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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada pendidikan abad ke 21, selain siswa menguasai kompetensi mata 

pelajaran, siswa juga dituntut untuk memahami serta menguasai subjek serta 

tema pendidikan abad 21. Beberapa tema tersebut antara lain kesadaran global, 

literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan wirausaha, kesadaran sebagai warga 

negara, literasi kesehatan dan literasi lingkungan (Partner for 21st Century 

Learning, 2019). Literasi merupakan tema yang tercantum dalam pendidikan 

abad 21. Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh UNESCO pada tahun 

2017, Indonesia menempati urutan ke 60 dari 61 Negara dengan tingkat literasi 

yang rendah. Indonesia berada di bawah Thailand yang menempati peringkat 

ke 59 dan peringkat terakhir diisi oleh Botswana (Iswari, 2017). Lemahnya 

tingkat literasi di Indonesia tersebut disebabkan oleh minat baca masyarakat 

Indonesia yang masih tergolong rendah.   

Berdasarkan National Adult Literacy Survey (White, 2018) terdapat tiga 

dimensi dalam menguasai literasi, diantaranya: (1) Literasi wacana, yaitu 

kemampuan sesorang dalam memperoleh informasi pada suatu teks narasi, 

mengintegrasikan informasi dari beberapa bagian teks dan menulis kembali 

informasi baru yang terkait dengan teks; (2) Literasi dokumen, yaitu 

kemampuan seseorang dalam memperoleh informasi pada suatu dokumen yang 

berupa tabel, grafik, bagan dan peta; dan (3) Literasi kuantitatif, yaitu 

kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi berupa angka-angka 

yang terdapat dalam suatu wacana atau dokumen. 

Menurut Masruri (2019) literasi bisa dikatakan sebagai pintu gerbang 

dalam menguasai materi. Government of Alberta (2010) menyatakan bahwa 

literasi tidak hanya sekedar mampu membaca dan menulis saja, tetapi harus 

diikuti dengan kemampuan mengolah dan memahami informasi ketika 

melakukan aktivitas membaca dan menulis. Seseorang yang memiliki minat 

baca yang tinggi maka akan mempengaruhi kualitas wawasan yang 

dimilikinya, sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk literasi kesehatan seseorang. Seseorang dapat dikatakan literat jika 
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sudah mampu memahami sesuatu dengan membaca informasi yang tepat serta 

melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi informasi yang ia 

baca (Permatasari, 2015). Seseorang yang memiliki literasi yang baik tidak 

hanya mampu memperoleh informasi, tetapi ia dapat menganalisis informasi 

tersebut seperti dari mana sumbernya, apa kegunaannya, apakah memiliki 

manfaat dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan 

lain-lain dengan tujuan informasi yang diperoleh tidak merugikan orang lain 

dan dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia serta digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Sujana & Rachmatin, 2019). 

Salah satu cabang literasi yang penting di abad ke 21 adalah literasi 

kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO, 2009) literasi 

kesehatan merupakan keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan 

motivasi dan kemampuan individu untuk memperoleh, memahami dan 

menggunakan informasi dengan cara mempromosikan dan menjaga kesehatan 

yang baik. Beberapa contoh penerapan keahlian literasi seseorang dalam 

bidang kesehatan yaitu ketika melakukan konsultasi kepada dokter dan dapat 

memahami resep obat yang diberikan, dapat memahami kadar gizi yang 

terkandung dalam suatu makanan dan dapat membaca poster mengenai gerakan 

prilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Seluruh kegiatan 

tersebut membutuhkan tingkat literasi yang baik. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Dewalt et al. (2004) yang menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah cenderung memperoleh hasil 

kesehatan yang buruk. Oleh karena itu, melalui literasi kesehatan siswa 

diharapkan dapat menggunakan berbagai sumber dalam memperoleh, 

memahami serta memproses informasi kesehatan dan pelayanan yang 

dibutuhkan dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Rusmana (2017) yang menyatakan bahwa dengan 

meningkatkan literasi kesehatan, seseorang dapat memilih dan memilah 

informasi yang akan dikonsumsi, konten yang bertanggungjawab serta mampu 

mengevaluasi dan memanfaatkan informasi dengan lebih cerdas dibidang 

kesehatan dan hal ini akan terkait dengan kemampuan mereka merawat dan 

memelihara kesehatannya.  
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Menurut WHO (2009) literasi kesehatan sangat penting untuk 

pemberdayaan. Artinya, literasi kesehatan dapat menumbuhkan kesadaran, 

pengetahuan serta pemahaman kesehatan individu maupun kelompok 

masyarakat. Dengan kata lain literasi kesehatan dapat meningkatkan potensi 

seseorang agar mampu memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi, 

sehingga seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan untuk 

meningkatkan kesehatan mereka dengan terwujudnya prilaku hidup sehat. 

