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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Pembelajaran Daring 

2.1.1 Penegertian Pembelajaran Daring 

   Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap 

perubahan dalam setiap bidang, salah satunya ialah perubahan pada bidang 

pendidikan. Teknologi dapat di manfaatkan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional 

menjadi ke modern. Beberapa penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 

teknologi banyak membawa pengaruh positif terhadap pembelajaran  (Oktafia, 

2020:498).  

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan 

dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan Platform yang dapat 

membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan 

dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran 

bermutu dalam jaringan yang bersifat dan terbuka untuk menjangkau ruang 

belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Sofyana & Abdul, 2019: 82). 

Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) yang melanda lebih dari 200 

Negara di dunia, telah memberikan tantangan sendiri bagi lembaga pendidikan 

khususnya pendidikan tinggi mengantisipasi penularan virus tersebut pemerintah 

telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti isolasi, sosial and physical 

distencing hingga pembatasan sosial berskala besar (PSSB). Kondisi ini 

mengharuskan warganya untuk tetap Stay at home, Bekerja, beribadah dan belajar 

di rumah. 
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Kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan 

inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah 

dengan melakukan pembelajaran online atau daring (dalam jaringan). Akan tetapi, 

dalam pembelajaran daring ini tidak terlepas dari permasalahanyang menjadi 

hambatan dalam melaksanakannya, termasuk pembelajaran daring kepada calon 

guru pada lembaga pendidik dan pendidikan (LPTK). (Dinda Immaluddin, 2020, 

hal. 2) 

Pembelajaran daring diselenggarakan di sekolah dimana peserta didik 

dan guru berada pada lokasiyang terpisah sehingga pemanfataan jaringan internet 

dalam proses pembelajaraannya. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

membawah informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dan peserta didik (Azhar 2011). sekolah juga merspon posistif kebijakan 

pembelalajaran daring tersebut sebagai upaya yang dilakukan untuk menghambat 

laju penyebaran covid 19 dengan langsung menerapkan pembelajaran online di 

semua mata pelajaran . 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah 

membawah perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Sri Latifah, 

2018, h. 1). Hal tersebut juga tentunya mendorong upaya pembaharuan dalam 

pemanfaatan dibidang pendidikan.Menurut hasil survei asosiasi Penyelenggaraan 

Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 pengguna internet di Indonesia 

mencapai 143,26 juta jiwa, hal ini menunjukan bahwa setiap orang pasti 

menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Pemanfaatan smarphone 

tidak hanya di gunakan untuk memberi komunikasi tetapi juga di manfaatkan 

untuk belajar, game, berbisnis dan berkarya. (Bansal, 2014, h. 2-3). 
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Pemanfataan smarphone  ternyata sudah di manfaatkan dalam dunia 

pendidikan, dimana teknologi media sosial atau di kenal sebutan smarphone 

menawarkan cara-car modern dan kreatif untuk me,bangun lingkungan belajar 

sosial (Abdelraheem, 2018, h. 1-2).  

2.1.2 Karakteristik Pembelajaran Daring 

Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah 

keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik. 

Dabbagh ( dalam Hasanah, dkk, 2020:3). Menyebutkan bahwa ciri-ciri peserta 

didik dalam aktivitas belajar daring atau secara online yaitu: 

1. Semangat belajar: semangat belajar pada saat proses pembelajaran kuat      

atau tinggi  guna pembelajaran mandiri. Ketika pembelajaran daring kriteria 

ketuntasan pemahaman materi dalam pembelaran ditentukan oleh pelajar itu 

sendiri. Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta siswa harus mandiri. 

Sehingga kemandirian belajar tiap siswa menjadikan perbedaan keberhasilan 

belajar yang berbeda-beda. 

