
 

© 2020 Deborah Thomson 
 All Rights Reserved. 

 

WABAH: Satu Dunia - Satu Kesehatan 
Catatan setiap slide untuk usia 6-8 

Penerjemah : Savana Annisa R. 
Korektor terjemahan : Rahma Prihutami 

Slide 1: 
Pelajaran ini membahas tentang: 
 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa: (ini dibahas 
pada seluruh pelajaran, namun slide yang disorot telah dicantumkan) 
 
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (slides 4-6-kebersihan diri) 
Penidikan Berkualitas (slides 1-20) 
Air Bersih dan Sanitasi Layak (slides 8, 9 dan 11) 
Energi Bersih dan Terjangkau (slides 9 dan 11- penggundulan hutan) 
Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan (slides 9 dan 11- penggundulan hutan) 
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab(slides 9 dan 11- penggundulan hutan) 
Penanganan Perubahan Iklim (slides 8, 9, dan 11) 
Ekosistem Daratan (slides 8, 9, dan 11) 
Kerjasama untuk Mencapai Tujuan (slides 3, 10 dan 17) 
 
Awalan: 
Apakah kalian pernah memikirkan bagiamana awal mula sebuah wabah penyakit? Ketika 
sumber penyakit menemukan lingkungan yang cocok maka sumber penyakit akan 
berkembang menjadi sangat banyak dan tidak terkontrol! sumber penyakit akan 
menyerang satu spesies ke spesies lain dan bisa menyerang kalian. Bagaimana cara 
mencegah agar kita tidak ikut sakit akibat wabah yang terjadi? Bagaimana cara untuk 
melindungi diri kita saat ini dan saat yang akan datang?  Temukan jawabannya di 
Outbreak: One World - One Health!   
  
Tujuan Pembelajaran: 
1.  Siswa dapat memahami bahwa kesehatan pada manusia tergantung pada kesehatan 
hewan dan lingkungan (slides 8-11) 
2.  Siswa dapat memahami pentingnya vaksin (slides 16-18) 
3.  Siswa dapat memahami dengan lebih baik mengenai pentingnya menjangan 
lingkungan (slides 8-11 and 17) 
4.  Siswa dapat memahami dengan lebih baik mengenai penularan penyakit dan mutasi 
(slides 9-11, 13-16) 
5.  Siswa dapat memahami dan mendapat gambaran apa yang diperangi/dilawan oleh 
tenaga medis (slides 16-18) 
6.  Siswa dapat memahami pentingnya komunikasi yang baik antar profesi (slides 10 and 
17-18) 
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Slide 2: 
Pada materi ini, setiap kata kunci memiliki slide tersendiri yang disertai dengan definisi. 
 
Slide 3: 
Di slide ini, tekankan bahwa dokter hewan dapat bekerja bersama dokter manusia dan 
ilmuwan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan efektivitas kesehatan pada hewan, 
manusia, dan lingkungan secara bersamaan. 
 
Tanyakan pada siswa untuk mengingat 3 bagian tersebut (kesehatan hewan, kesehatan 
manusia, dan kesehatan lingkungan) ( karena guru nanti akan bertanya kepada siswa 
saat pembelajaran materi ) 
 
Definisi dari website CDC Amerika Serikat 
(https://www.cdc.gov/media/releases/2019/s0506-zoonotic-diseases-shared.html): 
One Health adalah pendekatan yang menyadari/mengakui hubungan antara manusia, 
hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup serta mengajak ahli di bidang kesehatan 
hewan, manusia, dan lingkungan untuk bekerja bersama agar mendapatkan hasil 
maksimal pada setiap aspek. 
 
