
LAPORAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ketua Pelaksana : 

Renince Siregar SST., M.Keb  ( NIDN. 0316098604) 

Anggota Pelaksana : 

1. Puri Kresna Wati, SST., M.KM    (NIDN. 039049001) 

2. Farida Simanjuntak, SST., M.Kes   (NIDN. 0328018103) 

3. Hainun Nisa, SST., M.Kes    (NIDN. 0328117802) 

4. Maslan P       (NIDN.0315047104) 

5. Anggi Sri Buadiarti, S.Keb    (NPM. 211560511004) 

6. Chusni Supriatiningsih, S.Keb    (NPM. 211560511005) 

7. Dyah Puspita S.Keb     (NPM. 211560511008) 

8. Jean Octora Ujiana S. Keb    (NPM. 211560511015) 

9. Karlina Yunani S.Keb     (NPM. 211560511016) 

10. Kristina Klara Pradila, S.Keb    (NPM. 211560511018) 

11. Nurlaila S. Keb      (NPM. 211560511021 ) 

12. Rustini S. Keb     (NPM. 211560511025) 

13. Shifa Rahmania, S.Keb     (NPM. 211560511026) 

14. Siti Ayu Gustina S.Keb     (NPM. 211560511031) 

15. Sri Nurhidayati S.Keb     (NPM. 211560511032) 

16. Vivi Violita Iman Sari S.Keb    (NPM. 211560511036) 

 

PROGRAM STUDI KEBIDANAN S1 DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA 

BEKASI 2022 

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT UNTUK MEWUJUDKAN 

KELUARGA BAHAGIA  DI KLINIK OBANG  DS KERTAMULYA 

KECAMATAN PEDES - KABUPATEN KARAWANG 



II 
 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

1. Judul 

“ Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia  

Di Klinik Obang Ds Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang” 

2. Ketua Pelaksana 

a. Nama : Renince Siregar SST., M.Keb 

b. NIDN 0316098604 

c. Jabatan : Dosen 

d. Program Studi : Kebidanan S1 dan Pendidikan Profesi Bidan 

e.   No. Telp/Hp : 0813-1925-3159 

3. Personalia Anggota 

a. Puri Kresna Wati, SST., M.KM 

b. Farida Simanjuntak, SST., M.Kes 

c. Hainun Nisa, SST., M.Kes 

d. Maslan P, SST., M.Kes 

e. Anggi Sri Budiarti,S.Keb 

f. Chusni Supriatiningsih, S.Keb 

g. Dyah Puspita S.Keb 

h. Jean Octora Ujiana S. Keb 

i. Karlina Yunani S.Keb 

j. Kristina Klara Pradila, S.Keb 

k. Nurlaila S. Keb 

l. Rustini S. Keb 

m. Shifa Rahmania, S.Keb 

n. Siti Ayu Gustina S.Keb 

o. Sri Nurhidayati S.Keb 

p. Vivi Violita Iman Sari S.Keb

 

4. Jangka waktu kegiatan : 1 Hari 

5. Bentuk kegiatan : Penyuluhan Kesehatan 

6. Jumlah Peserta Kegiatan : 60 orang 

7. Biaya yang di perlukan 

Sumber dana dari Mahasiswa : Rp. 1.800.000,- 
 

Bekasi, 31 Mei 2022 

Mengetahui,  

Kepala Program Studi Kebidanan 

S1 dan Pendidikan Profesi 

 

 

 
Farida Simanjuntak, SST., M.Kes 

NIDN. 0328018101 

 

Ketua Pelaksana Pengabdian 

Masyarakat 

 

 

 
Renince Siregar SST., M.Keb 

NIDN. 0316098604

Menyetujui, 

Kepala Unit penelitian dan Pengadian Masyarakat 

 

 

Rotua Suryani, SKM., M.Kes 

NIDN. 0315018401



III 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat 

sehat, rahmat, hidayah serta anungerah Nya, sehingga kami diberi kesempatan untuk 

mengadakan kegiatan Bakti sosial Perilaku Hidup Sehat Untuk Mewujudkan Hidup 

Bahagia dengan mengadakan pemeriksaan Tensi Darah,Gula Daras Sewaktu,Colesterol 

dan Pemeriksaan Asam Urat. 

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- 

besarnya kepada pihak yang terkait dalam perencanaan acara ini, diantaranya: 

1. Usman Ompusunggu, SE Selaku Pembina Yayasan Medistra Indonesia 

2. Saver Mangandar Ompusunggu, SE Selaku Ketua Yayasan Medistra Indonesia 

3. Vermona Marbun, MKM., Selaku BPH Yayasan  Medistra Indonesia 

4. Riris, Sp.Jiwa selaku ketua Senat STIKes Medistra Indonesia 

5. Dr. Lenny Irmawaty, SST., M.Kes selaku ketua STIKes Medistra Indonesia 

6. Puri Kresna Wati, SST., M.KM selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STIKes 

Medistra Indonesia 

7. Farida Banjarnahor, SH selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum 

STIKes Medistra Indonesia 

8. Hainun Nisa, SST., M.Kes selaku Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni STIKes Medistra Indonesia 

9. Farida Simanjuntak, SST., M.Kes selaku KPJS Kpala Program Studi Kebidanan (S1) 

dan Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia 

10. Renince Siregar, SST., M.Keb selaku Koordinator Profesi Bidan STIKes Medistra 

Indonesia 

11. Dr. Marni Br Karo, S.Tr.keb., SKM., M.Kes selaku coordinator Stase Askeb 

Komunitas Program Studi Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia 

12. Semua Dosen Prodi Pendidikan Profesi Bidan STIKes Medistra Indonesia 

13. Teman sejawat profesi yang telah bekerjasama dalam Menyusun proposal 

Pengabdian ini 

 

Semoga hal ini yang telah diberikan oleh pihak terkait di atas bemanfaat serta 

dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. 

 

Karawang, 24 Mei 2022 

 

 

 

Penyusun 



IV 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ ii 

KATA PENGANTAR ................................................................................... iii 

DAFTAR ISI .................................................................................................. iv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Analisis situasi .................................................................................... 1 

B. Masalah mitra ..................................................................................... 6 

BAB II SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

A. Tujuan ................................................................................................... 9 

B. Manfaat Kegiatan .................................................................................. 9 

BAB III METODE PELAKSANAAN 

A. Solusi yang ditawarkan ........................................................................ 10 

B. Metode pendekatan .............................................................................. 10 

C. Partisipasi mitra .................................................................................... 10 

BAB IV  

A. Rencana Kegiatan ................................................................................ 12 

B. Anggaran Biaya ............................................................................................ 13 

BAB V KEGIATAN PELAKSANAAN 

A. Profil Wilayah.......................................................................................14 

B. Bentuk Kegiatan....................................................................................14 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan ......................................................................................... 20 

B. Saran .................................................................................................... 20 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan perilaku yang 

dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat mampu secara mandiri menolong dirinya 

sendiri dalam bidang kesehatan serta mampu berperan aktif untuk mewujudkan 

kesehatan di masyarakat (Kemenkes RI, 2011). PHBS salah satu komponen penting 

dalam pembangunan kesehatan yang diperlukan adanya kesadaran, kemampuan, 

dan kemauan hidup sehat dari setiap penduduk sehingga dapat terwujudnya derajat 

kesehatan secara optimal (Aminah & Saini, 2018). 

Di Indonesia penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan 

penyakit yang sering terjadi pada anak. ISPA pada balita merupakan penyakit batuk 

pilek pada balita di Indonesia. Diperkirakan rata-rata balita mendapat serangan 

batuk pilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun. Bakteri penyebab ISPA umumnya 

adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydia spp., dan 

Mycoplasma pneumoniae (WHO, 2007). ISPA dapat disebabkan karena faktor 

lingkungan yaitu lingkungan rumah yang tidak sehat akibat dari pencemaran udara 

dalam rumah seperti asap rokok, kebiasaan menggunakan obat nyamuk bakar 

didalam rumah (Muthiah dkk, 2019). 

Kejadian ISPA pada balita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 

merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di negara berkembang memperkirakan 

insidens angka kematian balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15%-20% 

pertahun pada golongan usia balita. Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, 

anak-anak dan orang lanjut usia, terutama di negara dengan pendapatan per kapita 

rendah dan menengah (WHO, 2008). 

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 menunjukan kejadian ISPA di 

Indonesia menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 sebesar 
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20,06% hampir sama dengan data tahun sebelumnya 20,56%. Provinsi Banten 

menduduki peringkat ke-5 dengan prevalensi 17,7 % kejadian ISPA dari 34 provinsi 

di Indonesia (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data profil Kesehatan Indonesia tahun 

2019 Banten masih menempati jajaran kota dengan kejadian ISPA tertinggi yaitu 

peringkat ke 3 dari 34 provinsi di Indonesia dengan prevalensi 72,3% kasus ISPA 

pada balita (Kemenkes RI, 2019). 

Kematian akibat ISPA lebih di dominasi balita usi 1-5 tahun yaitu lebih dari 

2 juta kematian tiap harinya, ini juga berate 1 dari 5 orang balita di dunia maninggal 

setiap harinya. Di indonesia ISPA selalu menempati urutan pertama penyebab 

kematian pada kelompok bayi dan balita. Selain itu ISPA juga sering berada pada 

daftar 10 penyakit terbanyak di puskesmas (Dinkes, 2017). 

Berdasarkan data ISPA diketahui jumlah kasus ISPA di Klinik Obang Desa 

Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang pada tahun 2022 terhitung dari 

bulan januari sampai april tahun 2022 ISPA terdapat 498 kasus dengan prevalensi 

25,20%. 

Berdasarkan penelitian Safrizal (2017), menyimpulkan terdapat adanya 

hubungan antara faktor lingkungan dengan kejadian ISPA pada Balita, yaitu lantai 

rumah, dinding rumah, dan langit-langit rumah. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh William (2015), menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepadatan hunian kamar, dan anggota keluarga merokok dengan 

kejadian ISPA pada anak balita. 

