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Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan mengikuti arah
kebijakan Kemendikbud yang menekankan pada pembelajaran berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam
menguraikan

materi,

membuat

kesimpulan,

membangun

representasi,

menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang
paling dasar yang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta didik
ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus senantiasa mengupdate dirinya dengan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika
program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan
oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan
pada hasil Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya kompetensi pedagogi dan profesional, maka Program Peningkatan
Kompetensi

Pembelajaran

Berbasis

Zonasi

lebih

berfokus

pada

upaya

memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan
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berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan keragaman
mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan pendidikan dapat
berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan Tinggi
dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif dalam
mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT senantiasa
meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis soalsoal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). UN dan
USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan
nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah
secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang
dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran capaian siswa
berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun
2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir
tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan
mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan
pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi
(Higher Order Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran yang
bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan menekankan pembelajaran
yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order
Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan kewilayahan,
atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, pengelolaan Pusat Kegiatan
Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD dan musyawarah guru mata
pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam
zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi pengembangan dan pemberdayaan
guru. Zonasi memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga Unit Pembelajaran ini bisa menginspirasi guru untuk mengembangkan
materi dan melaksanakan pembelajaran dengan berorientasi pada kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita
lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit ini disusun untuk memudahkan guru dalam mencari sumber bahan ajar
dalam rangka memahami topik penyakit menular. Guru dapat memiliki dasar
pengetahuan yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator
yang telah disusun, membantu meningkatkan kemampuan bernalar peserta didik.
Unit pembelajaran berisi materi pembelajaran sesuai target Kompetensi Dasar,
contoh-contoh aktivitas pembelajaran dan penilaian yang bisa memudahkan guru
mempelajari konten dan cara mengajarkannya dan menginspirasi guru dalam
pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru
dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari penyakitpenyakit menular , bagaimana cara penularannya, dan cara pencegahannya.
Seperti diketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam
hidup manusia, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan. Manusia
dapat beraktifitas dengan baik apabila tubuhnya sehat. Kesehatan badan akan
terjaga jika pemeliharaannya sesuai dengan anjuran pakar kesehatan.
Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga di sekolah-sekolah pendidikan
kesehatan telah menjadi bagian dari kurikulum. Di Sekolah Dasar kesehatan
pribadi menduduki peran penting, guru dituntut untuk menerapkan gaya hidup
sehat dalam diri anak, karena tidak dipungkiri masih banyak anak-anak yang
kurang peduli menjaga kesehatan pribadi mereka sehingga mereka mudah
terserang penyakit.
Permasalahan perilaku kesehatan pada anak usia SD biasanya berkaitan dengan
kebersihan perorangan dan lingkungan seperti gosok gigi yang baik dan benar,
kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kebersihan diri. Permasalahan kesehatan anak
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usia sekolah di anatarnya adalah penyakit menular, penyakit non infeksi, gangguan
pertumbuhan, gangguan perkembangan dan perilaku.
Unit Penyakit Menular yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas jenisjenis penyakit menular, cara penularannya, dan cara pencegahannya. Selain itu,
unit ini dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD
dikembangkan secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di
kelas.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
tersusunnya unit ini. Mudah-mudahan materi Kesehatan dengan sub materi
Penyakit Menular bisa membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas V.
Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target kompetensi.
Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh peserta didik.
Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1.
No Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

1

3.9 Memahami konsep
pemeliharaan diri dan
orang lain dari penyakit
menular dan tidak menular

1. Memahami
konsep
pemeliharaan diri dari
penyakit menular dan tidak
menular
2. Memahami
konsep
pemeliharaan orang lain
dari penyakit menular dan
tidak menular

V

2

4.9 Menerapkan konsep
pemeliharaan diri dan
orang lain dari penyakit
menular dan tidak menular

1. Menerapkan
konsep
pemeliharaan diri dari
penyakit menular dan tidak
menular
2. Menerapkan
konsep
pemeliharaan orang lain
dari penyakit menular dan
tidak menular

V

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur pencapaian
kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 di kelas V dikembangkan menjadi
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beberapa indikator untuk ranah pengetahuan dan beberapa indikator untuk ranah
keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi tiga katagori, yaitu indikator
pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini rincian indikator
yang dikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 di kelas V.
Indikator Pendukung
Indikator Pendukung
Pengetahuan

Keterampilan

3.9.1 Menyebutkan macam macam 4.9.1 Menuliskan
penyakit menular

macam

macam

penyakit menular

3.9.2 Menyebutkan cara penyebaran 4.9.2 Menuliskan cara penyebaran
penyakit menular
3.9.3 Menyebutkan

usaha

penyakit menular
untuk 4.9.3 Menuliskan cara penyebaran

pencegahan penyakit menular

penyakit menular

Tabel 2 Indikator Pendukung

Indikator Kunci
Indikator Kunci
Pengetahuan

Keterampilan

3.9.4 Menjelaskan jenis jenis penyakit 4.9.4 Menggali informasi jenis jenis
menular

penyakit menular

3.9.5 Menjelaskan cara penyebaran 4.9.5 Mengemukakan
penyakit menular

cara

penyebaran penyakit menular

3.9.6 Menjelaskan cara pencegahaan 4.9.6 Menerapkan cara pencegahan
penyakit menular
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penyakit menular
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Tabel 3 Indikator Inti

Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
Pengetahuan

Keterampilan

3.9.7 Menentukan jenis jenis penyakit 4.9.7 Mengelompokkan
menular
3.9.8 Menggambarkan

jenis

penyakit menular
cara 4.9.8 Membuat

penyebaran penyakit menular

alur

cara

penyebaran penyakit menular

3.9.9 Menentukan cara pencegahan 4.9.9 Menerapkan cara pencegahan
penyakit menular

penyakit menular

Tabel 4 Indikator Pengayaan
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A. Demam Berdarah

Terlambat Ditangani, Siswi SD Mojokerto Meninggal karena Demam
Berdarah
Enggran Eko Budianto – detikNews

Mojokerto - Siswi kelas V SD di Kota Mojokerto meninggal dunia karena Demam
Berdarah Dengue (DBD). Orang tua korban menyebut, bocah berusia 11 tahun itu
terlambat ditangani petugas medis di puskesmas.
Bocah malang itu adalah Aini Aliah Safira (11), warga Kedungkwali 3 Utara,
Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Aini merupakan anak
bungsu dari tiga bersaudara pasangan Sulaiman (52) dan Suharsih (44).
Sang ayah mengatakan, gejala DBD yang diderita Aini awalnya berupa demam
tinggi. Pihaknya pun membawa putrinya itu ke Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto
pada pekan pertama Maret 2019.
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Tulisan diatas adalah berita mengenai kasus demam berdarah yang menimpa siswi
SD di Mojokerto.

B. Kasus Diare

Ratusan Siswa SD di Depok Alami Diare dan Gejala Keracunan, Diduga Air Sekolah
Terkontaminasi
Rabu, 17 Oktober 2018 19:09 WIB

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Ratusan siswa SDIT Pondok Duta di Cimanggis,
Depok, terkena diare massal serta gejala keracunan hingga muntah-muntah.
Mereka mulai bertumbangan sejak awal Oktober 2018 atau sejak sekitar 2 pekan
lalu.
Diduga, para siswa terkena diare dan gejala keracunan akibat air dari sekolah.
Diketahui, sejak Agustus lalu pihak sekolah membuat sumur bor baru untuk
ketersediaan air di sekolah.
Diduga, air sekolah inilah yang terkontaminasi bakteri air tinja dan mengakibatkan
ratusan siswa terkena diare dan gejala keracunan.
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Sebab, posisi sumur bor jaraknya cukup dekat dengan septic tank atau tempat
pembuangan tinja di sekolah.
Dani (40), salah seorang ortu siswa yang anaknya menjadi korban menuturkan
para siswa mulai terkena diare secara hampir bersamaan sejak dua pekan lalu.
"Waktu itu awalnya, ada belasan siswa kelas II yang kena diare dalam beberapa
hari. Setelah itu baru ketahuan bahwa banyak siswa lain, mulai dari kelas I sampai
kelas VI yang juga kena diare, hampir bersamaan," kata Dani kepada Warta Kota,
Rabu (17/10/2018)
Ia mengatakan anaknya yang duduk di kelas IV, mulai tumbang terkena diare pada
Jumat (12/10/2018) lalu menyusul siswa lain sebelumnya.
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/10/17/ratusan-siswa-sd-didepok-alami-diare-dan-gejala-keracunan-diduga-air-sekolah-terkontaminasi.
Berdasarkan kejadian yang terjadi seperti diinformasikan dalam artikel diatas,
dapat diketahui bahwa kasus tersebut berkaitan erat dengan sub-tema Penyakit
Menular. Melalui artikel tersebut, saudara dapat mengetahui bahwa Diare dan
Demam Berdarah adalah termasuk katagori penyakit menular yang bisa
menyebabkan kematian.
Jika seorang guru dapat dengan baik membekalkan pemahaman sub-tema
penyakit menular dengan kontekstual kepada peserta didik, mereka dapat
bertindak dengan tepat ketika berada di lingkungan yang terjangkit penyakit
menular. Artinya, peserta didik mengetahui cara yang tepat untuk menghindarkan
diri dari penyakit menular berdasarkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang
anda ajarkan
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A. Soal

Sumber: PEMERINTAH KOTA SEMARANG UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN
SD NEGERI TLOGOSARI KULON 04 Jl. Taman Sekar Jagad I / 1 A Telp. 6721435
UJAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

B. Analisis
Kompetensi Dasar Kelas V
3.9 Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit
menular dan tidak menular
Indikator pencapaian Kompetensi Inti
3.9.1 Menjelaskan jenis jenis penyakit menular
3.9.2 Menjelaskan cara penyebaran penyakit menular
3.9.3 Menjelaskan cara pencegahaan penyakit menular
Ruang Lingkup Materi: Penyakit Menular
Kesimpulan : Soal tersebut sesuai dengan KD dan Ruang Lingkup Materi tetapi
secara level kognitif tidak sesuai dengan tuntutan KD dan tidak
termasuk soal HOTS.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk menyampaikan pembelajaran Penyakit Menular maka dipilih model
pembelajaran

berbasis

pembelajaran

PBL

masalah

yang

(Problem

membantu

guru

Base

Learning).

menciptakan

Konsep

lingkungan

pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
(bersangkut paut) bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik
memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik (nyata).
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, yang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar
mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan
karier, dalam lingkungan yang bertambah

kompleks

sekarang

ini.