Muhanga & Malungo (2017) menyatakan bahwa literasi kesehatan berkaitan 

dengan kapasitas seseorang dalam memenuhi tuntutan kesehatan yang 

kompleks di masyarakat modern. Ia juga menyatakan bahwa literasi kesehatan 

merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam 

lingkungan masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi kesehatan 

seseorang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup baik itu secara 

individu, keluarga maupun masyarakat. Selain itu seseorang yang mempunyai 

literasi kesehatan yang baik akan mempengaruhi orang tersebut untuk 

bertindak sesuai dengan informasi kesehatan yang ia baca, serta membuat 

seseorang mampu mengontrol kesehatannya (Syarifuddin, 2018). Berdasarkan 

penelitan Sukys et al. (2017) mengenai literasi kesehatan di kalangan anak 

muda menunjukan bahwa anak muda mengalami kesulitan dalam mengakses 

informasi kesehatan mengenai promosi kesehatan serta dalam menerapkan 

informasi kesehatan mengenai pencegahan penyakit. 

Beberapa penelitian terkait literasi kesehatan telah dilakukan, tetapi 

penelitian-penelitian tersebut masih didominasi oleh hubungan antara pasien 

dengan petugas kesehatan (Permana et al., 2016). Berdasarkan hasil penelitian 

literasi kesehatan yang dilakukan oleh Permana et al.  (2016) pada siswa SMA 

di Malang menunjukan bahwa dari 120 orang siswa hampir seluruhnya (85,8 

%) memiliki kemampuan yang rendah dalam mengakses informasi kesehatan, 

79,1 % siswa rendah dalam memahami informasi kesehatan, 78,3 % siswa 

rendah dalam menilai informasi kesehatan dan 53,3 % siswa rendah dalam 

menerapkan informasi kesehatan. Hasil penelitian lainnya mengenai pengaruh 

literasi kesehatan terhadap obesitas remaja, menunjukan bahwa remaja dengan 

angka obesitas yang tinggi ternyata memiliki kemampuan literasi kesehatan 
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yang rendah (Connelly & Turner, 2007), hal tersebut serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Chari et al. (2014) yang menunjukan bahwa obesitas pada 

anak usia sekolah dasar dipengaruhi oleh pola hidup orangtuanya sedangkan 

obesitas pada anak remaja dipengaruhi oleh kemampuan literasi kesehatan 

remaja itu sendiri.    

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda masyarakat di seluruh dunia 

khususnya di Indonesia ini memberikan berbagai dampak terutama pada 

bidang pendidikan. Tetapi dibalik itu semua tentu ada pembelajaran yang dapat 

kita ambil, seperti harus meningkatkan kesadaran untuk berprilaku hidup sehat 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Covid-19 bukan satu-satunya 

penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang banyak terjadi di Indonesia. 

Masih ada beberapa penyakit tropis yang disebabkan oleh virus lainnya yang 

marak terjadi di Indonesia dan butuh perhatian khusus, sehingga masyarakat 

dihimbau untuk memperhatikan penyakit lainnya selain memperhatikan 

Covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut, pendidikan di sekolah harus 

berfokus untuk meningkatkan kompetensi siswa terutama dalam bidang 

kesehatan. 

Pendidikan di sekolah memiliki peran dalam meningkatkan literasi 

kesehatan siswa. Salah satu mata pelajaran di sekolah yang erat kaitannya 

dengan kesehatan adalah mata pelajaran biologi. Pembelajaran biologi 

sebaiknya dikaitkan dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari agar dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Purnama & 

Witdiawati (2018) menyatakan bahwa untuk memahami suatu informasi 

kesehatan perlu adanya proses belajar. Dalam proses belajar, seseorang terlibat 

langsung dalam situasi itu dan memperoleh pengetahuan untuk memecahkan 

masalah. Amir (2015) menyatakan bahwa jika pengetahuan yang siswa 

dapatkan lebih dekat dengan kehidupan nyata, maka mereka akan mudah 

mengingat dan dapat meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang 

diajarkan. Adanya sumber belajar yang tepat sangat dibutuhkan agar menarik 

minat baca siswa sehingga pemahaman materi, hasil belajar serta kemampuan 

literasi kesehatan siswa dapat dioptimalkan. Salah satu sumber belajar yang 

dapat digunakan yaitu bahan ajar berupa modul pembelajaran.  
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Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar (Depdiknas, 2010). 

