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Slide 1: 

Pelajaran ini membahas: 
 
Standar Sains Generasi Berikutnya di Amerika: (hal ini akan dibahas selama 
pembelajaran, namun slides penting terlampir) 
Sekolah Menengah Pertama: Bab 1: Dari Molekul Menjadi Organisme: Struktur dan Proses 
(slides 15-30) 
Sekolah Menengah Pertama: Bab 2: Ekosistem: Interaksi, Energi, dan Dinamika (slides 8-14) 
Sekolah Menengah Pertama: Bab 3: Heredity: Penurunan dan Variasi Sifat (slides 4, 15-30) 
Sekolah Menengah Pertama: Bab 4: Biological Evolution: Persatuan dan Keanekaragaman 
(slides 15-30) 
Sekolah Menengah Pertama: ESS2: Sistem Bumi (slides 9-11) 
Sekolah Menengah Pertama: ESS3: Bumi dan Aktivitas Manusia (slides 8-14) 
 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa: (hal ini akan dibahas 
selama pembelajaran, namun slides penting terlampir) 
Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan (slides 31-32-kebersihan diri) 
Pendidikan berkualitas (slides 1-35) 
Air Bersih dan Sanitasi (slides 8-10) 
Energi Bersih dan Terjangkau (slides 9-13- penggundulan hutan) 
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (slides 9-13- penggundulan hutan) 
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (slides 9-13- penggundulan hutan) 
Penanganan Perubahan Iklim (slides 9-11) 
Ekosistem Daratan (slides 8-13) 
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (slides 3, 7 and 33) 
 
Gambaran Umum: 
Pernahkan kamu berpikir tentang bagaimana sebuah wabah penyakit dapat terjadi? Kuman 
menemukan lingkungan yang cocok dan menjadi tidak terkendali! Kuman mungkin 
berpindah antar spesies dan berpindah ke kamu. Bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana 
kita dapat melindungi diri sendiri sendiri sekarang dan kedepannya?  Bagaimana cara kita 
mencegah hal ini? Ketahui lebih lanjut dengan Wabah: Satu Dunia - Satu Kesehatan! 
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Tujuan Pembelajaran: 
1.  Siswa memahami kesehatan masyarakat bergantung pada kesehatan hewan dan 
lingkungan (slides 8-13, 31-32) 
2.  Siswa memahami pentingnya vaksin (slides 7 and 33) 
3.  Siswa memahami lebih jauh pentingnya melindungi lingkungan (slides 8-14) 
4.  Siswa memahami lebih jauh mengenai penularan penyakit dan mutasi (slide 15-30) 
5.  Siswa mengerti apa yang sedang dilawan tenaga kesehatan (slide 33) 
6.  Siswa memahami pentingnya komunikasi yang baik antar profesi (slides 7 and 33) 
 

Slide 2: 

Setiap kata kunci memiliki slide masing-masing beserta definisi pada 5 slides berikutnya. 
 

Slide 3: 

Tekankan disini bahwa dokter hewan dapat bekerja sama dengan dokter (dokter umum) 
dan ilmuwan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan hewan, manusia, dan 
lingkungan secara efisien dalam waktu yang sama.   
 
Dari situs website CDC (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-
shared.html): 
One Health  
Satu kesehatan adalah pendekatan yang melihat adanya hubungan antara manusia, hewan, 
tumbuhan, dan lingkungan sekitar serta mengumpulkan ahli dalam bidang manusia, hewan, 
dan kesehatan lingkungan untuk bekerja sama demi mencapai kesehatan terbaik untuk 
semuanya. 
 
Rangkuman: 
Diagram Venn ini sudah disederhanakan. Kenyataannya lebih rumit. Pendekatan Satu 
Kesehatan yang digunakan untuk membahas pandemi COVID-19, yaitu: 

• Tenaga kesehatan - bertugas merawat pasien dan melakukan penelitian untuk 
menentukan efektivitas dari kemungkinan perawatan baru dan/atau vaksin 

• Dokter hewan - bertugas membantu menentukan asal usul dari virus dan 
mengembangkan perawatan yang memungkinkan dan/atau vaksin untuk manusia, 
serta menentukan risiko penularan antara hewan dan manusia 

• Ilmuwan kesehatan masyarakat (dapat mencakup dokter hewan dan tenaga 
kesehatan) - bertugas melindungi masyarakat umum terhadap penyebaran penyakit 

• Ilmuwan farmasi (contoh: ahli biokimia) - bertugas mengembangkan perawatan 
dan/atau vaksin. 