Slide 4: 
Penjelasan: 
1. Cuci tangan minimal 20 detik dengan air dan sabun 
2. Jika batuk dan bersin, tutupi mulut dan hidung dengan siku 
3. Ketika bersin, tutupi dengan tisu dan langsung buang tisu di tempat sampah, kemudian 
cuci tangan minimal 20 detik 
4. Jangan sentuh hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor 
6. Jaga jarak dari orang selain keluarga kecuali jika diharuskan melakukan sesuatu. 
Ketika seseorang di rumah sedang sakit, orang tersebut harus menghindari bersosialisasi 
dengan orang lain di rumah (termasuk hewan peliharaan) hingga orang tersebut sehat 
7. Bersihkan area sekitar dengan tisu basah dan semprotan pembersih. Kesehatan 
manusia tergantung pada kesehatan lingkungan. Kita harus memastikan bahwa 
lingkungan kita bersih sehingga orang-orang tetap sehat. 
 
Tanyakan: 
- Lagu apa yang dapat siswa nyanyikan agar saat mencuci tangan dapat dilakukan 
minimal 20 detik? Ini adalah kegiatan pertama kita! (Contoh: Selamat Ulang tahun, Let 
It Go, Naik Delman) 
Link menuju sumber informasi yang ada pada slide: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html 
 
Slide 5: 

Mintalah satu siswa lagi untuk menyanyikan lagu kesukaannya dan meminta yang lain 
untuk menghitung hingga 20 untuk melihat apakah lagu yang dinyanyikan mencapai 20 
detik. 
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Sumber gambar: 

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE1xY6kJteAbIA2DNXNyoA
;_ylu=X3oDMTE0YTVyZDI2BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk5MTRfMQRzZWM
DcGl2cw--?p=clipart+singing&fr2=piv-web&fr=mcafee 

 

Slide 6: 
PERINGATAN: Terdapat kata “crap” dalam video, ingatkan siswa untuk tidak melakukan 
percobaan ini dengan pewarna makanan yang biasa ada di rumah. 
 
Durasi video ini adalah 3 menit dan 20 detik. Video ini memperlihatkan sejauh apa bersin 
dapat terbang (menggunakan pewarna makanan khusus yang aman untuk percobaan) dan 
memperlihatkan apa yang terjadi jika kita menutup mulut dengan siku dibandingkan 
menutup dengan tisu saat sedang batuk dan bersin. (Ingat bahwa saat menggunakan tisu 
lebih banyak droplet di lantai dan kontaminasi di tangan. Video ini menampilkan alasan 
yang lebih kuat untuk mencuci tangan setelah bersin, dan untuk segera membuang tisu 
yang telah digunakan di tempat sampah).  
Link sumber video: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 
 
Link sumber video: 
https://m.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg&feature=share 

 
Slide 7: 
(Catatan: slide ini membutuhkan tampilan slideshow. Jika anda belum menggunakan 
metode ini dalam menampilkan presentasi, mulai menggunakan dari sekarang adalah hal 
yang baik). 

 
Tanyakan berapa banyak spesies dalam setiap foto. Catat bahwa pada foto paling atas 
ada lebih dari 3 spesies karena tumbuhan memiliki spesies yang berbeda. 

 

Saran untuk guru:  
Cara terbaik untuk menjelaskan slide ini adalah: 
“Dua kucing dapat menghasilkan anak kucing dan dua anjing dapat menghasilkan anak 
anjing.  Apakah ketika anjing bersama kucing dapat menghasilkan anak? Tidak- karena 
mereka adalah spesies yang berbeda.” 

 

Slide 8: 
Tanyakan pada siswa:  

1. “Berapa banyak spesies yang kalian lihat?” (5: rubah, tikus, burung, kelelawar, satu 
jenis pohon) 
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2. “Apa tiga bagian yang termasuk dalam One Health?” (Keshatan Lingkungan, 
Kesehatan Hewan, Kesehatan Manusia) 

 
Sampaikan bahwa gambar ini adalah hutan yang padat/ramai dan sehat.  Hewan-hewan 
bahkan menyebar ke seluruh bagian hutan dan hewan tidak merasa stress. Tanamannya 
juga terlihat sehat. 
 
