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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu upaya untuk
tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar
supaya terlaksananya tujuh langkah mencuci tangan yang bersih dan sehat pada siswa kelas I di SMAN 1 Desa
Sukaraja Kota Kayu Agung tahun 2020. Dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada siswa ini yang
berjudul Tujuh langkah mencuci tangan yang bersih dan sehat pada siswa kelas I di SMAN 1 Desa Sukaraja
Kota Kayu Agung 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. Seluruh Staff Guru dan siswa/i SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.
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, Juli 2020
Ketua Pelaksana,

Syafaruddin,S.SOS.,M.Kes
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Gambar 1: Teknik mencuci tangan dengan menggunankan air dan sabun ( WHO, 2008)
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Analisis Situasi
Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan
infeksi (Potter & Perry, 2005). Mencuci tangan merupakan proses pembuangan kotoran dan debu secara
mekanis dari kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. Tujuan cuci tangan adalah untuk
menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah
mikroorganisme (Tietjen, 2003 dalam Moestika ). Diare biasanya kuman ditransmisikan dari tangan yang
tidak bersih ke makanan. Kuman-kuman kemudian memapar ke person yang makanan tersebut. Hal ini bisa
diegah dengan selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet dan sebelum menyiapkan makanan
(Darmiatun, 2013).
Mencuci tangan juga dapat menghilangkan sejumlah besar virus yang menjadi penyebab berbagai
penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran cerna, seperti diare dan saluran nafas seperti
influenza. Hampir semua orang mengerti pentingnya mencuci tangan pakai sabun, namun masih banyak
yang tidak membiasakan diri untuk melakukan dengan benar pada saat yang penting ( Umar, 2009 dalam
Mirzal ).
Sebagian masyarakat mengetahui akan pentingya mencuci tangan, namun dalam kenyataanya masih
sangat sedikit (hanya 5% yang tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Hal ini sangat penting
untuk di ajarkan pada masyarakat agar bisa mencegah terjadinya penyakit (Siswanto, 2009 dalam Zuraidah
).
Mencuci tangan memakai sabun sangat penting sebagai salah satu mencegah terjadinya diare,
kebiasaan mencuci tangan diterapkan. Masyarakat akan mampu meningkatkan pengetahuan hidup sehat
dimanapun mereka berada jika mereka sadar, termotivasi dan di dukungan dengan adanya informasi serta
sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat hanya mengetahui penyakit menular pada penyakit tertentu
saja sedangkan untuk penyakit dalam atau penyakit infeksi lainya masih kurang sehingga kesadaran untuk
masyarakat dalam menjaga hidup sehat, dan menjaga dirinya dari bahaya penyakit menular terbatas pada
apa yang mereka ketahui saja. Mencuci tangan merupakan metode tertua, sederhana dan paling konsisten
untuk pencegahan dan pengontrolan penularan infeksi (Perry & Potter 2005).
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa 6 dari 10 siswa, pengetahuan dan
pelaksanaan cuci tangan masih belum sesuai dengan langkah cuci tangan dengan baik dan benar. Melihat

kasus tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa perlu melakukan
penyuluhan menopause dan permasalahannya
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul Penyuluhan tentang tujuh
langkah mencuci tangan yang bersih dan sehat pada siswa kelas I di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu
Agung..
2.

Rumusan Masalah
Cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanis dari kulit kedua belah
tangan dengan memakai sabun dan air. Tujuanya adalah untuk menghilangkan kotoran dan debu secara
mekanis dari permukaan kulit dan mengurangi jumlah mikroorganisme sementara (Dahlan, 2013). Cuci
tangan merupakan perilaku sehat yang telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyebaran penyakit
menular seperti diare, Infekai Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan flu burung, bahkan disarankan
untukmencegah penularan influenza.
Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang cuci tangan yang baik dan benar tentunya akan
berdampak pada respon siswa dalam menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan yang baik dan benar.

3.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman siswa tentang 7 langkah mencuci tangan yang baik dan benar di SMAN
1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan Informasi tentang kesehatan
khhususnya mengenai Tujuh Langkah Mencuci Tangan Yang Bersih dan Sehat Pada Siswa Kelas 1 SMAN 1
Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain publikasi pada media massa
cetak (Koran) dan website , juga nantinya akan di dapatkan suatu awal strategi / modal dan pelibatan siswa dan
guru SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada siswa di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung.

2.