Diare merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang juga 

mendominasi masalah kesehatan di beberapa negara terutama di negara berkembang. 

Diare adalah buang air besar dan tinja berbentuk cair atau setengah cair dengan 

kandungan air lebih banyak pada tinja dari biasanya yaitu lebih dari 200 gram atau 

200 ml per 24 jam. (Kemenkes, RI, 2016). 

Profil Kesehatan Indonesia (2018) menunjukkan data kasus diare yang 

mengalami fluktuasi dengan KLB, Pada tahun 2018 terjadi sepuluh kali KLB di 

delapan Provinsi dan delapan Kabupaten atau Kota dengan jumlah penderita 756 

orang dan kematian sebanyak 36 orang. 
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Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan angka 

kesakitan diare diperkirakan sebanyak 14.701 kasus pada tahun 2018 dengan 

pelayanan kesehatan penderita diare sebanyak 60,28% untuk semua umur dan 

sebanyak 46,35% untuk penderita diare balita. (Profil Kesehatan Jawa Barat, 2018). 

Sejalan dengan data yang ditemukan dari laporan Klinik Obang Desa Kertamulya 

Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang pada tahun 2022 terhitung dari bulan 

januari sampai april tahun 2022 diketahui bahwa kejadian Diare ada 190 kasus. 

Kemenkes RI (2011) menyebutkan bahwa penyebab utama kematian diare 

adalah tatalaksana yang tidak tepat baik di rumah tangga maupun di sarana 

kesehatan dalam mengatasi diare yang dialami, untuk itu dalam upaya menurunkan 

kematian akibat diare diperlukan manajemen tatalaksana diare yang cepat dan tepat 

juga sesuai standar dalam menanggulangi kejadian penyakit diare. Penerapan 

manajemen tatalaksana diare di sarana kesehatan sendiri dapat dilihat dari input, 

output serta process yang dilakukan. (Purwanti, E, 2017). 

Demam merupakan suhu tubuh diatas normal akibat peningkatan pusat 

pengatur suhu di hipotalamus yang dipengaruhi oleh interleukin-1. Demam 

biasanya terjadi sebagai reaksi dari system imun dalam melawan infeksi virus, 

bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Selain penyakit, paparan cuaca, suhu 

panas atau dingin, dan aktivitas yang berlebihan serta reaksi setelah pemberian 

imunisasi dan efek samping obatobat tertentu (Carlson & Kurnia, 2020). Seseorang 

dikatakan demam jika terjadi peningkatan suhu tubuh diatas normal, (Normal 36,5 

oC - 37,5 oC) yaitu jika suhu tubuh berada >37,5 oC (Dzulfaijah, Mardiyono, 

Sarkum, & Saha, 2017). 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization), memperkirakan 

jumlah kasus demam di seluruh dunia mencapai hingga 16-33 juta dan 500-600 ribu 

kematian setiap tahunnya (Fadli & Hasan, 2018). Sedangkan di indonesia sendiri, 

jumlah penderita febris dilaporkan lebih tinggi angka kejadiannya dibandingkan 

dengan negara- negara lain yaitu sekita 80-90%, dari seluruh febris yang telah 

dilaporkan merupakan febris sederhana (Kemenkes RI, 2017). Data yang diperoleh 
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dari Klinik Obang Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang pada 

tahun 2022 terhitung dari bulan januari sampai april tahun 2022 terdapat 520 kasus 

dengan prevalensi 26,32. Dampak yang bisa ditimbulkan jika demam anak tidak 

ditangani dengan benar serta penanganan lebih lanjut, akan menyebabkan dehidrasi 

akibat peningkatan penguapan cairan sehingga tubuh bisa kekurangan cairan. 

Demam diatas 40 ºC bisa menyebabkan kerusakan pada saraf. Dampak demam yang 

sering dialami anak yaitu kejang demam atau febrile convulsion sehingga 

dibutuhkan penanangan yang tepat untuk menurunkan suhu tubuh pada anak-anak 

(Burhan et al., 2020). 

Hiperkolesterolemia merupakan suatu kondisi kadar kolesterol dalam yang 

terlalu tinggi atau melebihi kadar normal yang dapat menyebabkan timbulnya 

beberapa penyakit. Dewasa ini, sebagian besar masyarakat Indonesia banyak 

menderita hiperkolesterolemia akibat life style yang kurang sehat seperti 

mengkonsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan, serta kurangnya 

aktivitas fisik. Penyebab lainnya adalah karena beberapa faktor seperti pertambahan 

usia, faktor genetik, kepatuhan, kurangnya pengetahuan, dan jenis kelamin. 

Data di Indonesia yang diambil dari riset kesehatan dasar nasional 

(RISKESDAS) tahun 2013 menunjukkan ada 35.9% dari penduduk Indonesia yang 

berusia ≥15 tahun dengan kadar kolesterol abnormal (berdasarkan NCEP ATP III, 

dengan kadar kolesterol ≥200 mg/dl) dimana perempuan lebih banyak dari laki-laki 

dan perkotaan lebih banyak dari di pedesaan. Data RISKEDAS juga menunjukkan 

15.9% populasi yang berusia ≥15 tahun mempunyai proporsi LDL yang sangat 

tinggi (≥190mg/dl), 22.9% mempunyai kadar HDL yang kurang dari 40 mg/dl, dan 

11.9% dengan kadar trigliserid yang sangat tinggi(≥500mg/dl). 

Tidak hanya bagaikan bumbu masakan, daun salam pula sesungguhnya 

mempunyai banyak manfaat serta khasiat yang lain untuk kesehatan badan kita. 

Daun salam dipercaya bisa digunakan bagaikan obat-obatan herbal buat penyakit 

kolesterol, diabet, asam urat, serta radang lambung (Agustin, 2020). 

Penyakit yang sering diderita oleh lansia salah satunya yaitu penyakit gout 

arthritis atau asam urat. Penyakit ini berhubungan dengan tingginya kadar asam 2 
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urat dalam darah. Asam urat merupakan hasil metabolisme yang tidak boleh 

berlebihan di dalam tubuh, setiap manusia memiliki kadar asam urat di dalam 

tubuhnya yang merupakan hasil dari metabolisme sedangkan pemicu lainnya yang 

menyebabkan kadar asam urat tinggi adalah senyawa yang banyak mengandung 

purin (Price & Wilson, 2014). 

Berdasarkan survei tenaga kesehatan, prevalensi asam urat di Indonesia 

menduduki urutan kedua setelah osteoarthritis. Negara Indonesia sendiri kejadian 

gout arthritis mencapai 1,6-13,6/100.000 orang, prevalensi ini meningkat seiring 

dengan meningkatnya umur. Prevalensi tertinggi pada umur ≥75 tahun sebesar 33 

%, setelahnya prevalensi pada umur 65-74 sebesar 30,6 % menduduki urutan kedua. 

Prevalensi lebih tinggi pada masyarakat tidak bersekolah sebesar 24,1%, dari pada 

masyarakat yang tamat SD sebesar 16,3 % (Riskesdas, 2013). 

Rendahnya tingkat pengetahuan lansia terhadap penyakit Gout arthritis atau 

asam urat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendidikan, umur dan 

pekerjaan. Banyak masyarakat khususnya lansia tidak mengetahui kadar asam 

uratnya mengalami peningkatan karena masyarakat kurang memperhatikan 

kesehatan dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan serta banyak lansia tidak 

mengetahui jika mengkonsumsi daging, jerohan, kepiting, kerang, keju, kacang 

tanah, bayam, buncis, kembang kol secara berlebih dapat menyebabkan peningkatan 

asam urat (Fitriana, 2015) 

Glukosa adalah karbohidrat penting dalam makanan yang diserap ke dalam 

aliran darah sebagai glukosa yang dibentuk melalui gula dalam makanan, dan gula 

lain diubah menjadi glukosa hati (Murray, et al., 2014). Kadar gula darah dalam 

tubuh yang meningkat dapat menyebabkan hilangnya glukosa melalui urin, 

menyebabkan dehidrasi, dan diabetes melitus. Diabetes mellitus disebabkan 

berkurangnya sekeresi insulin atau penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin 

(Guyton, 2014). Nilai normal gula darah dapat diketahui dengan tiga cara 

pengukuran yaitu gula darah puasa dengan nilai antara 110-125 mg/dL, glukosa 

darah sewaktu dengan nilai normal 200 mg/dL atau gula darah puasa >126 mg/dL 

(Black & Hawks, 2014). 
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Prevalensi penyandang diabetes melitus di Indonesia yang telah terdiagnosis 

oleh dokter pada usia lebih dari 15 tahun mencapai 2,0% pada tahun 2018 dan terjadi 

peningkatan 0,5% di mana angka penyandang diabetes melitus pada tahun 2013 

sebesar 1,5% (Kementerian Kesehatan RI, 2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sattar Zaenal, dkk (2019) bahwa dari 35 

responden pada aktivitas fisik di kategori kurang baik dengan kadar gula tidak 

normal didapatkan 24 responden (68,5%) (Zaenal, Achmad, & Saedah, 2019). Hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitria (2018) bahwa hasil dari 84 

responden terdapat 41 responden yang mengalami hiperglikemi yang disebabkan 

orang dengan IMT di atas normal (Fitria, 2018). 

 

B. Masalah Mitra 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk 

menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok 

ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi 

informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna 

menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup 

yang bersih dan sehat. 

PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak 

mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan 

kualitas perilaku sehari – hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Terdapat 

langkah – langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan 

masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan 

kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar; terutama 

pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup 

agar lebih sehat. 

Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar 

kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku 

hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. 

 

https://promkes.kemkes.go.id/phbs
https://promkes.kemkes.go.id/phbs
https://promkes.kemkes.go.id/phbs
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PHBS di Tatanan Rumah Tangga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan 

masing masing anggota keuarga agar memilki kemaunan dan kemampuan dalam 

mempraktikkan PHBS.Sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga dapat 

memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah resiko terjadinya penyakit 

dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan 

kesehatan masyarakat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat dapat diwujudkan 

dengan mengimplementasikan PHBS dan menciptakan dukungan lingkungan yang 

sehat. 