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan melakukan
kerja kelompok antar peserta didik. peserta didik menyelidiki
menemukan

permasalahan,

kemudian

sendiri,

menyelesaikan masalahnya di

bawah petunjuk guru.
Berikut ini adalah aktivitas dan langkah langkah pembelajaran untuk
menyajikan materi Penyakit Menular dengan menggunakan model PBL.
Pendahuluan


Guru memberikan salam



Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa



Guru menanyakan kehadiran peserta didik, dan menanyakan kabar
kesehatan peserta didik



Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang beberapa penyakit
yang

sering menyerang peserta didik dan mengganggu aktifitas

pembelajaran.
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Guru menayangkan video tentang salah satu penyakit menular



Guru memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai.

Inti
1. Tahap ke-1 (Fase 1), Orientasi peserta didik pada masalah.
Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan
pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini sangat
penting untuk memberikan motivasi agar peserta didik dapat mengetahui
pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang
dimungkinkan adalah sebagai berikut.
a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Berdasarkan kompetensi
dasar yang dipilih, tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut.
Peserta didik dapat:
 Memahami materi penyakit menular dan menggunakannya
untuk menghadapi masalah kesehatan yang dihadapi.


Memiliki rasa ingin tahu



Menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan tidak mudah
menyerah dalam memecahkan masalah.

b. Guru mengajukan fenomena atau cerita untuk memunculkan masalah
terkait

penyakit

menular,

memotivasi

peserta

didik

dengan

menyampaikan kegunaan praktis dari pemahaman peserta didik
terhadap

penerapan

materi

penyakit

menular

yang

dapat

dipergunakan untuk mencegah terjangkitnya penyakit..
c. Guru memberikan masalah terkait penyakit menular

seperti pada

artikel berita sebelumnya.
d. Guru

selanjutnya

menjelaskan

cara

pembelajaran

yang

akan

dilaksanakan berikutnya yaitu melalui penyelidikan, kerja kelompok,
dan presentasi hasil
2.

Tahap ke-2 (fase 2), mengorganisasi peserta didik dalam belajar.
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Pada tahap ini aktivitas utama guru adalah membantu peserta didik untuk
belajar

(mengorganisasikan

peserta

didik

untuk

belajar

yang

berhubungan dengan masalah yang diberikan). Kegiatan pembelajaran
yang dimungkinkan adalah:
a. Guru mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil yang
terdiri atas

4-5 orang.

b. Guru memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan dengan melalui diskusi kelompok.
3. Tahap ke-3 (fase 3), membimbing penyelidikan secara individu maupun
kelompok.
Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam memecahkan
masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan
pembelajaran yang dimungkinkan sebagai berikut.
a. Guru meminta peserta didik untuk melakukan penyelidikan dengan
mengumpulkan

informasi

terkait

jenis

penyakit

menular,

cara

penularannya, dan cara pencegahannya.
b. Guru membimbing peserta didik dengan memberikan pertanyaanpertanyaan kritis dalam mencari jawaban terkait dengan masalah yang
telah diberikan (penyakit Demam Berdarah dan Diare).
4. Tahap ke-4 (fase 4), mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Pada tahap ini guru dapat membimbing peserta didik untuk
mengembangkan hasil penyelidikannya dan meminta peserta didik
mempresentasikan

hasil

temuannya.

Kegiatan

pembelajaran

yang

dimungkinkan sebagai berikut.
a. Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan hasil penyelidikan
menjadi bentuk tabel seperti pada LKPD.
b. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil
temuannya (jawaban terhadap masalah yang diberikan) dan memberi
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kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberi
pendapat terhadap presentasi kelompok.
5. Tahap ke-5 (fase 5), menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan
masalah
Pada tahap ini guru memandu/memfasilitasi peserta didik untuk
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang
diperolehnya. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan sebagai berikut:
a. Guru membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap
pemecahan masalah
b. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan
c. Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah
dipelajari siswa.
Penutup


Guru mempersilahkan murid duduk di tempat semula



Guru menutup pelajaran dengan berdoa yang dipimpin ketua kelas



Memberi Salam
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK 01. PENYAKIT MENULAR
Mapel : PJOK
Tujuan: Siswa mampu memahami dan menerapkan konsep pemeliharaan diri
dan orang lain dari penyakit menular
Petunjuk Lembar Kerja:
1.

Siapkan bahan bacaan dan buku sumber sesuai materi

2.

Diskusikan di dalam kelompok masing masing jawaban atas permasalahan
yang disajikan

3.

Simpulkan hasil diskusi di dalam kelompok

4.

Kerjakanlah Tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab dan disiplin

5.

Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas

6.

Kerjakan Lembar kerja ini dalam 15 menit.

Kasus atau Permasalahan
Di SDN Tunas bangsa, Ada sekitar 10 orang murid kelas 5 yang tidak masuk
sekolah karena berbagai alasan. Setelah pihak sekolah mencari tahu kepada orang
tua murid, ternyata mereka tidak bisa ke sekolah karena menderita penyakit.
1. Coba sebutkan jenis penyakit menular yang bisa diderita oleh murid Sekolah
Dasar!
2. Jelaskan cara penularannya!
3. Bagaimana cara pencegahan supaya terhindar penyakit penyaki tersebut!
NO
1
2
3
...
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PENYAKIT

CARA PENULARAN

PENCEGAHAN
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C. Bahan Bacaan
Penyakit Menular
Penyakit menular dapat didefinisikan sebagai sebuah penyakit yang dapat
ditularkan (berpindah dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung
maupun perantara). Penyakit menular ini ditandai dengan adanya agent atau
penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah serta menyerang host atau
inang (penderita).
Menurut

Peraturan

Menteri

Kesehatan

No

82

Tahun

2014

tentang

Penanggulangan Penyakit Menular, berdasarkan cara penularannya, Penyakit
Menular dikelompokkan menjadi:
1. Penyakit menular langsung; dan
2. Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
Penyakit menular langsung terdiri atas:
a. Difteri
b. Pertusis
c. Tetanus
d. Polio
e. Campak
f. Typhoid
g. Kolera
h. Rubella
i. Yellow Fever
j. Influensa
k. Meningitis
k. Meningitis
l. Tuberkulosis
m. Hepatitis
n. penyakit akibat Pneumokokus
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o. penyakit akibat Rotavirus
p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV)
q. penyakit virus ebola
r. MERS-CoV
s. Infeksi Saluran Pencernaan
t. Infeksi Menular Seksual
u. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)
v. Infeksi Saluran Pernafasan
w. Kusta; dan x. Frambusia.
Jenis penyakit dari huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular
langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas:
a. Malaria
b. Demam Berdarah
c. Chikungunya
d. Filariasis dan Kecacingan
e. Schistosomiasi;
f. Japanese Enchepalitis
g. Rabies
h. Antraks
i. Pes
j. Toxoplasma
k. Leptospirosis
l. Flu Burung (Avian Influenza)
m. West Nile.
Jenis Penularan Penyakit Menular
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Secara garis besar cara penularan penyakit menular dapat dikelompokkan menjadi
4, yaitu :
1. Media Langsung dari Orang ke Orang (Permukaan Kulit)
2. Melalui Media Udara Penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara
langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan disebut sebagai air
borne disease.

Gambar 1 PenyebaranMelalui Udara
sumber https://study.com/academy/lesson/occupational-exposure-to-airborne-diseases.html

3. Melalui Media Air Penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung
maupun tidak langsung melalui air. Penyakit-penyakit yang ditularkan melalui
air disebut sebagai water borne disease atau water related disease.
Agen Penyakit :
Virus : hepatitis virus, poliomielitis
Baktcri : kolera, disentri, tifoid, diare
Protozoa : amubiasis, giardiasis
Helmintik : askariasis, penyakit cacing cambuk, penyakit hidatid
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Gambar 2 Penularan Melalui Air
https:// slideplayer.info/slide/12899300/

4. Melalui Media Vektor Penyakit Artbropod-borne diseases atau sering juga
disebut sebagai vector-borne diseases merupakan penyakit penting yang
seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan sering menimbulkan bahaya
kematian.

Gambar 3 Penyebaran Melalui Vektor
Jenis Jenis Penyakit Menular
1. Influenza
Influenza atau yang lebih umum dikenal dengan flu adalah penyakit menular yang
paling umum diderita oleh orang-orang. Influenza ini disebabkan oleh virus. Virus
influenza adalah virus yang setiap waktunya bermutasi, sehingga sistem imunitas
tubuh sulit mendeteksi virus yang satu ini. Karena sulitnya sistem imun tubuh
mendeteksi virus influenza ini, maka tubuh cenderung lebih mudah terkena flu.
Bahkan tubuh dapat beberapa kali terkena flu dalam waktu yang berdekatan.
Cara Penularan
Flu dapat ditularkan melalui sistem pernapasan juga melalui air ludah. Maka jika
kita berdekatan dengan orang yang sedang flu, kemungkinan kita tertular flu
sangatlah besar. Perantara udara adalah media penularan flu yang paling cepat.
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Cara Pencegahan
Menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Misalnya dengan
makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan, berolah
raga, dan memiliki gaya hidup yang sehat.Selain itu, menjaga daya tahan tubuh
juga dapat juga didukung dengan asupan vitamin terutama Vitamin C yang bisa
didapatkan di buah-buahan maupun vitamin yang dijual di toko-toko.
Pencegahan lainnya adalah dengan menggunakan masker ditempat umum,
terutama bagi yang menderita influenza.
2. Tuberkulosis (TBC)
Tuberkulosis adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh
bakteri basil. Bakteri basil yang menginfeksi adalah bakteri basil yang sangat kuat.
Akibtanya, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengobati penyakit ini.
Bakteri ini 90% cenderung menginfeksi paru-paru jika dibandingkan dengan
organ-organ lainnya pada tubuh manusia. Penyakit ini biasanya ditandai dengan
batuk terus menerus.
Penularan
TBC adalah penyakit yang menyerang pernapasan. Maka penularannya pun
melalui pernapasan. Berdekatan dengan penderita TBC dapat memungkinkan kita
untuk tertular. Selain itu, ketika penderita TBC batuk pun, bisa jadi itu merupakan
sarana penularan TBC.
Selain itu, penggunaan barang pribadi secara bergantian dengan penderita TBC
aktif, seperti gelas dan sendok pun dapat menjadi jembatan penularan TBC.
Cara Pencegahan
Mengurangi kotak dengan penderita TBC aktif. Jika akan kontak pun, gunakanlah
masker untuk melindungi pernapasan kita. Serta hindari penggunaan barang
pribadi yang bergantian dengan penderita TBC aktif.
Pemberian Vaksin BCG (diberikan pada saat balita)
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Menjaga pola hidup yang baik dengan asupan makanan yang bergizi dan olah raga
teratur.
3. Muntaber
Muntaber adalah penyakit peradangan usus yang disebabkan oleh virus, bakteri,
ataupun parasit lain seperti jamur, protozoa dan cacing. Selain karena itu,
muntaber juga dapat disebabkan oleh keracunan makanan atau minuman yang
mengandung bakteri atau zat kimia. Bakteri yang biasanya merupakan penyebab
dari muntaber adalah bakteri Escherichia Coli.
Kondisi lingkungan, terutama sanitasi air yang tidak bersih merupakan salah satu
faktor besar dalam penyebaran penyakit ini.
Penularan
Melalui cairan dari mulut (muntah) yang tidak dibersihkan dengan baik
Melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang dgunakan
Melalui saluran air. Terutama jika sanitasi air di lingkungan sekitar masih buruk.
Lingkungan yang tidak bersih atau sedang dalam kondisi seperti banjir yang tidak
memungkinkan memiliki air bersih.
Cara Pencegahan
Menjaga asupan makanan yang dikonsumsi secara cukup dan seimbang
Penggunaan air bersih untuk kegiatan sehari-hari terutama air minum
Mencuci tangan secara teratur untuk menghindari bakteri menempel pada tangan.
Terutama sebelum dan setelah makan
Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar
Membuang tinja pada tempatnya dan membersihkan dengan baik
Mencuci seluruh bahan makanan sebelum masuk proses pemasakan
Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum
4. Cacar Air
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Cacar air adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zosteryang
menimbulkan bintik kemerahan di kulit yang menggelembung maupun tidak,
melepuh, dan terasa gatal. Masa inkubasi virus penyebab cacar ini sekitar 2-3
minggu. Biasanya awal gejala ditandai dengan naiknya suhu tubuh.
Penularan :
Cacar air dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita. Seperti
berjabat tangan, atau bersentuhan langsung dengan gelembung bintik yang pecah.
Cacar air juga dapat menular melalui udara. Misalnya, saat penderita cacar
bernapas, bersin, atau batuk dan terhirup oleh udara ke arah kita, kita dapat
tertular cacar air.
Melalui barang pribadi penderita, seperti pakaian
Cara Pencegahan
Melakukan vaksinasi cacar air
Menjaga kebersihan diri sendiri, pakaian, dan lingkungan
Mengkonsumsi makanan bergizi
Menghindari sumber penularan cacar air

