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ABSTRAK 

Perilaku cuci tangan dengan benar yaitu kebiasaan mencuci tangan 

menggunakan air mengalir dan sabun yang merupakan tindakan kesehatan paling 

murah dan efektif yang dapat diprogramkan untuk mengurangi risiko penularan 

berbagai penyakit yang ditularkan melalui air, makanan dan kurangnya perilaku 

hidup bersih dan sehat. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu meningkatkan 

perilaku cuci tangan yang benar di SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin. 
Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah 

mengunakan slide power point dan poster, pemutaran video mengenai tatacara 

mencuci tangan dengan benar, tanya jawab serta demonstrasi langsung dengan 

memperagakan/mempraktekkan cuci tangan yang benar serta menyediakan sarana 

berupa bak air. Berdasarkan pengabdian Masyarakat di SDI Darul Mu‟minin 
mengenai perilaku cuci tangan yang benar diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikasi 0,001 < α (0,05), yang artinya terdapat perbedaan pengetahuan yang 
bermakna antara sebelum dan sesudah penyuluhan, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa metode penyuluhan menggunakan media power point yang 

dilakukan di SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin Tahun 2017 mampu dan 
berhasil meningkatkan pengetahuan mengenai perilaku cuci tangan yang benar. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian ini, meningkatkan kesadaran 

siswa SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin mengenai pentingnya membiasakan 
atau berperilaku cuci tangan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, karena 

pengetahuan dan adanya sarana merupakan hal yang paling mendasar untuk 

terbentuknya sebuah tindakan berupa kebiasaan atau perilaku mencuci tangan 

dengan benar yang dapat berlangsung lama. 

Kata kunci : Pemberdayaan Siswa, Perilaku Cuci Tangan yang Benar 

 

 

ABSTRACT 

Proper hand washing behavior is the habit of washing hands using running water 

and soap which is the cheapest and most effective health action that can be 

programmed to reduce the risk of transmission of various diseases through 

waterborne, food and lack of clean and healthy living behavior. The aim of this 

public service is to improve the proper hand washing behavior at SDI Darul 

Mu'minin Banjarmasin City. The methods used in this public service were lecture 
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method using power point slides and posters, video screening about proper hand 

washing procedures, question and answer and direct demonstrations by 

demonstrating / practicing proper hand washing and providing facilities in the 

form of water tanks. Based on the public service at SDI Darul Mu'minin about the 

proper hand washing behavior above shows that the significance value is 0.001 <α 
(0.05), which means that there is a significant difference in knowledge between 

before and after counseling, thus it can be concluded that the counseling method 

useing power point media that was held at SDI Darul Mu'minin Banjarmasin in 

2017 were able and successfully increased knowledge about proper hand washing 

behavior. It is expected that with this public service activity, could raise 

awareness of the students of SDI Darul Mu'minin Banjarmasin City about the 

importance of getting used to or proper hand washing behavior in everyday life, 

because knowledge and the existence of facilities are the most fundamental things 

for the formation of an act of habit or behavior of washing your hands properly 

which can last a long time. 

Keywords : Student Empowerment, Proper Hand Washing Behavior 

 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan tindakan kesehatan paling 

murah dan efektif yang dapat diprogramkan untuk mengurangi risiko penularan 

berbagai penyakit yang ditularkan melalui air, makanan, dan kurangnya perilaku 

hidup bersih dan sehat, salah satu contohnya diare.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukminah, dkk (2016) menyatakan 

bahwa pengetahuan responden dengan kategori baik sebesar 81,9%, sedangkan 

pengetahuan responden dengan kategori cukup sebesar 18,1%. Hasil analisis 

bivariat menunjukan bahwa praktik cuci tangan pakai sabun pada siswa SD yang 

kurang baik lebih banyak dijumpai pada kelompok responden dengan 

pengetahuan cukup (61,5 %) sedangkan praktik cuci tangan pakai sabun pada 

siswa SD yang baik, lebih banyak dijumpai kelompok responden dengan 

pengetahuan baik (76,3%). Hasil uji statistik dengan uji Chi Square menunjukkan 

p-value sebesar 0,019 yang artinya ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan praktik cuci tangan. 

Perilaku cuci tangan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai 

dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi shallallahu „alaihi wasallam 
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bersabda, “Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan 

tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. 

Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana 

tangannya melayang” (Almath, 2015). selain itu juga diperkuat dengan sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh Laqith bin Shabrah, “Aku berkata: Wahai 

Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang wudhu? Nabi berkata, “Sempurnakan 

wudhu-mu, dan sela-selalah antara jari-jemarimu, dan bersungguh sungguhlah 

dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu dalam keadaan 

berpuasa.” (Diriwayatkan oleh lima imam, dishahihkan oleh Tirmidzi dalam 

Redaksi Muslim, 2008). Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau 

masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan 

penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri (HR. Ibnu 

Hibban dan Abu Dawud dalam Almath, 2015). 

Rerata nasional proporsi penduduk umur ≥10 tahun berperilaku cuci 

tangan dengan benar meningkat tahun 2007 (23,2%) menjadi 47,0 persen pada 

tahun 2013, sedangkan proporsi perilaku cuci tangan dengan benar di Kalimantan 

Selatan masih rendah sebesar 32,35% dari target nasional sebesar 47,01% dengan 

menduduki peringkat terendah nomor tiga dari lima provinsi terendah di Indonesia 

adalah Sumatera Barat (29,0%), Papua (29,5%), Kalimantan Selatan (32,3%), 

Sumatera Utara (32,9%) dan Aceh (33,6%) (Balitbangkes, 2013).  

Proporsi perilaku cuci tangan dengan benar di Kota Banjarmasin masih 

rendah sebesar 32,37% dari target nasional sebesar 47,01% dengan menduduki 

peringkat 7 dari 13 Kabupaten di Kalimantan Selatan (Tim Penyusun IPKM, 

2013). Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan mengenai “Upaya 

Pemberdayaan Siswa dalam Perilaku Cuci Tangan yang Benar di SDI Kota 

Banjarmasin Tahun 2017”. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian  kepada masyarakat ini adalah siswa 

kelas 4 dan 5 SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin yang merupakan sasaran 
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primer dalam menerapkan perilaku cuci tangan dengan benar setiap hari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

METODE 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian mengenai pemberdayaan siswa 

dalam perilaku cuci tangan yang benar di SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin 

yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Kegiatan Pretest 

2. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan siswa dengan 

koordinasi pihak sekolah. Objek sasaran yang diberikan penyuluhan adalah 

siswa kelas 4 dan 5. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pengenalan diri dan 

menjelaskan tujuan dari kegiatan penyuluhan, kemudian melakukan Pretest 

untuk mengukur pengetahuan mengenai perilaku cuci tangan yang benar. 

3. Pemberian informasi pengetahuan mengenai pengertian cuci tangan yang 

benar, manfaat cuci tangan yang benar, akibat tidak cuci tangan yang benar, 

waktu yang penting cuci tangan yang benar dan langkah-langkah cuci tangan 

yang benar sesuai anjuran kesehatan. 

4. Pemutaran video film mengenai perilaku mencuci tangan yang benar sesuai 

anjuran kesehatan. 

5. Tanya jawab kepada siswa, untuk melihat sejauh mana pemahaman mengenai 

materi perilaku cuci tangan yang benar yang sudah disampaikan. 

6. Demonstrasi, dipandu oleh tim pengabdian yang dilakukan siswa kelas 4 dan 

5 dengan memperagakan/mempraktekkan cuci tangan yang benar. 

7. Kegiatan Postest 

8. Pemberian souvenir berupa bak air plastik dan sabun pencuci tangan yang 

dilakukan secara simbolis kepada perwakilan guru sekaligus pemberian gift 

kepada siswa-siswi SDI Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin. 

9. Foto bersama dengan siswa kelas 4 dan 5 beserta pihak sekolah SDI Darul 

Mu‟minin Kota Banjarmasin. 
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10. Melakukan uji Statistik Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan antara pretest 

dan postest kegiatan penyuluhan mengenai perilaku cuci tangan yang benar. 

 

FOTO KEGIATAN 

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirincikan sebagai berikut : 

Jenis Kegiatan : Penyuluhan 

Lokasi  : SDI Darul Mu‟minin kota Banjarmasin 

Materi  : Perilaku cuci tangan yang benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengabdian Masyarakat di SDI Darul Mu‟minin mengenai 

perilaku cuci tangan yang benar diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,001 

< α (0,05), yang artinya terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara 

sebelum dan sesudah penyuluhan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

metode penyuluhan menggunakan media power point yang dilakukan di SDI 
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Darul Mu‟minin Kota Banjarmasin Tahun 2017 mampu dan berhasil 

meningkatkan pengetahuan mengenai perilaku cuci tangan yang benar. 
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ABSTRAK  

