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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah pandangan 

pendidikan dan menyebabkan semakin terbukanya peluang di skala internasional 

melahirkan sebuah dinamika dalam kehidupan masyarakat yang semakin lama  

berkembang semakin pesat. Untuk menghadapi tantangan masa depan, tuntutan 

kompetensi menjadi standar yang harus diupayakan melalui sebuah rancangan 

kurikulum yang handal sehingga mampu mencetak generasi-generasi penerus 

yang unggul di segala bidang. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan untuk 

mengedepankan kualitas sumber daya manusia di semua sektor kehidupan.  

Badan Pembangunan-Persatuan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengembangkan 

sebuah ukuran untuk menilai kualitas sumber daya manusia berupa Indeks 

Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang meliputi tiga indikator, 

yaitu: pendidikan (education), kesehatan (health), dan ekonomi (economy). Hal 

ini bermakna, jika ketiga indikator tersebut masih rendah maka mencerminkan 

bahwa kualitas hidup bangsa tersebut masih belum memenuhi standar 

(Notoatmodjo, 2012:7).  

Kegiatan pembangunan selama dua dekade terakhir telah melahirkan sebuah 

paradigma baru yang memandang aspek kesehatan sebagai sebuah modal 

investasi yang berharga (human capital). Penekanan masalah kesehatan ini karena 

dilatarbelakangi oleh masalah tingginya angka kematian serta quality of life yang 

masih rendah yang secara tidak langsung berdampak pada  laju pembangunan 

ekonomi negara. Studi mengenai hubungan antara pendidikan dan kesehatan 

mulai diperkenalkan oleh Grossman, seorang ahli ekonomi pada tahun 1972 

(Becker, 2007: 379) yang memandang kedua hal tersebut sebagai modal investasi 

bagi manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar. Konsep 

ini berkembang sebagai implikasi dari korelasinya terhadap sektor ekonomi 

berdasarkan analisis investasi individu terhadap pertumbuhan perusahaan obat 

yang secara tidak langsung akan berdampak pada sumber devisa negara. 
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Notoatmojo (2012: 8) menyatakan bahwa masalah-masalah yang biasa terjadi 

pada negara-negara berkembang umumnya terdapat tiga macam masalah sosial, 

yakni: kebodohan (akibat rendahnya pendidikan); berbagai macam penyakit 

(akibat rendahnya derajat kesehatan); dan kemiskinan (akibat rendahnya 

ekonomi). Ketiga hal ini membentuk sebuah mata rantai yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Maka salah satu upaya sebagai solusinya adalah 

dengan  memutus mata rantainya melalui upaya penguatan dalam ketiga aspek 

secara bersama sehingga permasalahan dapat teratasi. 

Derajat kesehatan dapat terbangun pada saat masyarakat sudah memiliki 

pengetahuan dan kesadaran yang tinggi untuk dapat berperilaku sehat. Melalui 

pencapaian derajat kesehatan yang tinggi maka akan berimplikasi terhadap 

meningkatnya produktivitas yang selanjutnya akan berimbas terhadap perbaikan 

ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka 

akses terhadap pendidikan pun akan meningkat. Dengan demikian, peran 

pendidikan dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat memiliki hubungan 

erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebuah studi di Jerman menemukan 

bahwa prevalensi masalah kesehatan dan negara-negara industri lainnya lebih 

banyak terjadi pada anak dan remaja dengan latar belakang status sosial rendah 

(Schmidt, dkk., 2010). 

Potensi demografi yang dimiliki Indonesia berimplikasi terhadap potensi 

Sumber Daya Manusia usia produktif yang berlimpah. Antara sistem pendidikan 

dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Dalam 

perjalanannya, sebuah sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh perkembangan, 

bentuk dan budaya masyarakat yang selanjutnya akan berdampak terhadap  

kurikulum. Kurikulum merupakan motor bagi terlaksananya sebuah sistem 

pendidikan sehingga menjadi alat yang penting untuk mentransformasikan potensi 

ini menjadi modal bagi pembangunan sehingga dapat menunjang terwujudnya 

kesejahteraan dan kemajuan bangsa (Kemdikbud, 2013a). Perubahan masyarakat 

dan sistem pendidikan (kurikulum) akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

tuntutan yang ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliva (1992: 28) bahwa 

salah satu faktor yang berperan dalam pengembangan kurikulum diantaranya 

adalah keyakinan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.  
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Saat kita bicara mengenai pendidikan kesehatan, maka sekolah merupakan 

media dan lingkungan yang paling strategis untuk memberikan intervensi 

langsung kepada siswa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. 