2. Literacy terhadap teknologi: Selain kemandirian terhadap kegiatan belajar, 

minat belajar belajar terhadap pemakaian teknologi. Ketika pembelajaran 

online/daring merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya 

pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring/online siswa harus 

melakukan penguasaan terhadap teknologi yang akan digunakan.Alat yang 

biasa digunakan sebagai sarana pembelajaran online/daring ialah komputer, 

smarphone,maupun laptop. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini 

menciptakan banyak aplikasi atau fitur-fitur yang digunakan sebagai sarana 

pembelajaran daring/online. 
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3.  Kemampuan berkomunikasi interpersonal: Dalam ciri-ciri ini pelajar harus 

menguasai kemampuan berkomunikasi dan kemampuan interpersonal sebagai 

salah satu syarat untuk keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan 

interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta interaksi antar pelajar 

lainnya. sebagai mahluk sosial tetap membutuhkan interaksi dengan orang lain 

meskipun pembelajaran onlinedilaksanakan secara mandiri. Maka dari itu 

kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam komunikasi harus tetap 

dilatih dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Berkolaborasi: memahami dan memakai pembelajaran interaksi dan 

kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi antar pelajar lainnya ataupun 

dengan dosen pada sebuah forum yang telah di sediakan, karena dalam 

pembelajaran daring yang melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. Interaksi 

tersebut diperlukan terutama ketika pelajar mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Selain hal tersebut, interaksi juga perlu dijaga guna untuk 

melatih jiwa sosial mereka.Supaya jiwa individualisme dan anti sosial tidak 

berbentuk didalam diri pelajar. Dengan adanya pembelajaran daring juga 

pelajar mampu memahami pembelajaran dengan kolaborasi. Pelajar juga akan 

di latih supaya mampu berkolaborasi baik dengan lingkungan sekitar atau 

dengan bermacam sistem yang mendukung pembelajaran daring. 

5. Keterampilan belajar mandiri: salah satu karakteristik pembelajaran daring 

adalah kemampuan dalam belajar mandiri. Belajar yang dilakukan secara 

mandiri sangat diperlukan dalam pembelajaran daring. Karena ketika proses 

pembelajaran,pelajar akan mencari, menemukan sampai dengan 

menyimpulkan sendiri yang telah ia pelajari. “Pembelajaran 
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mandirimerupakan proses dimana siswa dilibatkan secara langsung dalam 

mengidentifikasi apa yang perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali 

dalam proses pembelajaran” (Kirkman dalam Hasanah, 2020). 

2.1.3  Konsep Pembelajaran Daring 

Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap mahluk pasti mengalami yang 

namanya belajar. Terlebih lagi manusia itu sendiri. Misalnya manusia yang baru 

lahir secara perlahan-lahan dia akan belajar  untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya seperti mkan, minum, belajar, dan lainnya. Bahkan belajar adalah 

inti dari kegiatan pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, maupun 

nonformal, Belajar sendiri merupakan perilaku aktif siswa dalam menghadapai 

lingkungannya untuk mendapatkan pengalaman, pemahaman dan makna yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam situasi tertentu. 

Belajar sebagai salah satu perubahan yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. (Slameto, 

1995, hal.7) 

Hamalik mengemukkan bahwa belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. belajar bukan suatu 

tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.(Oemar Hamalik, 

2012, hal. 27) 

 Indikator pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran ada 

lima yaitu; 1) Sumber belajar, 2) Alat pendukung. 
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a. Sumber Belajar 

Dari Mclsaac dan Gunawardena Menjelaskan bahwa sumber belajar 

yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran sangat beraneka 

ragam jeni dan bentuknya. sumber belajar terseut bukan hanya dalam bentuk 

bahan cetakan seperti buku teks akan tetapi pelajar dapat memanfaatkan 

sumber belajar yang lain seperti radio pendidikan. Dalam kegiatan 

pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan tenaga pengajar 

sebagai salah satu sumber, tetapi mencangkup interaksi dengan semua sumber 

belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil 

diinginkan.(Mclsaac, 1996, Hal. 2) 

Dalam tulisan ini yang dimaksud hasil belajar peserta didik adalah 

kemampuam (kognitif, efektif dan psikomor) yang dimiliki peserta didik 

setelah mengalami proses pembelajaran dari mengajar. hasil belajar tersebut 

sebaiknya terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

1. Prinsip-Prinsip Belajar 

 Menurut Suhana (2014: 15) Prinsip-prinsip belajar sebagai 

kegiatan yang sistematik dan kontinyu memiliki prinsip-prinsip dasar 

sebagai berikut: 

1. Belajar berlangsung seumur hidup 

2. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisir 

3. Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju kompleks 

4. Belajar dari mulai yang factual menuju konseptual 

5.  Belajar mulai dari yang kongkrit menuju abstrak 
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2. Media Pembelajaran Online 

