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SISTEM IMUN 

 

A. Materi Pendahuluan 

Sistem Pertahanan  Tubuh 

Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun adalah sistem perlindungan dari 

pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme 

sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jika sistem imun bekerja dengan benar, sistem 

ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel 

kanker dan zat asing lain dalam tubuh. 

1) Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit 

a. Sistem Imun Nonspesifik/alamiah/bawaan 

Yaitu sistem pertahanan yang sudah ada dalam tubuh, Dapat mendeteksi benda 

asing yang masuk dan melindungi tubuh tetapi tidak dapat mengenali benda 

asing yang masuk, contohnya Protein antivirus/interferon Sel Natural Killer 

(NK) dan Sistem komplemen  

b. Sistem Imun Spesifik/Adaptive 

mempunyai kemampuan untuk mengenali benda asing yang masuk, merespon 

berbagai antigen, membedakan antigen asing dengan antigen diri, merespon 

antigen yang ditemukan sebelumnya dengan memulai respon memori Yang 

berperanan : sel limfosit  

2) Berdasarkan Mekanisme Kerja 

a. Kekebalan humoral (cairan tubuh) 

Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam 

cairan darah dan limfe.   

b. Kekebalan Seluler 

respon imun yang dilakukan oleh molekul-molekul protein yang tersimpan 

dalam limfa dan plasma darah yang ditujukan untuk benda asing yang dapat 

menginfeksi sel (beberapa bakteri dan virus) 

 

 

 

 

 

 

 



B. Tujuan 

 Melalui kajian literatur,  diharapkan peserta didik dapat: menguraikan dan menjelaskan 

manfaat prinsip-prinsip sistem immun kaitannya dengan wabah COVID 19 yang terjadi pada 

saat ini 

 

C. Mekanisme Sistem Imun  

Cegah Virus Corona dengan Memperkuat Sistem Imun Tubuh 

  Virus Corona telah menginfeksi ratusan ribu orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, sudah 

lebih dari 1.000 orang positif terkena COVID-19. Memperkuat sistem imun tubuh merupakan 

salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan virus ini. Tidak hanya virus 

Corona, sistem imun tubuh yang kuat juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit 

lainnya. 

Novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) atau yang lebih dikenal dengan nama virus 

Corona merupakan virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia 

(infeksi paru-paru) yang bersifat akut, dan gagal ginjal. WHO secara resmi memberikan nama 

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) untuk virus Corona ini. 

Hingga saat ini, belum tersedia vaksin yang bisa mencegah infeksi virus Corona atau COVID-19. 

Inilah yang menyebabkan Kementerian Kesehatan Indonesia mengimbau agar masyarakat 

Indonesia senantiasa menjalankan hidup bersih (higienis) serta selalu menjaga daya tahan tubuh. 

 

 

D. TUGAS MEMBUAT ARTIKEL 

  Buatlah artikel dengan judul ” Keterkaiatan antara sistem imun dengan pencegahan 

virus Corona “ dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Artikel dibuat secara individu 

2. Boleh diketik atau tulis tangan 

3. Artikel maksimal 5 lembar 

4. Dicantumkan sumber-sumber informasinya 

5. Dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan 

https://www.alodokter.com/virus-corona
https://www.alodokter.com/virus-corona
https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-akut-dan-kronis-pada-penyakit