Hidup Sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani (mental) ataupun 

masalah jasmani (fisik). Hidup sehat bisa diartikan sebagai seseorang yang hidup sehat 

secara fisik dan psikis tanpa ada masalah kesehatan sedikitpun. Hidup sehat menjadi sebuah 

hal penting yang harus dilakukan. Sebab memiliki tubuh yang sehat harus diawali dengan 

hidup sehat dan bersih sehingga tubuh kita akan terbebas dari penyakit. Mulai sekarang 

sudah saatnya kita untuk memulai hidup sehat. 

Hidup sehat bisa dimulai dari diri sendiri dengan mengurangi kebiasaan yang tidak baik 

untuk kesehatan. merupakan sebuah penyemangat bagi kita dalam menjalankan gaya hidup 

sehat. menerapkan hidup sehat sederhana menjadi langkah awal untuk memulai hidup 

sehat berkualitas. Perlu diketahui juga banyak penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup 

yang tidak sehat. oleh sebab itu sudah saatnya menjalankan gaya hidup sehat sejak remaja 

sehingga kita terbiasa dan tetap hidup sehat hingga usia 40 tahun. 

1. Identifikasi Masalah 

a. Kurang pengetahuan tentang PHBS 

b. Kurang Pengetahuan tentang ISPA 

c. Kurang Pengetahuan tentang Diare 

d. Kurang Pengetahuan tentang Febris 

e. Kurang pengetahuan tentang nyeri tulang, nyeri tengkuk(kadar asam urat, 

kolesterol, gula darah) 

 

  

https://promkes.kemkes.go.id/germas
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2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana meningkatakan kesadaran di lingkungan 

keluarga agat tercipta hidup bersih dan sehat 

b. Bagaimana meningkatkan kesehatan di lingkungan keluarga dengan 

PHBS 

c. Bagaimana cara penanganan suatu penyakit dengan PHBS 

d. Bagaimana kesadaran masyarakan akan kesehatan masing-masin
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BAB II 

 

SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

 

 

A. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan 

keluarga maupun masyarakat 

2. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan sasaran dapat : 

a. Mengetahui tentang PHBS 

b. Mengetahui dampak tidak menjalankan PHBS 

c. Meningkatakan kesadaran dilingkungan keluarga tentang PHBS 

 

 

B. Manfaat Kegiatan 

1. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang diperhatikan dalam PHBS 

b. Masyarakat dapat mengaplikasikan PHBS setiap 

hari dilingkungan  keluarganya 

2. Bagi individu 

a. Agar dapat meningkatkan kesadaran individu sendiri terhadap PHBS 

b. Agar dapat mengaplikasikan PHBS setiap hari bagi sendiri maupun 

keluarga 

c. Agar dapat mengetahui Kesehatan antar individu maupun keluarga
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BAB III  

METODE PELAKSANAAN 

 
 

A. Solusi Yang Ditawarkan 

 

1. Tim pengabdian masyarakat menghubungi kelurahan, RT setempat 

melalui telepon seluler untuk memudahkan koordinasi terkait 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga 

Bahagia (Ispa, Diare Dan Febris) 

2. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mematuhi protocol 

Kesehatan, kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung 

3. Kegiatan penyuluhan meliputi pembahasan tentang PHBS (ISPA, 

Diare, Febris) 

4. Kegiatan pemeriksaan kesehatan sederhana dengan cek Asam urat, 

Kolesterol, Gula darah. 

 
 

B. Metode Pendekatan 

 

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka 

ditempuh langkah- langkah sebagai berikut: 

5. Merampungkan proposal pelaksananan 

6. Pendekatan melalui Aparat Perangkat  Desa,/ Kelurahan setempat 

 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada pada 31 Mei 2022 dengan 

metode penyuluhan secara langsung di Klinik Obang terhadap 

masyarkat. 

 

C. Partisipasi Mitra 

Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan 

beberapa pihak lain. Dalam hal ini kepada kepala desa cipayung dan 

ketua kader pihak yang mempunyai wewenang. Dimana kegiatan 
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pengabdian masyarakat hendak dilakukan, memberi dukungan dalam 

kegiatan ini dengan memudahkan koordinasi pengadaan kegiatan 

penyuluhan tentang “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk 

Mewujudkan Keluarga Bahagia (Ispa, Diare Dan Febris)” dengan 

sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat sebanyak 30 Orang. 

Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung. 

 

 



12 
 

BAB IV 

RENCANA KEGIATAN 

A. Rencana Kegiatan 

N 

o 

 

Nama Kegiatan 

Mei 2022 

I II III IV I II 

1 Persiapan       

 a. Menyiapkan proposal 

pelaksanaan penyuluhan 

      

 c. Menyebarkan poster penyuluhan 

melalui social media 

      

2 Pelaksananaan penyuluhan       

 a. Mendata peserta absensi       

 b. Pelaksanaan penyuluhan       

3 Pelaporan       

 a. Menyiapkan dan menyusun 

kegaiatan akhir 

      

 b. Menyusun laporan hasil 

kegiatan yang telah dilakukan 
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ANGGARAN BIAYA 

A. Anggaran biaya 
 

 
No Uraian Harga 

1. Konsumsi @ 7500x 60 Orang Rp. 450.000,- 

2. Biaya perizinan Rp. 300.000,- 

3 ATK dan Akomodasi Rp. 400.000 

3. Door prize untuk 4 orang 

@ Rp.25.000,- 

Rp. 100.000,- 

4 Cindramata Rp 200.000 

5 Stik Gds,Colesterol,Asam Urat Rp. 350.000 
 Total Rp. 1.800.000,- 
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BAB V 

KEGIATAN PELAKSANAAN 

 

5.1 Profil Wilayah Kegiatan 

 
 Desa Kertamulya merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pedes, 

yang terletak 13 Km ke arah timur Laut dari kota Kecamatan,  Desa Kertamulya 

mempunyai luas wilayah seluas 2.074.076 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa 

Tinatar: 

 

BATAS DESA 

Sebelah Utara :  Desa Kertarahayu Kec Cibuaya 

Sebelah Selatan :  Desa Malangsari Kec. Jayakerta  

Sebelah Timur :  Desa Payungsari Kec. Pedes 

Sebelah Barat :  Desa Sukasari Kec. Cibuaya 

 

 

Iklim Desa Kertamulya, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kartamulya Kecamatan Pedes. 
 

 

5.2 Bentuk Kegiatan 

 
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten 

Karawang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022  bertempat di Aula Desa 

Kertamulya. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyuluhan  mengenai Penerapan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Kegiatan penyuluhan yang bertema Penerapan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia  Di Klinik Obang 

Ds Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut : 

 

1. Persiapan kegiatan meliputi : 

a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Desa Kertamulya 

Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang 

b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa 

Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang  
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c. Pengurusan administrasi (surat-menyurat) 

d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi 

e. Persiapan tempat untuk pendidikan kesehatan (penyuluhan) yaitu di Aula 

Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang 

2. Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) meliputi : 

a. Pembukaan dan perkenalan dengan Warga di wilayah Kertamulya Kecamatan 

Pedes Kabupaten Karawang yang menjadi sasaran kegiatan. 

b. Penyuluhan mengenai Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. 

c. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan penyuluhan kesehatan 

mengenai Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat 

3. Penutupan 

a. Pemberian door prize bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan 

b.  Foto bersama dengan peserta penyuluhan  

c. Melakukan Konseling pada warga yang akan dilakukan pemeriksaan cek 

gula darah, asam urat dan kolesterol 

d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat 

 

2.2 Sasaran 

 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) kesehatan mengenai Penerapan Perilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia  Di Klinik Obang Ds 

Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang ditujukan Pada warga yang berada 

di wilayah Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Sebanyak kurang 

lebih 48 peserta. 

 

2.3 Output dan Outcome 
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Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah : 

a. Peserta diberikan pendidikan kesehatan (penyuluhan) mengenai Penerapan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, penanganan mengenai pencegahan penyakit 

Diare, Demam dan ISPA terutama terjadi pada bayi, balita dan anak hingga orang 

dewasa. 

b. Dari hasil penyuluhan, warga memahami mengenai isi materi dan di akhir sesi 

diberikan waktu tanya jawab. Didapatkan beberapa pertanyaan dari warga 

diantaranya : 

1) Mengapa kita harus menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari? 

2) Selain dari PHBS yang kita lakukan untuk menghindari penyakit 

demam ISPA diare dengan cara apa lagi supaya penyakit itu dapat kita 

hindari? 

3) Bagaimana cara mengubah sikap warga supaya warga patuh untuk 

melakukan PHBS rumah tangga supaya terhindar dari penyakit ISPA 

diare dan demam? 

 

 Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap isi materi penyuluhan, 

maka diberikan beberapa pertanyaan terkait isi materi penyuluhan dan peserta 

dipersilahkan untuk menjawab. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan 

benar diberikan door prize berupa goodybag sebagai tanda apresiasi. Sedangkan 

outcome yang didapatkan diantaranya adalah : 

 

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan 

mengenai Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat  diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan peserta warga sekitar tentang Penerapan Perilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat dan mengetahui mengenai pencegahan penyakit Diare, 

Demam dan ISPA terutama terjadi pada bayi, balita dan anak hingga orang 

dewasa, selain itu diharapkan semakin meningkatkan kesadaran warga akan 

manfaat dari Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat serta diharapakan 
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warga banyak yang mengetahui mengenai pencegahan penyakit Diare, Demam 

dan ISPA terutama terjadi pada bayi, balita dan anak hingga orang dewasa 

Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga 

Bahagia. 

2. Lebih jauh, diharapkan kegiatan-kegiatan serupa dapat berdampak pada 

peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada warga untuk lebih 

menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga 

Bahagia. 

3. STIKes Medistra Indonesia , khususnya Profesi Bidan dan Ilmu-ilmu Kesehatan 

semakin dikenal sebagai institusi yang mempunya kepedulian terhadap 

permasalahan masyarakat khususnya pada Lingkar kehidupan Perempuan. 