Anak usia Sekolah Dasar (6-12 tahun) mempunyai karakteristik banyak 

melakukan aktivitas jasmani. Oleh karena itu, pada masa ini anak membutuhkan 

energi tinggi untuk menunjang aktivitasnya. Energi dalam tubuh dapat timbul 

karena adanya pembakaran karbohidrat, protein dan lemak, karena itu agar energi 

tercukupi perlu pemasukan makanan memiliki nilai gizi yang tinggi. Pembiasaan 

sarapan pagi berguna untuk menunjang energi demi optimalnya aktivitas belajar 

anak di sekolah. Selain itu, anak harus dibiasakan untuk membawa bekal dari 

rumah. Hal ini berguna agar anak tidak membeli makanan yang kemungkinan 

tidak higienis. Makanan yang dibawa anak dari rumah juga harus mempunyai 

nilai gizi yang seimbang agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Berdasarkan 

hasil wawancara secara singkat antara peneliti dengan murid SDN Handil Bhakti 

1 yang didampingi oleh kepala sekolah terlihat ada penjual keliling yang tidak 

diketahui kebersihannya dan dari hasil wawancara dengan murid kelas V 

diketahui bahwa murid yang tidak sarapan pagi dirumah sebelum berangkat ke 

sekolah, baik murid laki-laki dan perempuan berjumlah 39% dari 42 murid. 

Berdasarkan status gizi yang terlihat ada 55% dari 42 murid yang dilihat tubuhnya 

kurus dan ada juga murid yang tubuhnya terlihat gendut berjumlah 10% dari 42 

murid. Beberapa anak memberikan alasan tidak sarapan pagi karena tidak sempat 

dan menu sarapan yang disediakan orang tua tidak mereka sukai. Dari hasil survei 

pendahuluan penulis 42 murid yang tidak sarapan dengan makanan bergizi 

seimbang diketahui prestasi belajar berdasarkan nilai ujian akhir semester I tahun 

ajaran 2013/2014 terdapat 66% dari 42 murid mendapatkan hasil dibawah rata-

rata kelas atau prestasinya kurang dan hanya 34% dari 42 murid mendapatkan 

hasil di atas nilai rata-rata kelas atau prestasinya baik. 

Kata Kunci : Anak Sekolah, Sarapan Pagi, Status Gizi, Prestasi Belajar. 

 

 

ABSTRACT  

Elementary school age children (6-12 years) has the characteristic of many 

physical activities. Therefore, at this time the child needs a high energy to support 

its activities. The energy in the body can arise due to the burning of 

carbohydrates, protein and fat, because it's so energy would be sure need to intake 

of food has a high nutritional value. Conditioning and breakfast is useful for 

mailto:achmadrizal.fkmuniska@gmail.com
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supporting energy for the sake of optimal learning activities in school. In addition, 

the child must be conditioned to carry a lunchbox from home. This is useful so 

that the children do not buy foods that are likely not hygienic. Food brought from 

home as children also need to have a balanced nutritional value so that the child's 

nutritional needs can be met. Based on the results of the interview are briefly 

between researchers with SDN Handil Bhakti 1 which was accompanied by the 

head of the school is seen there is an unknown vendor clean and from interviews 

with the class V note that pupils who do not have breakfast at home before leaving 

for school pupils, both boys and girls amounted to 39% of 42 pupils. Based on 

nutritional status are visible there is 55% of 42 pupils who views his body thin 

and there are also student body looks bloated amounts to 10% of 42 pupils. Some 

children give a reason not to have breakfast because it didn't get the breakfast 

menu is provided and parents they don't like. From the survey results introduction 

the author of 42 pupils who do not have breakfast with a balanced nutritious food 

known achievements of learning based on the value of the final exams of the 

semester I 2013/2014 school year there were 66% of 42 pupils get results under 

the average class or his achievements less and only 34% of 42 pupils get the 

results above the average rating class or good achievements. 

Keywords : School Children, Breakfast, Nutritional Status, Learning 

Achievement. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembiasaan pola makan yang sehat dapat  diawali sebelum seluruh 

anggota keluarga menjalankan aktivitas yaitu melalui sarapan pagi. Pembiasaan 

sarapan pagi berguna untuk menunjang energi demi optimalnya aktivitas belajar 

anak di sekolah. Selain itu, anak harus dibiasakan untuk membawa bekal dari 

rumah. Hal ini berguna agar anak tidak membeli makanan yang kemungkinan 

tidak higienis. Makanan yang dibawa anak dari rumah juga harus mempunyai 

nilai gizi yang seimbang agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi.  

Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2010, prevalensi kependekan, 

kekurusan, dan kegemukan tertinggi terjadi pada kelompok umur 6-12 tahun (usia 

sekolah dasar), yaitu sebesar 25,6 persen, 11,2 persen, dan 9,2 persen. Masalah ini 

sangat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan orangtua dan jenis pekerjaan 

kepala rumah tangga, serta keadaan ekonomi rumah tangga. Semakin baik tingkat 

pendidikan dan jenis pekerjaan kepala rumah tangga serta keadaan ekonomi 

rumah tangga, semakin rendah prevalensi kependekan. Sementara semakin tinggi 
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tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan semakin baik keadaan ekonomi 

rumah tangga, prevalensi kegemukan cenderung meningkat. Pengetahuan dan 

kesadaran orang tua baik dengan latar tingkat pendidikan rendah maupun tinggi 

mengenai asupan gizi yang sesuai untuk anak masihlah minim. Terbukti dengan 

tingginya kasus kegemukan dan kurang gizi pada anak-anak di Indonesia (Depkes 

2010 http://www. riskesdas.litbang. depkes.go.id/2010/ diakses 12 September 

2017). 

Dalam pengertian kesehatan, gizi adalah zat makanan atau minuman yang 

diperlukan untuk pertumbuhan. Dapat pula dikatakan bahwa, gizi adalah segala 

asupan yang diperlukan agar tubuh menjadi sehat untuk kecerdasan otak dan 

kemampuan fisik. Gizi diperoleh dari asupan makanan yang mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. 

Gizi buruk yang terjadi pada usia muda membawa dampak negative pada 

anak antara lain: anak mudah menderita kelelahan mental, sukar berkonsentrasi, 

rendah diri dan prestasi belajar menjadi turun. Prestasi atau keberhasilan belajar 

dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator yaitu 2 berupa nilai, indeks 

prestasi studi, angka kelulusan, predikat kelulusan, dan semacamnya. Anak usia 

sekolah adalah investasi dan generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa 

depan ditentukan kualitas anak-anak saat ini. (Judarwanto, 2006). 

Dari hasil penelitian di Amerika Serikat dan Indonesia ternyata dampak 

sarapan pagi sebelum berangkat sekolah amat besar. Rata-rata anak yang sarapan 

pagi mencetak prestasi yang lebih tinggi dari pada anak-anak yang tidak sarapan 

pagi. Menurut Sukmaniah (2008), banyak yang tidak menyadari manfaat sarapan 

dan menganggap makan pagi tidak penting. Banyak juga orang yang mengira, 

hanya dengan makan siang dan makan malam sudah cukup. Padahal, dengan tidak 

sarapan akan membuat sangat lapar di siang hari sehingga cenderung makan 

berlebihan. Kalau perut kosong lebih dari 10 jam tiba-tiba dapat makanan banyak, 

perut akan teregang tiba-tiba sehingga bisa mengakibatkan mual, sakit perut, dan 

keluhan lainnya (Sri, 2008). 
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Sarapan bermanfaat terhadap fungsi kognitif, daya ingat, nilai akademis, 

tingkat kehadiran di sekolah, fungsi psiko-sosial, dan kondisi perasaan. Maka dari 

itu, sarapan sangat penting karena tubuh anak memerlukan sumber energi, 

terutama di pagi hari untuk melakukan aktivitas.  

Al-Qur‟an diturunkan sebagai pedoman bagi manusia yang didalamnya 

terkandung segala bentuk tata kehidupan, mulai dari ajaran tauhid hingga 

persoalan makanan yang termuat dalam surat Al-Maa idah yang artinya : 

“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah 

rizqikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepadaNya “( Al-Maa idah:88 )”. 

 Anak usia 7-9 tahun pertumbuhan berjalan terus dengan baik walaupun 

tidak secepat pada waktu bayi. Jadwal makan harus   disesuaikan dengan waktu 

anak yang sedang berada disekolah. Sebaiknya anak dibekali roti atau makanan 

lain untuk dimakan waktu istirahat. Anak masa sekolah membutuhkan porsi 

makan besar, oleh sebab itu kebutuhannya lebih banyak, mengingat bertambahnya 

berat badan dan aktivitas. 