• Ahli virus - bertugas mengidentifikasi virus dan membantu memandu tenaga 
kesehatan dan ilmuwan farmasi 

• Ahli imunologi - bertugas menyediakan bimbingan kepada tenaga kesehatan dan 
ilmuwan farmasi 

• Ahli ekologi - bertugas menentukan tingkat perubahan lingkungan pada daerah awal 
virus 

• Sosiolog - bertugas menentukan pengaruh dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar) terhadap populasi, memandu perubahan kebijakan dan menentukan 
penyebab meningkatnya interaksi antara manusia dan hewan 

• Ahli ekonomi - bertugas menentukan bagaimana masyarakat dapat bertahan melalui 
penutupan bisnis 



• Pendidik - bertugas mengajarkan kepada publik tentang pentingnya “Satu 
Kesehatan” 

• Pembuat kebijakan - bertugas mengubah dan menciptakan kebijakan yang 
mempromosikan keamanan publik 

Singkatnya, Satu Kesehatan berarti kerja sama. 
 

Slide 4: 

(Catatan: Slide ini membutuhkan tampilan slideshow.  Jika belum menggunakan tampilan 
slideshow, akan lebih baik jika ditampilkan slideshow sekarang)  
 
Tanyakan ada berapa spesies yang terdapat pada masing-masing gambar. Perhatikan 
bahwa terdapat lebih dari 3 spesies pada gambar paling atas karena tumbuhan memiliki 
spesies yang berbeda-beda 
 
Cara yang baik untuk menjelaskan slide ini: 
“Dua ekor kucing dapat melahirkan anak kucing dan dua ekor anjing dapat melahirkan anak 
anjing. Apakah kucing dan anjing dapat menghasilkan keturunan? Tidak- karena mereka 
merupakan spesies yang berbeda.” 
 

Slide 5: 

Tanyakan ada berapa spesies yang ditampilkan pada slide (Jawaban: 5 karena manusia 
merupakan salah satu tipe spesies hewan) 
 
Tip untuk pengajar:  Tekankan kata “zoo” pada zoonosis.   
Tanyakan apakah mereka dapat menebak arti kata  “zoo” dalam bahasa Yunani. (Artinya 
“hewan atau makhluk hidup”.) Tantang para siswa untuk memikirkan kata lain yang memiliki 
kata “zoo” didalamnya (contoh:  Zoology dan Zooparasit) 
(Link untuk istilah “zoo” lainnya: https://www.thoughtco.com/biology-prefixes-and-suffixes-
zoo-or-zo-373875) 
 
Dari situs website CDC Amerika Serikat (https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-
zoonotic-diseases-shared.html): 
60% dari seluruh penyakit menular pada manusia bersifat zoonosis. Hal ini menjadi penting 
untuk sebuah negara menguatkan kemampuan untuk mencegah dan menanggapi penyakit 
menular tersebut menggunakan pendekatan Satu Kesehatan. Satu kesehatan adalah 
pendekatan yang melihat adanya hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan 
lingkungan sekitar serta mengumpulkan ahli dalam bidang manusia, hewan, dan kesehatan 
lingkungan untuk bekerja sama demi mencapai kesehatan terbaik untuk semuanya. 
 

Slide 6: 

Tekankan disini bahwa virus, bakteri, parasit, dan bahkan sel-sel di dalam manusia dan 
hewan dapat bermutasi (contoh : beberapa manusia - seperti kucing di atas-dapat memiliki 
satu atau dua jari ekstra!) 
 
Tips yang penting di sini adalah meminta para siswa untuk mengulangi frase: “Mutasi 
adalah Perubahan”. Frase ini dapat diulangi selama kelas berlangsung. (Kemudian, para 
siswa belajar bahwa mutasi dapat menguatkan atau melemahkan kemampuan virus untuk 
menginfeksi sel dan bereplikasi. Terkadang, mutasi tidak memberikan perubahan yang 



signifikan, hal tersebut hanyalah perubahan yang bersifat jinak. Namun pada waktu tertentu, 
perubahan yang terjadi menjadi penting.) 
 
