini mencakup antara lain 

fagosit, sel natural killer (sel NK), dan protein mikroba. 

(1) Fagosit 

Sel yang termasuk fagosit (sel pemakan) misalnya makrofag, neutrofil, dan eusinofil. 

Makrofag berasal dari monosit yang merupakan bagian dari Leukosit. Monosit, neutrofil dan 

eusinofil yang dihasilkan di sumsum merah bersifat fagositik dan masuk ke jaringan yang 

terinfeksi.Eusinofil merupakan fagosit yang lemah, tetapi berperan penting dalam pertahanan 

tubuh melawan cacing parasit. 

Mekanisme Fagositosis 

sel yang dirusak oleh mikroba akan menghasilkan sinyal kimiawi yang berfungsi 

“memanggil” neutrofil. Neutrofil mendatangi sel-sel rusak ini dan masuk ke jaringan yang 

terinfeksi. Dengan cara, neutrofil akan menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Satu 

neutrofil mampu memfagosit 5-20 bakteri. 

Saat neutrofil melakukan tugasnya melawan benda asing, monosit akan menyusul 

mendatangi daerah luka. Monosit dihasilkan oleh sumsum merah dan akan masuk ke dalam 

peredaran darah. Monosit merupakan sel yang belum masak dan kurang bersifat fagosit. 

Dalam waktu 12 jam setelah monosit meninggalkan darah dan mausk ke jaringan, monosit 

akan membesar dan menghasilkan banyak lisosom. Lisosom akan berkembang menjadi 

makrofag. Makrofag akan mengganti fungsi neutrofil dalam pertempuran melawan benda 

asing. Makrofag mampu memfagosit 100 bakteri dengan cara menempel ke bakteri dengan 

kaki pseudopodiumnya kemudian merusaknya.  

(3) Sel Natural Killer (Sel NK) 

Sel NK berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel NK merupakan sel pertahan 

yang mampu melisis dan membunuh sel-sel kanker serta sel tubuh yang terinfeksi virus 

sebelum diaktifkannya sistem pertahanan adaptif. Sel NK tidak bersifat fagosit. Sel-sel ini 

membunuh dengan cara menyerang membrane sel target dan melepaskan senyawa kimia 

yang disebut perforin. 
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(4) Protein Antimikroba 

Protein antimikroba meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan 

mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk 

bereproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplemen. 

Interferon merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus 

untuk melindungi bagian sel lain disekitarnya. Interferon mampu menghambat perbanyak sel-

sel yang terinfeksi, namun dapat meningkatkan diferensiasi sel-sel. 

Protein komplemen adalah sekelompok plasma protein yang bersirkulasi di darah dalam 

keadaan tidak aktif. Protein komplemen dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan 

antibodi atau jika protein komplemen bertemu dengan molekul poliskarida di permukaan 

tubuh mikroorganisme. 

2) Sistem Pertahanan Adaptif 

Sistem pertahanan adaptif diaktifkan oleh sistem pertahanan bawaan. Kekebalan adaptif 

mampu mengenali dan mengingat pathogen spesifik sehingga dapat bersiap bila infeksi 

pathogen yang sama terjadi dikemudian hari. Contoh sistem pertahan adaptif yaitu limfosit. 

Limfosit 

Limfosit berkembang menjadi 2 jenis sel, yaitu sel T dan sel B. Sel T bekerja melawan 

antigen sel eukariot, misalnya jamur atau sel manusia hasil transplantasi. Sel T juga dapat 

menghancurkan sel tubuh yangterinfeksi virus atau pathogen lainnya dan dapat membunuh 

sel kanker. Sel B bekerja melawan antigen berupa bakteri dan racun bakteri yang masuk ke 

dalam tubuh. 

Limfosittelah matang sebelum bertemu dengan antigen ayang akan dilawannya. Artinya 

bukan antigen, melainkan gen kitalah yang menentukan benda asing yang akan di lawan oleh 

limfosit. Antigen hanya akan menentukan jenis sel B atau T yang akan melawan benda asing 

tersebut. 

Jika ada protein asing (antigen) masuk ke dalam tubuh, sel B yang telah terspesialisasi 

akan menghasilkan protein yang disebut antibodi.  

Antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel limfosit B. Antibodi 

disebut juga immunoglobulin (Ig) karena memiliki potein darah gamma globuli. Antibodi 

dihasilkan oleh individu bila ada rangsangan antigen. Terdapat 3 jenis antigen, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Heteroantigen, merupakan antigen yang berasal dari spesies lain. 

2. Isoantigen, merupakan antigen dari spesies sama tetapi struktur genetiknya berbeda. 

Misalnya pada ibu hamil yang akan terbentuk antibodi akibat antigen darah anak masuk 

ke dalam sirkulasi darah ibu. 

3. Autoantigen, merupakan antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan 

pembentukan antibody tubuh juga. Misalnya antibody pada hemolitik anemia autoimun. 

Antibodi tidak dapat langsusng menghancurkan antigen. Antibodi hanya akan 

menonaktifkan antigen dan menandainya agar dihancurkan oleh fagosit. Setiap antibody 

dibentuk khusus untuk tiap antigen yang umumnya berupa kuman penyakit. Antibodi yang 

dapat menggumpalkan antigen disebut presipitin, antibodi yang dapat menguraikan antigen 

disebut lisin, dan antibody yang dapat menawarkan racun disebut antitoksin. 

Keadaan sistem pertahanan tubuh yang sangat peka terhadap antigen tertentu disebut 

alergi. Penyebab alergi ini yaitu antara lain bulu binatang, serbuk sari dan debu. Antibodi 

yang terlibat dalam reaksi alergi adalah dari kelas IgE (immunoglobulin E). Jika ada zat 

penyebab alergi masuk ke dalam tubuh, maka IgE akan merangsang makrofag untuk 

melepaskan histamine dan penyebab peradangan lain. 

5. Macam-macam Sistem Pertahanan Tubuh 

Dilihat dari segi ingatan imunologis, kekebalan dibagi atas kekebalan aktif dan pasif. 

Kekebalan aktif dapat “mengingat” pathogen tertentu yang pernah masuk ke dalam tubuh. 

Ingatan kekebalan pasif lebih bersifat jangka pendek.  

(a) Kekebalan aktif  

Kekebalan aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibody untuk menahan molekul asing 

(antigen).  Kekebalan yang didapat setelah seseorang mengalami sakit disebut kekebalan 

aktif yang alami. Mekanismenya, kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh telah 

merangsang tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bila penyakit yang sama 

menyerang kembali, tubuh telah memiliki antibodi sehingga tubuh menjadi kebal dan tidak 

terserang penyakit. 

Kekebalan aktif dapat juga terbentuk secara buatan, yaitu dengan vaksinasi. Vaksin 

dapat berupa racun bakteri, mikroorganisme yang telah dilemahkan, atau mikroorganisme 

mati. Dengan pemberian vaksin, tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi sehingga bila 

penyakit sesungguhnya menyerang, tubuh telah memiliki antibodi untuk melawannya. 
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Misalnya, vaksin polio diberikan anak agar tersebut kebal terhadap virus polio karena telah 

memiliki antibodi. 

(b) Kekebalan Pasif  

Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu 

individu ke individu lainnya. Hal ini dapat terjadi secara alami pada bayi dalam kandungan. 

Antibodi wanita hamil akan masuk ke tubuh bayi lewat plasenta. Antibodi-antibodi tertentu 

juga dapat masuk ke tubuh bayi lewat air susu ibu pertama (kolostrun) yang diminumkan ke 

bayi.Kekebalan pasif juga dapat terjadi secara buatan dengan menyuntikkan antibodi dari 

manusia atau hewan yang telah kebal terhadap suatu penyakit, misalnya rabies atau penyakit 

anjing gila.   

(1) Kelainan-kelainan yang Berhubungan dengan Sistem Pertahanan Tubuh 

Masalah yang timbul pada sistem kekebalan dapat terjadi karena defisiensi kekebalan 

(misalnya pada AIDS) dan autoimunitas. 

(2) Pada tahun 1981, para ahli kesehatan di Amerika Serikat menemukan penyakit 

kerusakan sistem kekebalan atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Virus 

penyebab penyakit ini yaitu HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV menginfeksi 

sel T limfosit yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Sel T yang terinfeksi dapat 

membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama 

bertahun-tahun sebagai provirus yang berbaur dalam genom sel yang diinfeksi. Provirus 

ini selalu menyerang sistem kekebalan. Biasanya, penderita AIDS akan meninggalkan 

jika terjadi komplikasi berbagai infeksi dalam tubuhnya akibat tidak berfungsinya sistem 

kekebalan. 

(3) Autoimunitas adalah suatu kelainan dimana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan 

tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison kelenjar adrenal, 

toroiditis, arthritis rematoid, multiple sclerosis,anemia pernisius, dan lupus. 

 

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Scientific Approach 

Metode     : Ceramah kolaborasi diskusi, Tanya Jawab. 

 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar 

a. Media 
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1. Video animasi mekanisme pertahanan tubuh  (immunitas) 

2. PPT 

b. Alat 

1. LCD 

2. Laptop 

3. Papan Tulis 

4. Spidol 

c. Sumber Belajar 

1. Buku siswa 

2. D.A. Pratiwi, 2006, Biologi Untuk SMA Kelas IX, Erlangga, Jakarta  

3. Biologi 2, Diah Aryulina dkk, ESIS 

4. Biologi, Bagod Sudjadi dan Siti Laila. Yudhistira 

5. Lembar Diskusi Siswa (LDS) 

6. Internet 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 

Tahap 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Fase 

Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siswa apakah 

pernah  terpikir mengapa 

tubuh kita tidak mudah sakit 

walaupun setiap hari banyak 

mikroorganisme yang tidak 

kasat mata ada disekeliling 

kita ? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 

 

 

5 menit Orientasi 

 

 

 

 

 

 

 Menayangkan slide PPT 

betapa rentannya tubuh kita 

dikelilingi berbagai 

mikroorganisme yang dapat 

membahayaakan tubuh kita.  

 Mengamati 

tayangan slide 

presentasi guru 

dan 

menanggapinya. 

 

 Apersepsi 

 

 

 

 Memberi informasi kepada 

siswa bahwa Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan 

anugerah sistem kekebalan 

dalam tubuh manusia untuk 

melindunginya dari berbagai 

 Mendengarkan 

dan merenungkan 

informasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

Motivasi 
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mikroorganisme yang 

membahayakan. 

 

 Menyampaikan garis besar 

tujuan pembelajaran 

 Siswa mencatat 

poin materi 

yang akan 

dipelajari. 

Pemberian 

acuan 

Inti C. Mengamati 

Menayangkan video 

polusi udara yang ada 

disekitar kita yang dapat 

membahayakan 

kesehatan tubuh. 

 Mengamati 

tayangan video 

dan diminta 

untuk 

menanggapinya. 

75  menit Kegiatan 

mengamati 

D. Menanya 

Memacu siswa untuk 

dapat timbul beberapa 

pertanyaan berdasarkan 

tayangan video tersebut. 

 

Siswa 

diharapkan 

timbul 

pertanyaan 

seperti : 

 Bagaimana 

tubuh kita dapat 

melawan 

berbagai 

sumber 

penyakit yang 

ada disekitar 

kita? 

