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BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi dan Permasalahan
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa derajat
kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat yang masih belum optimal
tersebut diatas pada hakikatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku
masyarakat, pelayanan kesehatan dan genetika. Tahun 2019 ditutup dengan wabah
penyakit akibat coronavirus di Wuhan, Tiongkok yang disebut sebagai coronavirus
disease-19 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health
Organization (WHO) sejak 11 Maret 2020. Penyakit ini disebabkan oleh Severe
Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (SARS-COV-2) yang bermutasi dari
SARS-COVpenyebab wabah di Tiongkok pada 2002 – 2003.
Pasien COVID-19 akibat terjangkit virus Corona di Indonesia terus bertambah.
Kondisi ini membuat seluruh masyarakat di Tanah Air wajib waspada. Setiap
individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain, dengan tidak ikut
menyebarkan virus Corona. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya
untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Imbauan itu menjaga jarak fisik
(physical distancing), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah
terus digaungkan sehingga. Hal itu terkait sifat virus Corona yang menular antar
manusia. Penularan bisa terjadi melalui percikan oleh karena itu diharapkan
masyarakat menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalisasi risiko
terkena percikan (droplet), atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet.
Covid-19 telah berbagai perubahan dalam hidup manusia. Mulai dari aktivitas
seperti bekerja maupun kegiatan belajar yang dilakukan di rumah, sejumlah rencana
yang akhirnya harus dibatalkan, hingga perubahan pola dan gaya hidup dengan lebih
memprioritaskan

kesehatan.

Gaya hidup seperti ini harus dipertahankan, apalagi

sebentar lagi akan memasuki hidup new normal. Dengan diterapkannya new normal,
masyarakat bisa kembali beraktivitas termasuk bekerja seperti sedia kala namun
tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus menerus dilakukan di
masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu
baru dalam kehidupan sehari hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara
disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi
ancamanwabah gelombang kedua.
Kebiasaan lama yang sering dilakukan, seperti bersalaman, cipika-cipiki,
cium tangan, berkerumun atau bergerombol, malas cuci tangan harus mulai
ditinggalkan karena mendukung penularan Covid-19. Kita dituntut untuk mampu
mengadaptasi ataupun menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti
di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum,
seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan
kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan
norma masyarakat. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau biasa
disingkat menjadi PHBS menjadi cara meningkatkan kesehatan tubuh sehingga
terhindar dari CoVid-19. PHBS adalah singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat. PHBS merupakan suatu program yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Kesehatan. Tujuannya agar meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat di seluruh Indonesia.

Perilaku ini adalah sebuah upaya agar orang-

orang menjalankan pola hidup sehat dimulai dari diri sendiri, kelompok ataupun
masyarakat luas. Program ini dibuat untuk memberikan kesadaran betapa pentingnya
kesehatan dan menerapkan perilaku sehat dan bersih. 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.
Pemerintah telah menerapkan lima tatanan PHBS di antaranya rumah tangga,
tempat kerja, sekolah, sarana kesehatan dan tempat umum. Rumah tangga menjadi
titik penting, karena penyebaran virus bekerja dengan cepat pada tempat tersebut. Pola
hidup bersih dan sehat sebenarnya sudah diimbau sejak lama, namun kebiasaan ini
baru

benar-

benar

diterapkan

sejak

pandemi

Covid-19

terjadi.

PHBS di sekolah kini terasa semakin krusial mengingat anak-anak akan segera
kembalibersekolah di masa new normal pandemi virus corona.
PHBS pada dasarnya adalah semua perilaku kesehatan masyarakat yang dilakukan
atas kesadaran pribadi. Hal-hal yang diterapkan pada PHBS tergantung dari
lingkupnya, misalnya di lingkungan tempat tinggal, sekolah, perkantoran, dan lainlain.Meski demikian, tujuan PHBS secara umum adalah sama, yakni meningkatkan
kesadaran masyarakan untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Dengan
demikian, masyarakat bisa mencegah dan mengatasi masalah kesehatan tertentu,
termasuk pandemi penyakit covid 19.

B. Solusi dan Target Luaran
Coronavirus disease-19 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai pandemi oleh
World Health Organization (WHO) sejak 11 Maret 2020. Penyakit ini disebabkan
oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2 (SARS-COV- 2) yang
bermutasi dari SARS-COV. Menurut data CDC penderita covid 19 di Indonesia
yang terkonfirmasi positif berjumlah 244,676 orang dengan tingkat kematian
sebesar 9,553 orang. Dan penderita covid 19 di Sumatera Selatan yang
terkonfirmasi positif berjumlah 5.402 orang dengan tingkat kematian sebesar 323
orang. Berdasarkan data ini maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat
tentang PHBS perlu dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat
sehingga timbul kesadaran untuk mencegah penularan Covid 19.
Target luaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga masa adaptasi
kebiasaan baru dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid 19.

C. Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan agar Ibu hamil yang melakukan kunjungan tersebut
dapat menerapkan PHBS dilingkungan keluarga sehingga dapat meningkatkan
kualitas kesehatan dalam mencegah penularan Covid 19.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan informasi
tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru Di Balai Pertemuan Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020
Luaran yang di rencanakan setelah program pengabdian dilaksanaan selain publikasi
pada media massa cetak ( Koran dan website ), juga nantinya akan di dapatkan suatu awal
strategi/modal dan pelibatan suami saat kehamilan yang akan sangat bermanfaat untuk pening
katan Hidup sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Masa Adaptasi

BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Khalayak Sasaran
Ibu hamil dan keluarga Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020.

B. Jadwal Kegiatan (Tempat, Waktu dan Tempat)
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020
Kegiatan
Minggu I

Bulan Juli 2020
Minggu II Minggu III

Minggu IV

Pembuatan
Proposal
Persiapan
Pelaksanaan
Pengumpulan
Data
Analisa Data
Penyusunan
Laporan
C. Bentuk Kegiatan
Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah dan
pembagian hand sanitizer. Kegiatan ceramah dilakukan untuk memberikan pemahaman
peserta tentang PHBS. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk brosur bergambar sehingga
peserta lebih mudah untuk memahami dan menerapkan PHBS dalam tatanan rumah tangga.
Materi

yang

diberikan

meliputi

pengertian,

tujuan,

manfaat,

indikator

PHBS.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Kegiatan
Evaluasi dilakukan setelah pemberian materi penyuluhan dengan cara tanya jawab
menggunakan leaflet. Indikator atau tolak ukur untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan
yang dilakukan adalah peserta kegiatan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik
sebanyak 80%. Pertanyaan yang diberikan secara langsung kepada peserta adalah :
1.

Apakah penyebab Covid-19 ?

2.

Bagaimana penularan Covid-19 ?

3.

Bagaimana cara mencegah penularan Covid-19 ?

4.

Apa PHBS ?

5.

Apa saja adaptasi kebiasaan baru yang perlu diterapkan ?

B. Pembahasan Kegiatan
Pada saat kegiatan dilakukan, peserta berjumlah 20 orang. Kegiatan pengabdian berupa
pemberian edukasi melalui penyuluhan, membagikan leaflet, pembagian handsanitizer dan
masker yang dilaksanakan pada Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020.
Kegiatan ini bertujuan agar Ibu hamil yang melakukan kunjungan tersebut dapat
menerapkan PHBS dilingkungan keluarga sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan
dalam mencegah penularan Covid 19. Kegiatan ini diterima dengan antusias oleh Pengelola
Desa Sukadamai Kota Kayu Agung dan peserta. Penerapan protokol kesehatan dalam
melaksanakan kegiatan juga dilakukan dengan mencuci tangan, memberi jarak pada tiap
peserta minimal 1 meter, dan tetap menggunakan masker.
Selain penyuluhan, kegiatan edukasi juga melalui media leafleat. Media leafleat adalah
bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembaran- lembaran yang
dilipat. Media leafleat yang disampaikan memuat informasi tentang adaptasi kebiasaan baru
terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19, yaitu Perilaku sehat
berupa memakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dan dibilas dengan air
mengalir setelah melakukan aktivitas di luar rumah, memakan makanan

yang bergizi dan sesuai kebutuhan terutama makanan yang dapat meningkatkan daya tahan
tubuh, istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur merupakan perilaku yang dianjurkan
dan disiplin diterapkan oleh masyarakat selama pandemi ini.
Pemberian masker dan handsanitizer diperuntukkan bagi peserta agar melakukan
kegiatan sehari-hari, serta dalam berinteraksi dengan masyarakat dapat menggunakan
masker, khususnya ibu hamil yang beresiko. Penggunaan masker sebagai salah satu upaya
untuk meminimalisir penularan virus covid dan langkah ini sudah diwajibkan pemerintah
sehingga masuk ke dalam perilaku masa adaptasi kebiasaan baru. Secara umum, kegiatan
pengabdian di Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020 dengan lancar dan
mendapatkan

sambutan

yang

baik

dari

pengelola

dan

peserta.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Kegiatan pengabdian ini melibatkan dosen, mahasiswa STIK Siti Khadijah dan Ibu
hamil serta keluarga yang berkunjung ke Desa Sukadamai Kota Kayu Agung. Simpulan
yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah :
1.

