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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyaerakat bagi tenaga pendidik didalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya penyuluhan tentang
Pentingnya Personal Hygine Pada Anak Usia Dini di TK Alifa Kids Palembang Tahun
2020. Dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada anak sejak usia dini.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat ini yang penyuluhan tentang Pentingnya Personal Hygine Pada Anak
Usia Dini di TK Alifa Kids Palembang Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, lancar
dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa
adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulustulusnya kepada :
1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat
3. Meta Rosdiana,SST.,M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Guru dan orang tua murid di TK Alifa Kids Palembang
5. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat
bagi kita semua. Aamiin.

Palembang,

Desember 2020
Ketua Pelaksana,

Yessy Octa Fristika,SST.M.,M.Kes
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Personal Hygine berasal dari Bahasa yunani yang berarti personal yang
artinya perorangan dan hygine berarti sehat. Kebersihan perorangan adalah suatu
tindakan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk
kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwono dan Wartono,2004)

Perkembangan sosial dan emosional anak yang perlu dikembangkan pada usia
dini seperti kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, jujur, adil, setia
kawan, sifat kasih sayang terhadap sesama, dan memiliki toleransi yang tinggi
(Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009).

Salah satu kemandirian yang dapat diajarkan pada anak sejak usia dini salah
satunya adalah kemandirian dalam hal personal hygiene seperti mencuci tangan,
memotong kuku, mencuci rambut dan menggosok gigi. Namun, pada kenyataannya
masih ada anak usia dini yang belum bisa mecapai kemandirian dalam hal memenuhi
kebutuhan kebersihan diri. (Siswanto, 2010).
Diare, cacingan, ISPA, caries gigi dan kelainan pada gusi dapat disebabkan
oleh kurangnya perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat di Indonesia masih kurang
optimal. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar
55,0% (Kemenkes, 2015).
Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, didapatkan beberapa data
mengenai Merilaku penduduk Indonesia usia anak-anak 95,7% anak sudah
melaksanakan sikat gigi, namun hanya 1,7% saja yang telah melakukannya dengan
benar. Selain itu, 47% penduduk Indonesia yang telah dapat melakukan cuci tangan
menggunakan sabun dengan benar. Perilaku hidup sehat dapat dimulai sejak dini yang
mana dapat dilakukan dengan bantuan orang tua dalam memberikan stimulasi.
Stimulasi yang dilakukan orang tua dapat meningkatkan kemandirian anak. Dari
survey data awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Mei 2018
didapatkan data bahwa terdapat 10% (1 dari 10 anak) yang telah mampu melakukan

kebersihan diri tanpa bantuan orang tua, sedangkan 90% (9 dari 10 anak) belum
mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri.

Kemandirian dalam personal hygiene yang tidak diajarkan sejak dini dapat
membuat anak cenderung bersifat individual dan menumbuhkan pemahaman yang
tidak tepat tentang konsep kemandirian dalam personal hygiene(Kannisius, 2006). Hal
ini bertujuan agar secara bertahap anak dapat menjaga kebersihan dirinya secara
mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang tua (Kannisius, 2006).
2.

Rumusan Masalah
Memasuki usia pra sekolah, tentunya anak sudah tidak lagi selalu berada
dalam lingkungan keluarga saja. Mereka mulai bergerak bebas,dimana mereka harus
bertemu dengan anak-anak lain yang mempunyai karakteristik kemandirian berbeda.
Keadaan seperti ini tentunya membawa berbagai macam pengaruh bagi anak.
Pengaruh tersebut bisa baik dan bisa saja buruk..

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman anak-anak tentang personal hygiene,
sehingga dapat menjaga kebersihan dengan baik di TK Alifa Kids Palembang.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan Informasi
tentang kesehatan khhususnya mengenai Penyuluhan tentang Pentingnya Personal Hygine
Pada Anak Usia Dini di TK Alifa Kids Palembang Tahun 2020.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media Massa Elektronik (Website), juga nantinya akan di dapatkan suatu
awal strategi / modal dan pelibatan murid yang akan bermanfaat untuk meningkatkan
pengetahuan murid tentang pentingnya personal hygine.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Penyuluhan dengan Materi
“Pentingnya Personal Hygine Sejak Usia Dini ” di TK Alifa Kids Palembang tahun
2020

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Senin, Desember 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: TK Alifa Kids Palembang

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan
antusias yang sangat baik dari murid dan guru di TK Alifa Kids Palembang. Tujuan
dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan
mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan.
Sedangkan sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen
prodi D3 kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun
kelanjutan dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar anak dapat memahami
pentingnya Personal Hygine.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat anak dan orang tua
mengetahui Pentingnya Personal Hygine Pada Anak Usia Dini. Pengetahuan akan mempe
ngaruhi sikap terhadap perilaku hidup sehat dan dalam menanggulangi masalah yang
kurang mengerti tentang personal hygine tersebut. Begitu juga dalam kehidupan seharihari banyak anak-anak yang mempunyai sikap dan kebiasaan yang dilakukan tanpa
melalui penalaran apakah yang dilakukannya baik atau tidak.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang Personal Hygine dan
disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di TK
Alifa Kids Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa batas pertanyaan, Hal
ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan
penyuluhan. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian
pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan
setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap kegiatan
penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK
Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspekaspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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MATERI PENYULUHAN