 Bagian apa 

yang spesifik 

melawan 

bahaya 

tersebut? 

Kegiatan 

menanya 

 

C. Mengumpulkan Data 

 

 membagi siswa menjadi 

8 kelompok. 

 

 

 Membagi LDS I kepada 

setiap kelompok. 

 

 Membimbing dan 

mengamati jalannya 

diskusi. 

 

 

 Membentuk 8 

kelompok 

diskusi. 

 

 Mengamati isi   

LDS I. 

 

 

 Melakukan 

diskusi dan 

mengisi LDS I. 

Tahap diskusi 

D. Mengasosiasikan 

 Meminta siswa untuk 

mengisi LDS I dengan 

menggunakan berbagai 

sumber, baik dari buku 

 

 Mencari 

referensi yang 

digunakan 

Tahapan 

asosiasi 
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pegangan atau dari 

sumber internet. 

untuk mengsisi 

LDS I. 

F. Mengkomunikasikan 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 Memberikan penguatan 

dan penjelasan yang 

benar jika terdapat 

penjelasan konsep yang 

kurang tepat pada saat 

presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview materi 

yang sudah dipelajari. 

 

 

 Memberikan penguatan 

kepada siswa dan 

menyimpulkannya 

 

 Satu siswa 

wakil dari 

setiap 

kelompok maju 

untuk 

mempresentasik

an hasil 

diskusinya 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan 

bertanya atau 

berpendapat. 

 

 Mengamati 

penjelasan 

penguatan guru 

 

 

 Menjelaskan 

secara ringkas 

materi yang 

sudah 

dipelajari. 

Tahapan 

presentasi 

diskusi 

Penutup  Memberikan 

penghargaan (misalnya 

pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang 

relevan) kepada 

kelompok yang 

berkinerja baik 

 

 Memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mempelajari sub materi 

peradangan, alergi, 

pencegahan dan 

penyembuhannya 

sebagai bahan 

pertemuan selanjutnya. 

 Kelompok 

dengan 

kinerja terbaik 

mendapatkan 

penghargaan 

 

 

 

 

10  menit  
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Pertemuan 2 (2 x 45 menit)  

Tahap 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Fase 

Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siapa yang 

sudah pernah megalami 

sakit cacar? Dan apakah 

pernah sakit cacar untuk 

kedua kalinya? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

5 menit Orientasi 

 

 

 

 Menanyakan siswa 

mengapa seseorang 

mengalami sakit cacar 

sekali seumur hidup? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 Apersepsi 

 Memberi informasi 

kepada siswa bahwa, 

walaupun Tuhan Yang 

Maha Esa telah 

memberikan anugerah 

sistem kekebalan tubuh 

kepada kita, akan tetapi 

lebih baik lagi untuk 

menjaga kesehatan 

tubuh agar tidak mudah 

sakit. 

 Mendengarkan dan 

merenungkan 

informasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

Motivasi 

 

 

 

 Menyampaikan garis 

besar tujuan 

pembelajaran 

 Siswa mencatat 

poin materi yang 

akan dipelajari. 

Pemberian 

acuan 

Inti E. Mengamati 

Guru menayangkan video 

mekanisme terjadinya 

penyakit cacar pada 

manusia. 

 

 Mengamati 

tayangan video dan 

diminta untuk 

menanggapinya. 

75  menit  

Kegiatan 

mengamati 

F. Menanya 

Memacu siswa untuk 

dapat timbul beberapa 

pertanyaan berdasarkan 

tayangan video 

tersebut. 

 

Siswa diharapkan 

timbul pertanyaan 

seperti : 

Siswa diharapkan 

timbul pertanyaan 

seperti : 

 Bagaimana 

kekebalan tubuh 

pada seseorang 

yang terkena 

penyakit AIDS? 

Kegiatan 

menanya 
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E. Mengumpulkan Data 

 membagi siswa 

menjadi 8 kelompok. 

 Membagi LDS II 

kepada setiap 

kelompok. 

 Membimbing dan 

mengamati jalannya 

diskusi. 

 

 Membentuk 8 

kelompok diskusi. 

 Mengamati isi   

LDS II. 

 

 Melakukan diskusi 

dan mengisi LDS 

II. 

Tahap diskusi 

F. Mengasosiasikan 

 Meminta siswa untuk 

mengisi LDS II  

dengan menggunakan 

berbagai sumber, baik 

dari buku pegangan 

atau dari sumber 

internet. 

 

 Mencari referensi 

dari berbagai 

sumber yang 

digunakan untuk 

mengsisi LDS II. 

 

Tahapan 

asosiasi 

 

G. Mengkomunikasikan 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

 

 

 

 

 

 Memberikan 

penguatan dan 

penjelasan yang benar 

jika terdapat 

penjelasan konsep 

yang kurang tepat 

pada saat presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview materi 

yang sudah dipelajari. 

 

 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa dan 

menyimpulkannya 

 

 Satu siswa wakil 

dari setiap 

kelompok maju 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan bertanya 

atau berpendapat. 

 

 Mengamati 

penjelasan 

penguatan guru 

 

 

 

 Menjelaskan secara 

ringkas materi yang 

sudah dipelajari. 

Tahapan 

presentasi 

diskusi 

Penutup 1. Memberikan 

penghargaan (misalnya 

pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang 

relevan) kepada 

 Kelompok 

dengan kinerja 

terbaik 

mendapatkan 

penghargaan 

 10  

menit 
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kelompok yang 

berkinerja baik 

 

2. Memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mempelajari sub 

imunisasi dan kelainan 

sebagai bahan 

pertemuan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

Pertemuan 3 (2 x 45 menit) 

Tahap 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Fase 

Guru Siswa 

Pendahuluan  Menanyakan siswa 

apakah pernah melihat 

bayi atau anak-anak 

yang sedang 

diimunisasi? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

5 menit Orientasi 

 

 Menanyakan kapan 

terakhir kali diimunisasi 

dan jenis imunisasi apa 

yang diberikan? 

 Diminta untuk 

menanggapi 

pertanyaan guru. 

 

 Apersepsi 

 

 Memberi informasi 

kepada siswa 

bahwa,Tuhan Yang 

Maha Esa telah 

memberikan anugerah 

sistem kekebalan tubuh 

kepada kita sejak kita 

dilahirkan dan ditambah 

pemberian ASI dari ibu. 

 Mendengarkan 

dan merenungkan 

informasi yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 Menyampaikan garis 

besar tujuan 

pembelajaran 

 Siswa mencatat 

poin materi yang 

akan dipelajari. 

Pemberian 

acuan 

Inti A. Mengamati 

Guru menayangkan slide 

PPT berupa gambar 

macam-macam vaksin 

yang diberikan pada saat 

imunisasi. 

 

 Mengamati 

tayangan slide 

presentasi dan 

diminta untuk 

menanggapinya. 

75 menit  

Kegiatan 

mengamati 

B. Menanya Siswa diharapkan Kegiatan 
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Memacu siswa untuk 

dapat timbul beberapa 

pertanyaan berdasarkan 

tayangan video 

tersebut. 

 

timbul pertanyaan 

seperti : 

Siswa diharapkan 

timbul pertanyaan 

seperti : 

 Apa vaksin itu? 

 Bagaimana cara 

pembuatannya? 

 Mengapa 

imunisasi itu 

penting bagi bayi 

dan anak-anak? 

menanya 

 

C. Mengumpulkan Data 

 

 membagi siswa 

menjadi 8 kelompok. 

 

 Membagi LDS III 

kepada setiap 

kelompok. 

 

 Membimbing dan 

mengamati jalannya 

diskusi. 

 

 

 

 Membentuk 8 

kelompok diskusi. 

 

 Mengamati isi   

LDS III. 

 

 

 Melakukan 

diskusi dan 

mengisi LDS III. 

Tahap diskusi 

D. Mengasosiasikan 

 Meminta siswa untuk 

mengisi LDS III 

dengan menggunakan 

berbagai sumber, baik 

dari buku pegangan 

atau dari sumber 

internet. 

 

 Mencari referensi 

dari berbagai 

sumber yang 

digunakan untuk 

mengsisi LDS II. 

Tahapan 

asosiasi 

 

E. Mengkomunikasikan 

 Meminta perwakilan 

setiap kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

 

 

 

 

 

 Memberikan 

penguatan dan 

 

 Satu siswa wakil 

dari setiap 

kelompok maju 

untuk 

mempresentasika

n hasil diskusinya 

 Kelompok lain 

menanggapi 

dengan bertanya 

atau berpendapat. 

 

 Mengamati 

penjelasan 

Tahapan 

presentasi 

diskusi 



128 
 

 
 

penjelasan yang benar 

jika terdapat 

penjelasan konsep 

yang kurang tepat 

pada saat presentasi. 

 

 Meminta salah satu 

siwa mereview materi 

yang sudah dipelajari. 

 

 Memberikan 

penguatan kepada 

siswa dan 

menyimpulkannya 

penguatan guru 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan 

secara ringkas 

materi yang 

sudah dipelajari. 

Penutup 1. Memberikan 

penghargaan (misalnya 

pujian atau bentuk 

penghargaan lain yang 

relevan) kepada 

kelompok yang 

berkinerja baik 

 

2. Memberikan tugas 

kepada siswa untuk 

mempelajari sub 

imunisasi dan kelainan 

sebagai bahan 

pertemuan selanjutnya. 

 Kelompok 

dengan kinerja 

terbaik 

mendapatkan 

penghargaan 

 

 

 

 

10 menit  

H. Teknik Penilaian 

a. Teknik Penilaian 

Tes  berupa uji coba soal pilihan ganda. 

b. Bentuk Instrumen 

Tes tertulis (Pilihan ganda) meliputi soal Pretest dan post-test. 

Mengetahui 

 Guru Mata Pelajaran        Penyusun 

 

 

Dra. Eko Patin Laela       Witri Anah Sari 

         NIP: 196901071995122002     NIM:4401411128 
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Lembar Diskusi Siswa I 

          Sistem Pertahanan Tubuh 

Nama Kelompok : 

Anggota     : 1.  

        2. 

        3. 

        4. 

1. Buatlah peta konsep pembagian sistem pertahanan tubuh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Apa sajakah komponen yang menyusun sistem pertahanan tubuh? 

No Komponen Spesifik Komponen Non Spesifik 

   

Lampiran 8 
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3. Bagaimana proses terbentuknya limfosit B dan T? 

 

 

 

 

 

 

  

4.  Jelaskan Pengertian istilah di bawah ini! 

a. Antigen: 

 

 

 

b. Antibodi:  

 

 

 

5. Sebutkan 5 kelas Ig dan peranannya! 

No Kelas Antibodi Peranan 
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Lembar Diskusi Siswa II 

Sistem Pertahanan Tubuh 

 

Nama Kelompok : 

Anggota     : 1.  

        2. 

        3. 

        4. 

1. Diskusikan bagaimana mekanisme respon nonspesifik yang terjadi ketika terjadi 

peradangan? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimana mekanisme tubuh merespon spesifik terhadap patogen yang masuk ke 

dalam tubuh? 

Jawab: 
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3. Jelaskan yang dimaksud dengan imunitas seluler dan imunitas humoral! 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Diskusikan mengapa respon kekebalan sekunder berlangsung lebih cepat daripada 

respon kekebalan primer? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Apa yang dimaksud pertahanan aktif dan pasif? Berikanlah masing-masing 

1contoh! 