Makanan yang dapat disajikan sehari-hari terdiri dari : 

- Sayuran : dihidangkan 3-5x per hari. Sekali dihidangkan bisa 

dikombinasikan dengan sayuran mentah. 

- Buah-buahan. 

- Roti, sereal, atau pasta 6-11x sehari  

- Mengandung protein : dihidangkan 2-3x sehari dengan komposisi 2x28,345gr 

daging masak atau ikan, telur dan kacang-kacangan. 

Penyajian menu dapat dilakukan minimal 3x sehari yakni menu pagi, 

siang, dan sore. (Waryono, 2010:104). 

- Makan pagi : bubur beras atau roti yang dioleskan mentega atau margarine, 

telur, daging atau ikan dan satu gelas susu. 

- Makan siang : nasi, daging, ayam, telur, tahu, tempe, sayur seperti tomat, 

wortel, bayam. Buah seperti pisang, jeruk, papaya, apel dan satu gelas susu. 
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- Makan malam : daging, ayam, ikan, tahu, tempe. Buah atau pudding dan 

segelas susu. 

Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan 

antara jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (requirement) 

oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis: (pertumbuhan fisik, perkembangan, 

aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya).Status gizi adalah ekspresi dari 

keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari 

nutrisi dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa, dkk, 2001).  

Pada umumnya zat gizi dibagi dalam lima kelompok utama, yaitu  

karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Sedangkan sejumlah pakar juga 

berpendapat air juga merupakan bahagian dalam zat gizi. Hal ini didasarkan 

kepada fungsi air dalam metabolism makanan yang cukup penting walaupun air 

dapat disediakan di luar bahan pangan. Apabila terjadi kekurangan atas 

kelengkapan salah satu zat gizi tertentu pada satu jenis makanan, akan dilengkapi 

oleh zat gizi serupa dari makanan yang lain. Jadi makan makanan yang beraneka 

ragam akan menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun 

dan zat pengatur. Tubuh manusia memerlukan sejumlah pangan dan gizi secara 

tetap, sesuai dengan standar kecukupan gizi, namun kebutuhan tersebut tidak 

selalu dapat terpenuhi. Penduduk yang miskin tidak mendapatkan pangan dan gizi 

dalam jumlah yang cukup. Mereka menderita lapar pangan dan gizi, mereka 

menderita gizi kurang. Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang 

dikonsumsinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Bila kekurangan itu ringan, 

tidak akan dijumpai penyakit defisiensi yang nyata, tetapi akan timbul 

konsekuensi fungsional yang lebih ringan dan kadang-kadang tidak disadari kalau 

hal tersebut karena faktor gizi. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini  seluruh murid kelas V dan VI 

SDN Handil Bhakti  Kabupaten Barito Kuala yang berjumlah 42 orang. Adapun 

alasan karena penulis menganggap bahwa murid pada kelas tersebut cukup 
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mengerti diwawancarai untuk memperoleh informasi dan mampu mengikuti tes 

pengukuran status gizi. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini penyuluhan dilakukan 

dengan cara pemberian informasi tentang pentingnya sarapan pagi yang berguna 

untuk meningkatkan prestasi siswa dan beberapa pemeriksaan fisik siswa  dengan 

alat Timbangan injak untuk mengukur berat badan, Microtoice untuk mengukur 

tinggi badan serta lembar wawancara yang berisi pertanyaan guna mengetahui 

pola makan anak SDN Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala.  

 

PEMBAHASAN 

1.  Sarapan Pagi Siswa  

Berdasarkan hasil dari pengukuran IMT siswa didapati 30 murid kelas V 

dan VI SDN Handil Bhakti Kabupaten Barito Kuala yang pola makan pagi bergizi 

seimbang 26 murid (61,9%) atau responden yang pola makan pagi tidak bergizi 

seimbang sebanyak 16 murid (38,1%). Sesuai dengan data yang didapat, 

mengenai pola makan pagi murid sekolah dasar cukup banyak yang pola makan 

pagi tidak bergizi seimbang dibandingkan pola makan pagi bergizi seimbang 

disebabkan terbatasnya waktu orang tua untuk menyiapkan makan pagi, adapula 

sebagian murid yang malas makan, takut terlambat ke sekolah dan lain 

sebagainya. Status gizi anak sekolah dasar diukur dengan tes antropometri.  

2.  Status Gizi Siswa 

Status gizi siswa  dengan nilai status gizi nya tidak ideal sebanyak 24 

murid (57,1%) dan responden yang nilai status gizi nya ideal 18 murid (42,9%). 