Sekolah merupakan pintu masuk dunia untuk mencapai tujuan kesehatan terkait 

dengan komitmen pendidikan. Sekolah  merupakan institusi dasar dalam 

membangun kesejahteraan dan kesehatan sebuah negara. Pendidikan  menjadi 

faktor kunci  yang dapat menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang 

miskin. WHO (1993 dalam Leger, 2001) menemukan bahwa terdapat korelasi 

yang kuat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat kesehatan.  

Kemajuan teknologi telah banyak membawa dampak terhadap perubahan 

gaya hidup masyarakat. Edberg (2010: 8) membuat sebuah pemodelan ekologi 

yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu terjadinya 

masalah kesehatan tersebut adalah dari faktor perilaku manusia itu sendiri. Hal ini 

menjadi sebuah masalah manakala perilaku seseorang sudah menyentuh terhadap 

kepentingan publik, terutama lingkungan di sekitarnya. Guru Biologi dalam hal 

ini memiliki peran penting dalam hal mengenalkan konsep-konsep biologi, 

terutama yang terkait dengan masalah kesehatan sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan penghayatan siswa terhadap materi tersebut dan mewujudkannya 

dalam perilaku sehat. Jika bekal pengetahuan yang diberikan sekolah memadai, 

maka diharapkan akan berdampak terhadap proses pengambilan keputusan, 

misalnya mempertimbangkan resiko-manfaat kebiasaan merokok, memilih jenis 

makanan yang akan dimakan, dan lain-lain  sebagai wujud implementasi literasi 

kesehatan (health literacy) individu. 

Kindig (2014), seorang direktur Institute of Medicine di Washington DC 

menegaskan dalam laporan Tempo bahwa ia meyakini bahwa pengembangan 

health literacy  adalah salah satu upaya dalam pendidikan untuk mencapai derajat 

kesehatan. Oleh karenanya menjadi penting  untuk mengetahui sekolah seperti apa 

yang dapat membekali generasi muda untuk dapat berpartisipasi aktif  untuk 

mendukung kebijakan dan mempraktifkkan program kesehatan yang selanjutnya 

akan berdampak untuk dirinya sendiri, masyarakat dan negaranya.  Sekolah-

sekolah di seluruh dunia telah berhasil meraih prestasi dalam aspek kesehatan 

melalui program promosi kesehatan dan semacamnya.  
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 Literasi kesehatan merupakan sebuah konsep yang sangat sesuai dengan 

konsep promosi kesehatan dan dapat memberikan hasil yang dapat diterima 

melalui penilaian terhadap program promosi kesehatannya itu sendiri. Meskipun 

tidak cukup banyak kasus yang dapat mengubah struktur dan praktik dalam 

promosi kesehatan karena dalam situasi dan kondisi yang berbeda, namun dengan 

semakin banyaknya sekolah yang melakukan perubahan, maka akan semakin 

mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasinya dalam tiga area, yaitu: 

peningkatan profesionalitas guru, framework penelitian kesehatan sekolah dan 

dampaknya, serta diseminasi mengenai sekolah-sekolah yang telah efektif dalam 

program kesehatan berbasis audience (Leger, 2001).  

Badan Kesehatan Dunia (WHO) bersama negara-negara maju seperti 

Amerika, Canada, Inggris, dan negara-negara Eropa sejak 1983 telah mengadakan 

sebuah studi komparatif secara international pada kesehatan remaja melalui 

program Health Behaviour in School-Age Children (HBSC) di bawah manajemen  

The International Coordinating Centre (ICC). Mereka menyusun protokol baku 

untuk mendata berbagai perilaku terkait masalah kesehatan remaja, meliputi 

kebiasaan membuli, merokok, mengkonsumsi alkohol dan minuman keras, dan 

lain sebagainya. Misi dari diadakannya studi ini adalah untuk memonitor perilaku 

kesehatan remaja, seiring dengan peningkatan pengetahuannya mengenai 

kesehatan dan sosial untuk menjadi informasi bagi para stakeholder (HBSC, 

2014).  