   Jawab:  

Pertahanan aktif:  

Contoh:  

Pertahanan pasif:  

Contoh: 
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Lembar Diskusi Siswa III 

Sistem Pertahanan Tubuh 

 

Nama Kelompok : 

Anggota     : 1.  

        2. 

        3. 

        4. 

1. Sebut dan jelaskan tujuan, manfaat dan cara dilakukannya 3 jenis imunisasi pada 

anak-anak! 

No Jenis Imunisasi Tujuan cara 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

2.Bagaimana respon kekebalan yang terbentuk setelah tubuh diberikan imunisasi? 

Jawab: 
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3. Mengapa sesorang dapat terkena alergi? Bagaimana mekanisme terjadinya alergi 

pada tubuh? 

    Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sebut dan jelaskan (pengertian, gejala, penyebab) 1 contoh penyakit/kelainan 

autoimunitas!  

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sebut dan jelaskan (pengertian, gejala, penyebab) 1 contoh penyakit 

imunodefisiensi!  

Jawab: 
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Kunci Jawaban LDS I 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. - Komponen Spesisifk meliputi: 

a. Sel limfosit T yang terdiri dari sel T penolong, sel T sitotoksik, dan sel T 

supresor.  

b. Sel limfosit B yang terdiri dari sel B plasma dan sel B memori 

- Komponen non spesifik meliputi:  

S

p

e 

s 

I 

F 

I 

k 

Terdiri dari 

Sistem Pertahanan Tubuh 

Bawaan Diperoleh 

Fisik 

 Kulit 

 Mucus 

 Silia 

 

Larutan/Kimia 

 Asam Lambung 

 Lisozim 

 Empedu 

 

Seluler 

 Makrofag 

 Sel NK 

 Sel-sel dendritik 

 

Mekanis 

 Bersin  

 Batuk 

 

Seluler 

Sel limfosit T yang mengalami 

pematangan di Timus, terdiri 

dari : 

d. Sel T Penolong 

e. Sel T Sitotoksik 

f. Sel T supresor 

Humoral 

Sel limfosit B yang 

mengalami pematangan di 

Bone Marrow, terdiri dari:  

c. Sel plasma 

d. Sel B memori 

N

o

n 

S 

P

e 

S 

I 

F 

I 

k 

Lampiran 9 
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a. Kulit 

b. Mucus 

c. Silia 

d. Makrofag 

e. Sel Nk 

f. Sel-sel dendritik 

g. Protein antimikroba 

3.   Limfosit B terbentuk melalui tahapan: 

- Sel punca dalam sumsum tulang mengasilkan sel limfosit  Limfosit 

kemudian mengalami pematangan  menjadi sel limfosit B. 

Limfosit T terbentuk melalui tahapan: 

- Sel punca dalam sumsum tulang menghasilkan sel limfosit  Limfosit 

kemudian bermigrasi ke timus (organ yang berada di dalam rongga dada di 

atas jantung) dan mengalami pematangan di dalamnya  sel limfosit T. 

4. a. Antibodi merupakam sejenis protein yang disekresikan oleh sel plasma (sel B 

terdiferensiasi) yang berikatan dengan antigen tertentu yang disebut juga 

immunoglobulin. B.  

b. Antigen merupakan makromolekul yang memicu respon kekebalan tubuh 

dengan cara berikatan ke resptor-reseptor pada sel B atau sel T. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. IgM   

 

 

 

b. IgG 

 

 

 

c. IgA 

 

 

 

 

d. IgE 

 

 

e. IgD 

Mendorong netralisasi dan penaut-silangan antigen, 

amat efektif dalam aktivasi sistem komplemen. 

Mendorong opsonisasi, netralisasi, dan penaut-silangan 

antigen; kurang efektif dalam aktivasi sistem 

komplemen daripada IgM. Satu-satunya kelas Ig yang 

menyeberangi plasenta, sehingga memberi kekebalan 

pasif pada fetus. 

Memberi pertahanan terlokalisasi membrane mukus 

melalui melalui penaut silang dan netralisasi antigen. 

Keberadaan dalam ASI memberikan kekebalan pasif 

pada bayi menyusui. 

Memicu pelepasan dari sel tiang dan basofil dari 

histaminy yang menyebabkan alergi.  

Bekerja sebagai reseptor antigen di dalam proliferasi 

dan diferensiasi sel B yang dirangsang oleh antigen 

(seleksi klonal).  

Kelas Antibodi Peranan 
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Kunci Jawaban LDS II 

 

1. Jawab: 

Ketika terdapat benda tajam yang melukai dan menyobek jaringan kulit 

merangsang aktivasi dari makrofag  dan sel tiang melepaskan molekul pensinyal 

yang berada di dekat kapiler-kapiler darah. Adanya molekul pensinyal yang 

disebut histamin meyebabkan kapiler-kapiler darah melebar dan menjadi lebih 

permeabel, memungkinkan cairan yang mengandung peptide-peptida 

antimikroba memasuki jaringan, Molekul-moleul pensinyal yang dilepaskan oleh 

sel-sel kekebalan menarik sel-sel fagositik tambahan. Sel-sel fagositik mencerna 

patogen-patogen dan sisa-sisa sel di tempat tersebut, dan jaringan pun akan 

sembuh. 

 

2. Jawab :  

a. Repson spesifik pada imunitas humoral: Setiap reseptor antibodi memiliki 

kespesifikan tertentu terhadap bentuk epitop antigen yang dilawannya. Sehingga 

menimbulkan respon yang berbeda-beda antara limfosit B yang satu dengan yang 

lainnya dalam melawan antigen. Begitu pula dengan permukaan pada setiap 

antigen memiliki 1 jenis atau lebih dari 1 jenis epitop yang memiliki kecocokan 

dengan reseptor antibodi yang melawannya. Dalam mekanisme respon 

spesifiknya, reseptor antibodi akan berikatan dengan bagian antigen yang spesifk 

(epitop) yang memiliki kecocokan. 

b. Respon spesifik pada imunitas seluler: ketika antigen masuk ke dalam tubuh 

dan ditelan oleh sel penyaji antigen yang merangsang aktivasi hasil perkembang 

biakan sel T yaitu sel T penolong. Sel T penolong mengaktifkan sel T sitotoksik. 

Kemudian sel T sitotoksik melawan patogen intraseluler dan kanker dengan 

berikatan ked an melisiskan sel-sel yang terinfeksi atau sel-sel kanker. 

 

3. Jawab: 

a. Imunitas seluler merupakan sistem kekebalan yang melibatkan aktivasi dan 

seleksi klonal sel-sel T sitotoksik, yang mengidentifikasi dan menghancurkan 

sel-sel target. 

b.Imunitas humoral merupakan sistem kekebalan yang melibatkan aktivasi dan 

seleksi klonal sel-sel B efektor yang menyekresikan antibodi yang bersirkulasi di 

dalam darah dan limfe.Disebut imunitas humoral karena darah dan limfe di 

dalam tubuh dulu disebut humor tubuh. 
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4. Jawab: 

Respon kekebalan sekunder dalam tubuh berlangsung lebih cepat dibandingkan 

respon kekebalan primer karena adanya makrofag yang menyajikan antigen ke 

sel T ingatan pada respon seluler. Sedangakan sel humoral mengandalkan sel B 

ingatan untuk menyajikan menyajikan antigen ke sel T penolong. Kedua 

mekanisme ini kemudian diproses sesuai dengan respon imunitas tubuh yang 

meresponnya. Jika dalam respon imunitas seluler sel T ingatan akan 

mengaktifkan sel T sitotoksik untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. 

Sedangkan dalam respon imunitas humoral sel B ingatan akan mengaktikan sel 

plasma untyk menyekresikan antibodi yang melawan patogen ekstraseluler. 

 

 

5. Jawab:  

Pertahanan aktif: meruapakan kekebalan yang terbentuk akibat infeksi yang 

terjadi dalam tubuh dan merangsang pembentukan pertahanan-pertahanan tubuh 

yang melawab mikroba penyebab infeksi yang terjadi. Contoh : kekebalan alami 

yang berupa sel makrofag dan komponen seluler dalam kekebalan alami lainnya 

yang mencerna mikroba ketika mikroba tersebut menyerang dan menginfeksi 

tubuh. 

Pertahanan pasif: yaitu kekebalan yang berasal dari tranferan dari individu lain.  

Contoh : ketika IgG yang ditransfer dari ibu ke janinnya melalui plasenta. IgG ini 

memberi perlindungan kepada janin yang ada di dalam kandungannya. 
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Kunci Jawaban LDS III 

1.  

No 
Jenis 

Imunisasi 
Tujuan cara 

1 

 

Polio 

 

Imunisasi polio 

digunakan untuk untuk 

menimbulkan kekebalan 

aktif terhadap penyakit 

polimielitis. 

Diberikan dengan cara meneteskan 

vaksin polio sebanyak dua tetes 

langsung kedalam mulut anak atau 

dengan menggunakan sendok yang 

dicampur dengan gula manis 

2 

 

DPT 

 

 

imunisasi DPT diberikan 

untuk melindungi 

terhadap difteri, pertusis 

dan tetanus. 

Vaksin DPT terdapat dalam bentuk 

suntikan, yang disuntikkan pada 

otot lengan atau paha 

3 

 

BCG 

 

untuk membentuk 

pertahanan tubuh 

terhadap penyakit TBC. 

Dengan menyuntikan vaksin BCG 

di lokasi penyuntikan Lengan kanan 

atas, sesuai anjuran WHO. Meski ada 

juga petugas medis yang melakukan 

penyuntikan di paha. 

 

2. Jawab: 

Ketika kita telah mendapat vaksin untuk penyakit tertentu, kita dapat terhindar 

dari penyakit. Tubuh yang telah divaksinasi berarti sudah memliki antibodi dan 

sel memori terhadap patogen tersebut, sehingga ketika patogen sebenarnya 

menyerang akan segera dikenali dan dihancurkan dengan cepat. 
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3.  

Jawab: 

Pada beberapa orang yang mengalami alergi, sistem kekebalan tubuh bereaksi 

terhadap zat eksternal yang biasanya akan diabaikan oleh orang normal. 

Mekanisme terjadinya alergi yaitu : 

 Alergi terjadi ketika sel plasma menyekresikan antibodi igE yang spesifik 

terhadap antigen di permukaan serbuk polen. Beberapa dari antibodi ini melekat 

dengan bagian dasarnya ke sel tiang dalam jaringan ikat. Ketika serbuk polen 

kembali memasuki tubuh, serbuk polen tersebut melekat ke situs pengikatan 

antigen igE dipermukaan sel tiang.  

Interaksi yang besar antara serbuk polen dan IgE menaut silangkan antar 

molekul IgE sehingga merangsang sel tiang menyekresikan histamin dan agen-

agen peradangan yang lain dari granula (vesikel), suatu proses yang disebut 

degranulasi. Histamin menyebabkan pelebaran dan permeabilitas pembuluh 

darah. Perubahan-perubahan vaskular semacam itu memuculkan gejala alergi 

yang khas seperti: bersin-bersin, hidung berair, mata berair, dan kontraksi otot 

polos yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas.  