Terjalinnya kerjasama antara Desa Sukadamai Kota Kayu Agung Tahun 2020. sebagai
tempat pelaksanaan kegiatan dengan STIK Siti Khadijah Palembang dalam upaya
meningkatkan pengetahuan tentang PHBS ibu hamil dan keluarga sehingga dapat
meningkatkan kualitas kesehatan dalam mencegah penularan Covid 19.

2.

Terlaksananya kegiatan penyebaran leaflet adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat.

3.

Terlaksananya pemberian masker dan hansanitizer kepada masyarakat dalam upaya
meminimalisir penularan covid-19.

B. Saran
1.

Bagi Desa Sukadamai Kota Kayu Agung.
Agar melakukan monitoring pada setiap ibu hamil dan keluarga terkait
penerapanadaptasi kebiasaan baru terutama yang melakukan kunjungan ke Desa
Sukadamai Kota Kayu Agung.

2.

Bagi Ibu hamil dan keluarga yang berkunjung ke Desa Sukadamai Kota Kayu Agung.
Agar dapat membaca informasi didalam leaflet yang telah dibagikan dan
menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada setiap aktivitas keseharian dalam upaya
pencegahan penularan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Promkes, Gerakan PHBS Sebagai Langkah Awal Menuju Peningkatan KualitasKesehatan
Masyarakat.

http://promkes.kemkes.go.id/kmk-no-hk0107-

menkes-328-2020-tentang-panduan-pencegahan-pengendalian-covid-19-di-perkantorandan-industri diakses 21 September 2020.
Kemenkes RI, 2011. Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Katalogdalam
Terbitan Kemenkes RI. ISBN 978 -602-9364-45-3
Soekidjo Notoadmodjo, 2017. Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
Andi Offset Yogyakarta.
Prasasti, 2020. Artikel Era New Normal, ini Panduan Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja dari
Kemenkes.https://www.liputan6.com/health/read/4262644/era-new-normal-inipanduan-pencegahan-covid-19-di-tempat-kerja-dari-kemenkes diakses 21 September
2020.
Data penderita Covid 19. https://covid19.go.id/ diakses tanggal 21 September 2020

MATERI PENYULUHAN
A. Coronavirus
Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan
atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran
pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus
corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19 (WHO,
2020).
Menurut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI (2020) ada
setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat
menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe
Acute Respiratory Syndrome (SARS).Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit
jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
Meskipun virus penyebab COVID-19, SARS, dan MERS berasal dari keluarga virus yang
sama, yaitu coronavirus, ketiga penyakit ini memiliki masa inkubasi yang berbeda. Masa
inkubasi penyakit MERS adalah 2–14 hari (rata-rata 5 hari), dan masa inkubasi penyakit
SARS adalah 1–14 hari (rata-rata 4-5 hari). Sementara masa inkubasi COVID-19 adalah 1–14
hari, dengan rata-rata 5 hari.
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus korona yang paling baru
ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina,
pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara
secara global.Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan
kelelahan. Gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien termasuk
sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare,
kehilangan rasa atau bau atau ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki.
Gejala ini biasanya ringan dan dimulai secara bertahap. Beberapa orang terinfeksi tetapi hanya
memiliki gejala yang sangat ringan (WHO, 2020).

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang memiliki virus. Penyakit ini
menyebar terutama dari orang ke orang melalui dropletdari hidung atau mulut, yang keluar saat
penderita COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Dropletini relatif berat, tidak bergerak
jauh dan cepat tenggelam ke tanah. Orang dapat tertular COVID-19 jika mereka menghirup

droplet ini dari orang yang terinfeksi virus, maka penting sekali untuk menjagajarak setidaknya
1 meter dari orang lain.Droplet ini dapat mendarat di benda dan permukaan di sekitar orang
tersebut seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan
menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka
maka sangat disarankan untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air atau
membersihkan dengan antiseptik berbasis alkohol. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan
masa inkubasi terlama 14 hari.
Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringantermasuk
pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu
perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah,
seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap.
Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang
berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti
diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk
menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi
telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat (Kemenkes RI,
2020).
Obat untuk COVID-19 sampai saat ini masih belum ditemukan tetapi sudah ada upaya
untuk mencegah infeksi tersebut dengan mengembangkan vaksin, dan sudah dalam tahap uji
coba (Liu dalam Sari, 2020). Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi orang-orang
yang divaksinasi, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit
dalam suatu populasi.
Namun sudah banyak negara dan lembaga Penelitian dan Pengembangan yang telah
mencoba dan mengumumkan program atau teknologi pengembangan vaksin mereka untuk
melawan covid-19, diantaranya adalah vaksin yang dilemahkan, inaktif, subunit, vektor virus
(replikasi dan non-replikasi), dan asam nukleat (DNA dan RNA), dimana hampir sebagian
besar merupakan vaksin baru. Pada umumnya pengembangan vaksin baru dapat memakan
waktu 10-20 tahun, dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10% (Sari, 2020).
Cara mencegah penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 adalah dengan mengetahui
informasi terbaru tentang wabah COVID-19 yang tersedia dilaman resmi WHO atau melalui
Satuan Tugas Penangan COVID-19 dan melakukan tindakan pencegahan yang disarankan :
1.

Bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan antiseptik berbasis alkohol atau
cuci dengan sabun dan air. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau

menggunakan antiseptik berbasis alkohol dapat membunuh virus yang mungkin ada di
tangan Anda.
2.

Pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan orang lain. Karena ketika
seseorang batuk, bersin, atau berbicara, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari
hidung atau mulut yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, droplet dapat
terhirup, termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut mengidap penyakit.

3.

Hindari pergi ke tempat keramaian. Karena ketika orang berkumpul dalam kerumunan,
kemungkinan akan ada kontak dekat dengan seseorang yang mengidap COVID-19 dan
lebih sulit untuk menjaga jarak fisik 1 meter.

4.

Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Karena tangan menyentuh banyak
permukaan dan bisa terkena virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan
virus ke mata, hidung, atau mulut kemudian dapat masuk kedalam tubuh dan menginfeksi
tubuh.

5.

Menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan siku atau tisu yang ditekuk.
Lalu segera buang tisu bekas dan cuci tangan.

6.

Tetap di rumah dan isolasi diri meski dengan gejala ringan seperti batuk, sakit kepala,
demam ringan, hingga sembuh. Dan menggunakan masker bila harus keluar rumah, agar
tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain.

7.

Segera menghubungi petugas kesehatan atau puskesmas bila mengalami demam, batukdan
kesulitan bernapastetapi hubungi melalui telepon terlebih dahulu jika memungkinkan dan
ikuti petunjuk dari petugas, karena melalui petugas informasi terbaru tentang situasi
sekitar tempat tinggal akan diketahui. Hal ini akan melindungi diri dan membantu
mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya ke orang lain.

8.

Tetap memperbaharui dan mengetahui informasi terbaru dari sumber tepercaya, seperti
WHO atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

B. Perilaku
Perilaku yaitu suatu respon seseorang yang dikarenakan adanya suatu stimulus atau
rangsangan dari luar (Notoatmodjo, 2012). Perilaku dibedakan menjadi dua yaitu perilaku
tertutup (covert behavior) dan perilaku terbuka (overt behavior). Perilaku tertutup merupakan
respon seseorang yang belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
Sedangkan perilaku terbuka merupakan respon dari seseorang dalam bentuk tindakan yang
nyata sehingga dapat diamati lebih jelas dan mudah (Fitriani, 2011).

Perilaku kesehatan merupakan suatu respon dari seseorang berkaitan dengan masalah
kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan, pola hidup, maupun lingkungan sekitar yang
mempengaruhi (Notoatmodjo, 2007). Menurut Becker, 1979 yang dikutip dalam Notoatmodjo
(2012), perilaku kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga :
a. Perilaku hidup sehat (healthy life style)
Merupakan perilaku yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan
dengan gaya hidup sehat yang meliputi makan menu seimbang, olahraga yang teratur, tidak
merokok, istirahat cukup, menjaga perilaku yang positif bagi kesehatan.
b. Perilaku sakit (illness behavior)
Merupakan perilaku yang terbentuk karena adanya respon terhadap suatu penyakit.
Perilaku dapat meliputi pengetahuan tentang penyakit serta upaya pengobatannya.
c. Perilaku peran sakit (the sick role behavior)
Merupakan perilaku seseorang ketika sakit. Perilaku ini mencakup upaya untuk
menyembuhkan penyakitnya.

Determinan Perilaku Kesehatan
a. Faktor-faktor predisposisi (disposing factors)
Faktor-faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah terjadinya suatu perilaku.
Yang termasuk faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilainilai, tradisi, dan lain-lain.
b. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors)
Faktor-faktor pemungkin merupakan faktor-faktor yang merupakan sarana dan prasarana
untuk berlangsungnya suatu perilaku. Yang merupakan faktor pemungkinmisalnya lingkungan
fisik dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
c. Faktor-faktor penguat (reinforcing factors)
Faktor-faktor penguat adalah faktor yang memperkuat terjadinya suatu perilaku. Yang
merupakan faktor pendorong dalam hal ini adalah sikap dan perilaku petugas kesehatan
maupun petugas yang lain dalam upaya mempromosikan perilaku kesehatan.

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/
minggu

Honor/ Jam

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

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

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

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