  Ada berbagai platform teknologi informasi yang berpeluang untuk 

dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring dan 

sekaligus berpeluang pula memaksa para dosen agar melek teknologi 

informasi. Beberapa di antaranya sebagai berikut: elearning, Rumah 

belajar, Edmodo, EdLink, Moodle, Google Classroom, kelas online 

Schoology.  

a. E-learning adalah  teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengaktifkansiswa untuk belajar kapanpun dan di manapun Dahiya 

dalam (Hartanto, 2016). E-learning memiliki dua tipe, yaitu: pertama 

Synchronous. Synchronous berarti pada waktu yang sama. Proses 

pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta 

didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan 

peserta didik secara online. Synchronous training merupakan gambaran 

dari kelas nyata, namun bersifat maya (virtual) dan semua peserta didik 

terhubung melalui internet. Synchronous training sering juga disebut 

sebagai virtual classroom. Kedua, Asynchronous berarti tidak pada 

waktu bersamaan. Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran 

berbeda dengan pendidik memberikan materi.  

b. Edmodo merupakan aplikasi yang aman untuk digunakan baik oleh 

guru/dosenmaupun oleh siswa/mahasiswa. Jeff O'Hara sebagai platform 

pembelajaran untuk berkolaborasi dan terhubung antara siswa dan guru 

dalam berbagi konten pendidikan, mengelola proyek atau tugas dan 

menangani pemberitahuan setiapaktivitas. Dalam definisi lain, Edmodo 
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adalah pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis 

dalam memudahkan guru untuk membuat dan mengelola kelas virtual 

sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan 

saja dan dimana saja (Balasubramanian, 2014). Sejalan dengan 

pandangan Gatot, Sudibjo (2013) mengemukakan bahwa edmodo 

diciptakan menggunakan konsep yang mirip dengan facebook, dimana 

tujuan pembuatannya adalah khusus untuk bidang pendidikan yang 

dapat mendukung proses pembelajaran secara online.   

c.Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan suatu serambi 

pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat 

memudahkan pengajar dalam membuat, membagikan dan 

menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas, Afrianti ( dalam 

Yustianti dan Novita, 2019).Google Classroom digunakan untuk 

memaksimalkan proses penyampaian materi kepada peserta didik tetapi 

dilakukan secara online sehingga materi bisatersampaikan secara 

keseluruhan. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang 

disediakan oleh Google sebagai sebuah system e-learning. Service ini 

didesain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan tugas 

kepada pelajar secara paperless (Hakim, 2016).  

d. Schoology merupakan sosial network berbasis lingkungan sekolah 

(school basedenvironment) yang dikembangkan oleh Nicolas Borg and 

Jeff O’Hara tahun 2008, schoology ditujukan untuk penggunaan bagi 

guru, siswa dan orang tua siswa. Tampilan Schoology hampir sama 

dengan jejaring sosial facebook, situs jejaring sosial facebook sudah 
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lumrah dikalangan remaja bahkan anak usia SD pun sudah mengenal 

apa yang namanya facebook.  

e. Zoom adalah aplikasi pertemuan HD gratis dengan video dan berbagi 

layar hingga 100 orang. Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan 

menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai 

perangkat seluler, desktop, hingga telepon dan system ruang.  

f. Whatsapp merupakan salah satu media komunikasi yang sangat popular 

yangdigunakan saat ini, Whatshapp merupakan salah satu aplikasi yang 

digunakanuntuk melakukan percakapan baik menggunakan teks, suara, 

maupun video. Whatshapp untuk tetap terhubung dengan teman 

keluarga, kapanpun dan dimanapun. Whatshapp gratis dan menawarkan 

pengalaman bertukar pesan dan panggilan yang sederhana, aman, 

reliable, tersedia pada telepon diseluruh dunia. Selanjutnya Menurut 

Niken, sekretaris Jendral Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

whatshapp adalah aplikasi yang paling diminati masyarakat dalam 

berkomunikasi lewat internet. “83% dari 171 juta pengguna internet kita 

adalah pengguna whatshapp yang menghubungkan antara masyarakat”. 