 

 

4. Jawab: 

Salah satu contoh penyakit autoimun yaitu lupus. Pada penyakit ini sistem 

kekebalan menyekresikan antibodi yang menyerang histon dan DNA yang 

dilepaskan melalui pemecahan normal sel-sel tubuh. 

Gejala: ruam-ruam kulit, demam, arthritis, dan gangguan ginjal. 

Penyebab: Belum diketahui penyebab pasti penyakit Lupus. 

 

 

5. Jawab: 

Salah satu contoh penyakit imunodefisiensi yaitu AIDS yang disebabkan oleh 

HIV. Penyakit ini menyebabkan kekebalan tubuh menurun akibat virus HIV yang 

mampu menembus kekebalan alami hingga menyerang kekebalan diperoleh. 

Gejala: Badan mengalami suhu tinggi di malam hari, mudah terserang penyakit, 

batuk kronis, berat badan menurun, dll 
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Rekapitulasi Hasil Analisis Soal Uji Coba Menggunakan Program  Anates 

No 

soal 

Validitas 
Tingkat Kesukaran 

Daya 

Pembeda Korelasi Signifikan 

1 0.279 Signifikan Sedang 0.22 

2 -0.094 - Sukar -0.22 

3 0.087 - Sangat Mudah 0.22 

4 NAN NAN Sangat Mudah 0.00 

5 0.242 - Sangat Mudah 0.11 

6 0.283 Signifikan Sedang 0.44 

7 0.273 Signifikan Sangat Sukar 0.33 

8 0.390 Sangat Signifikan Sangat Mudah 0.22 

9 0.125 - Sangat Sukar 0.11 

10 NAN NAN Sangat Mudah 0.00 

11 0.541 Sangat Signifikan Sukar 0.44 

12 0.285 Signifikan Sukar 0.22 

13 -0.326 - Sedang -0.33 

14 NAN NAN Sangat Mudah 0.00 

15 0.402 Sangat Signifikan Sukar 0.56 

16 0.050 - Sangat Sukar 0.00 

17 -0.283 - Sangat Mudah -0.11 

18 -0.230 - Sangat Mudah -0.22 

19 0.051 - Mudah 0.00 

20 0.273 Signifikan Sedang 0.22 

21 -0.123 - Sangat Mudah -0.11 

22 0.290 Signifikan Sukar 0.22 

23 0.046 - Sangat Sukar 0.00 

24 0.282 Signifikan Sukar 0.22 

25 0.454 Sangat Signifikan Sangat Mudah 0.22 

26 -0.428 - Mudah -0.33 

27 NAN NAN Sangat Mudah 0.00 

28 0.293 Signifikan Sedang 0.22 

29 0.467 Sangat Signifikan Sedang 0.56 

30 0.276 Signifikan Sedang 0.22 

31 -0.165 - Sukar -0.33 

32 0.298 Sangat Signifikan Sangat Sukar 0.22 

33 NAN NAN Sangat Mudah 0.00 

34 -0.123 - Sangat Mudah -0.11 

35 0.576 Sangat Signifikan Sukar 0.56 

36 0.483 Sangat Signifikan Sangat Sukar 0.33 

37 -0.363 - Sukar -0.44 

Lampiran 10 



142 
 

 
 

38 -0.138 - Sangat Sukar 0.00 

39 0.221 - Sangat Sukar 0.22 

40 0.285 Signifikan Sangat Sukar 0.22 

41 0.711 Sangat Signifikan Sedang 0.78 

42 0.581 Sangat Signifikan Sedang 0.67 

43 0.548 Sangat Signifikan Sukar 0.67 

44 0.425 Sangat Signifikan Sukar 0.33 

45 0.023 - Sangat mudah 0.00 

46 0.417 Sangat Signifikan Sedang 0.67 

47 -0.156 - Mudah -0.11 

48 -0.298 - Sangat Mudah -0.22 

49 0.414 Sangat Signifikan Sedang 0.33 

50 0.414 Sangat Signifikan Sedang 0.33 

     

 

 

 

RELIABILITAS TES 

=============== 

Rata-rata  : 26.31 

Simpang Baku  : 4.80 

Korelasi XY   : 0.50 

Reliabilitas  : 0,67 

Keterangan 

NAN   : sangat tidak layak digunakan 

(-)   : tidak layak digunakan 

Signifikan  : layak digunakan 

Sangat signifikan : sangat layak digunakan 
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Kisi-Kisi Soal Pretest-Posttest 

Mata Pelajaran Biologi 

 

Satuan pendidikan  : SMA N 3 Slawi 

Kela/semester     : XI MS /2 

Topik   : Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh 

 

Kompetensi inti :  

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : 3.  Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

 
Indikator 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Jenjang Kemampuan 
No. 

Soal 

Kunci 

jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

3.14. Mengaplikasikan 

pemahaman tentang prinsip-

prinsip sistem immun untuk 

meningkatkan kualitas hidup 

manusia dengan kekebalan 

yang dimilikinya melalui 

Menjelaskan 

komponen dan fungsi 

sistem pertahanan 

tubuh. 

 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

√ 

√ 

  

 

 

 

 

  30 

42 

 

D 

D 

Mengidentifikasi sel- Kognitif Tes Pilihan  √     1 E 
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program immunisasi 

sehingga dapat terjaga 

proses fisiologi di dalam 

tubuh. 

 

sel penyusun sistem 

pertahanan tubuh 

beserta fungsinya. 

Ganda √  

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

C 

      

Menjelaskan istilah 

antigen dan antibodi 

terkait dengan sistem 

pertahanan tubuh. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 

41 

E 

A 

Mengidentifikasi jenis-

jenis antibodi dan 

peranannya. 

 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

√  

 

 

 

  12 

 

B 

Mengidentifikasi 

macam-macam 

pertahanan tubuh pada 

manusia 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

  

 

 

  √ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 11 

35 

36 

B 

D 

C 

Menganalisis 

perbedaan respon 

kekebalan primer dan 

sekunder. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

√  46 D 

Menjelaskan sistem 

pertahanan tubuh 

manusia meliputi 

respon nonspesifik dan 

respon spesifik 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 28 

 

 

E 

 

Menjelaskan fungsi 

antigen binding site 
Kognitif Tes 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

√ 

 

 

 

  

√ 

 

 

    25 

   44 

   

B 

D 

 

Menjelaskan 

mekanisme imunitas 

seluler dan imunitas 

humoral. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

  

√ 

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

  15 

20 

 

C 

A 
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Mengidentifikasi 

terjadinya pertahanan 

tubuh secara aktif dan 

pasif 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

  

 

 

 

 

 √ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 6 

24 

43 

B 

D 

A 

Menjelaskan tentang 

kelainan-kelainan yang 

terjadi pada sistem 

pertahanan tubuh 

seperti alergi, 

peradangan, serta 

pencegahan dan 

penyembuhannya. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 √ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  40 D 

Menjelaskan 

mekanisme terjadinya 

alergi dan peradangan. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

  8 

 

C 

 

Menjelaskan kelainan 

atau penyakit-penyakit 

lain yang berhubungan 

dengan pertahanan 

tubuh. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 √ 

 

 

 

 

  

√ 

 

 

  49 

50 

A 

A 

Mengidentifikasi jenis, 

cara dan tujuan 

dilakukannnya 

imunisasi pada anak-

anak atau orang 

dewasa. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

√ 

 

    29 C 

Menjelaskan tentang 

mekanisme 

terbentuknya sistem 

pertahanan tubuh 

kaitannya dengan 

imunisasi. 

Kognitif Tes 
Pilihan 

Ganda 

 

 

  √ 

 

  7 

 

D 

 

Jumlah 1 11 0 12 1  25  
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Lampiran 12 

SOAL PRE TES DAN POS TES MATERI SISTEM IMUN 

 

Mata Pelajaran : Biologi   Hari/ Tanggal : 

Kelas   : XI MS   Waktu   : 90 menit 

 

Petunjuk umum:  

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada a, b, c, d, 

atau e, yang merupakan jawaban yang benar! 

2. Isikan identitas Anda pada lembar jawab yang tersedia 

3. Laporkan kepada guru apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas atau 

kurang lengkap 

4. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan pada guru 

5. Lembar soal tidak boleh dicorat-coret 

  

1. Merupakan salah satu kelompok sel darah putih, bersifat fagosit dan jumlahnya 

akan meningkat pada infeksi akut yaitu…  

a. Monosit 

b. Basofil 

c. Eusinofil 

d. Limfosit 

e. Neutrofil 

2. Asi yang diberikan oleh ibu kepada anak memberikan dampak yang hebat, 

karena asi tersebut mengeluarkan suatu cairan yang dapat menghasilkan antibody 

bagi bayi. Dinamakan apakah peristiwa tersebut ?  

a. Imunisai aktif 

b. Imunisasi pasif 

c. Vaksinasi pasif 

d. Vaksinasi aktif 

e. Imunisasi 

3. Polio merupakan penykait yang sering menyerang anak-anak. Penyakit ini dapat 

dicegah dengan pemberian vaksin polio. Bagaimana tubuh merespon vaksin ini 

sehingga dapat membentuk kekebalan tubuh terhadap virus penyebab polio?  

a. Vaksin yang dimasukan kedalam tubuh direspon secara nonspesifik oleh sel-

sel NK sehingga memicu respon sekunder yang lebih responsif. 
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b. Vaksin yang dimasukan ke dalam tubuh direspon secara spesifik oleh 

makrofag sehingga memicu respon sekunder yang lebih responsif. 

Vaksin yang dimasukan ke dalam tubuh direspon secara nonspesifik oleh 

makrofag sehingga membentuk ingatan pada sel T. 

c. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh direspon secara spesifik oleh 

sel efektor B dengan pembentukan antibodi dan sel B memori 

meresponnya dengan membentuk ingatan. 

d. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh direspon secar a nonspesifik oleh 

sel efektor B dengan pembentukan antibodi dan sel B memori meresponnya 

dengan membentuk ingatan. 

4. Berdasarkan gambar disamping 

seseorang  telah mengalami …. 

a. Autoimunitas 

b. Alergi 

c. Peradangan 

d. Lupus 

e. Diabetes 

 

5. Sistem pertahanan tubuh dapat membedakan patogen yang masuk ke dalam 

tubuh karena mempunyai sesuatu yang disebut dengan antigen binding site. 

