
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT UNTUK MEWUJUDKAN 

KELUARGA BAHAGIA  DI KLINIK OBANG DS KERTAMULYA 

KECAMATAN PEDES - KABUPATEN KARAWANG 

PROPOSAL 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 



 

 

 

1. Judul 

HALAMAN PENGESAHAN 

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

“ 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,- 
 

  

Pjs. Kepala Program Studi 

Kebidanan (S1 dan Pendidikan 

Profesi) 

 

 

 
Farida Simanjuntak, SST., M.Kes 

NIDN. 0328018101 

Bekasi, 31 Mei 2022 

Ketua Pelaksana  

 

 

 
       Renince Siregar SST., M.Keb 

NIDN. 0316098604 

 

 

Menyetujui, 

Kepala Unit penelitian dan Pengadian Masyarakat 

 

 
Rotua Suryani, SKM., M.Kes 

NIDN. 0315018401



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 



DAFTAR ISI 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... i 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... iii 

BAB I PENDAHULUAN1 

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

B. Masalah mitra .......................................................................................... 3 

BAB II SOLUSI TARGET DAN LUARAN 

A. tujuan ....................................................................................................... 5 

B. manfaat ..................................................................................................... 5 

BAB III METODE PELAKSANAAN5 

A. Solusi yang ditawarkan ................................................................................ 7 

B. Metode pendekatan ...................................................................................... 7 

C. Partisipasi mitra ............................................................................................ 7 

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

A. Acara kegiatan .............................................................................................. 8 

B. BAB V ANGGARAN BIAYA0 

PENUTUP 



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 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. 

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 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 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). 

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. 

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. 

https://promkes.kemkes.go.id/phbs
https://promkes.kemkes.go.id/phbs
https://promkes.kemkes.go.id/germas


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) 

 
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-masing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

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



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: 

1. Merampungkan proposal pelaksananan 

2. 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 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. 



BAB IV 

RENCANA KEGIATAN 

A. Rencana Kegiatan 

N 

o 

 

Nama Kegiatan 

Mei 2022 

I II III IV 

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 

    



BAB V 

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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