2.2. Pengaruh Minat Belajar Siswa 

2.2.1. Definisi minat belajar siswa 

Menurut Nasution (2008:46) bahwa ketekunan belajar ini bertalian 

dengan sikap dan minat terhadap pelajaran. Bila suatu pelajaran tidak menarik 

minat seseorang karena suatu hal, maka ia segera menyampaikannya jika 

menemukan kesulitan, sebaliknya, jika suatu tugas menarik karena memberikan 
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hasil yang mengembirakan , ia cenderung untuk memberikan wakru yang lebih 

banyak untuk tugas itu. 

 Menurut Meslow mengemukakan dorongan-dorongan untuk belajar 

yaitu, adanya kebutuhan fisik, adanya kebutuhan rasa aman (bebas dari kekuatan), 

adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang 

lain, adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat, sesuai 

dengan sifat seseorang untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri 

(Sardiman. 2012: 47). 

Menurut Bernard minat timbul tidak secara tiba-tiba/spontan melainkan 

timbul dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

jadi jelas soal minat akan selalu berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan, oleh 

karena itu yang penting bagai mana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu 

selalu butuh dan ingin terus belajar (Sardiman. 2012: 76). 

Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow (1958) menyatakan “Belajar 

adalah perolehan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap termasuk cara baru untuk 

melakukan sesuatu dan upaya- upaya seseorang dalam mengatasi kendala atau 

menyesuaikan situasi yang baru” (Khodijah, 2014, h. 48) “ Tingkah laku yang 

mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, 

baik fisik  maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, pemecahan sesuatu 

masalah/berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan maupun sikap” (Purwanto, 

2013, h. 85).  

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku si 

subjek belajar, ternyata terdapat beberapa faktor  yang mempengaruhinya, Faktor 

tersebut dibagi menjadi 2, yaitu : faktor ekstern (dari luar) dan faktor  intern (dari 
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dalam). Faktor intern yang mempengaruhi belajr salah satunya adalah motivasi 

dan minat. 

2.2.2  Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Belajar siswa 

 Dalam proses pembelajaran seorang peserta didik harus 

mempunyai minat dalam belajar. Menurut (Prahmadita, 2014: 12) dalam 

meningkatkan minat belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, 

yaitu: 

2.2.3.1 faktor internal yang terdiri dari  

a. Motivasi, minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai 

motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal 

b. Cita-cita, setiap manusia memiliki cita-cita dalam hidupnya, 

termaksut para siswa. 

c. Bakat, di samping intelegensi, bakat merupakan faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar sesorang 

2.2.3.2 Faktor eksternal yang terdiri dari: 

a. Guru, menurut singer ( 1991) bahwa guru yang berhasil membina 

kesediaan belajar murid-muridnya, 

b. Keluarga, orang tua adalah yang terdekat dalam keluarga oleh 

karena itu keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat 

seorang siswa terhadap pembelajaran 

c. Teman pergaulan, melalui pergaulan siswa dapat berpengaruh arah 

minatnya oleh teman-temanya, khususnya teman akrab. 

d. Lingkungan, lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 
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2.2.3 Hasil Belajar 

Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari 

atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan 

aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan 

demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik 

apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. 

Sebaliknya meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan 

jasmaniah dan mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara 

nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan 

lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah obyek-obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, 

baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh 

atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu 

tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (Aprida, 2017). 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses 

belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan ketrampilan siswa sehingga menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Menurut (Jihad, 2010), “hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar”. 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut (Kunandar, 2017) “hasil belajar adalah kemampuan 

siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu 
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kompetensi dasar”. Sedangkan “hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar adalah keluaran (output) dari 

suatu sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa 

bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 

(performance)” (Abdurrahman, 2013). 

2.3 Materi Pembelajran Virus 

2.3.1 Definisi Virus 

Definisi virus secara umum parasit berukuran mikroskopik dan 

menginfeksi sel organisme biologis. Menurut para ahli biologi virus merupakan 

peralihan antara mahluk hidup dengan benda mati. Virus dikatakn peralihan, 

sebab virus memiliki 5 ciri-ciri virus seperti mahluk hidup yakni memiliki DNA 

dan dapat berkembang biak pada sel hidup. Dan virus memiliki cirri-ciri benda 

mati yakni tidak memiliki protoplasma dan dapat dikristalkan. Pada dasarnya 

virus adalah materi genetik yang telah dikelilinggi oleh protein virus dalam 

bereproduksi memerlukan sel inang, sehingga virus sifatnya parasit obligasi, 

pengertian virus secara etimologi ialah kata virus berasal dari bahasa latin yakni 

varion yang berarti “racub” Virus merupakan organism subseluler sebab ukuranya 

yang sangat kecil yang mana virus hanya bias dilihat dengan menggunakan 

mikroskop electron, Viru ukurannya lebih kecil dari pada bakteri. 