Penelitian dua dekade terakhir dalam pendidikan banyak memberikan 

informasi tentang sekolah seperti apa yang dapat secara efektif berkontribusi 

melalui pendidikan kesehatan sehingga mampu mencapai status kesehatan yang 

lebih baik. Sekolah memiliki peran yang potensial dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesehatan 

Bagaimanapun sekolah dan sistem pendidikan lambat laun akan berubah sejalan 

dengan adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Menghasilkan perubahan 

dengan menampilkan praktik kesehatan yang terbaik masih menjadi sebuah 

tantangan yang besar hingga saat ini. Literasi kesehatan menjadi konsep yang 

penting karena menunjukkan pada kita bagaimana pendidikan dan kesehatan dapat 

berkolaborasi untuk menciptakan kesehatan masyarakat dan tingkat keterampilan 
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dan pengetahuan yang tinggi pada siswa. Peningkatan pemberdayaan siswa secara 

luas melalui konsep literasi kesehatan sangat dimungkinkan apabila mereka mau 

berupaya untuk mendukung program sekolahnya (Leger, 2001). Intervensi nyata 

yang diberikan sekolah dapat terintegrasi dalam kurikulum dan 

diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan sekolah, termasuk 

dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Salah satu permasalahan negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

dalam bidang pendidikan pada umumnya, yaitu masih tingginya angka putus 

sekolah, dimana setelah menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, maka 

tidak semua peserta didik tersebut langsung mau meneruskan pendidikannya ke 

jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data BPS (2013) tahun 2011, Jawa 

Barat sendiri masuk ke dalam 18 provinsi yang berada di bawah rata-rata Nasional 

untuk angka masuk pendidikan menengah. Angka putus sekolah Jawa Barat  

untuk usia 13-15 tahun mencapai 2,58%, sedangkan angka Nasional mencapai 

2,21% (BPS, 2013 dalam Kemdikbud, 2012). Hal ini dilihat oleh sebuah 

organisasi internasional Organization for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) yang menganggap bahwa pada usia tersebut merupakan 

usia kritis dimana seorang individu akan memutuskan untuk meneruskan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ataukah berhenti dan mulai menapaki 

kehidupan nyata. Penilaian kapasitas individu ini digulirkan dalam bentuk 

peluncuran Programme for International Student Assessment (PISA), sebuah studi 

komparasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat literasi siswa usia 15 tahun. 

OECD sendiri merupakan sebuah forum internasional yang dibentuk oleh 

pemerintah dari 30 negara yang bekerja sama dalam mengatasi tantangan 

ekonomi, sosial dan lingkungan globalisasi. Program ini juga merupakan satu 

bentuk kesepakatan internasional terhadap sebuah kerangka kerja sebagai bukti 

komitmen pemerintah untuk memantau seberapa baik hasil sistem pendidikan 

mereka dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupannya. 

Menurut PISA, suatu kapasitas penggunaan pengetahuan ilmiah untuk 

mengidentifikasi persoalan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti 

sebagai upaya untuk memahami dan membantu pembuatan keputusan terkait 

dengan alam dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh manusia terhadap 
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alam disebut dengan istilah scientific literacy (melek sains) (OECD, 2007). Hasil 

dari PISA memberikan dasar baru bagi dialog kebijakan dan kerjasama dalam 

menetapkan dan  mengimplementasikan tujuan pendidikan, melalui cara-cara 

inovatif yang mencerminkan penilaian tentang keterampilan yang relevan dengan 

kehidupan, dimana aspek kesehatan sebagai salah satu konten di dalamnya. 

Dian (2013) dalam ulasan tempo interaktif, berdasarkan laporan “Royal 

Society” Inggris tahun 1985, menyatakan beberapa argumen yang diajukan untuk 

menjawab pertanyaan mengapa literasi sains dipandang sedemikian penting bagi 

banyak bangsa berdasarkan pengalaman dan upaya-upaya yang dilakukan 

berbagai bangsa, antara lain: 

1. Argumen praktis. Bahwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari di dalam 

masyarakat yang kehidupannya diwarnai oleh sains dan teknologi tentunya 

orang akan membutuhkan pemahaman mengenai sains dan teknologi. 

2. Argumen demokratis. Untuk  dapat berpartisipasi dalam berbagai isu yang 

terkait sains-kompleks yang dihadapi oleh warga demokrasi modern, maka 

orang akan memerlukan pemahaman mengenai sains dan teknologi.  

3. Argumen kultural. Sains adalah bagian dari warisan kultural manusia dan 

sangat mempengaruhi pandangan kita tentang dunia dan tempat manusia di 

dalamnya. Dengan menguasai sains, maka kita akan dapat berkontribusi bagi 

pengembangan pengetahuan maupun bagi pemeliharan alam tempat kita hidup. 