Para ilmuwan sekarang ini (Maret 2020) percaya bahwa COVID-19 merupakan penyakit 
yang disebabkan oleh virus yang dapat: 

1. Bermutasi di dalam tubuh hewan agar virus lebih mudah disebarkan ke manusia, 
atau 

2. Bermutasi di dalam tubuh manusia dapat mempermudah virus disebarkan ke 
manusia lain. 

 

Slide 7: 

Vaksin bertujuan untuk memperkuat tubuh melawan kuman. Penting diketahui bahwa 
manusia (atau hewan) yang mendapatkan vaksin tidak menjadi kebal terhadap kuman/ 
mikroba spesifik (yang vaksin dibuat untuk melawan). Seorang manusia atau seekor hewan 
masih dapat terkena penyakit dari kuman, namun seringkali tidak separah orang-orang atau 
hewan yang tidak mendapatkan vaksin. 
 
Jelaskan bahwa: 
• Hal penting yang harus ditekankan untuk menghindari kebingungan:  vaksin 

BUKANLAH obat. Vaksin diberikan SEBELUM seseorang terpapar terhadap kuman 
(contoh: virus atau bakteri) dan obat (contoh: antiviral dan antibiotik) hanya diberikan 
SETELAH seseorang sakit akibat kuman tersebut. 

• Baik dokter hewan maupun dokter umum dan para peneliti sedang bekerja sama 
untuk mengembangkan vaksin terbaik demi melindungi masyarakat dari virus yang 
menyebabkan COVID-19. 

• Obat-obatan dapat dikembangkan dari tumbuhan, mikroba dan bahan lain yang 
ditemukan dilingkungan. 

       � Contoh: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 
• Para spesialis yang bekerja dengan lingkungan, manusia, dan hewan semuanya 

bekerja sama untuk melindungi masyarakat lebih baik lagi terhadap SARS-CoV-2 
(virus yang menyebabkan COVID-19). Mereka harus berkomunikasi secara efisien agar 
tidak membuang waktu. Ini adalah aksi Satu Kesehatan! 

 
Tip untuk pengajar: sebagai contoh, gunakan sudut pandang dokter hewan -- Anjing yang 
menerima vaksin (contoh: vaksin rabies) yang dibuat untuk melawan virus rabies tidak akan 
sakit separah anjing yang TIDAK mendapatkan vaksin. Prinsip ini juga berlaku pada 
manusia 
(Jika siswa bertanya, untuk contoh rabies -- anjing yang tidak menerima vaksin memiliki 
kemungkinan besar untuk mati JIKA terinfeksi virus rabies--dan anjing tersebut dapat 
menggigit manusia dan menyebarkan rabies-karena rabies merupakan penyakit zoonosis.).  
 
Untuk siswa lebih dewasa: 
Bila siswa memahami imunologi (antibodi dan antigen), sekarang adalah waktu yang tepat 
untuk membahas topik tersebut. 
 

 

 

 



Slide 8: 

Tanyakan kepada siswa: “apa saja yang termasuk 3 bagian dalam Satu Kesehatan?” 
(Jawaban: kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan) 
 
Jelaskan bahwa gambar diatas adalah gambar hutan yang penuh dan sehat. Hewan-hewan 
tersebar merata dan tidak terdapat tekanan dari hewan lainnya. Pohon-pohonnya juga 
terlihat sehat. 
 
(Pengajar dapat mendiskusikan bahwa air bersih memainkan peran pada ekosistem hutan 
tersebut. Slide ini mewakilkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-
Bangsa berupa “Air Bersih dan Sanitasi” dan “Ekosistem Daratan”.) 
 

Slide 9: 

Tanyakan kepada siswa: 
1. “Mengapa ada lebih sedikit pohon?” (Antara karena penggundulan hutan yang 

dilakukan manusia atau karena adanya perubahan iklim yang mengakibatkan 
tumbuhan sulit hidup di area tersebut.) 

2. “Kemana para hewan akan pergi bila terdapat pohon yang lebih sedikit?”  (Hewan akan 
mulai berkumpul bersama di satu area kecil. Mereka akan lebih tertekan karena 
memiliki saingan lebih untuk makanan/tempat tinggal dan memiliki ruang yang lebih 
sedikit untuk tinggal. Beberapa hewan bahkan meninggalkan hutan dan mencoba 
mencari makanan di area dekat manusia.) 