Sesuai dengan data yang didapat, mengenai status gizi anak sekolah dasar cukup 

banyak yang nilainya tidak ideal dibandingkan ideal. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi status gizi anak sekolah dasar seperti pola makan pagi yang tidak 

bergizi seimbang untuk memenuhi asupan gizi dalam tubuhnya.  
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3.  Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar pada penelitian ini didapat melalui hasil tes formatif 

masing-masing murid. berdasarkan hasil dilapangan didapatkan siswa dengan 

nilai prestasi belajar kurang baik sebanyak 28 orang (66,7%) dan siswa yang 

prestasinya baik sebanyak 14 murid (33,3%) . Sesuai data yang didapat, mengenai 

prestasi belajar anak sekolah dasar cukup banyak yang niainya kurang baik 

dibandingkan yang nilainya baik. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan pola 

makan pagi bergizi seimbang atau tidaknya siswa dan status gizi ideal atau tidak 

ideal. 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan Manfaat Pengabdian yang dilaksanakan dapat diharapkan 

agar Anak didik sebaiknya dapat mengkonsumsi makan pagi dengan pola makan 

pagi yang bergizi seimbang agar mencapai asupan gizi yang baik. Seperti 

mengkonsumsi nasi, sayur, ikan, telur dan minum susu saat makan pagi, guru dan 
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pihak sekolah lain juga mengkonsumsi makan pagi yang bergizi seimbang dan 

mengajak anak didiknya untuk memperhatikan status gizi tubuh mereka, orang tua 

diharapkan lebih memperhatikan dan memberikan makan pagi yang bergizi 

seimbang serta status gizi tubuh ideal demi tercapainya prestasi belajar yang 

maksimal. 
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ABSTRAK 

Anak usia sekolah khususnya anak sekolah dasar adalah satu kelompok yang 

rentan terhadap penyakit gigi dan mulut karena umumnya anak-anak tersebut 

masih mempunyai perilaku atau kebiasaan diri yang kurang menunjang terhadap 

kesehatan gigi. Pengabdian ini bertujuan mempelajari dan menjelaskan bagaimana 

upaya peningkatan pengetahuan masyarakat menjaga kesehatan gigi dan mulut di 

Handil Bakti Barito Kuala. Jumlah sasaran pada pengabdian ini sebanyak 100 ibu 

diambil secara random. Metode kegiatan dilakukan dengan cara presentasi, tanya 

jawab (diskusi), dan demonstrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara (pre dan 

post) menggunakan kuesioner. Hasil yang didapatkan bahwa tindakan 

pemeliharaan keberisihan gigi dan mulut, pola konsumsi makanan, (murid SD) 

belum tahu bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Peran seta orang 

tua sangat diperlukan dalam membimbing, memberikan pengertian, 

mengingatkan, dan menyediakan fasilitas kepada anak, supaya anak dapat 

memeliharan kebersihan gigi dan mulutnya. Selain itu orang tua juga mempunyai 

peran yang cukup besar dalam mencegah terjadinya penyakit gigi pada anak. 

Kata Kunci : Perilaku Menyikat Gigi, Kebersihan Gigi & Mulut 

 

ABSTRACT 

School-aged children, especially elementary school children, are one group that is 

susceptible to dental and oral diseases because most of the children still have self-

supporting behaviors or habits that are less supportive to dental health. This public 

service aims to study and explain about the efforts to improve people's knowledge 

in maintaining oral health in Handil Bakti Barito Kuala. The number of targets in 

this public service as many as 100 mothers is taken at random. The method of the 

activity is done by presentation, question and answer (discussion), and 

demonstration. The results obtained that the maintenance action of teeth and 

mouth, the pattern of food consumption, (elementary school students) do not 

know how to brush teeth properly. The role of parents is needed the most in 

guiding, giving understanding, reminding, and providing facilities to children, so 

that children can maintain the cleanliness of teeth and mouth. In addition, parents 

also have a large enough role in preventing the occurrence of dental disease in 

children. 

Keywords : Brushing Teeth Behavior, Dental and Mouth Health 
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PENDAHULUAN 

Anak merupakan bagian dari keluarga, sering dikatakan sebagai potret atau 

gambaran dari orang tuanya saat masih kecil. Namun tidaklah demikian karena 

anak merupakan individu tersendiri yang tumbuh dan berkembang secara unik dan 

dapat diulang setelah usia bertambah. Usia anak adalah periode yang sangat 

menentukan kualitas seseorang manusia dewasa nantinya (Herlena, 2013).  

