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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

BAB. VIRUS 

A. MATERI 

Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus 

bersifat parasit obligat, hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam 

material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak 

memiliki perlengkapan selular untuk bereproduksi sendiri. Biasanya virus mengandung sejumlah 

kecil asam nukleat (DNA atau RNA, tetapi tidak kombinasi keduanya) yang diselubungi 

semacam bahan pelindung yang terdiri atas protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya 

 

Gambar Virus 

1) SEJARAH PENEMUAN VIRUS 

Adolf Mayer (1882), ilmuwan Jerman menemukan adanya penyakit yang 

menimbulkan bintik kekuningan pada daun tembakau. Mayer melakukan percobaan dengan 

menyemprotkan getah tanaman yang sakit pada tanaman sehat, ternyata tanaman sehat 

menjadi tertular. Mayer berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang 

sangat kecil. Bakteri ini tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop. 

Kemudian Dmitri Ivanovski (1892), ilmuwan Rusia menyaring getah tanaman 

tembakau yang sakit dengan penyaring bakteri tetapi partikel yang menyerang tembakau 

tersebut lolos dari penyaring bakteri. Ivanovski menduga bahwa penyakit mosaik pada 

tanaman tembakau ini disebabkan oleh suatu organisme yang berukuran lebih kecil 



dibandingkan bakteri. Ia merasa ada kesalahan pada teknik penyaringan. Seperti halnya 

Mayer, Ivanovski berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau 

adalah bakteri. 

Martinus W. Beijeinck (1897), ahli mikrobiologi Belanda menemukan fakta bahwa 

partikel mikroskopis penyerang tembakau dapat bereproduksi pada tanaman tembakau, tetapi 

tidak dapat dibiakkan pada medium pertumbuhan bakteri. Beijerinck berpendapat bahwa ada 

agen yang menginfeksi tanaman tembakau, meskipun ia sendiri belum mengetahui hal itu. 

Beijerinck menyebut agen penginfeksi itu sebagai virus lolos saring (filterable virus). Ia 

memberi nama demikian karena agen tersebut dapat lolos dari saringan bakteri dan tidak 

dapat diamati dengan mikroskop cahaya. 

Kemudian Wendell Stanley (1935), berhasil mengkristalkan partikel yang menyerang 

tanaman tembakau. Partikel mikroskopis tersebut dinamakan TMV (Tobacco Mozaic Virus). 

Perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya memberi kita pemahaman bahwa 

berbagai jenis virus merupakan penyebab penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. 

Istilah virus lolos saring kemudian disingkat menjadi virus. Iwanowski dan Beijerinck 

dinobatkan sebagai penemu virus. 

Pada saat ini dunia dihebohkan dengan munculnya virus yang bernama “CORONA”, 

yang sudah membuat dunia pontang panting karena banyaknya koban yang meninggal dunia. 

 

Virus Corona (COVID-19) 

  Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus 

yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-

19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-

paru yang berat, hingga kematian. 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan 

nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih 

banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-

anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. 

 

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali 

ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat 
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cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu 

beberapa bulan. 

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk 

memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia 

sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan 

penyebaran virus ini. 

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak 

kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga 

bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). 

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini 

adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-

East Respiratory Syndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, 

yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara 

lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala 

 

B.TUJUAN 

- Menjelaskan tentang struktur, jenis , dampak yang ditimbulkan dan cara 

pencegahannya  dari virus Corona. 

 

C.TUGAS MEMBUAT ARTIKEL 

 Buatlah artikel tentang Corona yang berjudul  ’ CORONA OH CORONA “ 

 Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Artikel memuat tentang struktu, jenis, dampak yang ditimbulkan dan pencegahannya 

dari virus corona 

2.  dibuat secara individu 

3.  boleh diketik atau ditulis tangan 

4. Maksimal 5 lembar 

5. Dicantumkan sumber-sumber informasinya 

6. Dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan 
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