 
(Pengajar dapat mendiskusikan kualitas air juga berperan dalam mengubah ekosistem ini. 
Bila binatang meminum air kotor yang terkontaminasi oleh manusia atau hewan, mereka 
dapat terkena penyakit. Selain penggundulan hutan, pengajar dapat mendiskusikan 
bagaimana Perubahan Iklim dapat mengubah habitat alami dan menyebabkan hewan 
(termasuk serangga) pindah ke wilayah baru. Slide ini mewakilkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa “Penanganan Perubahan Iklim”, “ Energi 
Bersih dan Terjangkau”, “Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”, “Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab”, “Air Bersih dan Sanitasi” dan “Ekosistem Daratan”.) 
 

Slide 10: 

Tanyakan kepada siswa: 
1. “Perubahan apa yang Anda lihat bila dibandingkan dengan slide sebelumnya?” 

(terdapat lebih banyak manusia, lebih sedikit pohon, dan lebih banyak hewan di dekat 
manusia). Penting diketahui bahwa tidak terdapat perubahan pada jumlah hewan di 
antara slide ini dan slide sebelumnya. 

2. “Apa yang dimaksud dengan penyakit zoonosis ?”  Ulang kembali, pada slide ini, 
bahwa terdapat lebih banyak orang di area yang sebelumnya merupakan tempat 
tinggal hewan. Ini merupakan area dimana penyakit zoonosis dapat dengan 
mudah menyebar antara hewan dan manusia. Tekankan bahwa virus corona 
merupakan PENYAKIT ZOONOSIS. 

 
(Pengajar dapat mendiskusikan kualitas air juga berperan dalam mengubah ekosistem ini. 
Bila binatang meminum air kotor yang terkontaminasi oleh manusia atau hewan, mereka 
dapat terkena penyakit. Selain penggundulan hutan, pengajar dapat mendiskusikan 
bagaimana Perubahan Iklim dapat mengubah habitat alami dan menyebabkan hewan 



(termasuk serangga) pindah ke wilayah baru. Slide ini mewakilkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa “Penanganan Perubahan Iklim”, “ Energi 
Bersih dan Terjangkau”, “Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”, “Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab”, “Air Bersih dan Sanitasi” dan “Ekosistem Daratan”.) 
 

Slide 11: 

Lihat kembali bahwa burung - burung meninggalkan hutan kecil atau mengalami kematian 
akibat persaingan terhadap makanan dan tempat tinggal (pohon) yang semakin meningkat.  
 
Perubahan iklim dapat mengurangi habitat hewan lebih lanjut yang mengarah pada 
kepunahan suatu spesies dengan merubah jenis tumbuhan yang tumbuh di area tersebut, 
atau membuat suhu menjadi tidak cocok bagi kehidupan spesies hewan atau tumbuhan. 
Perubahan iklim dapat mempengaruhi hewan, manusia, dan tumbuhan dengan cara ini. 
 
(Slide ini mewakilkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa : 
“Penanganan Perubahan Iklim”) 
 

Slide 12: 

Bandingkan dan bedakan slide ini dengan slide sebelumnya. Maju dan mundurkan slide 
secara perlahan selama beberapa kali.  
 
Tanyakan pada siswa apakah mereka dapat menyebutkan 5 perbedaan antara kedua slide. 
(Jawaban terdapat pada bagian catatan di slide berikutnya) 
 

Slide 13: 

Jawaban pengajar: 
Tidak ada lagi burung--karena saingan untuk makanan dan tempat tinggal menjadi terlalu 
besar (disebabkan karena kehilangan habitat) 
 
Lebih sedikit pohon--karena antara manusia menebangnya atau karena beberapa burung 
bertanggung jawab memakan buah dan menebarkan benih serta mereka dapat berperan 
sebagai penyerbuk 
 
Lebih banyak tikus– karena terdapat beberapa jenis burung memakan tikus, dan ketika tidak 
ada lagi jenis burung tersebut di hutan, maka populasi tikus meningkat. 
 
Lebih banyak rubah--ketika populasi tikus meningkat, terdapat lebih banyak tikus untuk 
dimakan rubah. 
 
Lebih banyak hewan di tempat manusia--karena hewan tidak memiliki pilihan lain (habitat 
mereka hilang atau lebih mudah bagi mereka untuk bertahan hidup/mencari makanan di 
dekat manusia). Tekankan bahwa situasi ini dapat meningkatkan penyebaran dari 
penyakit zoonotik. Tekankan bahwa Virus Corona adalah PENYAKIT ZOONOTIK.  
 