(Guru dapat mengajak siswa berdiskusi bahwa air bersih juga mengambil bagian dalam 
ekosistem hutan. Slide ini menggambarkan dua bagian SDGs dari PBB yakni “Air Bersih 
dan Sanitasi Layak” dan “Ekosistem Daratan”). 

 
Slide 9: 
Tanyakan pada siswa:   

1. “Apa spesies baru yang ada di sini? (Manusia. Ingatkan siswa bahwa manusia 
sebenarnya tergolong sebagai hewan.) 

2. “Kenapa pohon pada gambar lebih sedikit?”  (Hal ini terjadi karena penggundulan 
hutan oleh manusia atau bisa juga terjadi karena perubahan iklim yang 
menyebabkan kehidupan tumbuhan menjadi lebih sulit di area hutan tersebut).  

3. “Kemana hewan pergi ketika pohon menjadi lebih sedikit?”  (Hewan-hewan mulai 
berkumpul bersama di satu area yang lebih kecil bersama. Hewan menjadi lebih 
stress karena harus bersaing antar hewan untuk mendapatkan makanan/tempat 
tinggal dan mereka menjadi kekurangan wilayah untuk hidup. Beberapa hewan 
juga akan meningglakan hutan dan akibatnya mencari makanan di wilayah dekat 
tempat tinggal manusia.) 

 
(Guru juga dapat berdiskusi dengan siswa tentang kualitas air yang juga berperan dalam 
perubahan ekosistem. Jika hewan mengonsumsi air kotor yang sudah terkontaminasi dari 
hewan maupun manusia lain mereka dapat sakit. Disamping penggundulan hutan, guru 
dapat berdiskusi tentang bagaimana perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan 
habitat alami dan menyebabkan hewan (termasuk serangga) pindah ke wilayah baru.  
Slide ini menjelaskan mengenai SDGs dari PBB tentang “Penanganan Perubahan Iklim”, 
“Energi Bersih dan Terjangkau”, “Kota dan Pemukiman Berkelanjutan”, “Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab”, Air Bersih dan Sanitasi Layak”,  dan Ekosistem 
Daratan 

 
Slide 10: 
Tanyakan Berapa banyak spesies yang ada dalam gambar? (Jawaban: 5 karena manusia 
termasuk dalam salah satu spesies hewan) 
 
Saran untuk Guru:   
Tekankan pada kata “zoo” dalam zoonosis. Tanyakan berapa banyak spesies hewan yang 
ada? (Banyak.) Ayo sebutkan beberapa! (Pastikan siswa menyebutkan manusia yang 
mengunjungi kebun binatang-arahkan siswa kepada poin bahwa manusia adalah salah 
satu jenis dari hewan) 
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Jelaskan bahwa:  Penyakit zoonosis ini sangat sering terjadi (60% dari penyakit yang 
menyerang manusia). Karena itu, penting bagi orang yang bekerja dengan hewan 
(contohnya adalah dokter hewan) bekerja bersama dengan dokter manusia. 

 

Slide 11: 
Tanyakan pada siswa:  

1. “Apa perubahan yang kalian lihat pada gambar jika dibandingkan dengan gambar 
sebelumnya?”(Gambar ini terdiri dari lebih banyak manusia, lebih sedikit pohon, 
dan lebih banyak hewan yang berada di sekitar manusia). Catat bahwa tidak ada 
perubahan jumlah hewan antara gambar yang ditampilkan dan gambar sebelumnya 

2. “Apa itu penyakit zoonosis?” Jelaskan lagi bahwa pada slide ini terdapat lebih 
banyak manusia pada area tempat tinggal hewan. Area ini nantinya dapat 
menjadi tempat penularan penyakit yang sangat mudah/cepat yang terjadi 
antara hewan dan manusia. Garis bawahi bahwa COVID-19 adalah PENYAKIT 
ZOONOSIS.  
 