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

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Jumat, 14 Juli 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Kelas I SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat baik dari siswa di
SMAN 1 Desa Sukaraja Kota Kayu Agung. 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 siswa dapat mengaplikasikan cara cuci tangan tujuh langkah.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat siswa dapat mengaplikasikan cuci tangan
tujuh langkah. Mencuci tangan juga dapat menghilangkan sejumlah besar virus yang menjadi penyebab
berbagai penyakit, terutama penyakit yang menyerang saluran cerna, seperti diare dan saluran nafas seperti
influenza. Hampir semua orang mengerti pentingnya mencuci tangan pakai sabun, namun masih banyak yang
tidak membiasakan diri untuk melakukan dengan benar pada saat yang penting.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang cuci tangan tujuh langkah dan disampaikan
secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di siswa di SMAN 1 Desa Sukaraja Kota
Kayu Agung. 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 aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang. Aplikasi
hasil penelitian terbaru tentang cuci tangan tujuh langkah.
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MATERI PENYULUHAN

2.1. Mencuci Tangan
2.1.1. Definisi Mencuci Tangan
Mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan
debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air yang mengalir
(Depkes RI, 2007) dan menurut PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)-UNPAD
( Universitas Padjajaran) Cuci tangan pakai sabun (CTPS) merupakan suatu
kebiasaan membersihkan tangan dari kotoran dan berfungsi untuk membunuh
kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan. Mencuci tangan yang baik
membutuhkan peralatan seperti sabun, air mengalir yang bersih, dan handuk yang
bersih (Wati, 2011).
Menurut WHO (2005) terdapat 2 teknik mencuci tangan yaitu mencuci tangan
dengan sabun dan air mengalir dan mencuci tangan dengan larutan yang berbahan
dasar alkohol (Wati, 2011). Cuci tangan merupakan proses membuang kotoran dan
debu secara mekanis dari kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air yang
bertujuan untuk mencegah kontaminasi silang (orang ke orang atau benda
terkontaminasi ke orang) suatu penyakit atau perpindahan kuman (Ananto, 2006).
Perilaku mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan cara
membersihkan tangan dan jari-jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya
yang bertujuan agar tangan menjadi bersih. Mencuci tangan yang baik dan benar
adalah dengan menggunakan sabun karena dengan air saja terbukti tidak efektif
(Danuwirahadi, 2010).

2.1.2.Tujuan Mencuci Tangan
Tujuan mencuci tangan menurut Depkes RI tahun 2007 adalah salah satu unsur
pencegahan penularan infeksi. Menurut Ananto (2006) mencegah kontaminasi
silang (orang ke orang atau benda terkontaminasi ke orang) suatu penyakit atau
perpindahan kuman.

2.1.3.Indikasi Waktu Mencuci Tangan
Indikasi waktu untuk mencuci tangan menurut Kemenkes RI (2013) adalah:
a.

Setiap kali tangan kita kotor (setelah memegang uang, binatang, berkebun dll)

b.

Setelah BAB (buang air besar)

c.

Sebelum memegang makanan

d.

Setelah bersin, batuk, membuang ingus

e.

Setelah pulang dari bepergian

f. Setelah bermain

2.1.4. Teknik mencuci tangan yang efektif

Gambar 1: Teknik mencuci tangan dengan menggunankan air dan sabun ( WHO, 2008)

Kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dilakukan 40-60 detik.
Langkah-langkah teknik mencuci tangan yang benar menurut anjuran WHO (2008) yaitu
sebagai berikut :
a. Pertama, basuh tangan dengan air bersih yang mengalir, ratakan sabun dengan
kedua telapak tangan
b. Kedua, gosok punggung tangan dan sela - sela jari tangan kiri dan tangan kanan,
begitu pula sebaliknya.
c. Ketiga, gosok kedua telapak dan sela - sela jari tangan
d. Keempat, jari - jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
e. Kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan
sebaliknya.
f. Keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan
kiri dan sebaliknya
g. Ketujuh, bilas kedua tangan dengan air yang mengalir dan keingkan
Kategori teknik mencuci tangan (Wibowo, 2013):
a.

Sangat buruk : Bila tidak melakukan 7 langkah cuci tangan (skor 1)

b.

Buruk : bila melakukan 1-2 dari 7 langkah cuci tangan (skor 2)

c.

Cukup baik : bila melakukan 3-4 dari 7 langkah cuci tangan (skor 3)

d.

Baik : bila melakukan 5-6 dari 7 langkah cuci tangan (skor 4)

e.

Sangat baik : bila melakukan 7 langkah cuci tangan dengan baik dan benar
(skor 5)

2.1.5. Manfaat cuci tangan
Cuci tangan dapat berguna untuk pencegahan penyakit yaitu dengan cara
membunuh kuman penyakit yang ada ditangan. Dengan mencuci tangan, maka
tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Apabila tangan dalam keadaan

bersih akan mencegah penularan penyakit seperti diare, cacingan, penyakit kulit,
Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan flu burung (Proverawati dan
Rahmawati, 2012) .

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