 

2.4 Deskripsi Proses Kegiatan 

 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Penerapan Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia  Di Klinik Obang Desa 

Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang secara umum berjalan dengan 

lancar. Pemilik Klinik Obang dan asistennya membantu mempersiapkan tempat dan 

mengkoordinir peserta penyuluhan. Peserta penyuluhan merupakan warga di wilayah 

Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. Tempat yang dipakai 

untuk kegiatan tersebut adalah Aula Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten 

Karawang. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan 

diri terlebih dahulu kemudian memberikan materi tentang Penerapan Perilaku Hidup 

Bersih Dan Sehat. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Pengertian, 

manfaat Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, serta pencegahan penyakit 

Diare, Demam dan ISPA terutama terjadi pada bayi, balita dan anak hingga orang 

dewasa. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan 

memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan pemberian materi berlangsung 

selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan 
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kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. 

Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait isi materi. Setelah 

menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian 

materi yang telah disampaikan  dengan cara memberikan pertanyaan dan 

memberikan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda 

apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama 

antara pemateri dengan warga peserta seminar. Adapun kendala yang dijumpai 

selama proses kegiatan penyuluhan adalah sebagian besar peserta wanita yang aktif, 

sehingga perlu tenaga ekstra untuk membuat Peserta tetap memperhatikan pemberian 

materi untuk peserta prianya. 

 

2.5 Keberlanjutan Program 

 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Meningkatkan kesadaran 

Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat oleh warga di Di Desa Kertamulya 

Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang terlaksana dengan baik bahkan para peserta 

terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dapat berlanjut dengan 

pemberian materi yang lainnya yang berlanjut dengan konseling dan pemeriksaan 

gratis pada warga. Pemilik klinik juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang 

berkelanjutan sehingga semakin dapat meningkatkan kesadaran Penerapan Perilaku 

Hidup Bersih Dan Sehat oleh warga.  

 

2.6 Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut 

 

Berdasarkan evaluasi dan monitoring yang dilakukan maka rekomendasi yang kami 

ajukan bagi kegiatan ini adalah : 

1. Kegiatan serupa seharusnya dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan para peserta terutama mengenai kesadaran Penerapan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat oleh warga. Kegiatan dapat berupa penyuluhan 
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secara berkelanjutan kepada warga di wilayah Desa Kertamulya Kecamatan 

Pedes Kabupaten Karawang. 

2. Diadakan kerjasama dengan instansi Puskesmas untuk dapat meningkatkan 

mengenai kesadaran Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat oleh warga. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kesehatan terkait Klinik Obang 

Desa Kertamulya Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, dalam rangka 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Antusias partisipan yang sangat kuat 

2. Peserta yang mengikuti ada 48 orang 

3. Maysarakan menyatakan bahwa semakin bertambah pengetahuannya 

setelah mengikuti kegiatan ini 
 

B. Saran 
Diharapkan kepada masyarakat yang menjadi peserta kegiatan penyuluhan ini dapat lebih  

Penerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia  

sehinggal keluarga bisa memahami dan bisa bekerjasama untuk mencegah terjadinya 

penyakit. 
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pada umumnya dan tenaga kebidanan khususnya.  

Aamiin ya Robal alamiin.  

  

                                                                                      Karawang, 30 Mei 2022 

 

 

Penulis 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER 

 

Pokok Bahasan : Pilaku Hidup Sehat Bersih dan Sehat mencegah 

terjadinya penyakit  

Sasaran : Warga Desa Kertamulya 

Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2022 

Waktu : 40 menit 

Tempat : Klinik Obang 

 

I.   Tujuan Penyuluhan 

1. Secara Umum 

Memberikan penyuluhan mengenai PHBS untuk mencegah terjadinya 

penyakit 

2. Secara Khusus 

a. Memberikan PHBS untuk ISPA 

b. Memberikan PHBS untuk Diare 

c. Memberikan PHBS untuk Febris 

II. Metode Penyuluhan 

1. Penyuluhan, konseling 

2. Diskusi/Tanya Jawab 

III. Anggota 

1. Anggi Sri Budiarti : Narasumber I 

2. Chusni Supriatiningsih : MC (Master of Ceremony) 

3. Dyah Puspita  : Pemateri IV 

4. Jean Octora  : Pemateri II 

5. Karlina Yunani  : Narasumber III 

6. Kristina Klara Pradila : Operator 

7. Nurlaila   : Narasumber 

8. Rustini   : Pemateri III 

9. Shifa Rahmania  : Notulen 

10. Siti Ayu Gustina  : Narasumber II 
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11. Sri Nurhidayati  : Moderator 

12. Vivi Violita Imansari : Pemateri I 

IV. Media Penyuluhan 

1. Power Point 

2. Video Player 

V. Materi 

Terlampir  

VI. EVALUASI 

Prosedur  : Lisan  

VII. LAMPIRAN 

1. Materi penyuluhan 

2. Power point 

3. Kegiatan penyuluhan 

4. Video Player 
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Lampiran Materi  

A. Prilaku Hidup Bersih Sehat  

1. Pengertian PHBS 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah suatu upaya 

peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan kemauan untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan 

masyarakat umum yang dapat memberikan dampak bermakna terhadap 

kesehatan dan meningkatkan kualitas SDM khususnya dalam 

peningkatan derajat kesehatan, status gizi, pola hidup, dan pemanfaatan 

sarana kesehatan lingkungan agar tercapai derajat kesehatan yang 

optimal. 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah bentuk perwujudan 

orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan 

masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan 

melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun 

sosial. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan 

pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, 

kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan 

edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku 

sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku 

hidup bersih dan sehat. Melalui PHBS diharapkan masyarakat dapat 

mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-

cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan 

kesehatannya (Notoadmodjo S, 2007). 
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2. Manfaat PHBS 

Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. 

Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar 

dan dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-

masalah kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, dengan 

menerapkan dan mempraktikan PHBS diharapkan masyarakat mampu 

menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan 

kualitas hidup. 

Penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari memiliki tolok ukur 

yang dapat digunakan sebagai ukuran bahwa seseorang dikatakan sudah 

melakukan atau memenuhi kriteria menjalankan perilaku hidup bersih 

dan sehat. 

Berikut adalah indikator-indikator PHBS: 

a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 

Tenaga kesehatan yang dimaksud disini adalah dokter, bidan dan 

tenaga paramedis lainnya. Hal ini dikarenakan masih ada 

kelompok masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non 

medis untuk membantu persalinan, seperti dukun bayi (paraji). 

Selain tidak aman dan penanganannya pun tidak steril, 

penanganan oleh dukun bayi (paraji) inipun dikhawatirkan 

berisiko 

b. Memberi bayi ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif. 

Seorang ibu perlu memberikan ASI Eksklusif pada bayi, yaitu 
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pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain, sejak 

kelahiran hingga usia enam bulan. 

c. Menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin 

setiap bulan. 

Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk 

memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan 

ini dilaksanakan di Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) mulai usia 

1 bulan hingga 5 tahun. Setelah dilakukan penimbangan, catat 

hasilnya di buku KMS (Kartu Menuju Sehat). Dari catatan KMS 

dapat diketahui dan dipantau perkembangan dari bayi dan balita 

tersebut 

d. Menggunakan Air Bersih. 

Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti 

memasak, mandi, hingga untuk kebutuhan air minum. Air yang 

tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri yang dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit. 

e. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar . 

Mencuci tangan di air mengalir dan memakai sabun dapat 

menghilangkan berbagai macam kuman dan kotoran yang 

menempel di tangan sehingga tangan bersih dan terbebasas dari 

kuman. Cucilah tangan setiap kali sebelum makan dan melakukan 

aktifitas yang menggunakan tangan, seperti memegang uang dan 

hewan, setelah buang air besar, sebelum memegang makanan 

maupun sebelum menyusui bayi. Pada situasi berkembangnya 
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virus korona seperti saat ini, cuci tangan menggunakan sabun 

dengan air mengalir adalah keharusan. Mencuci tangan harus 

memperhatikan aturan dengan membersihkan seluruh bagian dari 

tangan. 

f. Gunakan Jamban Sehat. 

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas 

pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok 

atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa 

(cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran 

dan air untuk membersihkannya. Ada beberapa syarat untuk 

jamban sehat, yakni tidak mencemari sumber air minum, tidak 

berbau, tidak dapat dijamah oleh hewan seperti serangga dan tikus, 

tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman 

digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan 

ventilasi udara yang cukup, lantai kedap air, tersedia air, sabun, dan 

alat pembersih yang memadai. 

g. Memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin. 

Lakukan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) di lingkungan rumah 

tangga. PJB adalah pemeriksaan tempat perkembangbiakan nyamuk 

yang ada di dalam rumah, seperti bak mandi, WC, vas bunga, tatakan 

kulkas, talang air, dan media penyimpanan lainnya yang 

menampung air. Kegiatan ini dianjurkan dilakukan secara teratur 

setiap minggu dan konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3 M (Menguras, 
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Mengubur, Menutup) dan melakukan fogging di tempat-tempat yang 

dimungkinkan adanya jentik nyamuk secara berkala. 

h. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 

Dianjurkan agar keluarga mengkonsumsi jenis makanan yang bersih 

dan sehat seperti mengandung banyak vitamin, serat, mineral dan 

zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh serta bermanfaat bagi kesehatan. 

i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari. 

Melakukan aktifitas fisik, baik berupa olahraga maupun kegiatan 

lain yang mengeluarkan tenaga yang sangat penting bagi 

pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas 

hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktifitas fisik 

yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yakni olahraga 

ringan, jalan kaki, jogging, berkebun, dan lain-lainnya. 

j. Tidak merokok. 

Hindari merokok asap rokok dapat mencemari kualitas udara yang 

dihirup. Di dalam satu puntung rokok yang diisap, akan dikeluarkan 

lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya adalah nikotin, 

tar, dan karbon monoksida (CO) (Promkes, 2013). 