5. Tifus
Tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri
salmonella.Biasanya ditandai dengan demam yang suhunya naik secara bertahap
hingga membuat pendeita menggigil. Biasanya demam terjadi di malam hari dan
mereda, kemudian akan naik lagi di malam berikutnya. Gejala yang lain dapat
berupa sakit kepala, sakit di bagian perut, denyut jantung menurun, sampai
kehilangan nafsu makan.

Penularan

33

Melalui makanan yang tercemar bakteri salmonella. Ini bisa terjadi karena sumber
makanan yang tidak sehat ataupun pembersihan yang tidak baik sebelum bahan
makanan tersebut dimakan. Bahkan pada sebagian kasus, ada yang disebabkan
menempelnya lalat pada makanan yang sebelumnya hinggap di tinja atau kotoran
milik penderita tifus. Akhirnya lalat tersebut menjadi perantara penularan tifus.
Melalui tangan dan kuku yang tidak bersih, sehingga tanpa kita sadari bakteri
salmonella yang bisa saja terdapat pada tangan dan kuku kita masuk ke dalam
mulut.
Melalui air yang digunakan untuk minum atau mencuci piring dan gelas dan
peralatan makan lainnya. Untuk itulah beberapa ahli mengatakan bahwa bahaya
air minum isi ulang wajib diwaspadai.
Melalui kulit. Bakteri ini dapat masuk lewat kulit yang terkoyak akibat luka. Bisa
luka bekas operasi, terjauth, atau luka lainnya.
Tifus juga dapat menular melalui lingkungan yang tidak bersih.
Cara Pencegahan
Memastikan kebersihan bahan makanan sebelum memasaknya
Mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makanan
Membersihkan luka dan segera mengobatinya
Hindari jajan di pinggir jalan yang terlihat tidak higienis
Menjaga daya tahan tubuh.
Memakan makanan untuk penyakit tifus.

6. Campak
Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang termasuk ke
dalam golongan paramixovirus. Campak sangat menular. Biasanya gejalanya
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berupa naiknya suhu tubuh, batuk, nyeri tenggorokan, nyeri otot, hingga ruam
pada kulit. Gejala ini muncul sekitar 7-14 hari setelah terinfeksi virus.

Penularan
Campak menular melalui cairan ludah dari penderita ketika batuk ataupun bersin.
Cara Pencegahan
Melakukan vaksinasi ketika masih usia balita.

7. Pneumonia
Pneumonia atau radang paru-paru adalah suatu peradangan yang disebabkan oleh
bakteri, virus, maupun parasit lainnya. Peradangan terjadi pada pulmonary
alveolus (alveoli) yang seharusnya bertugas untuk menyerap oksigen dari
atmosfer. Akan tetapi karena terjadinya peradangan, organ ini menjadi terisi
cairan sehinggapenyerapan oksigen terganggu dan menyebabkan sulit bernapas.
Gejalanya dmulai dari demam, batuk, hingga mengalami kesulitan bernapas.
Penularan
Melalui udara yang tercemar oleh bakteri, virus, atau parasit penyebab pneumonia.
Begitu juga udara yang terpapar penyebab pneumonia yang berasal dari penderita.
Cara Pencegahan
Mengenakan masker atau pelindung pernapasan apabila dekat dengan sumber
risiko penularan pneumonia.
Menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat melawan semua virus atau bakteri yang
masuk ke dalam tubuh.

8. Hepatitis
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Hepatitis adalah penyakit menularyang menyerang organ hati pada manusia.
Disebabkan oleh bakteri serta virus dan tidak bersihnya lingkungan sekitar,
sehingga menginfeksi hati dan terjadi peradangan.

Penularan
Penularan melalui oral atau masuknya penyebab hepatitis ke dalam saluran
pencernaan melalui makanan atau minuman.
Melalui cairan tubuh seperti ludah.
Melalui kulit, seperti pemakaian jarum suntik bekas, alat tattoo, atau jarum
akupuntur bekas penderita.
Pemakaian barang pribadi bersamaan, seperti pakaian, dan peralatan makan.
Cara Pencegahan
Menjaga kebersihan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh.
Hindari pertukaran cairan tubuh, seperti ludah atau transfusi darah yang belum
jelas apakah telah bebas penyakit atau tidak.
Hindari pemakaian barang pribadi bersamaan seperti pakaian, alat makan, dan
sikat gigi dengan penderita hepatitis.
Pastikan anda menggunakan jarum baru ketika melakukan transfusi darah
ataupun melakukan akupuntur.

9. Penyakit PES
PES atau yang juga dikenal dengan Pesteurellosis, merupakan penyakit pada
tikusdan hewan pengerat lainnya yang disebabkan oleh bakteri dan dapat
ditularkan pada manusia. Kutu tikus adalah yang paling sering menjadi perantara
dalam penularan penyakit ini. Pada manusia, PES dapat dibedakan menjadi . Yaitu
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PES Kelenjar Getah Bening, PES Infeksi Luas, Dan PES Pneumonik atau PES Paruparu.
Penularan
Terkena gigitan kutu tikus yang sebelumnya telah menghisap darah tikus dengan
penyakit PES.
Melalui titik-titik air liur di udara dari penderita PES Paru-paru.
Kontak langsung dengan menyentuh luka atau nanah penderita PES.
Kontak tidak langsung dengan menyentuh permukaan tanah yang berbakteri.
Makanan dan minuman yang tidak bersih dan tercemar bakteri.
Cara Pencegahan :
Membersihkan lingkungan agar tidak terdapat tikus di sekitar rumah.
Hindari kontak langsung dengan penderita PES, atau penggunaan masker dan
sarung tangan jika ingin melakukan kontak langsung.
Menjaga asupan makanan yang bebas dari bakteri.

10. Kolera
Kolera adalah penyakit infeksi saluran usus yang akut yang disebabkan oleh
infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri dapat masuk ke saluran pencernaan
melalui makanan dan minuman yang telah tercemar bakteri ini. Pada saluran usus,
bakteri ini mengeluarkan racunnya sehingga tubuh mengalami diare disertai
muntah yang hebat. Sebagai akibatnya, tubuh akan masuk pada tahap dehidrasi
dalam waktu yang sangat cepat.
Penularan
Bakteri ini berkembang biak dan menyebar melalui kotoran manusia. Ketika
kotoran berisi bakteri ini mencemari sungai, maka orang-orang yang kontak
langsung dengan sungai tersebut dapat tertular. Atau bisa juga melalui ikan yang
hidup di sugai tersebut dan ikan itu dikonsumsi oleh manusia.
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Makanan dan minuman yang tercemar baketri.
Cara Pencegahan
Sanitasi lingkungan yang baik. Terutama kebersihan air yang digunakan untuk
minum, mandi, mencuci pakaian, alat makan, serta bahan makanan yang akan
diolah.
Hindari memasak ikan atau kerang setengah matang.
Jika keluarga atau kerabat dekat ada yang terinfeksi, pisahkan barang pribadi dan
tempat tidur penderita agar tidak mudah menular pada anggota keluarga atau
kerabat lainnya.

11. Polio
Penyakit yang menyerang tubuh terutama pada bagian otot dan syaraf yang dapat
mengakibatkan pelemahan otot yang bersifat permanen. Akhirnya tubuh dapat
mengalami kelumpuhan bahkan hingga kematian. Penyakit ini disebabkan oleh
virus polio yang sangat menular.
Penularan
Kontak langsung dengan penderita polio.
Secara oral melalui ludah penderita polio.
Virus masuk melalui mulut dan hidung.
Bepergian ke daerah yang masih banyak terjadi polio dengan sistem daya tahan
tubuh yang lemah.
Cara Pencegahan
Vaksin polio ketika masih usia anak-anak.

12. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndorme)
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AIDS adalah penyakit yang menyerang pada sel-sel darah putih yang bertugas
untuk membentuk kekebalan tubuh. Akibatnya, daya tahan tubuh menjadi merosot
dan sangat mudah dihinggapi berbagai macam penyakit. AIDS dapat menyebabkan
kematian.

Penularan
Melalui hubugan seksual dengan penderita AIDS
Melalui cairan tubuh
Melalui transfusi darah
Ditularkan oleh ibu yang tengah mengandung pada bayi yang dikandungnya.
Cara Pencegahan
Hindari kontak dengan cairan tubuh penderita AIDS, seperti sperma, air liur, air
seni, darah, dan cairan tubuh penderita lainnya.
Bagi wanita hamil, jauhkanlah diri dari oenderita AIDS, karena akan sangat
berbahaya bagi dirinya dan bayi yang dikandungnya.
Pemisahan benda-benda pribadi dengan penderita AIDS.