Manakah dari pernyataan ini yang benar tentang spesifitas antigen…. 

a. Kemampuan untuk membedakan dua atau lebih patogen yang masuk ke 

dalam tubuh 

b. Kemampuan untuk membedakan limfosit T dan limfosit B 

c. Kemampuan untuk membedakan antigen dan antibody 

d. Kemampuan untuk membadakan imunisasi aktif dan pasif 

e. Kemampuan antibody menyesuaikan epitop antigen 

6. Alat ini hanya dimiliki oleh limfosit dan berguna untuk memberitahu patogen 

yang berbeda yaitu…. 

a. Spesifitas antigen 

b. Antigen binding site 

c. Netralisasi 

d. Aglutinasi 

e. Presipitasi 

7. Berdasarkan gambar di samping 

urutan yang benar mekanisme 

imunitas yang terjadi yaitu…. 
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a. 1-4-3-2-5-6 

b. 1-4-5-3-2-6 

c. 4-3-2-5-1-6 

d. 4-2-3-5-1-6 

e. 4-3-2-1-5-6 

8. Protein kuat yang spesifik menyerang mikroba juga sel tubuh yang terinfeksi 

pada sel T sitotoksik yaitu…  

a. Limfokin 

b. Histamine 

c. Epitop 

d. Gamma globulin 

e. Glutamin 

9. Zat asing seperti virus dan sebagainya disebut ....  

a. vaksin  

b. leukosit  

c. imunitas  

d. antibodi  

e. antigen  

10. Faktor seseorang dapat mengalami kekebalan aktif salah satunya adalah ....  

a. monosit dan limfosit yang berkembang lebih matang  

b. sistem pertahanan tubuh yang sangat baik 

c.  antibodi sangat kuat  

d. tubuh telah mengenali antigen penyebab penyakit  

e. tubuh telah diberi vaksin  

11. ASI dapat menjadikan bayi mempunyai kekebalan ....  

a. pasif buatan  

b. pasif alami  

c. aktif buatan  

d. aktif alami  

e. alami 

12. Terdapat 2 respon pertahanan tubuh dalam melawan patogen yaitu secara 

spesifik dan nonspesifk. Bagaimana tubuh melakukan respon spesifik terhadap 

patogen yang masuk? 

a. Dengan memicu sel fagositik untuk melakukan fagositosis terhadap patogen 

yang masuk. 

b. Dengan memicu sel NK untuk menghancurkan patogen yang masuk. 

c. Dengan memicu protein antimikroba untuk melisiskan patogen yang masuk. 
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d. Dengan mengaktifkan sel limfosit T untuk menyerang antigen melalui 

penyatuan dengan epitop antigen. 

e. Dengan mengaktifkan sel plasma B yang menyekresikan antibodi 

melalui penyatuan dengan epitop antigen.  

13. Reaksi imunisasi ketika virus atau bakteri menginfeksi tubuh, yaitu terjadinya 

reaksi antara ….  

a. Antibodi – imunoglobin  

b. Limfosit – virus  

c. Antibodi – antigen  

d. Leukosit – bakteri  

e. Antigen – imunogen  

14. Organ limfoid merupakan organ penyusun sistem pertahanan tubuh. Apa sajakah 

organ penyusun sistem tersebut? 

a. Adenoid, tonsil, Pembuluh limfatik, hati 

b. Adenoid, Limpa, kantung empedu,nodus limfe 

c. Adenoid, nodus limfe, tonsil,pancreas 

d. Adenoid, tonsil, limpa, nodus limfe 

e. Adenoid, Apendiks, sum-sum tulang, nodus limfe 

Seorang ibu yang sedang terkena flu bermain bersama anaknya yang sedang belajar 

berjalan tanpa alas kaki di taman depan rumahnya. Banyaknya patogen yang ada 

disekitarnya mengancam akan pertahanan tubuh  si anak. Tak lama kemudian si 

anak menunjukkan gejala bersin-bersin.  

15. Serangan anak tersebut dilawan oleh protein khusus yang disebut …  

a. Peptida 

b. Protein integral 

c. Interferon 

d. Protein komplemen 

e. Protein pendukung 

16. Demam terjadi karena adanya mekanisme perlawanan terhadap toksin yang 

dihasilkan oleh patogen. Pada kejadian ini, mengapa tubuh yang bersuhu tinggi 

menjadi indikator terjadinya demam?  

a. Adanya sel mast yang melepaskan histamine yang meningkatkan suhu tubuh 

b. Adanya sel jaringan ikat yang melepaskan sel pensinyal yang meningkatkan 

suhu tubuh 

c. Terjadinya aliran darah yang kuat sehingga menimbulkan panas yang khas di 

permukaan tubuh 
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d. Adanya pyrogen yang dilepaskan makrofag yang teraktivasi yang dapat 

menyetel ulang thermostat tubuh ke suhu yang lebih tinggi. 

e. Adanya Protein antimikroba yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi 

pembuluh kapiler dan menyebabkan aliran darah meningkat serta 

menimbulkan panas yang khas. 

17. Ketika sel-sel fagositik mencerna mikroba yang menyerang tubuh, sejenis protein 

dihasilkan tubuh yang menyebakan sel fagositik dapat bekerjasama dengan sel 

limfosit dalam melawan mikroba. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?   

a. Perlawanan terhadap mikroba yang sangat banyak oleh tubuh secara 

otomatis direspon dengan pembentukan sel limfosit untuk membantu 

melawan mikroba juga.  

b. Protein yang dihasilkan oleh sel tubuh berfungsi untuk memberitahukan 

kepada sel limfosit adanya mikroba yang masuk ke dalam tubuh. 

c. Protein tersebut mengaktifkan sel limfosit adanya antigen yang masuk 

dan meresponnya secara spesifk. 

d. Protein tersebut mereaktifkan sel limfosit adanya antigen yang masuk dan 

meresponnya secara nonspesifik. 

e. Protein tersebut menginduksi sel limfosit untuk mencerna mikroba dan 

meresponnya secara nonspesifik 

18. Apa yang menjadi ciri khas dari tahap-tahap awal inflamasi lokal?  

a. Syok anafilatik 

b. Demam 

c. Serangan oleh sel T sitotoksik 

d. Pelepasan histamin 

e. Lisis mikroba yang diperantarai oleh antibodi dan diperantarai komplemen 

19. Epitop berasosiasi dengan suatu bagian antibody ,yang disebut….  

a. Situs pengikatan antibodi  

b. Hanya wilayah konstan rantai berat 

c. Wilayah variabel dari kombinasi rantai berat dan rantai ringan 

d. Hanya wilayah konstan ringan-ringan 

Ekor antibody 

20. Berdasarkan gambar di samping fungsi struktur yang ditunjuk nomer 3 

yaitu…. 

a. Tempat pembentukan sel limfosit   

b. Tempat pematangan sel limfosit T 

c. Tempat pematangan sel limfosit B 

d. Tempat penyerangan mikroba yang masuk 
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e. Tempat pembentukan sel darah putih 

21. Manakah diantara berikut yang berakibat pada kekebalan jangka panjang?  

a. Masuknya antibodi ibu ke dalam janin yang sedang berkembang. 

b. Respon peradangan terhadap serpihan kayu 

c. Injeksi serum dari orang yang kebal terhadap rabies 

d. Penyuntikan vaksin cacar air 

e. Masuknya antibody ibu yang menyusui ke bayi. 

22. 1. Resetor molekul berbentuk Y 

2. Terdiri dari 4 rantai polipeptida 

3. Terdiri dari 2 rantai polipeptida 

4. Terdiri dari rantai berat dan rantai ringan 

5. Terdiri dari rantai  dan rantai  

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang merupakan cirri 

dari reseptor sel B yaitu….  

a. 1,2,3 

b. 1,3,4 

c. 1,3,5 

d. 1,2,4 

e. 1,4,5 

23. Kesimpulan yang tepat berdasarkan gambar diatas adalah….  

a. Respon primer pada antigen A merupakan respon pertahanan tubuh yang 

terjadi setelah patogen memasuki tubuh beberapa kali. 

b. Respon primer pada antigen A merupakan respon pertahanan tubuh yang 

terjadi ketika pathogen tidak masuk ke dalam tubuh. 

c. Respon sekunder pada antigen A merupakan respon pertahanan tubuh yang 

terjadi pertama kali ketika pathogen memasuki tubuh. 

d. Respon sekunder pada antigen B merupakan respon pertahanan tubuh 

ketika pathogen yang pernah memasuki tubuh, memasuki kembali 

untuk yang kedua kalinya. 

e. Respon sekunder pada antigen B merupakan respon pertahanan tubuh ketika 

pathogen memasuki tubuh untuk kedua kalinya. 

24. Perhatikan data penyakit berikut: 

1) Alergi 

2) Lupus 

3) AIDS 

4) Kanker 

5) Anemia permisiosa 
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Berikut ini yang bukan merupakan penyakit pada sistem imunitas adalah….  

a. 1) dan 3) 

b. 2) dan 4) 

c. 5) dan 6) 

d. 1) dan 4) 

e. 4) dan 5) 

25. Seseorang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:  

1) Lelah berlebihan 

2) Penurunan berat badan 

3) Demam mendadak dan terjadi terus menerus 

4) Mengalami diare kronik 

5) Terkena penyakit pneumonia 

Dari ciri-ciri tersebut seseorang terindikasi terkena….  

a. HIV/AIDS 

b. Alergi 

c. Tuberkoulosis 

d. Autominuitas 

e. Lupus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Good Luck  
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Lampiran 13  

Contoh Hasil Pretest dan Posttest Siswa Kelas Eksperimen 
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KISI – KISI LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA TENTANG 

PENGGUNAAN BIODIARY DIPADUKAN DENGAN MODEL TUTOR 

SEBAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATERI 

SISTEM PERTAHANAN TUBUH 

 

ASPEK INDIKATOR NO ITEM 

PEMBELAJARAN 

Mengetahui pendapat siswa 

tentang sebelum dan sesudah 

pembelajaran dilaksanakan 

 

1,2,3,5,6,7,8 

MEDIA 

Mengetahui pendapat siswa 

mengenai media yang 

digunakan 

9,10,11,12,13 

EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

Mengetahui pendapat siswa 

mengenai penggunaan 

Biodiary dipadukan dengan 

model Tutor Sebaya terhadap 

peningkatan pemahaman 

konsep siswa. 

4,14,15 
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LEMBAR ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN 

BIODIARY YANG DIPADUKAN MODEL TUTOR SEBAYA PADA MATERI 

SISTEM PERTAHANAN TUBUH 

 

Nama  :…………………… 

No. Absen :…………………… 

 

Petunjuk Pengisian : 

a. Pilihlah salah satu jawaban a dan b dengan memberi tanda (x) serta 

kemukakan komentar saudara tentang hal yang ditanyakan. 

b. Mintalah penjelasan kepada guru jika terdapat hal yang kurang jelas 

 

1. Apakah anda belajar sistem pertahanan tubuh dulu sebelum materi dibahas dalam 

pembelajaran? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

2. Apakah anda tertarik untuk mengikuti pembelajaran biologi pada materi sistem 

pertahanan tubuh dengan menggunakan Biodiary dan model tutor sebaya? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ……………………………………………………………………... 

3. Apakah anda antusias untuk mempelajari sistem pertahanan tubuh dengan 

menggunakan Biodiary dan model pembelajaran tutor sebaya? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

4. Apakah dengan adanya media Biodiary dan tutor membantu anda untuk dapat 

memahami sistem pertahanan tubuh? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

5. Apakah tutor mengkondisikan jalannya diskusi dalam proses pembelajaran? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

6. Apakah tutor mampu menjelaskan materi sistem pertahanan tubuh dengan baik? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ……………………………………………………………………… 

7. Apakah model Tutor Sebaya membantu kesulitan pemahaman anda dalam 

mempelajari sistem pertahanan tubuh? 

Lampiran 15 
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a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

8. Apakah langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya mudah dilaksanakan? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak  ………………………………………………………………………. 

9. Apakah anda tertarik menggunakan Biodiary dalam pembelajaran? 

a. Ya Komentar………………………………………………………….. 

b. Tidak …………………………………………………………………….. 