 

 



Slide 14: 

Tekankan bahwa COVID-19 (yang disebabkan oleh virus corona,atau dapat disebut 
juga “SARS-CoV-2”) merupakan PENYAKIT ZOONOSIS. 
 
Ulangi kembali istilah penyakit zoonotik dan mutasi (pada 2 slides berikutnya) 
 
Tip untuk pengajar siswa usia 14 tahun: Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk 
mendiskusikan bahwa terdapat manusia yang memakan hewan liar (disebut juga dengan 
istilah “bush meat”) pada beberapa daerah di dunia. Mereka melakukan hal ini karena 
beberapa alasan. Seperti, bush meat dapat dianggap sebagai makanan mewah, atau 
memang hal tersebut dianggap normal dari segi budaya, atau karena orang-orang tidak 
memiliki pilihan lain sebagai sumber protein. Terlepas dari alasan, mengonsumsi bush meat 
meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit dari kuman pada hewan. Pasar tradisional 
diketahui memiliki hewan hidup di dalam kadang yang ditumpuk/ diletakkan di sebelah (atau 
di atas) hewan lainnya yang seharusnya tidak diletakkan dalam satu tempat. Lingkungan 
yang tidak alami ini meningkatkan tingkat tekanan pada hewan dan membuat hewan 
tersebut rentan terhadap gejala penyakit. Bila satu hewan buang air besar atau buang air 
kecil di tempat hewan lain, maka terdapat peningkatan risiko penyebaran penyakit diantara 
kedua hewan (terlepas dari perbedaan spesies karena mungkin terjadinya mutasi). 
 

Slide 15: 

Jelaskan bahwa: 
1. Alasan mengapa kita membicarakan mutasi hari ini adalah karena kemampuan virus 
korona untuk bermutasi. Karena itulah virus ini dapat berpindah dari hewan ke manusia dan 
setelahnya antar manusia. 
2. Sebuah model merupakan seperti sebuah simulasi. Hal tersebut terkadang membantu 
ilmuwan untuk memperkirakan masa depan agar kita bisa tetap sehat (contoh: ilmuwan 
menciptakan model yang mencoba memperkirakan jumlah orang yang akan sakit karena 
virus, maka dari itu kita perlu menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 
dalam kurun waktu tertentu).  
 

Slide 16: 

Ulangi bahwa “mutasi adalah perubahan”. 
Permainan tongue-twister ini bertujuan sebagai contoh dari tipe mutasi -- jenis mutasi yang 
paling sederhana disebut “mutasi titik”. 
 

Slide 17: 

Pilih 2 siswa yang mengajukan diri sebelum berpindah ke slide berikutnya 
 
Untuk slide berikutnya:  
Kedua sukarelawan satu persatu akan menonaktifkan microphone komputernya dan 
mengatakan salah satu pilihan pada masing-masing contoh. Siswa lain harus menebak kata 
atau frase apa yang kedua murid bicarakan. (Mintalah para siswa mengangkat satu jari 
apabila menurut mereka itu adalah pilihan kata pertama dan dua jari jika menurut mereka itu 
adalah pilihan kata kedua). Ketika semua sudah memilih, kedua sukarelawan bisa 
mengaktifkan microphone mereka kembali dan mengulangi kata yang sama. 
   



Ulangi dengan siswa umur 14 tahun: Aktivitas ini mencontohkan apa yang dapat terjadi 
selama proses translasi atau saat protein dibuat di dalam sel. Pesan ditemukan di mRNA 
namun protein yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Para ilmuwan hari ini 
(Maret 2020) melihat bahwa virus corona memiliki kemampuan untuk memperbaiki 
beberapa mutasi yang memungkinkan replikasi lebih baik (lebih akurat). 
 

Slide 18: 

Kedua sukarelawan satu persatu akan menonaktifkan microphone komputernya dan 
mengatakan salah satu pilihan pada masing-masing contoh. Siswa lain harus menebak kata 
atau frase apa yang kedua murid bicarakan. (Mintalah para siswa mengangkat satu jari 
apabila menurut mereka itu adalah pilihan kata pertama dan dua jari jika menurut mereka itu 
adalah pilihan kata kedua). Ketika semua sudah memilih, kedua sukarelawan bisa 
mengaktifkan microphone mereka kembali dan mengulangi kata yang sama. 
   