3.  GambaranPHBS 

Berikut adalah gambaran jenis-jenis perilaku hidup sehat yang harus 

dipahami, diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar 

hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit, (Depkes RI, 2007): 

Perilaku mandi menggunakan sabun mandi dan air bersih dilakukan 

minimal 2x sehari pada pagi dan sore hari yang bertujuan untuk : 
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a. Menjaga kebersihan kulit. 

b. Mencegah penyakit kulit/ gatal-gatal. 

c. Menghilangkan bau badan. 

d. Menghilangkan kuman dan virus. 

Perilaku mencuci rambut dilakukan 2x seminggu menggunakan 

shampo dan air bersih, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit 

kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. 

a. Mandi 

b. Mencuci rambut 

c. Membersihkan hidung 

Perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada 

setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan 

melancarkan jalan udara untuk bernafas. Namun demikian, saat 

situasi berjangkitnya virus korona, sebaiknya tidak sembarangan 

menyentuh atau membersihkan hidung, mata, mulut dan menyentuh 

muka dengan tangan yang tidak yakin bersih. Hal-hal tersebut akan 

mempermudah masuknya virus ke dalam tubuh. Tutuplah mulut dan 

hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin. 

d. Membersihkan telinga 

Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus di bersihkan saat 

mandi.Bersihkan 

bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga 

terutama dengan mengunakan benda-benda yang tidak aman dan 
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tajam seperti penjepet rambut. Jika ada kotoran yang mengeras, 

minta banduan dokter untuk membersihkannya. Batasi penggunaan 

headset untuk mendengar musik. Berilah waktu telinga Anda untuk 

beristirahat. Anda dapat mengikuti aturan 60/60 saat mendengarkan 

musik melalui headset. Artinya, batas volume musik Anda adalah 

tidak lebih dari 60 persen dan Anda menggunakannya tidak lebih 

dari 60 menit sehari. 

e. Gosok gigi 

Perilaku menggosok gigi dilakukan minimal 2 x sehari dengan 

memakai pasta gigi/odol yang dilakukan setelah makan dan sebelum 

tidur malam. Gosok gigi (Depkes RI, 2007) 

bertujuan untuk: 

1) Menjaga kebersihan gigi dan mulut. 

2) Mencegah kerusakan pada gusi dan gigi. 

3) Mencegah bau mulut tidak sedap. 

f. Kesehatan mata 

Perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya menjaga 

kesehatan mata. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah 

memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas 

cahaya harus cukup terang, jarak pembaca dengan buku sepanjang 

penggaris (30 cm), yang dibaca tidak boleh bergerak/bergoyang 

g. Mencuci tangan pakai sabun 

Perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan 

tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. 
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Kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dapat 

menyebabkan bebagai macam penyakit seperti penyakit diare, 

kecacingan, dan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), kurang gizi, 

dll. Dalam diagram di samping, penyebaran kuman terpetakan, 

kuman dan bakteri yang berasal dari kotoran hewan, manusia, 

sampah busuk, dll disebarkan melalui berbagai cara yaitu lalat, debu, 

tangan, air, dll. Tangan yang kotor menjadi salah satu media 

penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu 

penting dapat mengurangi resiko terkena penyakit diare sebanyak 

42-48% dan secara signifikan dapat mengurangi penyakit pernafasan 

akut termasuk mencegah terjakit Virus Corona. Diagram penyebaran 

penyakit. 

Waktu penting yang wajib untuk mencuci tangan pakai sabun: 

1) Sebelum makan. 

2) Setelah BAK/BAB. 

3) Setelah bermain. 

4) Sebelum ibu menyusui. 

5) Sebelum menyiapkan makanan. 

6) Sebelum menyuapi makanan. 

Kapanpun setelah memegang suatu bendayang tidak diyakini 

kebersihannya 

h. Memotong kuku 

Perilaku memotong dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1x 

seminggu dengan tujuan untuk: 
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1) Mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran 

yang terselip pada kuku dan jari jemari tangan. 

2) Mencegah luka akibat garukan kuku. 

Perlu diperhatikan bahwa tidak boleh mengorek hidung dengan jari/ 

kuku tangan yang kotor, tidak memasukkan jari ke mulut atau 

menggigiti kuku.  

i. Menggunakan alas kaki 

Anak-anak terkadang saat bermain tidak meggunakan alas kaki. 

Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar: 

1) Kaki tidak terluka atau tertusuk benda tajam. 

2) Mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak 

kotoran. 

j. Kebersihan pakaian 

Pakaian anak-anak umumnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasar 

kegiatan mereka, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain dan pakaian 

tidur. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan 

agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah 

atau kotor. Pada saat banyak virus korona begini, pakaian yang sudah 

digu nakan dari luar sebaiknya langsung dicuci. 

k. Makan makanan bergizi seimbang 

Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan tubuh, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Makanan gizi 

seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan 

gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dengan tetap memperhatikan 
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berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktifitas tubuh, 

berat badan ideal serta faktor usia. 

Fungsi dari makanan dalam piramida makanan meliputi: 

1) Zat tenaga. Tenaga diperlukan manusia untuk melakukan berbagai 

kegiatan sehari-hari. Zat tenaga dihasilkan dari : karbohidrat, lemak 

dan protein. 

2) Zat Pembangun. Zat pembangun diperlukan untuk membangun dan 

mengganti sel-sel atau jaringan didalam tubuh yang telah rusak. Zat 

pembangun dihasilkan dari protein. 

3) Zat Pengatur. Zat pengatur diperlukan untuk mengatur berbagai 

proses kimia dalam proses pencernaan makanan. Prinsip gizi 

seimbang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk 

menyeimbangkan antara “zat gizi yang masuk dan zat gizi yang 

keluar” dengan memantau berat badan secara berkala. Konsumsi 

proporsional keragaman 4 jenis makanan ditunjukkan dengan prinsip 

piring makanku pada gambar berikut ini. 

B. ISPA  

1. Pengertian ISPA 

ISPA merupakan singkatan dari Infeksi Saluran Pernapasan Akut. 

ISPA meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan 

bagian bawah. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang 

berlangsung sampai 14 hari. Yang dimaksud dengan saluran pernapasan 

adalah organ mulai dari hidung sampai gelembung paru, beserta organ-

organ disekitarnya seperti : sinus, ruang telinga tengah dan selaput paru. 
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infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) adalah penyakit infeksi yang 

mengenai saluran pernafasan bagian atas dan bawah yang disebabkan 

oleh masuknya kuman berupa virus, bakteri,atipikal (atipikal plasma) 

atau aspirasi substansi asing yang menyerang organ pernafasan. 

2. Penyebab ISPA 

ISPA dapat ditularkan melalui air ludah, darah, bersin, udara 

pernapasan yang mengandung kuman yang terhirup oleh orang sehat 

kesaluran pernapasannya. Kelainan pada sistem pernapasan terutama 

infeksi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, asma dan ibro kistik, 

menempati bagian yang cukup besar pada lapangan pediatri. Infeksi 

saluran pernapasan bagian atas terutama yang disebabkan oleh virus, 

sering terjadi pada semua golongan masyarakat pada bulan-bulan 

musim dingin. Tetapi ISPA yang berlanjut menjadi pneumonia sering 

terjadi pada anak kecil terutama apabila terdapat gizi kurang dan 

dikombinasi dengan keadaan lingkungan yang tidak hygiene. Risiko 

terutama terjadi pada anak-anak karena meningkatnya kemungkinan 

infeksi silang, beban immunologisnya terlalu besar karena dipakai 

untuk penyakit parasit dan cacing, serta tidak tersedianya atau 

berlebihannya pemakaian antibiotik.  

3. Cara Penularan ISPA 

a. ISPA dapat ditularkan melalui air ludah,dara,bersin,udara 

pernapasan yangmengandung kuman yang terhirup oleh orang 

sehat ke saluran pernapasannya.ada factor tertentu yang dapat 

memudahkan penularan: 
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b. Kuman (bakteri dan virus )yang menyebabkan ISPA mudah 

menular dalam rumahyang mempunyai kurang ventilasi (peredaran 

udara) dan bayak asap (baik asaprokok maupun asap api). 

c. Orang bersin / batuk tanpa menutup mulut dan hidung akan mudah 

menularkankuman pada orang lain.(Tragus dalam Harahap, 2010) 

4. Klasifikasi ISPA 

Jenis-jenis ISPA Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi sebagai berikut 

:  

a. Infeksi Saluran Pernapasan atas Akut (ISPA) Infeksi yang 

menyerang hidung sampai bagian faring, seperti pilek, otitis media, 

faringitis. 

b. Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut (ISPbA) Dinamakan 

sesuai dengan organ saluran pernafasan mulai dari bagian bawah 

epiglotis sampai alveoli paru misalnya trakhetis, bronkhitis akut, 

pneumoni dan sebagainya. Infeksi ini menyerang mulai dari bagian 

epiglotis atau laring sampai dengan alveoli, dinamakan sesuai 

dengan organ saluran napas, seperti epiglotitis, laringitis, 

laringotrakeitis, bronkitis, bronkiolitis, pneumonia. 

Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut (ISPbA) dikelompokkan 

dalam dua kelompok umur yaitu : 

pneumonia pada anak umur 2 bulan hingga 5 tahun dan pneumonia 

pada bayi muda yang berumur kurang dari dua bulan 

5. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi adalah rentan hari dan waktu sejak bakteri atau virus 
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masuk kedalamtubuh sampai timbulnya gejalah klinis yang disertai 

dengan berbagai gejalah – gejalah.infeksi akut ini berlangsung sampai 

dengan 14hari ,batas 14 hari di ambiluntuk menunjukkan proses akut 

meskipun untuk beberapa penyakit yang dapatdigolongkan dalam ISPA 

berlangsung lebi dari 14 hari. 

 

 

6. Gejala ISPA 

Gejala infeksi saluran pernapasan akut umumnya timbul sekitar satu 

hingga tiga hari setelah seorang individu terpapar virus atau bakteri. 