Perilaku mulai dibentuk dari pengetahuan atau ranah (domain) kognitif. 

Subjek atau individu mengetahui adanya rangsangan yang berupa materi atau 

objek di luar dirinya, kemudian terbentuk pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini 

akan menimbulkan tanggapan batin dalam bentuk sikap objek terhadap yang 

diketahuinya tadi. Setelah rangsangan tadi diketahui dan disadari sepenuhnya, 

akan timbul tanggapan lebih jauh lagi yaitu berupa tindakan terhadap rangsangan 

(Budiharto, 2009). 

Penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat 

salah satunya adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan 

mulut. Hal tersebut dilandasi oleh kurangnya pengetahuan akan pentingnya 

pemeliharaan gigi dan mulut. Pada anak masih sangat tergantung pada orang 

dewasa dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan gigi, hal ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan anak mengenai kesehatan gigi dibanding orang dewasa 

(Notoatmodjo, 2004). 

Menurut data (Riskesdas, 2007), prevalensi Nasional masalah gigi dan 

mulut adalah 23,5%. Sebanyak 19 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi 

dan mulut di atas prevalensi nasional yaitu Nanggroe Aceh Darusalam, Jambi, 

Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi 

Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat (Pratiwi, 2013). 

Upaya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut serta pembinaan kesehatan 

gigi terutama pada kelompok anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus, 

sebab pada usia ini anak sedang menjalani proses tumbuh kembang. Keadaan gigi 
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sebelumnya akan berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan gigi pada usia 

dewasa nanti. Maka dari itu, diperlukan adanya tindakan edukasi dan penanganan 

sejak dini (Fitriyani, 2009). 

Edukasi sejak dini biasanya dimulai anak untuk menjaga kesehatan gigi 

dengan menerapkan cara menyikat gigi yang benar, sebab sikat gigi adalah cara 

yang termudah untuk mencegah kerusakan gigi. Namun berdasarkan penelitian 

kesehatan dasar tahun 2007, diketahui bahwa di Indonesia sebanyak 91,1 % 

masyarakat menyikat gigi setiap hari tapi hanya 7,3% dari keseluruhan yang 

mengikuti petunjuk untuk menyikat gigi pada pagi hari dan malam hari sebelum 

tidur (Fitriyani, 2009). 

Berbagai sarana informasi telah diberikan mengenai kesehatan gigi dan 

cara perawatannya melalui berbagai media, baik di sekolah seperti penyuluhan, di 

rumah, media cetak maupun media elektronik. Namun, penerapan perawatan gigi 

pada anak dalam kehidupan sehari-hari dinilai masih kurang. Faktanya yang 

terjadi 72,1% penduduk Indonesia memiliki masalah gigi berlubang dan 46,5% 

diantaranya tidak merawat gigi berlubang (Dewanti, 2012), di Banjarmasin pada 

tahun 2015 penyakit gingivitis dan periodontal terdapat 18.092 kasus (Dinkes 

Kota Banjarmasin, 2013).  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk : 

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menjaga 

kesehatan gigi dan mulut 

2. Mengarahkan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut 

terutama pada anak-anak 

3. Membentuk perilaku PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di masyarakat, 

sehingga menjadi sehat, produktif dan sejahtera  

Adapun manfaat dari kegiatan ini dapat digolongkan sebagai berikut :  

1. Bagi Masyarakat 

Meningkatnya pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan 

mulut 

2. Bagi Pelaksana Kegiatan 
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Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu 

khususnya bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi kepentingan bersama 

sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

3. Bagi Pemerintah 

Membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun Puskesmas 

dalam memberikan penyuluhan dan kesadaran masyarakat terhadap PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat (ibu-ibu dan 

siswa SDN SN Alalak 1) di Komplek Alamanda Jl. Trans Kalimantan Handil 

Bakti Kabupaten Barito Kuala. 

 

METODE 

Metode kegiatan dilakukan dengan cara presentasi, tanya jawab (diskusi), 

dan demonstrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara (pre dan post) 

menggunakan kuesioner. 