Ulangi dengan siswa umur 14 tahun: Aktivitas ini mencontohkan apa yang dapat terjadi 
selama proses translasi atau saat protein dibuat di dalam sel. Pesan ditemukan di mRNA 
namun protein yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Para ilmuwan hari ini 
(Maret 2020) melihat bahwa virus corona memiliki kemampuan untuk memperbaiki 
beberapa mutasi yang memungkinkan replikasi lebih baik. 
 

Slide 19: 

Jelaskan bahwa cara lain virus bermutasi adalah dengan membaur di dalam hewan 
(contoh: babi dan kelelawar). Perlu diketahui “hewan” disini dapat juga berupa manusia! 
 
Contoh hewan pertama adalah babi. Hal ini disebabkan karena flu babi (sebuah virus 
influenza) terjadi setelah beberapa virus yang berbeda bersatu didalam tubuh babi. (Seekor 
babi dapat mencampurkan virus burung, virus manusia, dan virus babi! 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19565018) 
 
Contoh hewan kedua disini adalah kelelawar. Tanyakan pada siswa apabila seekor 
kelelawar bertanggung jawab atas hal seperti ini, apa yang dapat dilakukan? (Beberapa 
siswa menjawab untuk menjaga jarak -- yang merupakan jawaban yang benar -- dan 
beberapa siswa menjawab membunuh kelelawar. Untuk menanggapi jawaban kedua, slide 
berikutnya dipresentasikan--dan mengatakan bahwa kelelawar SANGAT penting untuk 
ekosistem!) 
 
Ulangi dengan siswa umur 14 tahun: slide ini menggambarkan tipe mutasi yang disebut 
sebagai pencampuran genetik (dan, lebih spesifik lagi, “pergeseran antigen”). Melalui 
“pencampuran genetik”, sebuah virus baru dapat muncul.  
 

Slide 20: 

Pada slide sebelumnya, kelelawar menjadi contoh hewan kedua. Perlu diingat bahwa 
kelelawar sangat--mereka memakan serangga dan merupakan penyerbuk untuk 
menyebarkan benih. 
 
Jelaskan: Terkadang, sebuah ekosistem dapat menjadi rusak apabila kelelawar 
menghilang. (Ini terjadi ketika kelelawar merupakan spesies kunci pada ekosistem mereka.) 
 
 



Untuk informasi lebih lanjut mengenai topik ini: 
Informasi umum: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
PDF untuk kelelawar yang tinggal di goa (dan sebutkan White-Nose Syndrome): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 
 

Slide 21: 

(Contoh aktivitas ini merupakan cara lain dari virus untuk bermutasi, disebut juga sebagai 
pencampuran genetik.)  
 

Slide 22: 

Hal ini menirukan pencampuran genetik. 
 
Para siswa pada akhirnya akan mengisi tempat kosong pada kalimat yang serupa. Slide 
berikutnya mendemonstrasikan contoh dari apa yang akan dilakukan para siswa. 
 

Slide 23: 

Bila masih ada waktu, minta siswa secara sukarelawan membaca masing-masing kalimat. 
Jelaskan bahwa kalimat berwarna merah seperti virus merah. Dan kalimat berwarna biru 
seperti virus biru. Apa yang terjadi ketika kita menggabungkan kedua kalimat menjadi satu 
untuk membuat 1 kalimat mutasi? (lihat slide berikutnya) 
 

Slide 24: 

Baik guru maupun siswa dapat membacakan kalimat yang telah dimutasi. 
 

Slide 25: 

Tanyakan kepada siswa untuk memanfaatkan kolom komentar dan menuliskan ulang 
seluruh kalimat sekaligus mengisi bagian yang kosong (secara ideal, kata - kata baru ditulis 
dalam HURUF KAPITAL). Minta siswa mengirimkan jawabannya di kolom komentar.  
 
Jika tidak memungkinkan untuk mengirimkan jawaban dari kolom komentar, maka siswa 
dapat menjawab dengan berbicara langsung.  
 
Saran: Waktu yang disarankan/dianjurkan untuk siswa adalah 3 menit,namun dapat 
disesuaikan dengan kelompok masing - masing. 
 
Ketika seluruh siswa telah selesai mengetik jawaban sekaligus mengisi jawaban pada 
bagian yang kosong (menggunakan HURUF KAPITAL), pengajar dapat mendemonstrasikan 
bagaimana cara menggabungkan dua kalimat dari dua siswa berbeda untuk membuat 
sebuah kalimat termutasi yang aneh.  
 