4. Argumen ekonomi. Untuk  mengembangkan ekonomi dibutuhkan tenaga 

kerja yang literat secara keilmuan, maka sains dan teknologi memiliki peran 

penting dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan.  

 

Indonesia telah mengikuti survei OECD sejak pertama kali PISA diadakan. 

Untuk tahun 2000, Indonesia menempati urutan ke-39 untuk matematika dan ke-

38 untuk sains dengan jumlah negara peserta studi sebanyak 41 (artinya, kedua 

dan ketiga dari bawah). Tahun 2003, dari 40 negara peserta, Indonesia menempati 

posisi ke-38 untuk kedua bidang pengetahuan. Tahun 2006, dari 57 negara 

peserta, Indonesia berada di urutan ke-50. Pada tahun 2009, Indonesia menempati 

posisi ke-61 untuk matematika dan 57 untuk sains dari 65 negara. Pada 

pengukuran terakhir yang dilakukan pada tahun 2012, Indonesia menempati 
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urutan  ke-63 dari  65 negara peserta. Posisi Indonesia tertinggal jauh dari negara-

negara Asia. Korea Selatan, dan kemudian China, menempati posisi teratas dalam 

beberapa kesempatan survei PISA. Hasil studi ini menunjukkan perlu adanya 

perubahan orientasi kurikulum yang tidak membebani peserta didik dengan 

konten namun lebih kepada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua 

warga negara untuk berperan serta dalam membangun negara di masa yang akan 

datang (Kemdikbud, 2012; OECD, 2009).  

Beberapa hasil-hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa tingkat 

literasi sains di kalangan pelajar hingga mahasiswa Indonesia masih berada pada 

level rendah (Rifqiyati, 2013; Sariyati, 2013; Rohayati, 2013). Berbagai metode 

dan model pembelajaran dicoba diterapkan dalam rangka meningkatkan capaian 

literasi sains peserta didik. Terkait dengan aplikasi perilaku sehat beberapa 

penelitian sebelumnya dilakukan oleh Luthviatin dkk. (2011) yang menemukan 

bahwa terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan siswa dengan perilaku bersih 

dan sehat pada siswa SD dan dominasi peran guru dalam perilaku sehatnya serta 

penelitian dari Smith (2012) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi perilaku 

hidup sehat dengan prestasi belajar, semakin baik perilaku sehat siswa maka akan 

semakin baik prestasi belajarnya. Brunello, dkk. (2011) meneliti mengenai 

hubungan antara pendidikan dan kesehatan, yang dinyatakan dalam bentuk 

“gradien pendidikan”. Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara 

pendidikan dan perilaku sehat. Pendidikan berperan sebagai fungsi protektif 

dalam pencapaian status kesehatan, baik pada pria maupun wanita. Demikian pula 

hasil penelitian Lochner (2011 dalam Brunello, dkk., 2011: 4) yang 

mengemukakan bahwa banyak cara yang memungkinkan melalui pendidikan 

dapat meningkatkan derajat kesehatan, diantaranya melalui pengurangan stres, 

pengambilan keputusan dan pengumpulan informasi yang lebih baik terkait 

kesehatannya, kecenderungan untuk memiliki asuransi kesehatan, menciptakan 

lingkungan yang lebih sehat, dan mempraktikkan perilaku sehat. Brunello 

menemukan bahwa peran pendidikan kesehatan berkontribusi sebesar 7,1% pada 

wanita dan 3,1% pada pria dalam mempraktikkan perilaku sehat. Peningkatan 

status kesehatan yang dicapai diantaranya berupa penurunan tingkat stres dan 

pengambilan keputusan yang lebih baik terkait perilaku sehat seperti tidak 
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merokok, tidak minum minuman keras, aktivitas fisik, dan Indeks Massa Tubuh 

(IMT). Jurges (2009) meneliti mengenai faktor latar belakang jurusan terhadap 

praktik perilaku sehat berupa kebiasaan merokok dan obesitas. Dia menemukan 

bahwa tidak ada efek kausal pendidikan dalam mengurangi kasus overweight dan 

obesitas, namun terdapat efek negatif terhadap kebiasaan merokok.  