Tanda dan gejala tersebut dapat bervariasi pada setiap orang, yang 

biasanya berupa: 

a. Pilek atau hidung tersumbat 

b. Sakit tenggorokan 

c. Batuk 

d. Pegal-pegal pada tubuh 

e. Sakit kepala 

f. Bersin-bersin 

g. Demam ringan 

h. Meriang 

i. Penurunan nafsu makan 

Gejala yang umumnya terjadi pada infeksi yang memengaruhi saluran 

pernapasan atas adalah batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, pilek, sakit 

tenggorokan, serta rasa pegal. Seperti pada saluran pernapasan atas, 
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infeksi saluran pernapasan bawah juga dapat ditandai dengan adanya 

batuk, yang biasanya lebih mengganggu, dan disertai adanya dahak. 

Gejala lain dari infeksi saluran pernapasan bawah dapat berupa 

peningkatan frekuensi pernapasan, sesak napas, atau mengi. 

7. Penangan ISPA 

a.  ISPA ringan 

Bila demam lakukan kompres dengan cara: Ambil secarik kain 

bersih Basahi atau rendam kain tersebut dalam air dingin yang bersih 

kemudian diperas. Letakkan kain diatas dahi/kepala jangan 

menutupi muka dan pada lipatan tubuh: ketiak Jika kain sudah tidak 

dingin lagi, basahi kembali dengan air kemudian diperas lalu 

diletakkan kembali pada dahi dan ketiak Demikian seterusnya 

sampai demam berkurang  

Bila pilek : Jika anak tersumbat hidungnya oleh ingus maka 

usahakanlah membersihkan hidung yang tersumbat tersebut agar 

anak dapat bernafas denganlancar, jangan sampai melukai hidung. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan : Suruhlah anak 

berbaring/istirahat di tempat tidur. Memberikan cukup minum tetapi 

jangan memberikan air es atau minuman yang mengandung es, dapat 

diberikan teh manis, air buah atau pada bayi dapat diberikan ASI. 

Berikan makanan yang cukup dan bergizi anak jangan dibiarkan 

terkena hawa dingin/panas, pakaian yang ringan hendaknya 

dikenakan pada anak. Hindarkan orang yang merokok dekat anak 

yang sakit dan hindarkan asap dapur atau asap lainnya mengenai 
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anak yang sakit. 

b. ISPA sedang 

Anak yang menderita ISPA sedang harus mendapat pertolongan dari 

petugas kesehatan : perawat, bidan. 

c. ISPA berat 

Anak yang menderita ISPA berat harus dirawat di Puskesmas atau 

RS,karena memerlukan perawatan dengan peralatan khusus. 

 

8.  Tindakan Pencegahan 

Untuk mencegah penularan ISPA dan mengobatinya : 

a. Menjaga keadaan gizi anda dan keluarga agar tetap baik. 

Memberikan ASIeksklusif pada bayi anda.  

b. Menjaga pola hidup bersih dan sehat, istirahat/tidur yang cukup dan 

olah ragateratur. 

c. Membiasakan cuci tangan teratur menggunakan air dan sabun atau 

hand sanitizerterutama setelah kontak dengan penderita ISPA. 

Ajarkan pada anak untuk rajincuci tangan untuk mencegah ISPA dan 

penyakit infeksi lainnya. 

d. Melakukan imunisasi pada anak anda. Imunisasi yang dapat 

mencegah ISPAdiantaranya imunisasi influenza, imunisasi DPT-

Hib /DaPT-Hib, dan imunisasi PCV. 

e. Hindari menyentuh mulut atau hidung anda setelah kontak dengan 

flu. Segeracuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer 

setelah kontak dengan penderita ISPA. 
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f. Upayakan ventilasi yang cukup dalam ruangan / rumah, pengobatan 

penyakit ispa. 

C. DIARE 

1. Pengertian Diare 

Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau 

tidak seperti biasanya perubahan yang terjadi berupa perubahan 

peningkatan volume, keenceran dan frekuensi dengan atau tanpa lende 

darah, seperti lebih dari 3x/hari 

2. Penyebab Timbulnya Penyakit Diare 

a. Infeksi 

Infeksi adalah faktor yang sering menjadi penyebab seseorang 

terkena diare. Banyak jenis infeksi yang bisa menyebabkan 

seseorang terkena penyakit diare. Berikut ini berbagai macam jenis 

infeksi yang menjadi penyebab diare : 

1) Infeksi internal –  Infeksi ini biasa terjadi pada saluran 

pencernaan manusia. Jika pencernaan terkena infeksi maka 

bisa menyebabkan diare. 

2) Infeksi akibat bakteri – Bakteri juga menjadi penyebab 

seseorang terkena bakteri. Bakteri itu bisa menyebabkan 

seseorang terkena infeksi. Bakteri yang bisa menjadi 

penyebab diare adalah vibrio coma, e coli, salmonella, 

yersenia, shigella dan juga acromonas. 

3) Virus – Virus yang ada di sekitar kita juga bisa menjadi 

penyebab diare. Virus itu bisa menginfeksi tubuh. Berbagai 



22 
 

macam virus yang menyebabkan diare adalah adeno virus, 

rota virus, astro virus dan juga entero virus. 

4) Parasit – Parasit seperti jamur, cacing dan juga protozoa bisa 

menyebabkan infeksi dan infeksi tersebut bisa menyebabkan 

diare. 

5) Parental – Infeksi dengan nama parental mungkin sedikit 

asing. Hal itu disebabkan hanya sedikit orang yang pernah 

mengalami infeksi ini. Infeksi parental yang bisa 

menyebabkan diare adalah infeksi di luar organ pencernaaan 

misalnya saja tonsilipharingitis dan juga infeksi otitis media 

akut. 

b. Non Infeksi 

Ada banyak hal bisa menjadi penyebab diare yang disebabkan 

oleh penyakit yang bukan infeksi. Penyebab itu misalnya saja 

adalah berikut ini : 

1) Alergi – Alergi juga bisa menyebabkan seseorang terkena 

diare. Alergi yang paling dominan menyebabkan diare adalah 

alergi makanan. Misalnya saja alergi terhadap protein dan 

juga alergi susu. 

2) Gangguan – Gangguan di dalam tubuh yang bisa 

menyebabkan seseorang terkena diare adalah gangguan 

metabolik dan juga gangguan malabsorbsi. 

3) Obat-obatan –  Obat seperti antibiotik juga bisa 

menyebabkan seseorang terkena diare. 
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4) Penyakit usus – Penyakit usus juga bisa mempengaruhi 

seseorang terkena diare. Misalnya saja adalah penyakit usus 

seperti colitis ulserative, enterocolitis dan juga crohn disease. 

5) Psikologis – Psikologis juga bisa menyebabkan seseorang 

terkena diare. Misalnya saja adalah kecemasan dan ketakutan 

berlebih bisa menyebabkan seseorang terkena diare tiba-tiba. 

6) Kurangnya nutrisi – Kekurangan nutrisi juga bisa 

menyebabkan seseorang terkena diare. Misalnya saja adalah 

kekurangan makanan kaya serat dan kekurangan gizi. 

3. Penularan Kuman Penyakit Diare 

Kuman penyakit diare dapat ditularkan melalui: 

a. Air dan makanan yang tercemar  

b. Tangan yang kotor 

c. BAB disembarang tempat 

d. Botol susu yang kurang bersih untuk bayi 

4. Macam-Macam penyakit diare 

a. Diare ringan  

Diare ringan adalah jenis diare yang gejalanya kurang dari tiga hari. 

b. Diare akut  

Diare bisa dikatakan akut jika gejalanya kurang dari 2 minggu. 

c. Diare persisten  

https://halosehat.com/gizi-nutrisi/panduan-gizi/31-makanan-kaya-serat-alami-dan-produk-olahan
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Diare dengan jenis ini bisa menyerang penderitanya lebih dari 2 

minggu. Bahkan bisa lebih dari sebulan sehingga membutuhkan 

perawatan intensif. 

d. Disentri  

Disentri adalah penyakit dengan jenis diare namun feses yang 

dikeluarkan bersama dengan darah atau juga lender. 

 

e. Kolera  

Kolera merupakan penyakit diare namun setelah diteliti ada bakteri 

kolera bersama feses yang dikeluarkan. 

5. Gejala Diare 

a. Sakit perut – Gejala diare yang paling dominan adalah merasakan 

perut yang mulas dan melilit. 

b. Mual dan muntah – Diare juga sering diikuti dengan mual dan 

muntah. 

c. BAB terus menerus – Rangsangan untuk terus buang air besar akan 

selalu ada selama feses lembek dan cair. Penderita diare akan terus 

menerus ingin BAB. 

d. Tidak nafsu makan – Meski penderita diare tidak nafsu makan, dia 

akan tetap ingin pergi ke toilet. 

e. Demam – Gejala diare adalah disertai dengan demam tinggi. 

f. Keluarnya darah bersama feses. Dalam kondisi diare yang akut, 

darah bisa tercampur dalam keluarnya feses. 
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g. Gejala lainnya – Gejala lainnya berupa punggung pegal-pegal dan 

perut sering mengeluarkan bunyi suara cacing yang ada di dalam 

perut. 

h. Lemas – Karena banyak cairan yang keluar dari tubuh, tubuh 

menjadi dehidrasi. Jika sudah dehidrasi badan akan lemas dan lesu 

karena kekurangan cairan. 

6.  Bahaya Diare 

Bahaya diare akut yang paling sering terjadi adalah dehirasi. 

Dehidrasi Dehidrasi dapat terjadi karena tubuh kehilangan banyak 

cairan yang keluar bersama tinja. Bahkan diare juga bisa menyebabkan 

gangguan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. 

7. Cara Mengatasi Diare 

Cara pengobatan diare di rumah : 

a. Tingkatkan pemberian cairan 

Pemberian susu buatan (campuran sama banyaknya dengan air 

masak). 