Setelah membuat kalimat termutasi (yang telah digabungkan), tanyakan kepada siswa 
apakah mutasi memperkuat atau memperlemah inti/pesan dari kalimat asli (atau malah 
membuat kalimatnya menjadi sangat aneh).    
 



Minta sekitar 1-2 siswa agar menjadi sukarelawan untuk menggabungkan kalimat lain yang 
ada pada kolom komentar untuk membuat kalimat termutasi yang baru.  
 
Jelaskan kembali: Aktivitas ini merupakan gambaran lain bagaimana proses mutasi dapat 
terjadi di dalam virus atau di dalam sel. Terkadang, mutasi dapat membuat sebuah virus 
menjadi lebih kuat atau lebih lemah.  
 

Slide 26: 

Ulas kembali: 
Terdapat 2 bagian utama dari virus: bagian cangkang luar dan inti bagian dalam.  
Bagian cangkang luar menentukan derajat infeksius sebuah virus. Inti bagian dalam 
menentukan seberapa mudahnya virus dapat bereplikasi.  
 

Slide 27: 

Jelaskan bahwa slide ini menunjukkan komposisi dari virus “normal” (cangkang merah + inti 
merah) 
 

Slide 28: 

Jelaskan bahwa slide ini menunjukkan komposisi dari virus yang “bermutasi” (cangkang 
merah + inti biru) 
 

Slide 29: 

Tanyakan: 
Manakah yang merupakan virus bermutasi (virus teratas dengan cangkang merah dah inti 
biru; viru terbawah dengan cangkang biru dan inti merah) 
 

Slide 30: 

Ulas kembali: 
• Cangkang luar merepresentasikan bagaimana virus dapat secara mudah memasuki 

sel  
• Bagian inti dalam merepresentasikan bagaimana virus dapat secara mudah bereplikasi 

di dalam sel 
 
Tanyakan: 
Menurut Anda, bagaimana mutasi dapat mengubah sebuah virus? (Mutasi dapat mengubah 
baik cangkang luar, atau inti bagian dalam, atau keduanya! Maka dari itu, mutasi dapat 
mengubah bagaimana virus dapat dengan mudah memasuki sel DAN/ATAU mutasi dapat 
mengubah jumlah replikasi virus di dalam sel.)  
 

Slide 31: 

Tanyakan: 
- Lagu apa yang dapat siswa nyanyikan agar mereka dapat mencuci tangan mereka selama 
minimal 20 detik. (Misal : Lagu Selamat Ulang Tahun, Lagu Let It Go)  



- Mengenai 3 bagian dari Satu Kesehatan. Melalui slide ini, siswa kembali diingatkan bahwa 
kesehatan manusia bergantung pada kesehatan lingkungan. Kita harus memastikan bahwa 
lingkungan itu bersih sehingga manusia dapat tetap sehat.  
- Apa yang terjadi jika Anda bersin atau batuk ke arah lengan dan kemudian Anda melipat 
kedua tangan Anda? (Anda harus kembali mencuci kedua tangan selama minimal 20 detik!)  
 
Link sumber informasi pada slide ini: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-
sick/steps-when-sick.html 
 

Slide 32: 

PERINGATAN: Adanya kata “crap” di dalam video dan ingatkan siswa untuk tidak 
melakukan aktivitas ini dengan pewarna makanan di rumah.  
 
Video ini berdurasi 3 menit 20 detik– video ini menunjukkan seberapa jauh bersin dapat 
menyebar (dengan menggunakan pewarna makanan) dan apa yang terjadi ketika Anda 
menutup batuk dengan tangan, siku, dan tisu. (Selalu ingat bahwa pada contoh, 
penggunaan tisu menghasilkan lebih banyak droplet di lantai dan kontaminasi pada kedua 
tangan. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk mencuci tangan setelah bersin dan 
membuang tisu ke tempat sampah).  Link asli video: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
 
Tanyakan kepada siswa hal apa yang mengejutkan mereka pada video tersebut.  
 

Slide 33: 

Tanyakan: Apa saja yang merupakan 3 bagian dari Satu Kesehatan?  
 