Bahan ajar dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk dan disesuaikan 

dengan kebutuhan serta karakteristik materi yang akan disajikan, salah satunya 

yaitu bahan ajar berupa modul pembelajaran (Depdiknas, 2008b). Modul 

merupakan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran 

terkecil dan dibuat secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu untuk 

dipelajari secara mandiri pada waktu tertentu (Purwanto & Suharto, 2007).  

Penggunaan bahan ajar yang berorientasi pada literasi kesehatan dapat 

membantu siswa dalam menumbuhkan kesadaran, kepedulian, perilaku hidup 

bersih dan sehat serta menambah wawasan siswa mengenai informasi yang 

berkaitan dengan kesehatan. Penggunaan bahan ajar berbasis kesehatan dalam 

pembelajaran akan lebih kontekstual karena berisi permasalahan yang sering 

terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga bahan ajar tersebut diharapkan 

dapat mempermudah siswa dalam menguasai konsep dan meningkatkan literasi 

kesehatannya. 

Beberapa penelitian terkait bahan ajar diantaranya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Jacob, 2013) mengenai ketersediaan bahan ajar yang relevan 

di sekolah, meskipun ketersediaannya tidak memadai tetapi guru memiliki 

inisiatif untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan ajar yang disusun oleh guru 

memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran siswa. Siswa termotivasi 

untuk belajar serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaranpun lebih efektif. Hasil penelitian lainnya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sawitri et al. (2019) mengenai pengaruh bahan ajar IPA tema 

kesehatan pencernaan pada siswa kelas VIII SMPN 25 Padang, hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa penggunaan bahan ajar IPA dengan tema 

kesehatan pencernaan dalam pendekatan saintifik memberikan pengaruh 

terhadap tiga aspek kompetensi yaitu kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan dan kompetensi keterampilan siswa. Penelitian lain mengenai 

pengaruh bahan ajar fisika kontekstual untuk meningkatkan penguasaan 
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konsep siswa dilakukan oleh Oktaviani & Gunawan (2017) memberikan hasil 

bahwa penggunaan bahan ajar kontekstual berpengaruh terhadap penguasaan 

konsep siswa, hal tersebut dapat dilihat dari kelas yang telah diberi perlakuan 

mengalami peningkatan penguasaan konsepnya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan penelitian mengenai 

“Penggunaan Bahan Ajar Berbasis Penyakit Tropis untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep dan Literasi Kesehatan Siswa pada Materi Virus”. Literasi 

kesehatan pada materi virus dipilih karena berdasarkan KD 3.4 yaitu 

menganalisis struktur dan replikasi serta peranan virus dalam aspek kesehatan 

masyarakat. Dengan mengacu pada KD di atas, dapat diketahui bahwa 

pembelajaran pada materi virus tidak hanya mengenai konsep tentang virus 

saja tetapi juga ada kaitannya dengan kesehatan, sehingga diharapkan selain 

siswa harus menguasai konsep pada materi virus siswa juga harus memiliki 

kemampuan literasi kesehatan yang baik. 

Permasalahan penyakit tropis yang disebabkan oleh virus digunakan 

dalam penelitian ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko 

tinggi terhadap permasalahan penyakit yang umumnya terjadi di daerah tropis. 

Indonesia memiliki beberapa penyakit endemik yang masih menjadi masalah 

namun sebagian besar orang tidak mempedulikannya, karena penyakit-

penyakit tropis sering menyerang masyarakat yang hidup dibawah garis 

kemiskinan. Penyakit tropis dapat disebabkan oleh bakteri, virus dan parasit. 

Berbagai macam penyakit tropis, seperti malaria, demam berdarah, serta TBC 

saat ini masih menjadi masalah kesehatan nasional di Indonesia. 

Perkembangan penyakit tropis di Indonesia di tahun 2020 masih sangat tinggi, 

salah satunya adalah penyakit demam berdarah dengue (DBD). Kasus demam 

berdarah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 71.633 kasus (Kemenkes, 

2020). Selain itu, pada  masa pandemi Covid-19 ini ilmu biologi sangat penting 

untuk dipelajari terutama virologi. Virologi membahas mengenai struktur 

virus, reproduksi serta peranannya. Dengan mempelajari virus secara 

mendalam kita akan mengetahui bagaimana bahayanya, penularannya, 

replikasinya bahkan bagaimana virus tersebut dapat menyebabkan kematian. 
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Dengan demikian diharapkan siswa dapat mengetahui cara pencegahan hingga 

penanggulangan penyakit tersebut bila akhirnya mereka terpapar. 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dinyatakan bahwa bahan ajar 

berupa modul pembelajaran berbasis kesehatan dapat menjadi salah satu bahan 

yang diperlukan untuk mengangkat isu mengenai penyakit-penyakit tropis 

yang disebabkan oleh virus yang masih banyak terjadi di Indonesia. Bahan ajar 

berbasis penyakit tropis yang disebabkan oleh virus diharapkan dapat menarik 

minat baca siswa dan merubah pandangan siswa tentang biologi yang hanya 

dianggap sebagai pembelajaran hafalan, tetapi pembelajaran biologi justru 

penuh dengan logika.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu “Bagaimana penggunaan bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam 

meningkatkan penguasaan konsep dan literasi kesehatan siswa dalam 

pembelajaran virus?” 