14. DBD (Demam Berdarah Dengue)
DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa
oleh nyamuk Aedes aegeypti Betina. Gejala yang umum terjadi adalah demam
tinggi pada beberapa hari, sakit pada persendian, munculnya bintik-bintik merah,
turunnya trombosit secara drastis, dan bisa terjadi pendarahan.
Penularan
Ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegepty betina
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Cara Pencegahan
Membersihkan genangan air di sekitar rumah agar terbebas dari nyamuk Aedes
aegepty.
Menutup tempat-tempat penyimpanan air.
Menguras bak mandi minimal satu minggu sekali
Membersihkan pekarangan rumah dari barang-barang bekas yang berpotensi
sebagai tempat perkembangan jentik nyamuk.
14. Rabies
Penyakit rabies adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat pada
manusia maupun hewan berdarah panas. Penyakit ini disebabkan oleh virus
rabies, dan ditularkan pada manusia melalui hewan (anjing, kucing, atau kera).
Penularan
Melalui gigitan hewan atau luka terbuka.
Cara Pencegahan
Menghindari gigitan hewan atau luka terbuka pada hewan.

15. Panu
Tidak disangka penyakit kulit yang sering dianggap ringan ini adalah penyakit
menular. Panu menjadikan kulit kita memiliki bercak-bercak putih yang kadang
terasa gatal.
Penularan :
Bisa karena jamur di handuk lembab ataupun tidak menjaga kebersihan tubuh.
Tertular dari penderita panu lain.
Cara Pencegahan
Menjaga kebersihan tubuh. Cara termudah adalah dengan mandi setiap hari.
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Menghindari pemakaian handuk secara bergantian.
Menjemur handuk setelah dipakai
Mencuci handuk minimal satu minggu sekali.

17. Malaria
Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit plasmodium. Parasit
ini dibawa dan disebarkan oleh nyamuk anopheles. Penderita akan mengalami
demam tinggi, menggigil, nyeri bagian tubuh serta mual hingga muntah-muntah.
Penularan
Melalui nyamuk anopheles.
Cara Pencegahan
Menghindari gigitan nyamuk dengan berbagai cara. Memakai pakaian panjang,
atau menggunakan kelambu jika berada di rumah.
Konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum bepergian ke daerah yang marak
terjadi malaria.

17. Cacingan
Cacingan adalah penyakit yang masih marak di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan
karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat dan sanitasi
yang buruk. Pada penderita cacingan, akan ditemukan cacing pada tubuhnya,
biasanya cacing ini dapat dikeluarkan lewat buang air besar, ataupun dari mulut
dan hidung.
Penularan
Telur cacing dapat masuk melalui kuku dan tangan yang tidak bersih
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Makanan yang ridak dibersihkan dengan baik sebelum dimasak
Cara Pencegahan
Mencuci tangan dengan baik setelah dan sebelum beraktifitas di luar rungan,
begitu juga ketika akan makan.
Memastikan kebersihan makanan sebelum dimasak
Memotong kuku dan tidak membiasakan memanjangkan kuku
Rutin membersihkan WC setiap hari
Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan
18. Disentri Basiler
Bakteri patogen menjadi penyebab infeksi pada usus besar dan menjadikan tubuh
terkena disentri hasiler. Gejala wal biasanya demam tinggi, mual muntah, diare
hebat hingga keluar lendir dan darah bersamaan dengan kotoran.
Penularan
Karena kuman dan bakteri patogen yang masuk ke dalam sistem pencernaan
melalui mulut.
Cara pencegahan
Memastikan seluruh makanan yang akan dimakan bersih
Mencuci tangan secara teratur terutama setelah beraktifitas, dan sebelum juga
setelah makan
Menjaga kebersihan diri dan lingkungan
Memasak air minum
Tidak menggunakan air mentah dalam masakan
19. Tetanus
Tetanus disebabkan oleh kuman Clostridium tetani yang menginfeksi luka yang
terbuka. Biasanya menimbulkan kejang-kejang yang dapat berulang.
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Penularan
Melalui luka yang terbuka atau terdapat benda-benda asing pada luka tersebut.
Cara Pencegahan
Membersihkan luka sesegera mungkin, Mengobati luka, dan Imunisasi
20. Konjungtivitis (Penyakit Mata Merah)
Penyakit yang menyebabkan mata memerah karena infeksi bakteri. Biasanya
menyebabkan mata menjadi bengkak, terasa sakit, dan mengeluarkan kotoran
dalam jumlah banyak yang biasanya berwarna kuning atau kehijauan.
Penularan
Kontak langsung dengan penderita konjungtivitis. Misalnya tangan penderita
dipakai mengusap matanya, lalu dipakai berjabat tangan dengan kita dan tanga
kita menyentuh mata kita sendiri.
Virus yang terbawa oleh udara. Karena itu penderita konjungtivitis ini disarankan
beristirahat di rumah dan menghindari bertemu orang banyak agar tidak menulari
orang lain.
Cara Pencegahan
Hindari kontak langsung dengan penderita kongjungtivitis
Memelihara kesehatan mata
21. Rubella
Rubella adalah campak Jerman yang disebabkan oleh virus rubella. Umumnya
penyakit ini menjangkiti anak-anak dan remaja. Gejala yang dialami penderita
rubella biasanya adalah demam, iritasi ringan pada mata, hidung tersumbat, mual
dan mntah, munculnya ruam di kulit yang menyebar, membengkaknya kelenjar
getah bening, sertanyeri sendi.
Penularan
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Menular melalui titik-titik air di udara yang berasal dari batuk atau bersin
penderita rubella.
Cara Pencegahan
Hindari kontak dengan penderita rubella, terutama ibu hamil.
Pindahkan penderita ke ruangan terpisah dari keluarga dan kerabat
Menjaga kebersihan diri sendiri.
22. Flu Burung (H5N1)
Penyakit menular yang disebabkan oleh virus H5N1 pernah jadi perbincangan
yang hebat karena efeknya yang dahsyat menelan korban para penderitanya. Virus
yang awalnya berasal dari unggas ini dapat menyerang pada manusia. Biasanya
pada manusia akan menyerang pada sistem pernapasan dengan gejala awal
demam, dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani.
Penularan
Dapat terjadi dari hewan ke hewan
Dapat terjadi dari hewan ke manusia melalui udara
Juga melalui kontak langsung antara manusia dan unggas yang terinfeksi
Cara Pencegahan
Bagi yang sering bersentuhan dengan unggas, baiknya mencuci tangan dengan
disinfektan segera setelah bersentuhan dengan unggas.
Menghindari kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi
Menggunakan masker dan sarung tanga sebagai pelindung jika terpaksa kontak
langsung
Pencegahan
Memilih unggas yang sehat untuk dimasak
Memasak daging unggas pada suhu mencapai 80 derajat celcius.

44

Unit Pembelajaran
Penyakit Menular

Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan
23. Demam Chikungunya
Chikugunya adalah penyakit yang ditandai dengan gejala demam, nyeri pada sendi,
ruam pada kulit, dan tubuh lunglai dan lemas tidak seperti biasanya. Penyakit ini
disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegepty yang membawa virus dari famili
Togaviridae.
Penularan
Penyakit ini tidak menular dari manusia ke manusia. Akan tetapi menular apabila
manusia telah digigit oleh nyambuk yang membawa virus penyebab chikungunya.
Cara Pencegahan
Membersihkan genangan air di sekitar rumah agar terbebas dari nyamuk Aedes
aegepty.
Menutup tempat-tempat penyimpanan air.
Menguras bak mandi minimal satu minggu sekali
Memebersihkan pekarangan rumah dari barang-barang bekas yang berpotensi
sebagai tempat perkembangan jentik nyamuk.
24. Leptospirosis
Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman leptospira yang
menyerang hewan namun dapat juga menular pada manusia. Gejala awal
leptospirosis sulit dibedakan dengan influenza karena mengalami hal yang mirip.
Seperti demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri pada sendi. Akan
tetapi pada leptospirosis terkadang disertai dengan diare dan mual muntah.
Leptospirosis menjadi berbahaya apabila kuman ini menjalar ke organ lain dan
merusak selaput otak, ginjal, bahkan paru-paru.
Penularan
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Penyakit ini menular melalui hewan yang sedang sakit. Menular ke manusia
dengan cara konta k dengan hewan tersebut terutama air seni tikus.

Cara Pencegahan
Pola hidup sehat
Mewaspadai air seni tikus maupun hewan lainnya
Membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur (bila memiliki
peliharaan)
Membersihkan diri ketika telah bersentuhan dengan hewan
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Pengembangan Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar pengetahuan.
Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar Saudara dapat
melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan indikator soal.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal berdasarkan kisi-kisi yang
telah disusun sebelumnya.
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1. Dibawah ini ada beberapa penyakit yang bisa menyerang manusia:
1. TBC

2. Demam Berdarah

3. Cacar Air

4. Diabetes

5. Stomatitis

6. Muntaber

Yang termasuk penyakit menular adalah :
A. 1, 2, 3, 5
B. 2, 3, 4, 6
C. 1, 2, 3, 6
D. 3, 4, 5, 6
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2. Bagaimana cara penularan Penyakit Demam Berdarah
A. Melalui Media Udara, penyakit yang dapat ditularkan dan menyebar secara
langsung maupun tidak langsung melalui udara pernapasan
B. Melalui kontak langsung
C. Melalui Media Vektor, penyakit Artbropod-borne diseases atau sering juga
disebut sebagai vector-borne diseases merupakan penyakit penting yang
seringkali bersifat endemis maupun epidemis dan sering menimbulkan
bahaya kematian.
D. Melalui Media Air, penyakit dapat menular dan menyebar secara langsung
maupun tidak langsung melalui air. Penyakit-penyakit yang ditularkan
melalui air disebut sebagai water borne disease
3. Penyakit TBC termasuk golongan penyakit yang :
A. Dapat dicegah dengan imunisasi
B. Dapat disembuhkan dengan pengobatan teratur
C. Disebabkan oleh bakteri tuberculosis
D. Semua jawaban benar