Untuk poin pertama- Tekankan bahwa dokter hewan sedang bekerja untuk 
mengembangkan vaksin UNTUK MANUSIA (karena model hewan digunakan dalam proses 
pengembangan vaksin). Lebih lanjut, dokter hewan dan ilmuwan kesehatan lingkungan 
(seperti ahli ekologi) telah melakukan survei terhadap virus - virus yang ada pada hewan liar 
selama 10 tahun terakhir. Oleh karena hasil kerja tersebut, para peneliti di China telah 
mengetahui bahwa Virus Corona berada di dekat Wuhan, China (kota dimana kasus 
terjangkit pada manusia pertama kali diidentifikasi), dan identifikasi terhadap Virus Corona 
(disebut juga SARS-CoV-2) diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu (tidak seperti kasus 
SARS pada tahun 2002 yang memerlukan waktu berbulan - bulan untuk diidentifikasi).  
 
Untuk poin kedua- Tekankan bahwa manusia seringkali merebut dan mengambil daerah 
yang sebelumnya merupakan tempat tinggal hewan liar. Oleh karena habitat alami yang 
semakin kecil bagi hewan, mereka terpaksa untuk keluar dari hutan/habitat alami mereka 
untuk mencari makanan dan untuk bertahan hidup. Review bahwa manusia memiliki 
mikroorganisme yang dapat menyebar ke hewan, dan hewan juga dapat memiliki 
mikroorganisme yang dapat ditularkan ke manusia dan hewan lainnya.  
 
Untuk poin terakhir- Jika siswa berpikir bahwa menanam kembali pohon adalah satu - 
satunya cara yang dapat dilakukan untuk membangun kembali hutan, review kembali 
bahwa mengurangi penggunaan kertas juga dapat menurunkan tingkat deforestasi. Jika 
manusia ‘menuntut’ lebih sedikit dari lingkungan, maka alam dapat sembuh dengan 
sendirinya seiring berjalannya waktu.  
    - Contoh pengurangan penggunaan kertas: gunakan tas yang dapat kembali dipakai 
ketika berbelanja dibandingkan menggunakan kantong plastik yang baru setiap kalinya.  



 

Slide 34: 

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=senior 
 
www.e-bug.eu memiliki game online yang bagus dan gratis untuk semua usia 
 
Website ini berfokus pada resistensi antimikroba (salah satu konsep Satu Kesehatan 
lainnya). 
 
(Dapat menjadi pekerjaan rumah bila guru mau.) 
 

Slide 35: 

Survey 2-menit untuk guru: https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  
 
Pelajaran COVID-19 lainnya untuk anak-anak: 
COVID19! Bagaimana Saya Dapat Melindungi Diri Sendiri dan Orang Lain? (Smithsonian 
Institution) 
Https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID-
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 
 
Aktivitas Satu Kesehatan online lainnya untuk siswa:  
Permainan untuk siswa agar lebih mengerti lebih baik tentang mikroba dan penyakit 
zoonosis: 
http://webadventures.rice.edu/ed/Teacher-Resources/_games/MedMyst-
Original/_301/Game-Overview.html 
 
Buku komik interaktif yang menunjukkan bagaimana seorang dokter hewan dapat 
membantu mendeteksi virus baru di New York City.  
(Kurang lebih didasarkan pada peristiwa di kehidupan nyata dengan Virus West Nile di New 
York City pada tahun 1999): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  
 
TEDx talk dari dokter hewan selama wabah Virus West Nile:  
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (berdurasi 15.16)—akan sesuai untuk 
siswa yang lebih tua (>15 tahun) 
 
Materi Satu Kesehatan online yang dapat digunakan secara langsung atau online 
Ulasan bagaimana hidup aman dengan kelelawar di sekitar dan dikembangkan untuk 
masyarakat di Afrika: 
https://ucdavis.box.com/v/livingsafelywithbats-flipbook 
 
Informasi lebih lanjut tentang bagaimana lingkungan dan hewan berperan 
dalam kesehatan manusia: 
https://ensia.com/features/covid-19-coronavirus-biodiversity-planetary-health-zoonoses/ 
 
Materi tindak lanjut untuk orang dewasa yang penasaran:  
https://www.avma.org/javma-news/2020-04-15/can-veterinarians-prevent-next-pandemic 



https://www.newyorker.com/science/elements/from-bats-to-human-lungs-the-evolution-of-a-
coronavirus 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-
message-says-un-environment-chief?CMP=share_btn_fb 
 