Untuk memperjelas masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguasaan konsep siswa sebelum dan setelah penggunaan 

bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam pembelajaran virus? 

2. Bagaimana literasi kesehatan siswa sebekum dan setelah penggunaan 

bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam pembelajaran virus? 

3. Bagaimana hubungan antara penguasaan konsep dengan literasi kesehatan 

siswa pada materi virus? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar berbasis penyakit tropis 

dalam pembelajaran virus? 

C. Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar yang telah disusun dan dikembangkan berupa modul 

pembelajaran berbasis penyakit tropis pada materi virus. Prosedur 

penyusunan bahan ajar dalam penelitian ini mengikuti tahapan pendekatan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 
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2. Aspek yang diukur pada penelitian ini yaitu  penguasaan konsep dan 

literasi kesehatan siswa di awal dan setelah pembelajaran. 

3. Penguasaan konsep siswa diukur  menggunakan tes penguasaan konsep 

berupa soal-soal pilihan ganda yang mengacu pada tahapan proses berpikir 

taksonomi Bloom revisi (C1-C5, K1-K4).  

4. Literasi kesehatan pada materi virus diukur dengan menggunakan tes 

berupa soal-soal esai yang mencakup 4 dimensi literasi kesehatan menurut 

Sørensen et al. (2012) yaitu mendapatkan/memperoleh informasi, 

memahami informasi, mengolah/menilai informasi, 

mengaplikasikan/menggunakan informasi yang relevan dengan kesehatan.    

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui penguasaan konsep siswa sebelum dan setelah penggunaan 

bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam pembelajaran virus. 

2. Mengetahui literasi kesehatan siswa sebelum dan setelah penggunaan 

bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam pembelajaran virus. 

3. Menganalisis hubungan antara penguasaan konsep dengan literasi 

kesehatan siswa pada materi virus. 

4. Menganalisis respon siswa terhadap bahan ajar berbasis penyakit tropis 

dalam pembelajaran virus. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik dari 

segi teori maupun praktik.  

 

1. Manfaat dari segi teoritis 

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis diharapkan dapat memperkaya 

hasil penelitian serta dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya terkait 

penguasaan konsep dan literasi kesehatan  siswa pada materi yang berbeda. 

2. Manfaat dari segi praktik 

a. Bahan ajar dalam penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber 

bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. 
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b. Bahan ajar ini dapat digunakan sebagai media dalam membuka 

wawasan siswa terhadap kondisi kesehatan yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari terutama mengenai penyakit-penyakit yang 

disebabkan oleh virus. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai 

penggunaan bahan ajar berbasis penyakit tropis dalam pembelajaran 

virus dalam meningkatkan penguasaan konsep dan hubungannya 

dengan literasi kesehatan siswa. 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Karya tulis ilmiah berupa tesis ini tersusun ke dalam lima bagian yaitu 

Bab I sampai Bab V dan setiap Bab tersusun atas beberapa subbab yang saling 

berhubungan. Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Bab II merupakan bagian kajian pustaka, dimana pada bagian ini berisi 

teori-teori atau literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian 

diantaranya yaitu mengenai ruang lingkup bahan ajar, modul sebagai bahan 

ajar, pengembangan bahan ajar dengan model ADDIE, penguasaan konsep, 

literasi kesehatan, keterkaitan antara penguasaan konsep dan literasi kesehatan, 

tinjauan pembelajaran dan materi virus, serta penyakit-penyakit tropis yang 

banyak terjadi  di Indonesia. 

Bab III merupakan bagian metodologi penelitian yang berisi tentang 

metode dan desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, analisis instrumen, analisis data penelitian, 

prosedur penelitian dan alur penelitian. 

Bab IV berisi hasil dan pembahasan berdasarkan analisis data dari 

penelitian yang telah dilakukan. Bab IV ini bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirancang pada Bab 

I . 

Bab V berisi kesimpulan berdasarkan analisis data dalam penelitian 

yang telah dilakukan serta saran yang peneliti berikan untuk penelitian 

selanjutnya. 