10. Apakah anda termotivasi dengan menggunakan Biodiary sebagai media diskusi 

tutor sebaya? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

11. Apakah Biodiary efektif sebagai media yang digunakan dalam diskusi Tutor 

Sebaya? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

12. Apakah Biodiary memudahkan anda dalam memahami konsep materi sistem 

pertahanan tubuh? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 

13. Apakah setelah menggunakan Biodiary pemahaman anda terhadap materi sistem 

pertahanan tubuh meningkat? 

a. Ya Komentar…………………………………………………………… 

b. Tidak ……………………………………………………………………… 

14. Apakah anda sudah merasa aktif terlibat dalam pembelajaran yang menggunakan 

Biodiary dengan model Tutor Sebaya? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ……………………………………………………………………….. 

15. Apakah ada keinginan belajar lebih lanjut setelah pembelajaran dengan 

menggunakan Biodiary dan tutor sebaya? 

a. Ya Komentar……………………………………………………………. 

b. Tidak ………………………………………………………………………. 
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RUBRIK ANGKET TANGGAPAN SISWA PENGGUNAAN BIODIARY YANG 

DIPADUKAN MODEL TUTOR SEBAYA PADA MATERI  

SISTEM PERTAHANAN TUBUH 

 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 

Nilai : Jumlah skor yang didapat 

   Jumlah skor maksimal 

Kriteria : 

89 % - 100% : Sangat Baik 

53% -  73% : Baik 

27% -  47% : Cukup Baik 

0%  -  20% : Kurang Baik  
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Contoh Hasil Angket Tanggapan Siswa 
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ANGKET KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

BIODIARY YANG DIPADUKAN DENGAN MODEL TUTOR SEBAYA 

UNTUK TUTOR 

 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan Biodiary yang dipadukan dengan model Tutor Sebaya.  

 

NamaSiswa : 

Kelas   : 

No.Absen : 

 

PetunjukPengisian: 

1. Isilah nama, kelas, dan nomor absen  pada tempat yang telah disediakan. 

2. Berilah tanda cek (√) pada kolom pilihan Ya dan tidak yang sesuai dengan kondisi 

diri anda. 

 

No Aspek keterlaksanaan Ya  Tidak  

1 Saya mengikuti pelatihan (briefing) tutor bersama guru.   

2 Saya mendengarkan intruksi dan penjelasan materi oleh guru.   

3 Sayaduduk berkelompok dengan anggota kelompok saya untuk 

mendiskusikan mengenai materi yang akan dipelajari dengan 

menggunakan Biodiary. 

  

4 Saya mendengarkan intruksi penggunaan Biodiary dari guru.   

5 Saya menjelaskan tentang materi sistem imun kepada anggota 

kelompok saya. 

  

6 Saya memimpin jalannya diskusi melalui pengisian kolom 

pertanyaan pada  biodiary. 

  

7 Saya mengkondisikan jalannya diskusi agar suasana selalu 

kondusif. 

  

8 Saya mengisi tiap kolom pada Biodiary yang menjadi bukti 

hasil diskusi yang telah dilakukan. 

  

9 Saya menanyakan kesulitan yang dialami anggota kelompok 

saya dalam memahami materi yang didiskusikan. 

  

10 Saya memberikan bantuan kepada setiap anggota kelompok 

saya yang mengalami kesulitan memahami materi. 

  

11 Saya tidak malu untuk menanyakan materi yang tidak dipahami 

kepada guru pada saat pembelajaran. 

  

12 Saya mewakilkan salah satu anggota kelompok saya untuk 

mempresentasikan hasil diskusi . 
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13 Saya membantu anggota kelompok saya yang 

mempresentasikan hasil diskusi, jika terdapat pertanyaan dari 

kelompok lain yang tidak bisa dijawabnya. 

  

14 Saya mendengarkan dan mencatat penjelasan materi dari guru 

saat evaluasi diskusi. 

  

15 Saya mengumpulkan biodiary milik saya dan anggota 

kelompok saya kepada guru. 

  

 

Skor keterlaksanaan  = 
                     

           
 x 100 

 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 

No Angka Huruf Kategori 

1.   85 – 100         A Sangat Baik 

2.             65 – 80  B Baik 

3.             45 – 60  C Cukup Baik 

4.             25 – 40  D Kurang Baik 
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Contoh Hasil Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Tutor 
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ANGKET KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN 

BIODIARY YANG DIPADUKAN DENGAN MODEL TUTOR SEBAYA 

UNTUK TUTE 

 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan Biodiary yang dipadukan dengan model Tutor Sebaya.  

 

NamaSiswa : 

Kelas   : 

No.Absen : 

 

PetunjukPengisian: 

3. Isilah nama, kelas, dan nomor absen  pada tempat yang telah disediakan. 

4. Berilah tanda cek (√) pada kolom pilihan Ya dan tidak yang sesuai dengan kondisi 

diri anda. 

 

No Aspek keterlaksanaan Ya Tidak 

1 

Sayaduduk berkelompok dengan tutor untuk 

mendiskusikan mengenai materi yang akan dipelajari 

dengan menggunakan Biodiary. 

  

2 
Saya mendengarkan intruksi penggunaan Biodiary dari 

guru. 
  

3 
Saya mendengarkan penjelasan  materi sistem imun oleh 

tutor 
  

4 
Saya mengikuti diskusi melalui pengisian kolom  

pertanyaan biodiary bersama tutor. 
  

5 
Saya mengisi tiap kolom pada Biodiary yang menjadi 

bukti hasil diskusi yang telah dilakukan. 
  

6 
Saya menanyakan kesulitan yang dialami saya dalam 

memahami materi yang didiskusikan kepada tutor. 
  

7 
Saya tidak malu untuk menanyakan materi yang tidak 

dipahami kepada guru pada saat pembelajaran. 
  

8 
Saya ikut aktif dalam kelompok dengan 

mempresentasikan hasil diskusi. 
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9 

Saya membantu anggota kelompok lain yang 

mempresentasikan hasil diskusi, jika terdapat pertanyaan 

dari kelompok lain yang tidak bisa dijawabnya. 

  

10 
Saya mendengarkan dan mencatat penjelasan materi dari 

guru saat evaluasi diskusi. 
  

 

Skor keterlaksanaan  = 
                     

           
 x 100 

 

Jawaban Skor 

Ya 1 

Tidak 0 

 

No Angka Huruf Kategori 

1.   85 – 100         A Sangat Baik 

2.             65 – 80  B Baik 

3.             45 – 60  C Cukup Baik 

4.             25 – 40  D Kurang Baik 
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Contoh Hasil Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Tute 
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Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nilai Pretest 
Nilai 

Posttest 

Delta (Δ) 

1 Adjeng Perdana Putri 42 80 +38 

2 Aulia Nurul Azizah 44 84 +40 

3 Barru Tri Prayogo 40 84 +44 

4 Dewi Atikoh 52 96 +44 

5 Dwi Sittah Oktarianti 32 76 +44 

6 Dyah Ayuning Shabarkah 44 92 +48 

7 Efteta Aulia Rahim 24 52 +28 

8 Fiska Mutiara Hani 36 72 +36 

9 Fitri Cahyani 40 92 +52 

10 Imroatul Azizah 24 86 +62 

11 Indi Fikrotun Hanifah 32 76 +44 

12 Ismatul Laely 48 80 +32 

13 Karisma cahya 52 84 +32 

14 Khansa Qonita Ramadhani 36 76 +40 

15 Larasati 36 76 +40 

16 Mochamad Amri Syarifudin 48 80 +32 

17 Monika Putri Yuliastanti 32 76 +44 

18 Mukhamad Fitroh Aldi 32 88 +56 

19 Novita Laela Sumbara 32 52 +16 

20 Panji Iqbal Barlian 36 92 +68 

21 Prana Irfan Muqsit 24 88 +46 

22 Pupung Cahya Wulandari 42 72 +28 

23 Raga Kesuma Illahi 44 88 +46 

24 Retno Febriyani Putri  42 84 +44 

25 Risqi Dwi Setia Ningrum 40 80 +44 

26 Rosalina Fitriyah 36 84 +40 

27 Soni Dwi Wambudi 44 60 +36 

28 Sukma Hidayat 24 72 +36 

29 Tri Yuli Fatmawati 36 72 +36 

30 Tyas Ayu Widyastuti 44 84 +40 

31 Wardah Arumsari 36 88 +52 

32 Yeni Liza Safitri 32 64 +32 

Rata-rata 37.8 79.1 +41.25 

Nilai Tertinggi 52 96 +68 

Nilai Terendah 24 52 +16 
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Rekapitulasi Nilai Pretest dan Posttest Kelas Pembanding 

No Nama Siswa Nilai Pretest 
Nilai 

Posttest 
Delta (Δ) 

1 Adella Rizqi Nurseptiana 40 52 +12 

2 Ahmad Roisul Amin 32 72 +40 

3 Anggun Desy L.A.W 44 80 +36 

4 Atiq Fauziyah 24 90 +66 

5 Aulia Faza 44 68 +24 

6 Cendekia Islami Haq 40 52 +12 

7 Dea Irania Fhani 40 72 +32 

8 Dewi Triwi Anggun 40 68 +28 

9 Doni Okta Ariefiyanto 36 90 +54 

10 Efal Restu Ardiansyah 40 76 +36 

11 Fafa Dwi Yundiar 32 68 +36 

12 Hidayatul Mustafid 36 72 +36 

13 Ika Mei Lindawati 32 68 +36 

14 Indah Nur Amalia 40 90 +50 

15 Intan Justitia Dewi 52 72 +20 

16 Irene Nur Amalliyah 48 86 +38 

17 Izati Dwi Cahyarini 52 76 +24 

18 Khoerun Nisa Dyah Pramuda M 36 68 +32 

19 Moh. Aji Riyan Saputra 40 72 +32 

20 Mohammad Rudi Gunawan 24 72 +48 

21 Nindi Dyah Ayu Permata S 52 86 +34 

22 Novida Fairuz Falastin 52 60 +8 

23 Nurhikmah Fitriana 48 64 +16 

24 Nurul Aulia 48 60 +12 

25 Rima Dian Pramesti 40 60 +20 

26 Rizki Tri Mei Amalia 44 72 +28 

27 Saeful Amin 44 64 +20 

28 Selvy Ainun Nursyamsiyah 40 64 +24 

29 Syifaun Nadiyah 32 76 +44 

30 Vira Amelia Rizki 32 52 +20 

31 Vivin Avianti Oktavia 36 74 +38 

32 Yussi Melinawati 36 86 +50 

Rata-rata 39.8 71.3 +31.4375 

Nilai Tertinggi 52 52 +66 

Nilai Terendah 24 90 +8 
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Rekapitulasi Skor Pengisian Biodiary pada kelas eksperimen 