50

Unit Pembelajaran
Penyakit Menular

Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V yaitu
1. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. 2
Menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular.
Untuk menyampaikan pembelajaran Penyakit Menular maka dipilih model
pembelajaran berbasis masalah (Problem Base Learning). Konsep pembelajaran
PBL yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai
dengan masalah yang penting dan relevan (bersangkut-paut) bagi peserta didik,
dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih
realistik (nyata).
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik memerlukan
proses pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran di unit
Penyakit Menular menggunakan model Problem Base learning dan pembelajaran
saintifik. Konsep pembelajaran PBL yang membantu guru menciptakan
lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
(bersangkut- paut) bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik
memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik (nyata).
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, yang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar
mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan
karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Pembelajaran
Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok
antar kelompok peserta didik.
Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan LKPD yang
dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai tingkat kognitifnya dan
penguasaan keterampilan.
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Materi Unit Pembelajaran Penyakit Menular terdiri dari beberapa penyakit
menular yang sering terjadi di masyarakat juga anak sekolah, Penyebab penyakit
menular dan upaya pencegahan.
Unit ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan kontekstual bagi peserta
didik. Artinya, guru dapat mendorong serta memfasilitasi peserta didik untuk
menemukan fenomena di kehidupan sehari-hari yang berkaitan sub-tema ini.
Sebagai contoh aplikasi dunia nyata, unit ini menyajikan artikel mengenai penyakit
diare dan demam berdarah yang menjadi penyebab utama kematian pada anak di
Indonesia. Saudara dapat menyajikan fenomena kontekstual melalui penyajian
berita yang terdapat di media informasi atau mendorong peserta didik menggali
informasi kepada narasumber yang relevan.
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Pengajar perlu mengetahui sejauh mana materi Penyakit Menular yang telah
dijelaskan dapat dimengerti murid, karena disinilah tergantung apakah ia dapat
melanjutkan pelajaran dengan bahan berikutnya.
Bila murid belum mengerti bagian tertentu, pengajar harus mengulang lagi
penjelasannya. Umpan balik tidak sama dengan penilaian. Umpan balik hanya
bertujuan untuk mencari informasi sampai dimana murid mengerti bahan yang
telah dibahas.
Pengajar dapat mengetahui hasil pelajaran sebelumnya dengan cara:
1. Lewat informasi sederhana dari murid melalui pertanyaan lisan yang diajukan
oleh pengajar selama atau setelah jam pelajaran.
2. Lewat informasi tertulis yang diperoleh melalui ujian singkat.
3. Setiap umpan balik pengajaran menentukan isi pelajaran berikutnya, oleh
karena itu jelas, bahwa umpan balik tidak hanya perlu bagi guru tetapi juga
peserta didik.
Mudah-mudahan

dengan

mengimplementasikan

mempelajari

dalam

kehidupan

Materi

ini

sehari-hari.

guru
Selain

itu

dapat
dapat

meningkatkan kompetensi guru.
Sebagai kata penutup, keberhasilan guru dalam mempelajari materi ini sangat
tergantung dari motivasi dan komitmen guru yang bersangkutan. Modul ini
hanyalah sebagai stimulus bagi guru untuk mempelajari lebih lanjut materi ini.
Guru dapat mencari materi tentang Penyakit Menular dari berbagai sumber belajar
yang lain.
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Unit ini disusun untuk memudahkan guru dalam mencari sumber bahan ajar
dalam rangka memahami topik penyakit tidak menular. Guru dapat memiliki dasar
pengetahuan yang sama ke peserta didiknya yang disesuaikan dengan indikator
yang telah disusun, membantu meningkatkan kemampuan bernalar peserta didik.
Unit pembelajaran ini berisi materi pembelajaran sesuai target Kompetensi Dasar,
contoh-contoh aktivitas pembelajaran dan penilaian yang bisa memudahkan guru
mempelajari konten dan cara mengajarkannya dan menginspirasi guru dalam
pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi.
Komponen-komponen di dalam unit ini dikembangkan dengan tujuan agar guru
dapat dengan mudah memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari penyakitpenyakit tidak menular , dan bagaimana cara pencegahannya.
Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga di sekolah-sekolah pendidikan
kesehatan telah menjadi bagian dari kurikulum. Di Sekolah Dasar kesehatan
pribadi menduduki peran penting, guru dituntut untuk menerapkan gaya hidup
sehat dalam diri anak, karena tidak dipungkiri masih banyak anak-anak yang
kurang peduli menjaga kesehatan pribadi mereka sehingga mereka mudah
terserang penyakit.
Selain itu risiko gangguan kesehatan pada anak akibat pencemaran lingkungan
dari pelbagai proses kegiatan pembangunan makin meningkat. Seperti makin
meluasnya gangguan akibat paparan asap, emisi gas buang sarana transportasi,
kebisingan, limbah industri dan rumah tangga serta gangguan kesehatan akibat
bencana. Selain lingkungan, masalah yang harus diperhatikan adalah membentuk
perilaku sehat pada anak sekolah.
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Permasalahan perilaku kesehatan pada anak usia SD biasanya berkaitan dengan
kebersihan perorangan dan lingkungan seperti gosok gigi yang baik dan benar,
kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kebersihan diri. Permasalahan kesehatan anak
usia sekolah di anatarnya adalah penyakit menular, penyakit non infeksi, gangguan
pertumbuhan, gangguan perkembangan dan perilaku.Kesehatan merupakan salah
satu bagian terpenting dalam hidup manusia, baik kesehatan pribadi maupun
kesehatan lingkungan. Manusia dapat beraktifitas dengan baik apabila tubuhnya
sehat. Kesehatan badan akan terjaga jika pemeliharaannya sesuai dengan anjuran
pakar kesehatan.
Unit Penyakit Tidak Menular yang dikembangkan pada bahan bacaan terdiri atas
jenis-jenis penyakit tidak menular, dan cara pencegahannya. Selain itu, unit ini
dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD dikembangkan
secara aplikatif agar guru mudah mengimplementasikannya di kelas.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
tersusunnya Unit ini. Mudah-mudahan materi Kesehatan dengan sub materi
Penyakit Tidak Menular bisa membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar di kelas
V. Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi
oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi dasar ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
No Kompetensi Dasar
1

2

Target Kompetensi

Kelas

3.9 Memahami
konsep 1. Memahami
konsep
pemeliharaan diri dan
pemeliharaan diri dari
orang lain dari penyakit
penyakit menular dan
menular
dan
tidak
tidak menular
menular
2. Memahami
konsep
pemeliharaan orang lain
dari penyakit menular
dan tidak menular

V

4.9 Menerapkan
konsep 1. Menerapkan
konsep
pemeliharaan diri dan
pemeliharaan diri dari
orang lain dari penyakit
penyakit menular dan
menular
dan
tidak
tidak menular
menular
2. Menerapkan
konsep
pemeliharaan orang lain
dari penyakit menular
dan tidak menular

V

Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
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pencapaian kompetensi dasar.Kompetensi dasar 3.9 dan 4.9 di kelas V
dikembangkan menjadi beberapa indikator untuk ranah pengetahuan dan
beberapa indikator untuk ranah keterampilan.
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar, indikator dibagi menjadi tiga katagori, yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini
rincian indikator yangdikembangkan pada Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 di
kelas V.
Indikator Pendukung
Indikator Pendukung
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.1 Menyebutkan macam macam 4.6.1 Menuliskan
penyakit tidak menular

macam

macam

penyakit tidak menular

3.6.2 Menyebutkan usaha untuk 4.6.2 Menuliskan
pencegahan penyakit tidak

cara

pencegahan

penyakit tidak menular

menular
Tabel 2 Indikator Pendukung

Indikator Kunci
Indikator Kunci
Pengetahuan
3.6.3 Menjelaskan

jenis

Keterampilan
jenis 4.6.3 Menggali informasi jenis jenis

penyakit tidak menular
3.6.4 Menjelaskan

penyakit tidak menular
cara 4.6.4 Menerapkan

pencegahaan penyakit tidak
menular
Tabel 3 Indikator Kunci
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cara

pencegahan

penyakit tidak menular
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Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
Pengetahuan

Keterampilan

3.6.5 Menentukan jenis jenis penyakit 4.6.5 Mengelompokkan jenis jenis
tidak menular
3.6.6 Menentukan

penyakit tidak menular
cara

pencegahan 4.6.6 Menerapkan

penyakit tidak menular

cara

pencegahan penyakit tidak
menular

Tabel 4 Indikator Pengayaan
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KASUS 1

Gambar 1 Berita Tentang Diabetes pada Anak

Anak Sering Haus, Banyak Makan dan Kerap Ngompol? Waspada,
Mungkin Terkena Diabetes
Minggu, 2 Desember 2018 07:52 WIB

TRIBUNNEWS.COM - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter
Anak Indonesia (IDAI), Dr dr Aman Bhakti Pulungan SpA(K), menyebut
orangtua Fulki Baharuddin Prihandoko alias Uki pahlawan karena mampu
menangani kondisi si anak sebelum terlambat dan dapat memotivasi
anaknya agar tak menyerah dengan keadaan.
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Aman juga menyebut Uki sebagai yang 'terpilih' karena kehebatannya
mampu menghadapi diabetes di usia yang masih amat muda. Dia juga salut
karena tidak menutup-nutupi kondisi anaknya kepada orang lain, termasuk
pihak sekolah. "Masih banyak keluarga yang tidak mau sekolahnya tahu kalau
anaknya diabet. Sebetulnya orang lain itu harus tahu kalau anaknya diabet
kalau emergency," kata Aman beberapa waktu lalu.
Menurut Aman, mendidik anak agar punya kemampuan bertahan hidup
seperti Uki bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan keteguhan dan
kesabaran orangtua untuk membimbing anaknya. Aman menjelaskan gejala
klinis penyakit diabetes melitus. "Kalau ada anak haus, sering minum, makan
banyak, sering kencing dan ngompol, hal pertama yang harus dipikirkan pada
anak itu adalah diabetes," kata Aman.

Aman mengatakan, edukasi ini sangat penting agar lebih banyak orang yang
ketahuan menderita diabetes melitus sejak awal, ketimbang ditemukan saat
sudah koma. "Di RSCM tahun 2002-2006, satu di antara lima pasien diabetes
tetap meninggal," katanya. "Sekarang kami bisa menurunkan ke dua persen,"
imbuhnya.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM), dr
Cut Putri Arianie MHKes, mengimbau masyarakat agar mulai menerapkan
pola hidup sehat agar tidak terserang berbagai penyakit, termasuk diabetes
melitus. "Diabetes ini sangat mudah dicegah kalau kita mau mengubah
perilaku. Pertama tadi aktivitas fisik. Karena faktor risiko penyakit tidak
menular ini hampir sama semua. Kedua, asupan makanan. Tidak berlebihan
gula, garam, lemak. Salah satunya untuk diabetes pasti gula," ujar Cut.
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/12/02/anak-sering-hausbanyak-makan-dan-kerap-ngompol-waspada-mungkin-terkena-diabetes.
Editor: Anita K Wardhani
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Berdasarkan kejadian yang terjadi seperti diinformasikan dalam artikel
diatas, dapat diketahui bahwa kasus tersebut berkaitan erat dengan subtema Penyakit Tidak Menular. Melalui artikel tersebut, saudara dapat
mengetahui bahwa Diabetes adalah termasuk katagori penyakit tidak
menular yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan kematian.
Jika seorang guru dapat dengan baik membekalkan pemahaman sub-tema
penyakit tidak menular dengan kontekstual kepada peserta didik, mereka
dapat bertindak dengan tepat ketika berada di lingkungan sekitarnya.
Artinya, peserta didik mengetahui cara yang tepat untuk menghindarkan diri
dari penyakit tidak

menular berdasarkan bekal pengetahuan dan

keterampilan yang anda ajarkan.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk menyampaikan pembelajaran Penyakit Tidak Menular maka dipilih
model pembelajaran berbasis masalah ( Problem Base Learning ). Konsep
pembelajaran

PBL

yang

membantu

guru

menciptakan

lingkungan

pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
(bersangkut- paut) bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik
memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik (nyata).
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, yang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar
mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan
dan karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini.
Pembelajaran Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan melakukan
kerja

kelompok

sendiri,

antar

menemukan

peserta

didik.

permasalahan,

peserta

didik menyelidiki

kemudian

menyelesaikan

masalahnya di bawah petunjuk guru.
Berikut ini adalah aktivitas dan langkah langkah pembelajaran untuk
menyajikan materi Penyakit Tidak Menular dengan menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah ( Problem Base Learning )
Pendahuluan


Guru memberikan salam



Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa



Guru menanyakan kehadiran peserta didik, dan menanyakan
kabar kesehatan peserta didik
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Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang beberapa
penyakit yang sering menyerang peserta didik dan mengganggu
aktifitas pembelajaran.