(Guru juga dapat berdiskusi dengan siswa tentang kualitas air yang juga berperan dalam 
perubahan ekosistem. Jika hewan mengonsumsi air kotor yang sudah terkontaminasi dari 
hewan maupun manusia lain mereka dapat jatuh sakit. Disamping penggundulan hutan, 
guru dapat berdiskusi tentang bagaimana perubahan iklim dapat menyebabkan 
perubahan habitat alami dan menyebabkan hewan (termasuk serangga) pindah ke 
wilayah baru.  
Slide ini menjelaskan mengenai SDGs dari PBB tentang “Penanganan Perubahan Iklim”, 
“Energi Bersih dan Terjangkau”, “Kota dan Pemukiman Berkelanjutan”, “Konsumsi dan 
Produksi yang Bertanggung Jawab”, Air Bersih dan Sanitasi Layak”,  dan Ekosistem 
Daratan 

 
Slide 12: 
Slide sebelumnya, Kalelawar adalah salah satu hewan yang terlihat di gambar.  Jelaskan 
bahwa kelelawar sangat penting karena mereka memakan serangga, mereka membantu 
penyerbukan dan penyebaran benih sehingga menjaga hutan tetap sehat. 
 
Untuk informasi lebih lanjut pada topik ini: 
Informasi umum: https://www.bats.org.uk/about-bats/why-bats-matter 
PDF untuk kalelawar yang hidup di gua (dan juga menjelaskan tentang White-Nose 
Syndrome (Sindrom Hidung Putih)): 
https://www.fs.fed.us/biology/resources/pubs/tes/wns-brochure8310.pdf 

 
Slide 13: 
Tekankan bahwa virus, bakteri, parasite, dan bahkan sel dalam manusia dan hewan 
dapat bermutasi (Contoh: Beberap manusia-seperti kucing dalam gambar-memiliki 
jumlah kaki lebih dari normal!) 

 

Saran: Minta siswa mengulang kalimat : “Mutasi adalah Perubahan”. Kalimit ini dapat 
diulangi sepanjang kelas berlangsung. (kemudian jelaskan pada siswa bahwa mutasi 
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dapat menyebabkan virus lebih kuat atau lebih lemah dalam menginfeksi sel maupun 
bereplikasi dalam sel. Kadang-kadang mutasi tidak menyebabkan perbedaan yang jauh 
dari kondisi normal, hanya terjadi perubahan yang tidak berbahaya. Namun, dapat juga 
perubahan yang terjadi sangat penting dan berbeda dari normal.) 
 

Scientists today (Maret 2020) percaya bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan 
oleh virus yang:  

1. Bermutasi dalam hewan sehingga menyebabkan virus mudah menyebar ke manusia 
dan juga antar manusia atau,  

2. Bermutasi di dalam manusia dan menyebabkan virus mudah menyebar antara 
manusia satu dan yang lain. 

 
Slide 14: 
Jelaskan bahwa: 
1. Alasan materi belajar hari ini adalah mutasi karena Novel Coronavirus berasal dari 
virus yang bermutasi. Itulah alasan kenapa virus dapat berpindah dari hewan ke manusia 
dan antar manusia satu dan yang lainnya. 
2.  Model adalah seperti mainan atau benda yang digunakan sebagai alat percobaan.  
Alat ini kadang membantu peneliti untuk memperkirakan masa depan sehingga kita tetap 
sehat. (contoh: peneliti membuat model yang dapat digunakan untuk menebak jumlah 
manusia yang akan sakit karena virus. Oleh karena itu, kita perlu untuk social distancing 
atau menjaga jarak dari orang lain selama beberapa waktu. 