No Nama Siswa Nilai Pretest Kriteria 

1 Adjeng Perdana Putri 80 Baik 

2 Aulia Nurul Azizah 75 Baik 

3 Barru Tri Prayogo 74 Baik 

4 Dewi Atikoh 92 Sangat Baik 

5 Dwi Sittah Oktarianti 77 Baik 

6 Dyah Ayuning Shabarkah 84 Baik 

7 Efteta Aulia Rahim 80 Baik 

8 Fiska Mutiara Hani 81 Baik 

9 Fitri Cahyani 92 Sangat Baik 

10 Imroatul Azizah 80 Baik 

11 Indi Fikrotun Hanifah 78 Baik 

12 Ismatul Laely 91 Sangat Baik 

13 Karisma cahya 88 Sangat Baik 

14 Khansa Qonita Ramadhani 87 Sangat Baik 

15 Larasati 93 Sangat Baik 

16 Mochamad Amri Syarifudin 72 Baik 

17 Monika Putri Yuliastanti 85 Sangat Baik 

18 Mukhamad Fitroh Aldi 72 Baik 

19 Novita Laela Sumbara 78          Baik 

20 Panji Iqbal Barlian 73 Baik 

21 Prana Irfan Muqsit 76 Baik 

22 Pupung Cahya Wulandari 72 Baik 

23 Raga Kesuma Illahi 73 Baik 

24 Retno Febriyani Putri  85 Sangat Baik 

25 Risqi Dwi Setia Ningrum 81 Baik 

26 Rosalina Fitriyah 73 Baik 

27 Soni Dwi Wambudi 72 Baik 

28 Sukma Hidayat 72 Baik 

29 Tri Yuli Fatmawati 80 Baik 

30 Tyas Ayu Widyastuti 80 Baik 

31 Wardah Arumsari 88 Sangat Baik 

32 Yeni Liza Safitri 92 Sangat Baik 

Rata-rata 80.5 Baik 

Nilai Tertinggi 93 Sangat Baik 

Nilai Terendah 72 Baik 
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Rekapitulasi Skor Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Tutor Sebaya 

No Nama Siswa 
Butir Pernyataan 

Jumlah Skor (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Adjeng Perdana Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 96 

2 Aulia Nurul Azizah 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10 80 

3 Barru Tri Prayogo 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

     

5 80 

4 Dewi Atikoh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 96 

5 Dwi Sittah Oktarianti 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

     

7 88 

6 Dyah Ayuning S 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

     

7 88 

7 Efteta Aulia Rahim 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

     

4 76 

8 Fiska Mutiara Hani 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

     

5 80 

9 Fitri Cahyani 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

     

9 96 

10 Imroatul Azizah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

11 Indi Fikrotun Hanifah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 10 80 

12 Ismatul Laely 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

     

9 96 

13 Karisma cahya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 88 

14 Khansa Qonita R 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

     

7 88 

15 Larasati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

     

9 96 

16 Mochamad Amri S 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

     

4 76 

17 Monika Putri Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

     

8 92 

18 Mukhamad Fitroh A 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

     

5 80 

19 Novita Laela Sumbara 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

     

4 76 

20 Panji Iqbal Barlian 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 11 82 
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21 Prana Irfan Muqsit 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

     

7 88 

22 Pupung Cahya W 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

     

5 80 

23 Raga Kesuma Illahi 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

     

7 88 

24 Retno Febriyani Putri  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

     

9 96 

25 Risqi Dwi Setia N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

     

9 96 

26 Rosalina Fitriyah 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

     

7 88 

27 Soni Dwi Wambudi 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

     

7 88 

28 Sukma Hidayat 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

     

8 92 

29 Tri Yuli Fatmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

     

10 100 

30 Tyas Ayu Widyastuti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

     

10 100 

31 Wardah Arumsari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 92 

32 Yeni Liza Safitri 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

     

4 76 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 76 

Rata-rata 88.1 
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Rekapitulasi Skor Tiap Butir Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Tutor 

No Nama Siswa 
Butir Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Adjeng Perdana Putri 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

2 Aulia Nurul Azizah 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

3 Dewi Atikoh 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

4 Imroatul Azizah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Indi Fikrotun Hanifah 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

6 Karisma cahya 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

7 Panji Iqbal Barlian 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 Wardah Arumsari 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Jumlah 8 8 8 8 7 6 5 8 4 6 

Skor Tiap Butir Aspek 100 100 100 100 87.5 75 62.5 100 50 75 

 

No Nama Siswa 
Butir Pernyataan 

Rata-

rata 

11 12 13 14 15 

1 Adjeng Perdana Putri 1 1 1 1 1 

2 Aulia Nurul Azizah 1 1 0 1 1 

3 Dewi Atikoh 1 1 1 1 1 

4 Imroatul Azizah 1 1 1 1 1 

5 Indi Fikrotun Hanifah 1 0 0 1 1 

6 Karisma cahya 0 0 1 1 1 

7 Panji Iqbal Barlian 0 0 0 1 1 

8 Wardah Arumsari 0 1 1 1 1 

Jumlah 5 5 5 8 8 

Skor Tiap Butir Aspek 62.5 62.5 62.5 100 100 82.5 
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Rekapitulasi Skor Tiap Butir Aspek Angket Keterlaksanaan Pembelajaran Tute 

No Nama Siswa 
Butir Pernyataan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rata-

rata 

1 Barru Tri Prayogo 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

2 Dwi Sittah Oktarianti 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

3 Dyah Ayuning S 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

4 Efteta Aulia Rahim 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

5 Fiska Mutiara Hani 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

6 Fitri Cahyani 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

8 Ismatul Laely 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

9 Khansa Qonita R 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

10 Larasati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

11 Mochamad Amri S 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

12 Monika Putri Y 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

13 Mukhamad Fitroh Aldi 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

14 Novita Laela Sumbara 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

15 Prana Irfan Muqsit 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

16 Pupung Cahya W 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

17 Raga Kesuma Illahi 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

18 Retno Febriyani Putri  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

19 Risqi Dwi Setia N 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

20 Rosalina Fitriyah 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

21 Soni Dwi Wambudi 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

22 Sukma Hidayat 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

23 Tri Yuli Fatmawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Tyas Ayu Widyastuti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Yeni Liza Safitri 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

  

24 17 20 19 19 15 11 18 8 15 

  

100 70.8 83.3 79.2 79.2 62.5 45.83 75 33.3 62.5 69.16 
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Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa 

No Nama Siswa 

Butir Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 Adjeng Perdana Putri 0 1 1 1 1 1 1 0 

2 Aulia Nurul Azizah 0 1 1 1 1 0 1 0 

3 Barru Tri Prayogo 0 1 1 1 1 1 0 0 

4 Dewi Atikoh 0 1 1 1 1 1 1 0 

5 Dwi Sittah Oktarianti 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 Dyah Ayuning S 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 Efteta Aulia Rahim 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 Fiska Mutiara Hani 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Fitri Cahyani 0 1 1 1 1 1 1 1 

10 Imroatul Azizah 0 1 1 1 1 1 1 0 

11 Indi Fikrotun Hanifah 0 0 0 0 0 1 1 0 

12 Ismatul Laely 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Karisma cahya 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Khansa Qonita R 0 1 1 0 1 0 1 1 

15 Larasati 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Mochamad Amri S 0 1 1 1 1 1 0 0 

17 Monika Putri Y 0 0 0 0 1 0 1 0 

18 Mukhamad Fitroh Aldi 0 1 1 1 1 1 1 1 

19 Novita Laela Sumbara 0 1 1 1 1 1 1 1 

20 Panji Iqbal Barlian 0 1 1 1 1 1 1 0 

21 Prana Irfan Muqsit 0 1 1 1 1 1 1 1 

22 Pupung Cahya W 0 1 1 1 0 0 0 1 

23 Raga Kesuma Illahi 0 1 1 1 1 1 1 0 

24 Retno Febriyani Putri  1 1 1 1 1 1 1 1 

25 Risqi Dwi Setia N 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 Rosalina Fitriyah 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 Soni Dwi Wambudi 0 1 1 1 1 1 1 0 

28 Sukma Hidayat 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Tri Yuli Fatmawati 1 1 1 1 0 1 1 0 

30 Tyas Ayu Widyastuti 1 1 1 1 0 1 1 0 

31 Wardah Arumsari 0 1 1 1 1 1 1 1 

32 Yeni Liza Safitri 1 1 0 1 1 0 1 1 

Jumlah 11 30 29 29 28 27 29 19 

Prosentase 34% 94% 91% 91% 86% 84% 91% 59% 

No Nama Siswa 
Butir Pernyataan 

  9 10 11 12 13 14 15 skor 

1 Adjeng Perdana Putri 1 1 1 1 0 1 1 12 

Lampiran  24 



175 
 

 
 

2 Aulia Nurul Azizah 1 0 0 0 1 1 1 9 

3 Barru Tri Prayogo 1 1 1 1 1 1 1 12 

4 Dewi Atikoh 1 1 1 1 1 0 1 12 

5 Dwi Sittah Oktarianti 1 1 1 1 1 1 1 14 

6 Dyah Ayuning S 1 1 1 1 1 1 1 14 

7 Efteta Aulia Rahim 1 1 1 1 1 0 1 13 

8 Fiska Mutiara Hani 1 1 1 1 1 1 1 15 

9 Fitri Cahyani 1 1 1 1 1 1 1 14 

10 Imroatul Azizah 1 1 1 1 1 0 1 12 

11 Indi Fikrotun Hanifah 0 0 1 0 0 1 1 5 

12 Ismatul Laely 1 1 1 1 1 1 1 15 

13 Karisma cahya 1 1 1 1 1 1 1 15 

14 Khansa Qonita R 1 1 1 1 1 1 1 12 

15 Larasati 1 1 1 1 1 1 1 15 

16 Mochamad Amri S 1 0 1 1 1 1 1 11 

17 Monika Putri Y 0 0 0 0 0 0 0 2 

18 Mukhamad Fitroh Aldi 1 1 1 1 1 0 1 13 

19 Novita Laela Sumbara 1 1 1 1 1 0 1 13 

20 Panji Iqbal Barlian 1 1 1 1 1 1 0 12 

21 Prana Irfan Muqsit 1 1 1 1 1 1 1 14 

22 Pupung Cahya W 1 0 1 0 1 1 1 9 

23 Raga Kesuma Illahi 1 1 0 1 1 0 1 11 

24 Retno Febriyani Putri  1 1 1 1 1 1 1 15 

25 Risqi Dwi Setia N 1 1 1 1 1 1 1 15 

26 Rosalina Fitriyah 1 1 0 1 1 1 1 14 

27 Soni Dwi Wambudi 1 1 1 1 0 0 0 10 

28 Sukma Hidayat 1 1 1 1 1 1 0 14 

29 Tri Yuli Fatmawati 1 0 1 1 1 1 1 12 

30 Tyas Ayu Widyastuti 1 1 1 1 1 1 0 12 

31 Wardah Arumsari 1 1 1 1 1 1 1 14 

32 Yeni Liza Safitri 0 1 0 0 1 0 0 8 

Jumlah 29 26 27 27 28 23 26 25.8 

Prosentase 91% 81% 84% 84% 87% 72% 81% 81% 
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Uji Normalitas Data Delta Pretest-Posttest Menggunakan SPSS Versi 17 

  Case Processing Summary 

 

Kelas 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Delta eksperimen 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

pembanding 32 100.0% 0 .0% 32 100.0% 

 
                              Tests of Normality 

 

Kelas 

Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 

Delta eksperimen .961 32 .296 

pembanding .972 32 .556 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Uji Homogenitas dan Uji t Sampel Independent Delta Pretest-Posttest 
Menggunakan SPSS versi 17 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Delta Based on Mean 3.143 1 62 .081 

Based on Median 3.030 1 62 .087 

Based on Median and with 
adjusted df 

3.030 1 60.439 .087 

Based on trimmed mean 3.300 1 62 .074 

 

 
Independent-Sample t-Test 

 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Delta eksperimen 32 41.2500 10.15683 1.79549 

pembanding 32 31.4375 13.59539 2.40335 

 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Delta Equal 
variances 
assumed 

3.143 .081 3.271 62 .002 9.81250 2.99998 3.81563 15.80937 

Equal 
variances 
not assumed 

  
3.271 57.385 .002 9.81250 2.99998 3.80602 15.81898 
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Analisis Regresi Linier Sederhana 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Keterlaksanaan Sintaks Biodiary Posttest 

N 32 32 32 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 88.0625 80.5000 79.0625 

Std. Deviation 7.87785 7.00230 10.78810 

Most Extreme Differences Absolute .159 .128 .145 

Positive .159 .128 .084 

Negative -.156 -.112 -.145 

Kolmogorov-Smirnov Z .902 .723 .821 

Asymp. Sig. (2-tailed) .390 .673 .510 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

1. Analisis Regresi antara Keterlaksanaan Sintaks Tutor Sebaya dengan 

Skor Biodiary 

a. Koefisien a dan b 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48.779 13.115  3.719 .001 

KeterlaksanaanSintaks .360 .148 .405 2.428 .021 

a. Dependent Variable: Biodiary 

Dari tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = 48.779+0.360X atau Ŷ=48.779+0.360KS. 