Guru menayangkan video tentang salah satu penyakit menular



Guru memberikan motivasi, dan menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.
1.

Tahap ke-1 (Fase 1): orientasi peserta didik pada masalah.
Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan
pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Hal ini
sangat penting untuk memberikan motivasi agar peserta didik
dapat mengetahui pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan
pembelajaran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut.
a. Guru

menyampaikan

kompetensi

tujuan

pembelajaran.

Berdasarkan

dasar yang dipilih, tujuan pembelajaran adalah

sebagai berikut.
Peserta didik dapat:


Memahami

materi

penyakit

tidak

menular

dan

menggunakannya untuk menghadapi masalah kesehatan
yang dihadapi.


Memiliki rasa ingin tahu



Menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan tidak
mudah menyerah dalam memecahkan masalah.

b. Guru mengajukan fenomena atau cerita untuk memunculkan
masalah terkait penyakit tidak menular, memotivasi peserta
didik

dengan

menyampaikan

kegunaan

praktis

dari

pemahaman peserta didik terhadap penerapan materi penyakit
tidak menular

yang dapat dipergunakan untuk mencegah

terjangkitnya penyakit..
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c. Guru memberikan masalah terkait penyakit tidak menular
seperti pada artikel berita sebelumnya.
d. Guru selanjutnya menjelaskan cara pembelajaran yang akan
dilaksanakan berikutnya yaitu melalui penyelidikan, kerja
kelompok, dan presentasi hasil

2.

Tahap ke-2 (fase 2), mengorganisasi peserta didik dalam
belajar.
Pada tahap ini aktivitas utama guru adalah membantu peserta didik
untuk belajar (mengorganisasikan peserta didik untuk belajar yang
berhubungan dengan masalah yang diberikan). Kegiatan
pembelajaran yang dimungkinkan adalah:
a. Guru mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil
yang terdiri atas

4-5 orang.

b. Guru memberi tugas kelompok untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan dengan melalui diskusi kelompok.
3. Tahap ke-3 (fase 3), membimbing penyelidikan secara individu
maupun kelompok.
Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik dalam memecahkan
masalah melalui penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan
pembelajaran yang dimungkinkan sebagai berikut.
a. Guru meminta peserta didik untuk melakukan penyelidikan
dengan mengumpulkan informasi terkait jenis penyakit tidak
menular, dan cara pencegahannya.
b. Guru

membimbing

peserta

didik

dengan

memberikan

pertanyaan-pertanyaan kritis dalam mencari jawaban terkait
dengan masalah yang telah diberikan (penyakit Diabetes).
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4. Tahap ke-4 (fase 4), mengembangkan dan menyajikan hasil
karya.
Pada tahap ini guru dapat membimbing peserta didik untuk
mengembangkan hasil penyelidikannya dan meminta peserta didik
mempresentasikan hasi temuannya. Kegiatan pembelajaran yang
dimungkinkan sebagai berikut.
a. Guru meminta peserta didik untuk mengembangkan hasil
penyelidikan menjadi bentuk tabel seperti pada LKPD.
b. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil
temuannya (jawaban terhadap masalah yang diberikan) dan
memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi
dan memberi pendapat terhadap presentasi kelompok.

5. Tahap ke-5 (fase 5), menganalisa dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah
Pada tahap ini guru memandu/memfasilitasi peserta didik untuk
menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang
diperolehnya. Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan sebagai
berikut:
a. Guru membimbing siswa untuk melakukan analisis terhadap
pemecahan masalah
b. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan
c. Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang
telah dipelajari siswa.
Penutup


Guru mempersilahkan murid duduk di tempat semula



Guru menutup pelajaran dengan berdoa yang dipimpin ketua kelas



Memberi Salam
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK 01. PENYAKIT TIDAK MENULAR
Mapel : PJOK
Tujuan: Siswa mampu memahami dan menerapkan konsep pemeliharaan
diri dan orang lain dari penyakit tidak menular
Petunjuk Lembar Kerja:
1.

Siapkan bahan bacaan dan buku sumber sesuai materi

2.

Diskusikan

di

dalam

kelompok

masing

masing

jawaban

atas

permasalahan yang disajikan
3.

Simpulkan hasil diskusi di dalam kelompok

4.

Kerjakanlah Tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab dan disiplin

5.

Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas

6.

Kerjakan Lembar kerja ini dalam 15 menit.

Kasus atau Permasalahan
1. Coba sebutkan jenis penyakit tidak menular yang bisa diderita oleh murid
Sekolah Dasar!
2. Bagaimana cara pencegahan supaya terhindar penyakit penyakit tersebut!
NO

PENYAKIT

PENCEGAHAN

1
2
3
4
5
6
...
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C. Bahan Bacaan

Penyakit Tidak Menular
Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada
orang lain. Penyakit tidak menular biasnya terjadi karena faktor keturunan
dan gaya hidup yang tidak sehat. Meskipun bersentuhan dengan si penderita
Anda tidak akan tertular penyakit tersebut. Penyakit Tidak Menular (PTM)
adalah penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit
menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu
bersamaan angka kesakitan dan kematian Penyakit Tidak Menular makin
meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, tantangan
yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.
Peningkatan Penyakit Tidak Menular berdampak negatif pada ekonomi dan
produktivitas bangsa. Pengobatan Penyakit Tidak Menular seringkali
memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis Penyakit
Tidak Menular adalah penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat
mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Selain itu, salah satu
dampak Penyakit Tidak Menular adalah terjadinya kecacatan termasuk
kecacatan permanen.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 71 2014 tentang Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular, Penyakit Tidak Menular dibagi berdasarkan sistem
dan organ tubuh meliputi:


Penyakit keganasan



Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik



Penyakit sistem saraf



Penyakit sistem pernapasan



Penyakit Kelompok sistem sirkulasi



Penyakit mata dan adnexa



Penyakit telinga dan mastoid

74

Unit Pembelajaran
Penyakit Tidak Menular



Penyakit kulit dan jaringan subkutanius



Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung



Penyakit sistem genitourinaria



Penyakit gangguan mental dan perilaku



Penyakit

kelainan

darah

dan

gangguan pembentukan

organ darah
Berikut ini adalah contoh penyakit tidak menular yang bisa kita jumpai di
masyarakat, di antaranya:
1. Diabetes
Diabetes melitus merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah
meningkat. Hal ini di sebabkan oleh adanya gangguan pada fungsi insulin.
Bagi para penderita diabetes melitus, tubuh mereka tidak bisa memproduksi
atau merespons hormon insulin yang di hasilkan oleh pankreas.
Penyakit yang tidak menular ini mengharuskan bagi setiap penderitanya agar
tidak mengonsumsi makanan yang mengandung zat karbohidrat terlalu
banyak tetapi dalam kadar yang seimbang.
Jika para penderita diabetes melitus mengonsumsi asupan karbohidrat yang
melebihi takaran, maka penyakit diabetes melitus yang di deritanya akan
semakin parah. Hal ini di karenakan sedikitnya hormon insulin dan sistem
kinerja dari hormon insulin itu sendiri mengalami gangguan yang berperan
sebagai pembantu pengubah zat karbohidrat menjadi energi.
Pada orang yang sehat, karbohidrat yang dikonsumsi akan diolah menjadi
energi dengan bantuan insulin, tapi jika pada orang yang menderita penyakit
diabetes melitus, mereka kesulitan mengubah karbohidrat menjadi energi
karena hormon insulin dan sistem kinerja insulin terganggu.
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Gejala Diabetes
Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu,
bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak
penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes
selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik.
Beberapa gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi:


Sering merasa haus.



Sering buang air kecil, terutama di malam hari.



Sering merasa sangat lapar.



Turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas.



Berkurangnya massa otot.



Terdapat keton dalam urine. Keton adalah produk sisa dari
pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan
gula sebagai sumber energi.



Lemas.



Pandangan kabur.



Luka yang sulit sembuh.



Sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina,
atau saluran kemih.

Beberapa gejala juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang mengalami
diabetes, antara lain:


Mulut kering.



Rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki.



Gatal-gatal.



Disfungsi ereksi atau impotensi.



Mudah tersinggung.



Mengalami hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi
beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan.
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Munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan,
(akantosis nigrikans) sebagai tanda terjadinya resistensi insulin.
Beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika
glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup tinggi untuk
didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat
menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik.
Pencegahan Diabetes
Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui.
Sedangkan, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu
dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk
mencegah diabetes, di antaranya adalah:


Mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat.



Menjaga berat badan ideal.



Rutin berolahraga.



Rutin menjalani pengecekan gula darah, setidaknya sekali dalam
setahun.