Pemberian cairan lain, seperti : air teh, sop, air tajin dari pemasakan 

nasi, LGG (Larutan Gula Garam), air kelapa, larutan oralit). 

b. Teruskan makanan 

Berikan makanan yang mudah dicerna, yang mengandung kalium 

(sari buah, sayur). Jangan berikan makanan yang pedas. 
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c. Berikan makanan yang sering. 

d. Bila diare tidak dapat diatasi dengan pemberian oralit atau LGG, 

bahkan tambah berat, segera bawa penderita ke Puskesmas atau 

rumah sakit terdekat. 

8.  Pencegahan diare   

Pencegahan diare dapat  dilakukan dengan  menerapkan  perilaku  

hidup  bersih dan sehat   (PHBS)  

a. Keterkaitan  perilaku  mencuci  tangan  dengan sabun dan penyakit 

diare sabun dapat mengurangi risiko diare hingga  47%   

(KEMENKES,   2014) 

b. Penggunaan air bersih Penyediaan Air Bersih tentang Strategi 

Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menunjukkan bahwa 

perilaku pengelolaan air minum rumah tangga sudah baikdengan 

merebus air untuk mendapatkan air minum. Namun, perilaku yang 

sudah baik harus didukung dengan kualitas air. Sebanyak 47.50 % 

dari sampel air yang digunakan masih mengandung Escherichia 

coli. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka 

kejadian diare di Indonesia. 

c. penggunaan jamban sehat. Jamban sehat akan menjaga lingkungan 

menjadi bersih, sehat dan tidak berbau sehingga tidak mengundang 

datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit 

diare. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan memudahkan 

terjadinya penyebaran penyakit tertentu yang penularannya melalui 

tinja antara lain penyakit diare (Depkes RI, 2015). 
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D. FEBRIS 

1. Pengertian Febris 

Demam merupakan salah satu tanda tidak normal yang terjadi pada 

tubuh, dimana otak memberikan sinyal peningkatan suhu 

37,5°C(Anisa, 2019).Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan 

infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi 

suhu tubuh normal (>37,5°C). Demam adalah proses alami tubuh untuk 

melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Demam terajadi pada 

suhu > 37,2°C, biasanya disebabkan oleh infeksi (bakteri, virus, jamu 

atau parasit), penyakit autoimun, keganasan , ataupun obat – obatan 

2. Etiologi 

Demam sering disebabkan karena infeksi. Penyebab demam selain 

infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia, keganasan atau 

reaksi terhadap pemakaian obat, juga pada gangguan pusat regulasi 

suhu sentral (misalnya perdarahan otak, koma). Pada dasarnya untuk 

mencapai ketepatan diagnosis penyebab demam diperlukan antara lain: 

ketelitian pengambilan riwayat penyekit pasien, pelaksanaan 

pemeriksaan fisik, observasi perjalanan penyakit dan evaluasi 

pemeriksaan laboratorium, serta penunjang lain secara tepat dan holistic 

(Nurarif, 2015). 

Demam terjadi bila pembentukan panas melebihi pengeluaran. 

Demam dapat berhubungan dengan infeksi, penyakit kolagen, 

keganasan, penyakit metabolik maupun penyakit lain. Demam dapat 

disebabkan karena kelainan dalam otak sendiri atau zat toksik yang 
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mempengaruhi pusat pengaturan suhu, penyakit-penyakit bakteri, 

tumor otak atau dehidrasi (Guyton dalam Thabarani, 2015). Demam 

sering disebabkan karena; infeksi saluran pernafasan atas, otitis media, 

sinusitis, bronchiolitis,pneumonia, pharyngitis, abses gigi, gingi 

vostomatitis, gastroenteritis, infeksi saluran kemih, pyelonephritis, 

meningitis, bakterimia, reaksi imun, neoplasma, osteomyelitis 

3.  Penyebab Febris 

Demam sering disebabkan karena infeksi. Penyebab demam selain 

infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia, keganasan atau 

reaksi terhadap pemakaian obat, juga pada gangguan pusat regulasi suhu 

sentral (misalnya perdarahan otak, koma) (Nurarif, 2015). 

Febris sendiri disebabkan oleh kelainan dalam otak sendiri atau zat 

toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu ,penyakit-penyakit 

bakeri,tumor otak atau dehidrasi(Guyton, 2015) 

4. Klasifikasi 

klasifikasi demam adalah sebagai berikut:  

a. Demam septik Suhu badan berangsur naik ketingkat yang tinggi sekali 

pada malam hari dan turun kembali ketingkat diatas normal pada pagi 

hari. Sering disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam 

yang tinggi tersebut turun ketingkat yang normal dinamakan juga 

demam hektik.  

b. Demam remiten Suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah 

mencapai suhu badan normal. Penyebab suhu yang mungkin tercatat 
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dapat mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang 

dicatat demam septik.  

c. Demam intermiten Suhu badan turun ketingkat yang normal selama 

beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi dalam 

dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari terbebas 

demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.  

d. Demam kontinyu Variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 

satu derajat. Pada tingkat demam yang terus menerus tinggi sekali 

disebut hiperpireksia. 

e. Demam siklik Terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang 

diikuti oleh beberapa periode bebas demam untuk beberapa hari yang 

kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. 

5. Manifestasi Klinis  

Tanda dan gejala terjadinya febris Pada saat terjadi demam, gejala klinis 

yang timbul bervariasi tergantung pada fase demam meliputi: Fase 1 awal 

( dingin/ menggigil) 

a. Peningkatan denyut jantung  

b. Peningkatan laju dan kedalaman pernapasan  

c. Mengigil akibat tegangan dan kontraksi otot  

d. Peningkatan suhu tubuh  

e. Pengeluaran keringat berlebih  

f. Rambut pada kulit berdiri 

g. Kulit pucat dan dingin akibat vasokontriksi pembulu 

h. Darah 
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Fase 2 ( proses demam)  

Tanda dan gejala  

a. Proses mengigil lenyap  

b. Kulit terasa hangat / panas  

c. Merasa tidak panas / dingin  

d. Peningkatan nadi  

e. Peningkatan rasa haus  

f. Dehidrasi  

g. Kelemahan  

h. Kehilangan nafsu makan (jika demam meningkat)  

i. Nyeri pada otot akibat katabolisme protein.  

Fase 3 (pemulihan) 

Tanda dan gejala  

a. Kulit tampak merah dan hangat  

b. Berkeringat  

c. Mengigil ringan  

d. Kemungkinan mengalami dehidrasi (Ilmu kesehatan, 2013). 

6. Komplikasi 

Komplikasi dari demam adalah: 

a. Dehidrasi : demam meningkatkan  penguapan cairan tubuh 

b. Kejang demam : jarang sekali terjadi (1 dari 30 anak demam). Sering 

terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Serangan dalam 24 
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jam pertama demam dan umumnya sebentar, tidak berulang. Kejang 

demam ini juga tidak membahayakan otak. 

7. Penatalaksanaan Febris 

Penanganan terhadap demam dapat dilakukan dengan tindakan 

farmakologis, tindakan non farmakologis maupun kombinasi keduanya. 

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani demam pada 

anak :  

a. Tindakan farmakologis Tindakan farmakologis yang dapat 

dilakukan yaitu memberikan antipiretik berupa:  

1) Paracetamol Paracetamol atau acetaminophen merupakan obat 

pilihan pertama untuk menurunkan suhu tubuh. Dosis yang 

diberikan antara 10-15 mg/Kg BB akan menurunkan demam 

dalam waktu 30 menit dengan puncak pada 2 jam setelah 

pemberian. Demam dapat muncul kembali dalam waktu 3-4 

jam. Paracetamol dapat diberikan kembali dengan jarak 4-6 jam 

dari dosis sebelumnya 

2) Ibuprofen Ibuprofen merupakan obat penurun demam yang juga 

memiliki efek antiperadangan. Ibuprofen merupakan pilihan 

kedua pada demam, bila alergi terhadap parasetamol. Ibuprofen 

dapat diberikan ulang dengan jarak antara 6-8 jam dari dosis 

sebelumnya. Untuk penurun panas dapat dicapai dengan dosis 

5mg/Kg BB. 

b. Tindakan non farmakologis Tindakan non farmakologis terhadap 

penurunan panas yang dapat dilakukan seperti :  
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1) Memberikan minuman yang banyak 

2) Tempatkan dalam ruangan bersuhu normal  

3) Menggunakan pakaian yang tidak tebal  

4) Memberikan kompres. Kompres adalah metode pemeliharaan 

suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat 

menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang 

memerlukan. Kompres meupakan metode untuk menurunkan 

suhu tubuh .Ada 2 jenis kompres yaitu kompres hangat dan 

kompres dingin. 
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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) 

MEDISTRA INDONESIA 
PROGRAM STUDI PROFES NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)  

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 
Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374 

Web:stikesmedistra-indonesia.ac.id  Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id 

FORMULIR DATA WILAYAH 
Nomor Dokumen : FM.058/A.003/PROF.BID/STIKESMI-UPM/2022 Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2022 

Revisi  : 0 Tgl efektif  : 09 Mei 2022 

FORMULIR DATA WILAYAH 

1. Pengenalan Wilayah 

A. Data Umum 

 
1) Jumlah penduduk :  6388 

2) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Laki – 

laki 

:     3177 

Perempuan :     3211 

3) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

SD                                                            :     3328 

SMP             :     1433 

SMA             :     965    

PT             :     662 

    

Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 

Tani      :  3431 

Pedagang     :   613 

Swasta/ pegawai pabrik    :  1803 

PNS :  541 
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4) Jumlah tenaga kesehatan 

Jumlah Bidan Desa :   8 

Jumlah Perawat Desa :   3 

Jumlah Perawat Praktik Mandiri :   0 

Jumlah Bidan Praktik Mandiri :   11 

Jumlah posyandu ( balita, lansia,dll) 

Posyandu balita    :  8 

Posyandu Lansia   : 8 

5) Jumlah kader 
 

Kader Posyandu Aktif :      40 

Jumlah kader Lansia :      0  

Jumlah Kader Kesling :      5  

Kader PMT :      5 

Kader Kesorga :      5 

Jumlah Kader UKS :      5 

Kader UKK :      5   

Kader Poskestren :      5 

8) Jumlah dukun :      10 

9) Kematian bayi :       2 

10) Kematian ibu 

 