A. PENGERTIAN PERSONAL HYGINE
Personal Hygine berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan
dan hygiene berarti sehat. Kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara
kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto &
Wartonah, 2011).
Mencuci tangan dan menggosok gigi mungkin sudah sering dilakukan oleh anak-anak
sekolah dasar, kebiasaan yang mereka lakukan adalah mencuci tangan dengan membasuh
tangan dengan air, anggapan mereka dengan membasuh tangan dengan air dan sabun
berarti tangan sudah bersih, padahal tanpa mereka sadari masih banyak kotoran dan
kuman sumber penyakit yang masih menenpel di tangan mereka. Menggosok gigi, semua
orang tua melatih anak-anak mereka untuk menggosok gigi setiap hari dengan
menggunakan pasta gigi yang menjadi pilihan mereka, orang tua beranggapan setelah
anak-anaknya menggosok gigi, gigi anak mereka sudah bersih, padahal kalau dilakukan
dengan cara yang tidak benar banyak masalah dikemudian hari yang mungkin mereka
alami seperti; gigi berlubang, mengicisnya emai gigi akibat cara menggosok gigi yang
tidak benar dan lain-lain.
Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk merubah kebiasaan
yang salah dan berakibat merugikan mereka dengan cara memberikan pendidikan dan
presedur melakukan kegiatan yang benar untuk menjaga kebersihan diri dan kesahatan.
A. Tujuan Perawatan Personal Hygiene
• Meningkatkan derajat kesehatan seseorang
• Memelihara kebersihan diri seseorang
• Memperbaiki personal hygiene
• Pencegahan penyakit
• Meningkatkan percaya diri seseorang
• Menciptakan keindahan (Tarwoto dan Wartonah, 2011).

B. Macam-Macam Tindakan Personal Hygiene
Kebersihan diri atau personal hygiene merupakan suatu pengetahuan dan usaha
kesehatan perorangan dengan cara menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri mencakup
kebersihan kulit, tangan dan kaki, kuku, rambut, mulut dan gigi, hidung, mata, telinga,
pakaian dan kebersihan tangan dan kaki sesudah buang air besar dan air kecil (Siswanto,
2010)

1. Kebersihan Tangan
Menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu aspek penting dalam
mempertahankan kesehatan badan perorangan.Oleh karena itu, tangan harus dijaga
kebersihannya. Kuman penyakit dapat terbawa melalui tangan yang kotor.Tangan yang
kotor membawa bibit penyakit.Bibit penyakit dan telur cacing yang mungkin ada dalam
tangan atau kuku yang kotor ikut tertelan dan masuk ke dalam tubuh, Menjaga kebersihan
tangan yaitu dengan cara: Mencuci tangan, mencuci tangan pakai sabun dilakukan
sebelum makan, setelah dari WC, setelah bepergian atau bekerja, setelah bermain, setelah
memegang atau merawat binatang dan setelah memegang uang. Cuci Tangan Pakai
Sabun: Mencuci tangan pakai sabun yang tepat mengurangi risiko diare, flu burung,
pneumonia dan penyakit yang lain. Mencuci tangan sangat efektif untuk mencegah
penyakit-penyakit tersebut. Mencuci tangan pakai sabun dapat mengurangi risiko diare di
antara anak-anak lima tahun kebawah hingga 45% dan mengurangi kejadian pneumonia
hingga 50%. Sebagian besar masyarakat mengetahui akan pentingnya mencuci tangan
pakai sabun, namun dalam kenyataannya masih sangat sedikit, hanya 5% yang tahu
bagaimana cara melakukannya dengan benar.Mencuci tangan pakai sabun cukup paling
lama 2 menit saja. Motto “cukup 2 menit saja” menunjukkan untuk cuci tangan tidak
memerlukan waktu lama tetapi memiliki dampak besar terhadap pencegahan penyakit
menular.
2. Kebersihan mulut dan gigi
Menjaga kebersihan mulut dan gigi dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara.
Menghindari kebiasaan buruk seperti menggigit-gigit sesuatu tanpa sadar (menggigit-gigit
jari/ kuku, pensil, mengerut-ngerutkan gigi dan lain-lain), serta menghindari bernafas
melalui mulut. Menjaga kebersihan mulut dan gigi dilakukan dengan menggosok gigi
dengan air bersih atau matang dengan sikat gigi dan pakai pasta atau odol secara teratur
setiap selesai makan dan pada waktu akan tidur. Kebersihan mulut dan gigi yang kurang
akan menimbulkan adanya bakteribakteri yang akan mempermudah terjadinya peradangan
pada gusi, gigi berlubang, dan bau mulut yang tidak sedap.

C. METODE PELAKSANAAN
1. Mencuci Tangan
Mencuci tangan adalah Suatu proses secara mekanik melepaskan kotoran
dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir.
Tujuan :
a. Sebagai acuan dalam melakukan kebersihan tangan dengan sabun dan air
mengalir.
b. Mencegah terjadinya infeksi silang melalui tangan
c. Menjaga kebersihan perseorangan
Prosedur tehnik mencuci tangan :
1. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih.
2. Tuangkan sabun secukupnya, pilih sabun cair.
3. Ratakan sabun dengan kedua telapak tangan.

4. Gosokkan punggung dan sela-sela jari tangan dengan tangan kanan dan
sebaliknya.
5. Gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela jari.
6. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci, kemudian gosokkan.
7. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan
sebaliknya.
8. Gosok dengan memutar ujung-ujung jari-jari di telapak tangan kiri dan
sebaliknya
9. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
10. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tissue towel sampai benar-benar
kering.
11. Gunakan handuk/tissue untuk mematikan keran.

DOKUMENTASI

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran
HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
Rp. 240.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00
Rp. 60.000,00
JUMLAH BIAYA
Rp. 340.000,00