2. Rematik
Rematik adalah penyakit yang tidak menular, yang menyerang sendi, otot,
tulang dan struktur di sekitarnya. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja,
baik pria maupun wanita, dewasa ataupun anak-anak. Rematik yang dikenal
luas di masyarakat merupakan jenis penyakit rematik yang menyerang sendi
atau yang dikenal dengan istilah arthritis.
Penyakit rematik secara umum ditandai dengan gejala peradangan pada
sendi berupa kemerahan, bengkak, terasa panas dan sendi sulit digerakkan.
Rematik merupakan penyakit menahun dengan gejala serangan silih
berganti.
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Ada masa ketika sendi menjadi lebih meradang secara tiba-tiba yang disebut
dengan flare, ada kalanya remisi atau masa-masa dengan sedikit peradangan.
Rematik dapat menyebabkan kerusakan dan cacat permanen di persendian.
Terdapat lebih dari 100 jenis penyakit rematik. Rematik yang paling banyak
dikenal adalah Osteoarthritis (jenis penyakit rematik akibat gangguan
immunitas tubuh/autoimmun), Gout arthritis/asam urat (jenis penyakit
rematik akibat menumpuknya zat asam pada sendi), osteoporosis dan
penyakit lupus sistemik.
Hingga saat ini penyebab penyakit rematik belum diketahui secara pasti,
namun diduga dipicu oleh kombinasi berbagai faktor termasuk kerentanan
genetik, infeksi virus atau perubahan hormonal. Rematik dapat memberikan
dampak yang sangat luas hingga membuat penderitanya mengalami
kecacatan.
Penyebab dan Faktor Risiko Rematik
Rheumatoid arthritis disebabkan karena adanya kesalahan pada sistem imun
seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi
sendi-sendi dalam tubuh. Akibatnya sinovium menjadi meradang dan
menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi.
Tendon dan ligamen yang berada disekitar sendi menjadi lemah dan
merenggang sehingga seiring berjalannya waktu sendi kehilangan bentuk
dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya.
Sampai saat ini masih belum diketahui penyebab secara pasti seseorang
mengidap penyakit ini, namun faktor genetik dipercaya memiliki peran
dalam timbulnya penyakit ini.
Faktor risiko yang meningkatkan seseorang mengalami penyakit ini antara
lain adalah:

78

Unit Pembelajaran
Penyakit Tidak Menular



Jenis kelamin yaitu wanita.



Usia 40 - 60 tahun.



Riwayat di keluarga.



Kebiasaan merokok.



Obesitas.



Paparan dari lingkungan kerja seperti asbes maupun silika, meskipun
sampai saat ini masih sulit untuk dijelaskan secara pasti.

Pencegahan
Penyakit rematikini sampai saat ini tidak dapat dicegah, pasalnya penyebab
pasti dari penyakit ini sendiri masih belum diketahui. Namun, tidak ada
salahnya untuk menghindari faktor risiko yang dapat dihindari dan
menjalani hidup yang sehat
3. Sariawan
Contoh penyakit yang tidak menular berikutnya adalah sariawan atau
stomatitis aftosa (stomatitis aphtosa) adalah suatu kelainan pada selaput
lendir mulut berupa luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih
kekuningan dengan permukaan agak cekung.
Sariawan merupakan penyakit kelainan mulut yang paling sering ditemukan.
Sekitar 10% dari populasi menderita penyakit yang tidak menular ini,
sementara wanita lebih mudah terserang daripada pria.
Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab munculnya penyakit
tidak menular ini, seperti luka tergigit, mengonsumsi makanan atau
minuman panas, alergi, kekurangan vitamin C dan zat besi, kelainan
pencernaan, kebersihan mulut tidak terjaga, faktor psikologi, dan kondisi
tubuh yang tidak fit.
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Stomatitis Aphtous/Ulcer bukan

hanya disebabkan

karena

kekurangan

Vitamin C, namun sebaliknya SA dikenal disebabkan oleh alergi citrus atau
alergi makanan yang mengandung asam, kondisi imun yang lemah, obatobatan tertentu, trauma fisik (ataupun penggunaan gigi palsu baru).
Penyakit kekurangan vitamin C sendiri adalah Scurvy atau kegagalan proses
sintesis kolagen yang ditandai dengan gusi mudah berdarah, pendarahan
kulit (purpura). Perlu diketahui juga jika sariawan terjadi di tempat yang
sama selama dua minggu hingga satu bulan, hal itu dapat dijadikan indikasi
adanya kanker rongga mulut.
4. Hipertensi
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis kronis dengan
tekanan darah di arteri meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung
harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui
pembuluh darah.
Tekanan darah melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolik, tergantung
apakah otot jantung berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut
(diastole). Tekanan darah normal pada saat istirahat adalah dalam kisaran
sistolik (bacaan atas) 100–140 mmHg dan diastolik (bacaan bawah) 60–90
mmHg. Tekanan darah tinggi terjadi bila terus-menerus berada pada 140/90
mmHg atau lebih.
Penyakit yang tidak menular ini terbagi menjadi hipertensi primer (esensial)
atau hipertensi sekunder. Sekitar 90–95% kasus tergolong hipertensi primer,
yang berarti tekanan darah tinggi tanpa penyebab medis yang jelas. Kondisi
lain yang memengaruhi ginjal, arteri, jantung, atau sistem endokrin
menyebabkan 5-10% kasus lainnya (hipertensi sekunder).
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Hipertensi adalah faktor risiko utama untuk stroke, infark miokard (serangan
jantung), gagal jantung, aneurisma arteri (misalnya aneurisma aorta),
penyakit arteri perifer, dan penyebab penyakit ginjal kronik.
Bahkan peningkatan sedang tekanan darah arteri terkait dengan harapan
hidup yang lebih pendek. Perubahan pola makan dan gaya hidup dapat
memperbaiki kontrol tekanan darah dan mengurangi risiko terkait
komplikasi. Meskipun demikian, obat seringkali diperlukan pada sebagian
orang bila perubahan gaya hidup saja terbukti tidak efektif atau tidak cukup.
Pencegahan


Hindari merokok



Hindari minuman keras



Berolahraga yang cukup



Konsumsi rendah garam



Pola makan yang tepat

5. Anemia
Penyakit anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih
rendah dari jumlah normal. Anemia bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak
mengandung cukup hemoglobin, yakni protein kaya zat besi yang
memberikan warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah
membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Jika memiliki anemia, maka tubuh tidak mendapatkan cukup darah yang kaya
oksigen. Akibatnya, seseorang mungkin akan merasa lelah atau lemah. Selain
itu, gejala lain mungkin muncul seperti sesak napas, pusing, atau sakit kepala.
Anemia yang parah atau berlangsung untuk waktu yang lama bisa
menyebabkan kerusakan jantung, otak, dan organ lain dalam tubuh. Bahkan
dalam kasus anemia yang sangat parah juga bisa menyebabkan kematian.
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Penyebab dan Risiko Anemia
Sumsum tulang adalah jaringan lunak di tengah tulang yang membantu
membentuk semua sel darah. Sel-sel darah merah yang sehat akan bertahan
antara 90 hingga 120 hari. Lalu, tubuh akan “mengeliminasi” sel-sel darah tua
dengan yang baru. Proses ini berlangsung terus menerus. Dalam tubuh ada
hormon yang disebut erythropoietin (EPO) yang dibuat di ginjal. Tugasnya
untuk memberikan sinyal kepada sumsum tulang agar “menciptakan” lebih
banyak sel darah merah bagi tubuh.
Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam sel darah merah dan
protein inilah yang memberikan warna merah pada sel darah merah. Bagi
pengidap anemia, mereka tidak memiliki cukup hemoglobin.
Kemungkinan penyebab anemia meliputi:


Konsumsi obat-obatan tertentu.



Pengeliminasian sel darah merah lebih awal dari biasanya. Hal ini
mungkin terjadi karena adanya masalah kekebalan tubuh.



Adanya penyakit kronis seperti ginjal, kanker, ulcerative colitis, atau
rheumatoid arthritis.



Mengidap beberapa bentuk anemia, seperti talasemia atau anemia sel
sabit, yang bisa diturunkan.



Sedang hamil.



Memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma,
leukemia, myelodysplasia, multiple myeloma, atau anemia aplastik.

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terkena anemia:


Kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B-12,
dan folat.



Gangguan usus sehingga kemampuan menyerap nutrisi dan vitamin
berkurang.



Menstruasi.
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Kehamilan.



Memiliki penyakit kronis.



Genetik karena ada anggota keluarga yang mengidap anemia.



Faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, dan lain
sebagainya.

Gejala Anemia


Selalu merasa mudah marah.



Tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah atau saat berolahraga.



Sakit kepala.



Mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir.

Jika kondisi anemia semakin parah, maka akan muncul kondisi:


Warna biru hingga putih pada mata.



Kuku menjadi rapuh.



Muncul keinginan untuk makan es batu, tanah, atau hal-hal lain yang
bukan makanan (kondisi ini disebut juga “pica”).



Pusing ketika berdir.i



Warna kulit pucat.



Sesak napas.



Lidah terasa sakit.



Kematian

Pencegahan Anemia
Beberapa jenis anemia tidak dapat dihindari, akan tetapi anemia yang
disebabkan oleh kekurangan vitamin dan zat besi dapat dicegah dengan cara
mengatur pola makan. Beberapa makanan yang dapat membantu mencegah
anemia antara lain adalah:
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Makanan yang kaya akan zat besi, seperti daging sapi, kacangkacangan, sereal yang diperkaya zat besi, sayuran berdaun hijau gelap,
dan buah kering.



Makanan yang kaya akan asam folat, seperti buah-buahan, sayuran
berdaun hijau gelap, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah,
gandum, sereal, pasta, dan nasi.



Makanan yang kaya akan vitamin B12, seperti daging, susu, keju,
sereal, dan makanan dari kedelai (tempe atau tahu).



Makanan yang kaya akan vitamin C, seperti jeruk, merica, brokoli,
tomat, melon, dan stroberi. Makanan-makanan tersebut dapat
membantu penyerapan zat besi.

6. Osteoporosis
Osteoporosis

adalah penyakit

yang

tidak

menular

dari

orang

ke

orang. Penyakit tulang ini mempunyai sifat-sifat khas berupa massa tulang
yang rendah, disertai mikro arsitektur tulang dan penurunan kualitas
jaringan tulang yang akhirnya menimbulkan kerapuhan tulang.
Penyebab Osteoporosis
Penyebab osteoporosis yang utama adalah disebabkan karena penurunan
kepadatan tulang yang disebabkan karena usia dan faktor lainnya,
seperti menopause.
Anda mungkin akan terkejut ketika mengetahui bahwa banyak faktor yang
berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Misalnya, penurunan estrogen saat
menopause adalah salah satu penyebab. Ada juga komponen genetik, jika ibu
atau nenek memiliki penyakit osteoporosis, kemungkinan seseorang akan
lebih tinggi untuk mengalami osteoporosis juga.
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Makan diet rendah kalsium, kurang olahraga, dan rokok juga dapat
meningkatkan kesempatan Anda untuk mengalami osteoporosis. Penting
untuk mengetahui semua penyebab osteoporosis sehingga Anda dapat
mengambil langkah-langkah preventif untuk menghentikan penyakit ini dan
menurunkan risiko patah tulang.
Apakah osteoporosis bisa mulai dari masa anak-anak?
Di masa kecil dan masa remaja, tubuh terus-menerus merusak tulang lama
dan membangun kembali tulang baru. Ini dilakukan melalui proses yang
disebut ‘renovas’. Selama ini, tubuh lebih sering membangun tulang daripada
menghilangkan, dan ketika tulang tumbuh, kekuatan tulang akan semakin
kokoh.
Anda sering mendengar betapa pentingnya bagi wanita untuk mendapatkan
cukup kalsium. Tapi itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting mungkin,
bahwa anak-anak dan remaja justru perlu mendapatkan cukup kalsium dan
penting bagi mereka untuk berolahraga sehari-hari sehingga membangun
tulang yang kuat sebagai cadangan untuk kehidupan selanjutnya.
Bagi kebanyakan wanita, jumlah total kepadatan tulang puncak adalah antara
usia 25–30 tahun. Mungkin untuk beberapa wanita mencapai puncak lebih
cepat tergantung pada
Tanda dan Gejala Osteoporosis
Kehilangan tulang yang mengarah ke osteoporosis berkembang perlahanlahan. Sering kali tidak ada gejala atau tanda-tanda lahiriah. Seseorang
mungkin tidak tahu mereka mengalaminya sampai mereka mengalami patah
tulang setelah insiden kecil, seperti jatuh, atau bahkan batuk atau bersin.
Area yang sering terkena adalah pinggul, pergelangan tangan, atau tulang
belakang. Ketika istirahat, tulang belakang dapat menyebabkan perubahan
postur tubuh, beranda, dan kelengkungan tulang belakang.
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Faktor Risiko Osteoporosis
Tingkat kehilangan kekuatan tulang bervariasi pada setiap orang. Seberapa
cepat atau seberapa lambat Anda kehilangan tulang tergantung pada
sejumlah faktor berikut:


Tingkat aktivitas.