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa, jika besarnya nilai keterlaksanaan 

sintaks meningkat sebesar 1, maka nilai Biodiary siswa meningkat sebesar 0.360. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakan Uji Keberartian koefisien regresi sebagai 

berikut.     

H0 : koefisien arah regresi tidak berarti ( b=0)    

Ha : koefisien itu berarti (b≠0)  

Thitung yaitu 3,719 sedangkan ttabel dengan dk 30 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 

1,697. Oleh karena thitung>ttabel maka H0 ditolak. Kesimpulannya koefisen itu 

berarti (b≠0). 

 

b. Uji linearitas 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 249.626 1 249.626 5.895 .021
a
 

Residual 1270.374 30 42.346   

Total 1520.000 31    
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a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks, b. Dependent Variable: Biodiary 

H0 : b=0 

Ha : b≠0 

Pengambilan keputusan : 

Jika Fhitung ≤ Ftabel atau nilai probabilitas ≥ 0,05 maka H0 diterima 

Jika Fhitung > Ftabel atau nilai probablilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Fhitung  yaitu 5.895, sedangkan nilai Ftabel df 

penyebut=30 dan df pembilang=1 yaitu 4,17. Karena Fhitung> Ftabel maka H0 

ditolak. Berdasarkan nilai probabilitas yaitu 0,021 yang lebih kecil daripada 0,05 

maka H0 ditolak. Kesimpulannya model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksikan skor Biodiary siswa. 

 

c. Koefisien Korelasi 

Correlations 

  Biodiary KeterlaksanaanSintaks 

Pearson Correlation Biodiary 1.000 .405 

KeterlaksanaanSintaks .405 1.000 

Sig. (1-tailed) Biodiary . .011 

KeterlaksanaanSintaks .011 . 

N Biodiary 32 32 

KeterlaksanaanSintaks 32 32 

Dari tabel dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel keterlaksanaan 

sintaks dengan skor Biodiary adalah 0,405, hal ini menunjukkan hubungan 

positif. Makin tinggi nilai keterlaksanaan sintaks semakin tinggi pula skor 

Biodiary. 

 

d. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .405
a
 .164 .136 6.50737 

a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks 

b. Dependent Variable: Biodiary 

Pada tabel tersebut angka R Square (koefisien determinasi) adalah 0,164 yaitu 

hasil kuadrat dari koefisien korelasi (R). Bedasarkan nilai R Square maka dapat 

disimpulkan bahwa Skor Biodiary siswa sebesar 16.4% ditentukan oleh nilai 

keterlaksanaan sintaks melalui persamaan Ŷ = 48.779+0.360X, sedangkan 

sisanya 83.6% ditentukan oleh faktor lain. 
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2. Analisis Regresi antara Keterlaksanaan Sintaks dengan Nilai Posttest 

 

a. Koefisien a dan b 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 30.640 20.243  1.514 .141 

KeterlaksanaanSintaks .550 .229 .402 2.401 .023 

a. Dependent Variable: Posttest 

Dari tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = 30.640+0.550X atau Ŷ=30.640+0.550KS. 

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa, jika besarnya nilai keterlaksanaan 

sintaks meningkat sebesar 1, maka nilai Biodiary siswa meningkat sebesar 0.550. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakan Uji Keberartian koefisien regresi sebagai 

berikut.     

H0 : koefisien arah regresi tidak berarti ( b=0)    

Ha : koefisien itu berarti (b≠0)  

Thitung yaitu 1,514 sedangkan ttabel dengan dk 30 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 

1,697. Oleh karena thitung<ttabel maka H0 diterima. Kesimpulannya koefisen itu 

tidak berarti (b=0). 

 

b. Uji linearitas 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 581.690 1 581.690 5.767 .023
a
 

Residual 3026.185 30 100.873   

Total 3607.875 31    

a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks 

b. Dependent Variable: Posttest 

H0 : b=0 

Ha : b≠0 

Pengambilan keputusan : 

Jika Fhitung ≤ Ftabel atau nilai probabilitas ≥0,05 maka H0 diterima 

Jika Fhitung > Ftabel atau nilai probablilitas<0,05 maka H0 ditolak 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Fhitung  yaitu 5.767, sedangkan nilai Ftabel df 

penyebut=30 dan df pembilang=1 yaitu 4,17. Karena Fhitung> Ftabel maka H0 

ditolak. Berdasarkan nilai probabilitas yaitu 0,023 yang lebih kecil daripada 0,05 
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maka H0 ditolak. Kesimpulannya model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksikan nilai Posttest siswa. 

 

c. Koefisiesn Korelasi 

Correlations 

  Posttest KeterlaksanaanSintaks 

Pearson Correlation Posttest 1.000 .402 

KeterlaksanaanSintaks .402 1.000 

Sig. (1-tailed) Posttest . .011 

KeterlaksanaanSintaks .011 . 

N Posttest 32 32 

KeterlaksanaanSintaks 32 32 

Dari tabel dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel nilai Posttest 

dengan keterlaksanaan sintaks adalah 0,402, hal ini menunjukkan hubungan 

positif. Makin tinggi nilai keterlaksanaan sintaks semakin tinggi pula nilai 

Posttest siswa. 

 

d. Koefisisen Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .402
a
 .161 .133 10.04355 

a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks 

b. Dependent Variable: Posttest 

Pada tabel tersebut angka R Square (koefisien determinasi) adalah 0,161 yaitu 

hasil kuadrat dari koefisien korelasi (R). Bedasarkan nilai R Square maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai Posttest siswa sebesar 16.1% ditentukan oleh nilai 

keterlaksanaan sintaks melalui persamaan Ŷ = 30.640+0.550X, sedangkan  

sisanya 83.9% ditentukan oleh faktor lain. 
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3. Analisis Regresi antara Keterlaksanaan Sintaks dengan Skor Biodiary 

dan Nilai Posttest 

a. Koefisien a dan b 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 79.419 23.494  3.380 .002 

KeterlaksanaanSintaks .910 .266 .530 3.424 .002 

a. Dependent Variable: BiodiaryDanPosttest 

Dari tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. 

Ŷ = 79.419+0.910X atau Ŷ=79.419+0.910KS. 

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa, jika besarnya nilai keterlaksanaan 

sintaks meningkat sebesar 1, maka nilai Biodiary dan Posttest siswa meningkat 

sebesar 0.910. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakan Uji Keberartian koefisien regresi sebagai 

berikut.     

H0 : koefisien arah regresi tidak berarti ( b=0)    

Ha : koefisien itu berarti (b≠0)  

Thitung yaitu 3.380 sedangkan ttabel dengan dk 30 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 

1,697. Oleh karena thitung>ttabel maka H0 ditolak. Kesimpulannya koefisen itu 

berarti (b≠0). 

 

b. Uji Linearitas 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1593.432 1 1593.432 11.727 .002
a
 

Residual 4076.443 30 135.881   

Total 5669.875 31    

a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks 

b. Dependent Variable: BiodiaryDanPosttest 

H0 : b=0 

Ha : b≠0 

Pengambilan keputusan : 

Jika Fhitung ≤ Ftabel atau nilai probabilitas ≥0,05 maka H0 diterima 

Jika Fhitung > Ftabel atau nilai probablilitas<0,05 maka H0 ditolak 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Fhitung  yaitu 11.727, sedangkan nilai Ftabel df  
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penyebut=30 dan df pembilang=1 yaitu 4,17. Karena Fhitung> Ftabel maka H0 

ditolak. Berdasarkan nilai probabilitas yaitu 0,002 yang lebih kecil daripada 0,05 

maka H0 ditolak. Kesimpulannya model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksikan nilai Biodiary dan nilai Posttest siswa. 

 

c. Koefisien Korelasi 
Correlations 

  BiodiaryDanPosttest KeterlaksanaanSintaks 

Pearson Correlation BiodiaryDanPosttest 1.000 .530 

KeterlaksanaanSintaks .530 1.000 

Sig. (1-tailed) BiodiaryDanPosttest . .001 

KeterlaksanaanSintaks .001 . 

N BiodiaryDanPosttest 32 32 

KeterlaksanaanSintaks 32 32 

Dari tabel dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel nilai Biodiary dan 

nilai Posttest dengan keterlaksanaan sintaks adalah 0,530, hal ini menunjukkan 

hubungan positif. Makin tinggi nilai keterlaksanaan sintaks semakin tinggi 

pula nilai Biodiary dan nilai Posttest siswa. 

 

d. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .530
a
 .281 .257 11.65682 

a. Predictors: (Constant), KeterlaksanaanSintaks 

b. Dependent Variable: BiodiaryDanPosttest 

Pada tabel tersebut angka R Square (koefisien determinasi) adalah 0,281 yaitu 

hasil kuadrat dari koefisien korelasi (R). Bedasarkan nilai R Square maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai Biodiary dan nilai Posttest siswa sebesar 28.1% 

ditentukan oleh nilai keterlaksanaan sintaks melalui persamaan Ŷ = Ŷ = 

79.419+0.910X, sedangkan sisanya 71.9% ditentukan oleh faktor lain. 
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Surat Ijin Penelitian 

 

 

 

Lampiran  27 
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Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 

Lampiran  28 
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Surat Keputusan Dosen Pembimbing 

 

 

Lampiran  29 
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Dokumentasi Penelitian 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  30 

Siswa Mengerjakan Pretest Guru membagikan Biodiary kepada tiap 

siswa. 

Guru Menjelaskan Penggunaan Biodiary Siswa berkelompok sesuai dengan 

nomer kelompok yang telah dibentuk 

guru 

Tutor Melakukan Proses Tutoring Siswa mengisi lembar biodiary 
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Salah satu tutor sedang menerangkan 

bagan konsep yang ada pada biodiary. 

Salah satu tute sedang mempresentasikan 

hasil diskusi biodiary 

Salah satu tute bertanya pada saat sesi 

tanya jawab presentasi. 

Siswa Mengerjakkan Posttest 
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Contoh Hasil Pengisian Biodiary 

   

 

 

     

Lampiran  31 
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