 
Slide 15: 
Review bahwa “mutasi adalah perubahan”.  Mintalah 2-3 siswa yang sukarela 
membacakan kalimat tebal sebanyak lima kali dengan cepat. 
Tongue-twister – Pembelit lidah (Frasa dengan kalimat atau susunan kata yang memiliki 
kemiripan bunyi sehingga sulit diucapkan) berfungsi sebagai jenis mutasi – Mutasi yang 
paling sederhana disebut “Mutasi poin” 
 
Slide 16: 
Tekankan bahwa mutasi sulit untuk diprediksi. 
 
Lakukan aktivitas ini perlahan. Jelaskan bahwa virus di sebelah kiri sedang replikasi 
(memperbanyak diri) dan akan tetap menghasilkan warna aslinya atau berubah karena 
mutasi (warna menjadi ungu) 
Mintalah siswa menebak kapan warna ungu akan muncul. Mereka memiliki 3 
kemungkinan prediksi! (Guru dapat mengatakan bahwa virus berwarna ungu akan munvul 
paling tidak sekali.) 
 
Contoh: Virus Flu (Disebut virus influenza) adalah contoh lain virus yang sering 
bermutasi. Inilah alasan kenapa vaksin untuk flu harus dibuat setiap tahun. Peneliti 
perlu untuk mengamati virus Flu dengan lebih jelas (dengan melakukan pengurutan DNA) 
untuk memperkirakan di bagian mana akan terjadi mutasi sehingga peneliti dapat 
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membuat tipe vaksin yang sesuai. 
 
Slide 17: 
Tanyakan: Apa tiga bagian penting dalam ONE HEALTH? (Kesehatan lingkungan, 
kesehatan hewan, kesehatan manusia) 
 
Untuk poin pertama-Tegaskan bahwa manusia sering hidup bersebalahan dengan 
lingkungan dimana hewan liar tinggal. Karena habitat alami tempat tinggalnya sangat 
kecil untuk seluruh hewan, mereka terpaksa ke luar dari hutan/habitat alami untuk 
mencari makanan dan bertahan hidup. Ingatkan kembali bahwa manusia memiliki 
sumber penyakit yang dapat menyebar ke hewan dan hewan juga memiliki sumber 
penyakit yang dapat menyebab kepada manusia maupun hewan lain. 
 
Untuk poin kedua- Jila siswa berpikir bahwa penanaman kembali hutan adalah satu-
satunya cara untuk membangun kembali hutan, beritahu bahwa mengurangi penggunaan 
kertas dapat turut serta dalam pegnurangan penggundulan hutan. Jika manusia dapat 
mengurangi pemakaian bahan dari alam, alam dapat menyembuhkan dirinya sendiri 
seiring waktu..  
    - Contoh dalam mengurangi penggunaan tas dari kertas (paper bag): gunakan tas yang 
dapat digunakan kembali saat belanja daripada mendapatkan tas belanja kertas yang 
baru (paper bag) setiap berbelanja. Kurangi penggunanaan tisu, lebih baik menggunakan 
lap kain atau sapu tangan. 
 
Untuk poin terakhir- Jelaskan kembali bahwa dokter hewan bekerja untuk menciptakan 
VAKSIN MANUSIA-yang akan dijelaskan di slide selanjutnya- (karena hewan model 
digunakan dalam proses pembuatan vaksin), dan juga dokter hewan dan peneliti 
kesehatan lingkungan (contohnya sudah melakukan survei virus yang ada pada hewan 
liar selama 10 tahun terakhir. Karena pekerjaan ini, peneliti di Cina sudah mengetahui 
bahwa Coronavirus ada di sekitar Wuhan, Cina (Kota ini adalah kota dengan kasus Corona 
pertama pada manusia yang teridentifikasi) dan identifikasi Coronavirus (disebut SARS-
COV-2) selesai dilakukan kurang dari 2 minggu bukan beberapa bulan (Seperti pada SARS 
pada tahun 2002). 
 