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya penguasaan terhadap 

konten sains khususnya yang terkait masalah kesehatan dan peran sekolah dalam 

upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka dalam penelitian ini, 

penulis ingin memperoleh gambaran tingkat literasi sains pada siswa SMA dan 

siswa SMK kelas X sebagai kelompok usia yang merupakan calon-calon generasi 

penerus pembangunan serta pengaruhnya terhadap perilaku sehatnya. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Siswa sekolah menengah pada jenjang Sekolah Lanjutan Atas (SLA) 

merupakan kelompok usia yang merupakan calon-calon angkatan kerja dan akan 

berperan sebagai modal pembangunan. Secara formal, siswa SLA dapat 

dikelompokkan atas dua kelompok besar yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

Aspek kesehatan sebagai salah satu indikator kualitas manusia membuat hal 

ini menjadi penting untuk diperhatikan. Individu yang produktif dapat terwujud 

dari individu yang sehat. Dengan demikian, faktor kesehatan dapat menjadi faktor 

yang mendukung produktivitas yang tinggi, sehingga akan dicapai peningkatan 

taraf ekonomi yang baik bagi pembangunan masyarakat.  

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari bidang kajian sains yang telah 

dikembangkan menjadi ilmu terapan tersendiri. Penguasaan sains yang memadai 

dapat menjadi salah satu bekal dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan 

bekal pengetahuan yang cukup diharapkan usia angkatan kerja ini diantaranya 

dapat berperilaku sehat sehingga dapat tercapai derajat kesehatan yang pada 

akhirnya menjadi generasi yang produktif bagi kemajuan pembangunan. 

Pemberlakuan kurikulum baru 2013 diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan 

pengetahuan sains dasar dengan adanya kesamaan muatan dalam mata pelajaran 

wajib dan program lintas minat antar jurusan. 
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Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa jauh hubungan tingkat 

literasi sains terkait masalah kesehatan pada siswa  Sekolah Lanjutan Atas (SLA) 

dan perilaku sehatnya, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian 

ini adalah : “Bagaimana tingkat literasi sains siswa SLA dan korelasinya terhadap 

perilaku sehatnya?”  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka selanjutnya dapat dijabarkan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat literasi sains terkait masalah kesehatan pada 

siswa SLA kelas X? 

2. Bagaimana gambaran perilaku sehat siswa SLA kelas X? 

3. Bagaimana hubungan tingkat literasi sains siswa SLA kelas X terkait masalah 

kesehatan dan kontribusinya terhadap perilaku sehatnya? 

 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Literasi sains yang dinilai merupakan kapasitas individu untuk 

memperoleh, memproses dan memahami informasi terkait sains khususnya 

dalam konteks kesehatan mencakup pengetahuan dan sikap ilmiah yang 

selanjutnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan 

dan memelihara kesehatannya, baik secara individu, masyarakat (sosial), 

maupun global. 

2. Perilaku sehat yang diukur dalam penelitian ini adalah segala aktivitas 

yang dilakukan individu baik dalam bentuk sikap maupun tingkah laku 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya berdasarkan 

pengakuan siswa pada saat pengambilan data. 

  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan antara lain untuk memperoleh  analisis  tentang: 

1. Tingkat literasi sains terkait kesehatan pada siswa SLA kelas X baik yang 

berlatar belakang SMA maupun SMK. 
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2. Perilaku sehat pada siswa SLA kelas X baik yang berlatar belakang SMA 

maupun SMK. 

3. Tingkat hubungan antara penguasaan literasi sains terkait masalah kesehatan 

pada siswa SLA kelas X dan kontribusinya terhadap perilaku sehatnya.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

dalam beberapa hal, yaitu: 

1. Memberikan informasi mengenai gambaran tingkat literasi sains khususnya 

terkait  masalah kesehatan yang dimiliki oleh siswa SLA kelas X sebagai 

produk awal kurikulum 2013 dan korelasinya dalam berperilaku sehat.  

2. Memberikan informasi sebagai dasar pemikiran bagi guru sebagai praktisi 

pendidikan dan evaluasi terhadap awal pelaksanaan kurikulum 2013 dalam 

merencanakan strategi pembelajaran terutama dalam menumbuhkan sikap 

kepedulian dan kesadaran siswa terhadap kesehatannya baik dalam konteks 

diri pribadi, sosial  maupun  secara global. 

3. Memberikan informasi seputar muatan kurikulum di tingkat sekolah 

menengah khususnya dalam membangun kesadaran berperilaku hidup sehat. 