2.3.2.  Ciri-Ciri Virus 

         Adapun cirri-ciri yang dimiliki virus adalah sebagai berikut: 

a. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bias berkembang biak 

jika berada di dalamse hidup. 

b. Memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. 



 

22 

c. Virus bisa bersifat benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, 

tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk Kristal jika berada di luar 

sel hidup. 

d. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 30 nm. 

2.3.3.  Strukrut Tubuh Virus 

  Virus tidak digolongkan dalam organism seluler karena tidak 

memiliki bagian-bagian sel seperti, diinding sel, membrane sel, 

sitoplasma, secaraorganel sel lainnya. Adapun strukrut tubuh virus 

bakteriofag sebagai berikut. 

 

a. Kepala, Bagian dalam mengandung asam nukleat. Sebagian luarnya 

diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofag, kepalanya 

berbentuk polihendral dengan jens asam nukleat DNA. 

b. Kapsid, kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung 

banyak subunit protein yang disebut kopsomer, Kapsid terdiri dari 

beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. 

c. Asam nukleat, asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu. Yaitu 

DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi 

sebagai informasi genetic untuk replikasi. 
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d. Leher, leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor leher 

berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju akar. 

e. Ekor, ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar Ekor ini 

berfungsi untuk menempel pada inang. Berikut ini merupakan struktur 

virus selain bakteriofag yang telah ditemukan. 

2.3.4. Bentuk Virus 

   Menurut pujiati (2017), Virus pada umumnya berupa 

semacam habiur (Kristal) dan bentuknya sangat bervariasi, yaitu ada 

yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak, dan kebanyakan 

berbentuk seperti kecebong dengan “kepala” oval dan “ekor” Slindris. 

Virus bersifat useluler (tidak mempunyai sel), Hanya  memiliki satu 

macam asam nukleat (RNA dan DNA). Berdasarkan dan bagian-

bagian tubuh virus morfologi virus terbagi menjadi empat tipe utama 

yaitu:  

a. Virus Berbentuk Helix (helical virus)   

Bentuknya menyerupai batang yang penjang, agak kaku 

dan lentur (fleksibel).Kapsid sebagai tabung silinder yang pendek 

berbentuk seperti helik yang mengelilingi asam nukleat virus.  

b. Virus Berbentuk Polihedral  

Virus dengan morfologi polihedral mempunyai ukuran 

yang sangat bervariasi yaitu dari 20 – 400 nanometer.kapsid dari 

kebanyakan virus ini berbentuk ikosahedron (acosahedron) yaitu 

polyhedron beraturan dengan 20 bidang segitiga dan 20 sudut. 

c. Virus Komplek  
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Morfologi virus kompleks memiliki bagain-bagain tubuh 

yang lebih kompleks dibandingkan dengan ketiga morfologi virus 

lainnya. Layaknya organisme hidup virus dengan morfologi ini 

juga memiliki bagian-bagian tubuh seperti kepala dan ekor.   

d. Virus Berpelindung 

Disebut dengan virus berpelindung, hal ini karena salah 

satu struktur virus ini memiliki pelindung atau pembungkus luar 

yang meliputi glikoprotein. Lipoprotein atau kombinasi 

glikoprotein dan lipoprotein. Dimana, biasanya virus ini berbentuk 

bulat atau juga bisa berbentuk bola, dengan diameter umum 

sekitar 60 hingga 300 nanometer. Salah satu contoh jenis virus ini 

yakni terdapat pada virus Influenza. 

2.3.5.  Cara hidup virus   

Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena 

hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut 

mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang 

ditumpangi virus disebut sel inang. Bagaimana cara virus mengenali 

inangnya? Yaitu 32 menggunakan sistem lock key atau kesesuaian. 

Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, kisaran inang 

luas dan kisaran inang sempit.   

Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa 

inang, contohnya virus flu burung bisa menginfeksi unggas, babi, 

dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya 

bisa menginfeksi inang tertentu saja, contohnya virus flu hanya 
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menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan dan virus bakteriofag 

hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Penularan virus dari 

satu inang ke inang yang lain bisa melalui udara, lendir, air, darah, 

atau melalui perantara seperti nyamuk. 

2.3.6. Perkembangbiakan virus  

Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi 

atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi 

untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagimenjadi dua, 

yaitu daur litik dan lisogenik  

a)Daur litik  

Terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah 

daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan 

mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan 

pada daur litik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis dan replikasi, 

pematangan atau perakitan, dan lisis.  

b)Daur lisogenik  

Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih 

kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini sel inang masih bisa 

33bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan 

tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel  

inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag 

tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel 

berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah adsorpsi dan 
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infeksi, pemetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis. Untuk 

memahami lebih lanjut, silakan Quipperian simak gambar berikut ini. 

2.3.7.  Penyakit yang disebabkan oleh virus  

Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus, baik pada manusia,  

hewan, dan tumbuhan adalah sebagai berikut. 

a)Cacar variola disebabkan oleh virus jenis Orthopoxvirus.  

b)Campak disebabkan oleh Morbilivirus. 35 

c)AIDS disebabkan oleh HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus.  

d)Flu disebabkan oleh virus influenza atau parainfluenza.  

e)Flu burung disebabkan oleh HPAIV yaitu High Pathogenic Avian  

Influenza Virus.  

f)Rabies disebabkan oleh Rhabdovirus.  

g)Tetelo disebabkan oleh virus NCD.  

h)Mosaik disebabkan oleh TMV atau Tobacco Mosaic Virus 

2.4  Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Penelitian yang berkaitan denganPengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Secara Online Terhadap Tingkat Pemahaman Mata Pelajaran 

Biologi, sudah ada beberapa orang terdahulu yang telah melakukannya. Adapun 

penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 

a.  LuhDeviHerliandry, Nurhasanah,MariaEnjelinaSuban,HeruKuswantodalam 

penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19” 

Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran online memberikan 

kemudahan dalam memberikan transfer informasi  pada   berbagai  situasi  

dan  kondisi. Ragam  manfaat  dari  kemudahan  pembelajaran online  
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didukung  berbagai  platform  mulai  dari diskusi hingga tatap muka secara 

virtual. Namun, hal ini perlu di evaluasi dan  disesuaikan dengan kondisi 

setempat,  mengingat kemampuan  orang tua  memberikan fasilitas 

pembelajaran online berbeda.Penelitian  ini menggunakan   metode   

descriptive   content   analysis   study.   Analisis dilakukan  pada  artikel  

internasional,  nasional  maupun  sumber  sejenis terkait solusi pembelajaran 

pada masa pandemik. 

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu jenis 

penelitian yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaan tempat penelitian, penelitian ini 

bertempat di Kecamatan Palangga. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian lain yaitu meneliti pembelajaran online. 

b. DindinJamaluddin, Teti Ratnasih, Heri Gunawan, Epa Paujiah denganjudul 

“Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 Pada Calon Guru: 

Hambatan, Solusi Dan Proyeksi” Hasilpenelitian menunjukkan  bahwa 

terdapat hambatan, solusi dan proyeksi terkait dengan pembelajaran daring. 

Berdasarkan data ditemukan bahwa walaupun sistem ini dapat dijadikan solusi 

bagi kondisi tertentu, beberapa hambatan seperti jaringan internet yang tidak 

stabil (23%) dan kuota terbatas (21%) menjadi dua aspek besar yang 

mengganggu proses pembelajaran daring. Hambatan tersebut 

tentunyaberpengaruh terhadap kondisi psikis responden (>90%), namun 

sebanyak 72% responden memiliki aktivitas lain untuk menanggulangi 

gangguan tersebut. Dalam kondisi adanya wabah Covid-19, pembelajaran 

daring dapat digunakan dengan pertimbangan memperhatikan kondisi 
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mahasiswa dan dosen, sehingga akan terbiasa menyesuaikan dengan sistem 

daring, pembelajaran  dapat  terlaksana dengan  baik.   