 

 

 

 

:       1 
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B. Data Khusus 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR JANUARI FEBRUARI MARET  APRIL TOTAL 

Diare Dan 

Gastroenteritis 
8.97% 6.88% 11.44% 13.61% 

9.62% 

Diabetes melitus tidak 

spesifik 
2.99% 1.60% 1.46% 1.78% 

2.02% 

Migren dan sindrom 

nyeri kepala lainnya 
5.81% 4.64% 4.14% 5.03% 

4.96% 

Koonjungtivitis 1.33% 1.12% 1.22% 1.78% 1.32% 

Hipertensi primer 

(esensial) 
1.83% 2.72% 1.46% 1.78% 

2.02% 

Hemoroid (Wasir) 0.66% 0.16% 0.24% 0.89% 0.46% 

Penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan 

Atas Akut Tidak 

Spesifik 

24.09% 28.48% 24.33% 22.19% 

25.20% 

Asma 1.00% 1.28% 1.95% 1.78% 1.42% 

Gangguan Gigi Dan 

Jaringan Penunjang 

Lainnya 

1.99% 1.28% 0.97% 3.85% 

1.87% 

Dispepsia 9.80% 5.44% 10.95% 9.76% 8.65% 

Abses, Furunkel, 

Karbunkel Kutan 
2.82% 1.60% 2.92% 2.96% 

2.48% 

Dermatitis Lain, Tidak 

Spesifik (Eksema) 
1.33% 0.32% 1.22% 1.78% 

1.06% 

Gangguan Lain Pada 

Kulit Dan Jaringan 

Subkutan Yang Tidak 

Terklarifikasikan 

4.32% 2.56% 5.60% 8.58% 

4.76% 

Artritis Lainnya 1.99% 1.60% 2.92% 3.25% 2.28% 

Myalgia 3.99% 3.04% 2.92% 3.25% 3.34% 

Demam yang tidak 

diketahui sebabnya 
21.10% 36.80% 26.28% 16.27% 

26.32% 

Parisela atau cacar air 0.50% 0.16%  1.48% 0.58% 

kolera 0.17% 0.00%   0.08% 

infeksi hervers virus 0.66% 0.00%   0.33% 

otitis media 1.50% 0.00%   0.73% 

penyakit rongga mulut  0.66% 0.00%   0.33% 

nyeri pinggul dan perut  2.49% 0.00%   1.22% 

demam tipoid  0.32%   0.32% 
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C. Identifikasi Permasalahan 

 

Dari data pengenalan wilayah dan data khusu didapatkan perbandingan antara target dan 

pencapaian. Kemudian masalah diprosentase disusun dari terbesar sampai terkecil, sehingga 

diperoleh masalah sebagai berikut : 

 

D. Perencanaan Penyelesaian Masalah 
 

Masalah Rencana Penyelesaian Masalah 

 Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan 

Atas Akut Tidak Spesifik 

- Penyuluhan hidup bersih dan sehat 
- Penyuluhan mengenai cara mencegah 

ISPA 
 berolahraga secara teratur untuk 

membantu meningkatkan 
kekebalan tubuh 

 Mengonsumsi makanan kaya serat 
dan vitamin untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh 

 Demam yang tidak diketahui 

sebabnya 

- Penyuluhan hidup bersih dan sehat 
- Penyuluhan memgenai tanda bahaya 

demam 
- Penyuluhan mengenai cara mencegah 

demam 
- Penyuluhan penanganan demam 

 Diare Dan Gastroenteritis 

- Penyuluhan hidup bersih dan sehat 
- Penyuluhan memgenai tanda bahaya 

diare 
- Penyuluhan mengenai cara mencegah 

diare 
- Penyuluhan penanganan diare 

Indicator JANUARI FEBRUARI MARET APRIL TOTAL 

Penyakit Infeksi 

Saluran Pernafasan 

Atas Akut Tidak 

Spesifik 

24.09% 28.48% 24.33% 22.19% 

25.20% 

Demam yang tidak 

diketahui sebabnya 
21.10% 36.80% 26.28% 16.27% 

26.32% 

Diare Dan 

Gastroenteritis 
8.97% 6.88% 11.44% 13.61% 

9.62% 
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E. Pelaksanaan 

 
Masalah Rencana Penyelesaian 

Masalah 

Pelaksanaan 

 Penyakit 

Infeksi Saluran 

Pernafasan 

Atas Akut 

Tidak Spesifik 

- Penyuluhan hidup bersih dan 
sehat 

- Penyuluhan mengenai cara 
mencegah ISPA 
 berolahraga secara teratur 

untuk membantu 
meningkatkan kekebalan 
tubuh 

- Mengonsumsi makanan kaya 
serat dan vitamin untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh 

Senin, 31 Mei 2022 

 Demam yang 

tidak diketahui 

sebabnya 

- Penyuluhan hidup bersih dan 
sehat 

- Penyuluhan memgenai tanda 
bahaya demam 

- Penyuluhan mengenai cara 
mencegah demam 

- Penyuluhan penanganan demam 

Senin, 31 Mei 2022 

 Diare Dan 

Gastroenteritis 

- Penyuluhan hidup bersih dan 
sehat 

- Penyuluhan memgenai tanda 
bahaya diare 

- Penyuluhan mengenai cara 
mencegah diare 

- Penyuluhan penanganan diare 

Senin, 31 Mei 2022 
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F. Evaluasi 

 
Masalah Rencana Penyelesaian 

Masalah 

Evaluasi 

Febris Penyuluhan PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan  mampu indikator PHBS 

rumah tangga 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu manfaat PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu tujuan PHBS 

- Masyarakat mengetahui mau 

dan mampu menjaga 

lingkungan agar tetap sehat 

- Masyarakat tahu tanda dan 

gejala demam 

- Masyarakat tau komplikasi 

demam dan penanganan 

demam 

ISPA Penyuluhan PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan  mampu indikator PHBS 

rumah tangga 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu manfaat PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu tujuan PHBS 

- Masyarakat mengetahui mau 

dan mampu menjaga 

lingkungan agar tetap sehat 

- Masyarakay tau tanda gejala 

ISPA, Cara penularan, 

tindakan pencegahan, terapi 

pijat.  

Diare Penyuluhan PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan  mampu indikator PHBS 

rumah tangga 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu manfaat PHBS 

- Masyarakat mengetahui, mau, 

dan mampu tujuan PHBS 

- Masyarakat mengetahui mau 

dan mampu menjaga 

lingkungan agar tetap sehat 

- Masyarakat mengetahui tanda 

gejala umum diare 

- Masyarakat mengetahui 

penyebab timbulnya penyakit 

diare.  
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FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK 
 

Kelompok : Karawang 

Wilayah : Klinik Obang 

Tanggal : 12 Mei – 3 Juni 2022 

Stase : Komunitas 

 

No Hari/Tanggal Waktu 
Nama 

Mahasiswa 
Kegiatan TTD Pembimbing 

1.  17 Mei 2022 
10.00 s.d 

12.00 WIB 
 

Melakukakn 

Tabulasi 

wilayah  

2.  18 Mei 2022 

10.00 WIB 

s.d 21.00 

WIB 

 

Membuat 

laporan 

wilayah 

berdasarkan 

hasil dari 

tabulasi 

 

3.  21  Mei 2022 

10.00 WIB 

s.d 21.00 

WIB 

 

Membuat 

proposal 

  

4.  22 Mei 2022 

10.00 WIB 

s.d 21.00 

WIB 

 
Membuat 

SAP  

5.  23 Mei 2022 

10.00 WIB 

s.d 21.00 

WIB 

 

Membuat 

leaflet, poster, 

banner, ppt  

6.  31 Mei 2022 

10.00 WIB 

s.d 11.00 

WIB 

 

Melakukan 

penyuluhan 

kelompok  

7.  31 Mei 2022 

11.00 WIB 

s/d 11.30 

WIB 

 

Melakukan 

pemeriksaan 

Asam urat 

dan Glukosa 

 

 
Bekasi, 31 Juni  2022 

 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing       Mahasiswa, 

 

 

 

( Renince S, SST., M.Keb )          ( Anggi Sri Budiarti, S.Keb) 

NIDN : 0316098604 

  

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) 

MEDISTRA INDONESIA 
PROGRAM STUDI PROFES NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)  

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 
Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374 

Web:stikesmedistra-indonesia.ac.id  Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id 

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK 
Nomor Dokumen : FM.054/A.004/PROF.BID/STIKESMI-UPM/2022 Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2022 

Revisi  : 0 Tgl efektif  : 09 Mei 2022 
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SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) 

MEDISTRA INDONESIA 
PROGRAM STUDI PROFES NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)  

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1) 

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3) 
Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374 

Web:stikesmedistra-indonesia.ac.id  Email: stikes_mi@stikesmedistra-indonesia.ac.id 

BERITA ACARA 
Nomor Dokumen : FM.056/A.004/PROF.BID/STIKESMI-UPM/2022 Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2022 

Revisi  : 0 Tgl efektif  : 09 Mei 2022 

   

BERITA ACARA 
 

 

Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 telah dilaksanakan Kegiatan Penyuluhan dalam 

pelaksanaan Praktik Komunitas, meliputi : 

 

1. Nama Kegiatan   : Yuk, Hidup Bersih dan Sehat untuk Mewujudkan Keluarga 

Bahagia 

 

2. Tempat Pelaksanaan : Desa Kertamulya  

 

3. Jumlah peserta   : 48 Orang 

Kejadian-kejadian penting selama peaksanakan kegiatan : 

- Penyuluhan PHBS 

- Penyuluhan Febris dan Demam 

- Penyuluhan Pijat Bayi saat demam (terapi komplementer) 

- Pemeriksaan tekanan darah 

- Pemeriksaan  Asam urat 

- Pemeriksaan Gula Darah 

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

Bekasi, 31 Juni  2022 

 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing       Mahasiswa, 

 

 

 

( Renince S, SST., M.Keb )          ( Anggi Sri Budiarti, S.Keb) 

NIDN : 0316098604 
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