Slide 18: 
Vaksin dibuat untuk meningkatkan kekuatan tubuh untuk melawan sumber penyakit yang 
akan datang. Ingat bahwa manusia (atau hewan) yang divaksin bukan menjadi kebal 
terhadap sumber penyakit/mikroba tertentu (tergantung tujuan dibuatnya vaksin 
tersebut untuk melawan apa). Manusia atau hewan tetap dapat sakit karena sumber 
penyakit, namun manusia yang divaksin tidak akan sakit parah seperti hewan atau 
manusia yang tidak pernah divaksin. 
 
Jelaskan bahwa: 
- Poin yang penting untuk disampaikan agar siswa tidak salah memahami: Vaksin 

BUKAN obat. Vakin diberikan SEBELUM sesorang terserang sumber penyakit 
(Contohnya virus atau bakteri) dan obat (Contohnya obat antivirus atau antibiotic 
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(anti bakteri)) diberikan SETELAH manusia menjadi sakit karena sumber penyakit 
tersebut.a  

- Dokter hewan, dokter, dan peneliti bekerja bersama untuk menciptakan vaksin 
terbaik yang dapat melindungi manusia dari virus yang menyebabkan COVID-19 

- Obat dapat dibuat dari tanman, mikroba, atau bahan lain yang ada di lingkungan.   
       à Contoh: Penicillin https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/penicillin-found-
functional-fungus/ 
- Seorang spesialis yang bekerja dengan lingkungan, manusia, maupun hewan 

kemudian bekerja bersama untuk membuat perlindungan yang lebih baik terhasap 
SARS-COV-2  (Virus yang menyebabkan sakit COVID-19). Mereka harus 
berkomunikasi secara efisien sehingga tidak membuang banyak waktu.  Ini yang 
disebut Aksi One Health! 

-  
Saran untuk guru: Gunakan contoh dari kacamata dokter hewan— 
Anjing yang divaksin (contohnya vaksin Rabies) tidak akan sakit karena vaksin dibuat 
untuk melawan sumber penyakit (contohnya virus rabies) jika dibandingkan dengan 
anjing yang TIDAK divaksin. Prinsip yang sama juga terjadi pada manusia. (Jika siswa 
bertanya, tentang Rabies- anjing yang tidak divaksin akan mati karena Rabies jika 
terserang virus Rabies – dan anjing dapat menggigit manusia menyebabkan rabies 
tersebar pada manusia-karena rabies adalah penyakit zoonosis)  
 
Slide 19: 

https://e-bug.eu/menupage.html?type=games&level=junior 
Situs e-bug.eu juga memiliki game lain untuk siswa yang lebih tua. 
(Ini dapat dijadikan PR jika guru menginginkan.) 
 

Slide 20: 
Survei 2 menit yang harus diisi guru : https://www.surveymonkey.com/r/2RH67KT  
 
Materi lain tentang pembelajaran COVID-19 untuk siswa: 
COVID19! Bagaimana aku melindungi diriku dan orang lain?  (Smithsonian Instutution) 
https://ssec.si.edu/sites/default/files/other/globalgoals/COVID-19/COVID-
19_HowCanIProtectMyselfandOthers.pdf 
 
Aktivitas online yang lain tentang One Health untuk siswa:  
Game untuk siswa agar dapat memahami dengan 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 menggambarkan bagaiman dokter hewan membantu 
mendeteksi virus baru di New York City.  
(Berdasarkan kehidupan nyata dengan virus West Nile di New York City in 1999): 
https://nysci.org/school/resources/transmissions-gone-viral/  
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TEDx talks dengan dokter hewan selama wabah virus West Nile :  
https://www.youtube.com/watch?v=qm8NnL582uc) (Durasi video 15:16)—Lebih cocok 
untuk siswa yang lebiih tua (>15 tahun) 
 
Materi One Health Online yang dapat digunakan pribadi atau online 
Penjelasan tentang bagaimana hidup dengan aman di sekitar kalelawar dan diciptakan 
untuk komunitas 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/ 
 
Follow-up materi untuk orang dewasa yang ingin tahu lebih lanjut:  
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 
 