Berapa banyak kalsium yang didapatkan.



Riwayat keluarga.



Riwayat Anda mengonsumsi obat tertentu.



Kebiasaan gaya hidup, seperti merokok atau minum alkohol.



Menopause.

Pencegahan Osteoporosis


Pola makan yang tepat



Aktifitas Fisik yang cukup



Cukup terpapar sinar matahari



Hindari minuman bersoda



Berhenti merokok

7. Depresi
Contoh penyakit yang tidak menular selanjutnya adalah depresi atau dalam
istilah medis disebut gangguan depresi mayor, gangguan suasana hati yang
dapat memengaruhi pola pikir, perasaan, dan cara menghadapi aktivitas
sehari-hari. Saat mengalami depresi seseorang akan merasa sedih, putus
harapan, kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulunya disukainya, atau
menyalahkan diri sendiri.
8. Asma
Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran
pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran
napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas,
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penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batukbatuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda
atau tua.
Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada
beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu
binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat
kimia.
Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih
sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketika
paru-paru teriritasi pemicu di atas, maka otot-otot saluran pernapasan
penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut
menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang
menjadikan bernapas makin sulit dilakukan.
Gejala Asma
Gejala yang dirasakan pengidap asma selain sulit bernafas adalah nyeri dada,
batuk-batuk, dan mengi. Ini juga salah satu jenis penyakit yang dapat dialami
oleh semua golongan usia, dari anak-anak hingga orang tua.
Penyebab Asma
Hingga kini belum ada penyebab pasti penyebab asma namun beberapa
aktivitas yang dianggap sebagai pemicunya yaitu, debu, asap rokok, bulu
binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat
kimia. Seseorang yang mengidap asma memiliki saluran nafas yang lebih
sensitif sehingga saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma maka otot
saluran pernafasan jadi kaku dan menyempit. Produksi dahak meningkat
sehingga membuat kesulitan bernafas.
Seseorang yang terkena asma saat kanak-kanak, gejala ini kemungkinan bisa
menghilang saat ia masuk usia remaja dan muncul kembali saat berusia lebih
dewasa. Pada usia kanak-kanak, gejala asma yang tergolong menengah atau
berat dapat muncul kembali di masa mendatang. Dan perlu diketahui bahwa
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gejala asma bisa muncul diusia kapan saja tidak selalu bermula pada waktu
kanak-kanak.
Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah meski
sudah diberi inhaler atau pun obat, maka perlu mendapat perawatan di
rumah sakit. Walau jarang terjadi, asma juga dapat membahayakan nyawa
untuk itu perlu perawatan yang tepat.
Komplikasi Asma


Masalah psikologis (cemas, stres, atau depresi)



Menurunnya performa di sekolah atau di pekerjaan



Tubuh sering terasa lelah



Gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak



Status asmatikus (kondisi asma parah yang tidak respon dengan
terapi normal)



Pneumonia



Gagal pernapasan



Kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru



Kematian

Pencegahan Asma


Asma merupakan jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan
mengatur pola hidup sehat. Selain itu juga memperhatikan hal-hal
berikut:



Mengenali & menghindari pemicu asma.



Mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter.



Mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang
tepat.



Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara
teratur.



Memonitor kondisi saluran napas.
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A. Pengembangan Soal-Soal HOTS
Pada bagian ini akan dimodelkan pembuatan soal yang memenuhi indikator
pencapaian

kompetensi

yang

diturunkan

dari

kompetensi

dasar

pengetahuan. Pengembangan soal diawali dengan pembuatan kisi-kisi agar
Saudara dapat melihat kesesuaian antara kompetensi, lingkup materi, dan
indikator soal. Selanjutnya, dilakukan penyusunan soal di kartu soal
berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya.
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1. Yang termasuk jenis Penyakit Tidak Menular adalah:
A. Diabetes

Melitus,

Demam

Berdarah,

Rematik,

Hipertensi,

Osteoporosis, Kanker
B. Diabetes Melitus, Depresi, Rematik, Hipertensi, Osteoporosis, Kanker
C. Diabetes Melitus, Rematik, Hipertensi, Osteoporosis, Kanker, Hepatitis
D. TBC, Diabetes Melitus, Rematik, Hipertensi, Osteoporosis, Kanker
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Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas V yaitu 1. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari
penyakit tidak menular. 2 Menerapkan konsep pemeliharaan diri dan
orang lain dari penyakit tidak menular menular.
Untuk menyampaikan pembelajaran Penyakit Menular maka dipilih
model pembelajaran berbasis masalah ( Problem Base Learning ). Konsep
pembelajaran PBL yang membantu guru menciptakan lingkungan
pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
(bersangkut- paut) bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik
memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik (nyata).
Dikuasainya keterampilan berpikir tingkat tinggi oleh peserta didik
memerlukan proses pembelajaran yang relevan.

Oleh karena itu,

aktivitas pembelajaran di unit Penyakit Tidak Menular menggunakan
model Problem Base learning dan pembelajaran saintifik. Konsep
pembelajaran PBL yang membantu guru menciptakan lingkungan
pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
(bersangkut- paut) bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik
memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik (nyata).
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, yang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan
belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam
kehidupan dan karier, dalam lingkungan yang bertambah

kompleks

sekarang ini. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat pula dimulai
dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik.
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Ketika implementasi, pembelajaran juga dipandu dengan menggunakan
LKPD yang dirancang untuk memudahkan penguasaan konsep sesuai
tingkat kognitifnya dan penguasaan keterampilan.
Materi Unit Pembelajaran Penyakit Tidak Menular terdiri dari
beberapa penyakit tidak menular yang sering terjadi di masyarakat
juga anak sekolah dan upaya pencegahan.
Sub-tema ini merupakan konten yang kaya akan pengetahuan
kontekstual bagi peserta didik. Artinya, guru dapat mendorong serta
memfasilitasi peserta didik untuk menemukan fenomena di kehidupan
sehari-hari yang berkaitan sub-tema ini. Sebagai contoh aplikasi dunia
nyata, unit ini menyajikan artikel mengenai penyakit diabetes yang bisa
terjadi pada anak usia sekolah di Indonesia. Saudara dapat menyajikan
fenomena kontekstual melalui penyajian berita yang terdapat di media
informasi atau mendorong peserta didik menggali informasi kepada
narasumber yang relevan.
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Pengajar perlu mengetahui sejauh mana materi Penyakit Tidak Menular
yang telah dijelaskan dapat dimengerti murid, karena disinilah tergantung
apakah ia dapat melanjutkan pelajaran dengan bahan berikutnya.
Bila murid belum mengerti bagian tertentu, pengajar harus mengulang lagi
penjelasannya. Umpan balik tidak sama dengan penilaian. Umpan balik
hanya bertujuan untuk mencari informasi sampai dimana murid mengerti
bahan yang telah dibahas.
Pengajar dapat mengetahui hasil pelajaran sebelumnya dengan cara:
1. Lewat informasi sederhana dari murid melalui pertanyaan lisan yang
diajukan oleh pengajar selama atau setelah jam pelajaran.
2. Lewat informasi tertulis yang diperoleh melalui ujian singkat.
3. Setiap umpan balik pengajaran menentukan isi pelajaran berikutnya,
oleh karena itu jelas, bahwa umpan balik tidak hanya perlu bagi guru
tetapi juga peserta didik.
Mudah-mudahan

dengan

mempelajari

Materi

ini

guru

dapat

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu dapat
meningkatkan kompetensi guru.
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Sebagai kata penutup, keberhasilan guru dalam mempelajari materi ini
sangat tergantung dari motivasi dan komitmen guru yang bersangkutan.
Modul ini hanyalah sebagai stimulus bagi guru untuk mempelajari lebih
lanjut materi ini. Guru dapat mencari materi tentang Penyakit Menular
dari berbagai sumber belajar yang lain.
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Paket Unit ini berisikan tentang materi yang terkait dengan Kesehatan , yang
terdiri dari dua unit yaitu unit Penyakit Menular dan unit Penyakit Tidak
Menular. Unit tersebut dikembangkan dari KD kela V SD.
Aktifitas Pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai KD masing masing
sub-unit dengan menggunakan model Problem Base Learning. Dengan
harapan bisa menjadi contoh atau acuan yang dipakai guru dalam melakukan
kegiatan pembelajaran di sekolah.
Untuk menilai keberhasilan ketercapaian materi maka dalam masing-masing
subunit dibuat kan contoh pengembangan soal HOTS yang diawali dari kisi
kisi yang diturunkan pada kartu soal dan akhirnya dijadikan soal.
Kami menyadari bahwa Unit masih jauh dari kata sempurna,

maka

diharapkan masukannya untuk menjadikan sub unit pembelajaran ini bisa
lebih naik.
Penulis berharap bapak dan ibu guru bisa memberikan kritik dan saran yang
membangun kepada kamidemi sempurnanya materi ini
Sebagai kata penutup, keberhasilan guru dalam mempelajari materi ini
sangat tergantung dari motivasi dan komitmen guru yang bersangkutan.
Modul ini hanyalah sebagai stimulus bagi guru untuk mempelajari lebih
lanjut materi ini. Guru dapat mencari materi tentang Kesehatan dari
berbagai sumber belajar yang lain.
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Lampiran 1 KI dan KD Mapel PJOK SD Kelas V menurut Permendikbud 37 2018
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Lampiran 2 Daftar contoh kata kerja operasional
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