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LAMPIRAN 1. Silabus

Satuan Pendidikan :  SMA/MA
Kelas :  X (sepuluh)
Kompetensi Inti :
KI
1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI
2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 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

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu 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: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Virus, ciri dan peranannya dalam kehidupan

Kompetensi Dasar
Materi

Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Penilaian

Alokas
iWaktu

SumberBelaja
r

3.
3

Menerapkan
pemahaman
tentang virus
berkaitan
tentang ciri,
replikasi, dan
peran virus
dalam aspek
kesehatan

Virus
 Ciri-ciri

virus:
struktur dan
ciri

 Kasus-
kasus
penyakit

Mengamati
 Diberikan berbagai kasus penyakit yang merebak saat

ini yang disebabkan oleh virus seperti influenza, Aids,
dan flu burung, siswa mengamati fenomena alam
tersebut

Menanya
Siswa menanyakan tentang:

Pengetahuan
Tes
 Essay bagan

replikasi virus
 Essay

penyebaran
virus HIV

 Essay

4 JP  Charta
virus

 Charta
penyebaran
virus HIV

 Charta
perkemban
g biakan
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masyarakat. yang
disebabkan
virus

 Peran virus
dalam
kehidupan

 Jenis-jenis
partisipasi
remaja
dalam
menanggula
ngi virus
HIV dan
lainnya

 Apa penyebab beberapa penyakit tersebut?
 Bagaimana karakteristik penyebab penyakitnya, cara

perkembang biakannya, dan cara penularan dan
pencegahannya?

Mengumpulkan Informasi
 Mengamati karakteristik virus dari charta
 Mengamati proses perkembangbiakan pada organisme

hidup
 Mendiskusikan penyebaran virus HIV
 Mendiskusikan dampak ekonomi dan sosial akibat

serangan virus
 Mendiskusikan apa maksud Tuhan menciptakan

makhluk yang menyebabkan penyakit dikaitkan
dengan perilaku yang tidak terpuji pada seseorang

Menalar/Mengasosiasikan
 Mendiskusikan tentangapa yang telah dipelajarinya

dengan pemahaman sebelumnya, dan mendiskusikan
apa yang diperolehnya dengan perilaku yang harus
dilakukannya

Mengomunikasikan
 Menjelaskan secara lisan: ciri dan karakter virus,

perkembang biakan dan cara penularan HIV
 Menjelaskan dampak ekonomi dan sosial dengan

terjangkitnya virus
 Menyajikan sketsa model virus yang akan dibuatnya

(PR)

dampak
ekonomi dan
sosial

 Tertulis
tentang
pemahaman
istilah-istilah
ilmiah yang
digunakan
berkaitan
dengan virus
seperti
kapsid, DNA,
RNA,
tail/ekor, fase
litik dan
lisogenik, dll

 Model tiga
dimensi Virus
HIV

virus
 Foto/gamba

r berbagai
penyakit
yang
disebabkan
oleh virus

4.
3

Menyajikan
data tentang
ciri,
replikasi, dan
peran virus
dalam aspek
kesehatan
dalam bentuk
model/charta.