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu responden 

penelitiannya Mahasiswa dan tempat penelitian yang berbeda. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu jenis penelitannya deskriptif dan 

meneliti pembelajaran online. 

c. Endang Retno Wulan, dengan judul “Efektifitas penggunaan media model 

dalam pembelajaran Kimia di SMA Negeri di Kabupaten Karanganyar rayon 

barat, menyimpulkan bahwa terdapat interaksi pengaruh antara penggunaan 

media pembelajaran dan minat siswa terhadap penguasaan konsep Kimia. 

Nilai rata-rata hasil belajar Kimia yang diperoleh siswa yang memiliki minat 

tinggi dengan menerapkan media model lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa yang memiliki minat tinggi dengan 

menerapkan model LKS. 

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pengaruh 

penggunaan media pembelajan digunakan. Populasi penelitian diatas yaitu 

siswa SMA. Selain itu perbedaan tempat penelitian, penelitian ini bertempat 

di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan sedangkan penelitian 

diatas Kabupaten Karanganyar rayon barat. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian lain yaitu terdapat pada jenis penelitian deskriptif kuantitaf serta 

meneliti minat belajar. 

2.5. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan, 

dapat diketahui bahwa dalam materi Virus siswa diajarkan untuk bersikap ilmiah, 
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yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa seperti mengobservasinya, 

mencari  gambaran  atau  informasi  tentang  objek penelitian melalui indera. 

Menafsirkan, memberikan arti sesuatu fenomena/kejadian berdasarkan atas 

kejadian lainnya, Mempraktikkan, memperkirakan   kejadian   berdasarkan   

kejadian sebelumnya serta hukum-hukum yang berlaku. Sehingga siswa 

memperoleh penemuan-penemuan yang dapar berupa fakta atau teori. Dengan 

adanya perubahan pembelajaran daring tentu berpengaruh terhadap minat belajar  

siswa. Dalam pembelajaran daringada 2 indikator yang diukur yaitu sumber 

belajar dan alat pendukung. Pada minat belajar ada 3 Indikator  yang diukur yaitu 

Faktor internal dan Faktor Eksternal. 

Untuk lebih memahami kerangka berpikir dan rencana perlakuan yang 

akan diterapkan pada saat proses penelitian maka dibuat kerangka berpikir dalam 

bentuk bagan seperti berikut. 
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Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian 

 
2.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus di uji secara empris. dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum 

didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data (Sugiyono, 2015, h. 

96). 

X1 =  Pembelajaran  Online 

Indikator:  

1. Sumber belajar  

2. Alat pendukung 

X2 = Minat Belajar 

Indikator:  

- Faktor Internal 

- Faktor Eksternal 

 

Y = Mata Pelajaran Biologi 

Indikator: 

Mengacu pada nilai 

akhirulangan 

semesterganjil/genap mata 

pelajaranBiologi 
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Penelitian ini menggunakan hipotesis deskriptif karena bentuk rumusan 

masalahnya adalah rumusan masalah deskriptif. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Ada pengaruh pembelajaran daring pada hasil belajar  materi virus di SMA 

Negeri 4 Konawe Selatantahun ajaran 2020/2021. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat pengaruh signifikan penggunaan pembelajaran   

daring pada hasil belajar materi Virus. 

H0:ρ = α =  Tidak  terdapat pengaruh signifikan pembelajaran daringpada 

hasil belajar materi Virus. 

2.  Ada pengaruh minat belajar siswa pada hasil belajar materi virus secara 

online di SMA Negeri 4 Konawe Selatan tahun ajaran 2020/2021. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat pengaruh signifikan minat belajar pada hasil belajar 

materi Virus secara online. 

H0: ρ = α = Tidak terdapat pengaruh signifikan tingkat pemahaman pada 

hasil belajar materi Virus secara online. 

3. Terdapat pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar terhadap hasil 

belajar materi Virus di SMA Negeri 4 konawe Selatantahun ajaran 

2020/2021. 

H1: ρ ≠ α = Terdapat pengaruh signifikan pembelajaran daring dan minat 

belajar terhadap hasil belajar materi Virus di SMA 

Negeri 4 Konawe Selatan. 

H0:  ρ  =  α =      Tidak  terdapat  pengaruh signifikan pembelajaran daring 

dan minat belajar terhadap hasil belajar materi Virus 

di SMA Negeri 4 Konawe Selatan 


