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BAB I
PENDAHULUAN

1. ANALISA SITUASI
Dalam kehidupan sehari-hari kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus
diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang.
Kebersihan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap kebudayaan, sosial, keluarga dan
pendidikan. Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sama dengan peningkatan
kesehatan dan partisipan dalam perawatan diri. PHBS merupakan semua perilaku
kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan anggotanya
mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam
aktivitas masyarakat (Lestari, 2020).
PHBS di Sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik,
guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran,
sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta
berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Dalam UU No 36 tahun 2009 pasal 79
tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa “Kesehatan Sekolah diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat
sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi
– tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas
(Kemenkes, 2016).
Sekolah yang sehat dengan anggota komunitas tingkat sekolah yang berperilaku Hidup
Bersih dan Sehat dapat mencegah sekolah menjadi titik penularan atau sumber berbagai
penyakit. Kebiasaan baru (New Normal) 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. PHBS di sekolah di Era Normal yang dimaksud
adalah sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, istirahat yang cukup,
rajin berolahraga, makan-makanan yang bergizi seimbang, membuang sampah pada
tempatnya, memberantas jentik nyamuk serta melakukan kerja bakti bersama untuk
menciptakan lingkungan yang sehat (Uliyah, 2011).

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah
kesehatan organ reproduksi, yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja ditandai dengan
haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki.
Kesehatan reproduksi meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi. Sehat yang dimaksud
bukan hanya semata-mata bebas dari penyakit atau cacat saja, tetapi juga sehat baik fisik,
mental maupun sosial (Kemenkes RI, 2018).
Pengetahuan merupakan salah satu faktor pembentuk perilaku. Tinggi rendahnya
pengetahuan dapat dipengaruhi oleh proses belajar dan lingkungan. Pengetahuan akan
konsep hidup bersih dan sehat berdampak pada perilaku individu dan mempengaruhi status
kesehatan individu (Kemenkes, 2016).
Menjadi agenda semester bagi Dosen STIK Siti Khadijah Palembang untuk melakukan
kegiatan Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat.
Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah para Guru Sdn I Desa Sukadamai
Kota Kayuaguung Tahun 2020. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 04
Maret 2020 dan bertempat di Untuk itu kami mengajukan pengabdian masyarakat dengan
judul Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sebagai Upaya Meningkatkan Imun
Tubuh Dan Menjaga Kesehatan Reproduksi Di Era New Normal Bagi Sdn I Desa
Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020.

2. RUMUSAN MASALAH
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu diterapkan dalam kehidupan sehari –
hari, sehingga dapat meningkatkan imun tubuh dan menjaga kesehatan reproduksi bagi
Guru – Guru di Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020. Pengetahuan
tentang PHBS dan penerapan PHBS sangat dibutuhkan dalam menghadapi Era Normal di
masa pandemi seperti ini. Rendahnya pengetahuan dan kurangnya penerapan protocol
kesehatan tentunya akan berdampak pada penurunan imunitas tubuh.

3. TUJUAN KEGIATAN
a. Memberikan gambaran tentang PHBS terhadap Guru di Sdn I Desa Sukadamai
Kota Kayuaguung Tahun 2020 Memberikan pemahaman Guru - Guru di PAUD TK

Aisyiyah 23 Ranting Sukajaya Palembang akan pentingnya penerapan PHBS dalam
kehidupan sehari-hari terutama dalam meningkatkan imunitas tubuh
b. Memberikan pemahaman Guru - Guru di Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung
Tahun 2020 akan pentingnya penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari terkait
kesehatan reproduksi
c. Memberikan motivasi untuk menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari Guru –
Guru di Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020

4. MANFAAT KEGIATAN
Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi para peserta penyuluhan, rekan sejawat, dan
mahasiswa yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan informasi tentang
Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sebagai Upaya Meningkatkan Imun Tubuh
Dan Menjaga Kesehatan Reproduksi Di Era New Normal Bagi Guru Sdn I Desa Sukadamai
Kota Kayuaguung 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 peningkatan Hidup sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Masa
Adaptasi

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada Guru - Guru di Sdn I Desa Sukadamai
Kota Kayuaguung Tahun 2020

2.

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

3.

4.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Jum’at, 04 Juli 2020

Waktu

: Pukul 08.00 s.d Selesai

Tempat

: Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020

Rencana Anggaran Biaya

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias yang sangat baik
dari guru - guru di Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020. Pada saat diberikan
penyuluhan, peserta memperhatikan dengan focus, dan keingin tahuan mereka tentang materi
yang diberikan juga tinggi dibuktikan mereka bertanya apa yang tidak di mengerti terhadap
penjelasan tersebut.
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 guru – guru dapat memahami dan mampu menjalankan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya PHBS pada Guru Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung
Tahun 2020. Guru Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020. mampu
menerapkan kebiasaan PHBS pada kegiatan sehari-hari. Kebiasaan baru (New Normal) 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. PHBS di sekolah
di Era Normal yang dimaksud adalah sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker,
jaga jarak, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, makan-makanan yang bergizi seimbang,
membuang sampah pada tempatnya, memberantas jentik nyamuk serta melakukan kerja bakti
bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang pentingnya PHBS pada Guru
Sdn I Desa Sukadamai Kota Kayuaguung Tahun 2020. untuk meningkatkan imun tubuh dan
menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa batas pertanyaan,
Hal ini menyebabkan guru - guru 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 PHBS
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan imun tubuh serta menjaga kesehatan
reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA
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MATERI PENYULUHAN
1.

Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang

dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya
sendiri di bidang kesehatan, dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di
masyarakat. Dalam PHBS juga dilakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap
dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (advocacy), bina suasana (social support) dan
pemberdayaan masyarakat (Kemenkes RI, 2016).
PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar bagi perorangan,
kelompok dan masyarakat dengan cara membuka jalur komunikasi, memberikan informasi
dan melakukan edukasi guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui
pendekatan advokasi, bina suasana dan melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat
sehingga dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara,
melindungi, dan meningkatkan kesehatannya (Maharani, 2014).

2.

Tujuan PHBS
Untuk meningkatkan pengetahuan,kesadaran,kemauan dan kemampuan masyarakat

agar hidup bersih dan sehat,serta menigkatkan peran serta aktif masyarakat termasuk swasta
dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

3.

Manfaat PHBS

1.

Setiap rumah tangga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit

2.

Rumah tangga sehat dapat meningkat produktivitas kerja anggota keluarga

3.

Dengan meningkatnya kesehatan anggota rumah tangga maka biaya yang tadinya

dialokasikan untuk kesehatan dapat dialihkan untuk biaya investasi seperti biaya pendidikan
Badan usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraananggota rumah tangga
4.

Salah satu indikator menilai keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dibidang

kesehatan
5.

Meningkatnya citra pemerintah daerah dalam bidang kesehatan

6.

Dapat menjadi percontohan rumah tangga sehat bagi daerah lain.

4.

Pesan – Pesan Pokok kaidah PHBS

1.

PESAN POKOK GAYA HIDUP

a.

Berolah raga secara teratur.

b.

Mengendalikan strees.

c.

Menghindari rokok,minuman keras dan obat/ bahan berbahaya.

d.

Menyadari bahaya AIDS,dan ikut berupaya menanggulangi.

e.

Istirahat yang cukup.

2.

PESAN POKOK KESEHATAN LINGKUNGAN

a.

Menggunakan jamban (WC) apabila buang air besar sedangkan bayi dan orang sakit

kotorannya juga di buang ke jamban.
b.

Menggunakan air bersih (tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna) dan untuk diminum

perlu di masak lebih dahulu.
c.

Membuang sampah pada tempatnya dan memberantas sarang nyamuk.

d.

Keadaan rumah tidak padat penghuni,menghindarkan rumah dari sarang tikus dan jentik

nyamuk.
e.

Mencuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar dengan sabun dan air

bersih.

3.

PESAN POKOK PANGAN DAN GIZI

a.

Makan makanan yang bervariasi dengan gizi yang seimbang, 3x sehari, 2x sehari untuk

makanan selingan.
b.

Menggunakan garam beryodium.

c.

Ibu hamil agar menambah makanan yang mengandung zat besi.

d.

Memanfaatkan pekarangan dengan tanaman pangan dan tanaman obat-obatan.

e.

Pemberian makanan untuk Balita sesuai dengan umur.

4.

PESAN POKOK KESEHATAN IBU DAN ANAK

a.

Ibu hamil memeriksakan kehamilan ke sarana / petugas kesehatan minimal 4 kali selama

kehamilan dan makan pil tambah darah setiap hari.

b.

Ibu bersalin melakukan persalinan ke saran/ petugas kesehatan.

c.

Ibu yang mempunyai bayi agar memberi ASI eksklusif pada bayinya.

d.

Ibu membawa bayi dan balitanya ke posyandu atau sarana kesehatan untuk ditimbang

dan memantau perkembangannya setiap bulan.

5.

PESAN POKOK PERAN SERTA DALAM UPAYA KESEHATAN

a.

Ibu hamil dan anak balita mengikuti immunisasi lengkap.

b.

Memanfaatkan sarana kesehatan apabila memerlukan pelayanan kesehatan.

c.

Menjadi peserta JPKM.

d.

Melakukan kesehatan mandiri misalnya menyediakan obat asli indonesia di keluarga.

6.

PESAN POKOK BIDANG OBAT DAN FARMASI

a.

Memiliki tanaman obat keluarga

b.

Tidak menggunakan NAPZA

c.

Menggunakan obat generic

d.

Jauhkan anak dari bahan-bahan berbahaya/beracun

e.

Minum oralit jika diare

(Kemenkes, 2016).

5.

PHBS di sekolah
PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik,

guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran,
sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta
berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Munculnya berbagai penyakit yang
sering menyerang anak usia sekolah ternyata berhubungan dengan PHBS. Oleh karena itu
penanaman PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak dan dapat dilakukan dengan
pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat
lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan PHBS dan berperan aktif
dalam mewujudkan sekolah sehat (Aldila, 2015).

Kebiasaan baru (New Normal) 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. PHBS di sekolah di Era Normal yang dimaksud adalah sering
mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, istirahat yang cukup, rajin
berolahraga, makan-makanan yang bergizi seimbang, membuang sampah pada tempatnya,
memberantas jentik nyamuk serta melakukan kerja bakti bersama untuk menciptakan
lingkungan yang sehat.

DOKUMENTASI KEGIATAN

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