 

HASIL KEGIATAN 

Adapun kegiatan ini dilakukan dengan cara pemutaran video dengan 

durasi 8-10 menit, penyuluhan (presentasi), dan demonstrasi kepada masyarakat 

(ibu-ibu), dan murid-murid di sekolah sekitar Jln. Trans Kalimantan Handil Bakti 

KM.800 Barito Kuala. Yang mana dilakukan koordinasi kepada tokoh masyarakat 

dan kelompok ibu-ibu yasinan, dan pihak guru di sekolah. 

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan pemberian informasi melalui 

media berupa slide power poin (materi), pemutaran video, dan timbal balik berupa 

sesi tanya jawab  (diskusi) dari ibu-ibu dan murid-murid, kemudian dilanjutkan 

dengan demonstrasi (cara menyikat gigi yang benar). Kegiatan ini dilakukan di 

ruang kelas SDN-SN Handil Bakti 1 Kecamatan Alalak Barito Kuala, dan 

berlangsung selama +/- 3 hari berturut-turut dengan waktu tiap hari 3 jam. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil yang didapatkan bahwa tindakan pemeliharaan keberisihan gigi dan 

mulut, pola konsumsi makanan, (murid SD) belum tahu bagaimana cara menyikat 

gigi yang baik dan benar. Peran seta orang tua sangat diperlukan dalam 

membimbing, memberikan pengertian, mengingatkan, dan menyediakan fasilitas 

kepada anak, supaya anak dapat memeliharan kebersihan gigi dan mulutnya. 

Selain itu orang tua juga mempunyai peran yang cukup besar dalam mencegah 

terjadinya penyakit gigi pada anak. 
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ABSTRAK 

Rokok mengandung kurang lebih 4000 lebih elemen-elemen dan 

setidaknya 200 diantaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok 

adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Selain itu, dalam sebatang rokok juga 

mengandung bahan-bahan kimia lain yang tak kalah beracunnya. Tujuan dari 

program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk mengetahui apa saja 

faktor yang menyebabkan anak usia dini sudah bisa merokok dan memberikan 

pengetahuan bagi para siswa sekolah dasar tentang bahaya merokok bagi 

kesehatan dan kecerdasan serta untuk menciptkan generasi muda penerus bangsa 

yang sehat dan bebas dari rokok. Sasaran utama dari program ini adalah para 

siswa atau pelajar kelas VI SDN Kebun Bunga 6 Kota Banjarmasin. Metode yang 

digunakan adalah melalui pelaksanaan sosialisasi kepada siswa atau pelajar SDN 

Kebun Bunga 6 Kota Banjarmasin kelas VI mengenai ruang lingkup rokok, 

dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara menghindarkan diri dari rokok. 

Kegiatan ini memberikan hasil yang positif bagi berbagai pihak yang terlibat, baik 

untuk pelaksana, para siswa peserta sosialisasi serta pihak sekolah terkait adanya 

peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan bahaya merokok bagi 

kesehatan. 

Kata kunci : Rokok, Siswa SD 

 

 

ABSTRACT 

Cigarettes contain approximately 4000 more elements and at least 200 of 

them are harmful to health. The main toxins in cigarettes are tar, nicotine, and 

carbon monoxide. In addition, in a cigarette also contains other chemicals that are 

not less toxic. The purpose of this Community Service program is to know what 

factors cause early childhood to be able to smoke and provide knowledge for 

elementary school students about the dangers of smoking for health and 

intelligence and to create a healthy young generation and free from tobacco. The 

main target of this program is the students at grade VI of Kebun Bunga 6 Primary 

School in Banjarmasin City. The method used is through the implementation of 

socialization to the students grade VI of Kebun Bunga 6 Primary School in 

Banjarmasin City about the scope of cigarettes, the impact caused and how to 

avoid themselves from cigarettes. This activity provides positive results for the 
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various parties involved, both for implementers, the participants of the 

socialization and the school related to the increased knowledge, understanding and 

awareness of the dangers of smoking for health. 

Keywords : Cigarettes, Primary School Students 

 

 

PENDAHULUAN 

Meski semua orang tahu akan bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, 

perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang 

masih dapat di tolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan rumah, kantor, angkutan umum, maupun di jalan-jalan. 

Hampir setiap saat kita menjumpai orang yang sedang merokok. Hal yang 

memprihatinkan adalah usia mulai merokok yang setiap tahunnya semakin muda. 

Bila dulu orang hanya berani merokok ketika mulai memasuki tingkat SMP, maka 

sekarang sudah semakin sering dijumpai anak-anak SD kelas 5 dan 6 yang sudah 

mulai banyak merokok baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 

Suatu hal yang beberapa tahun lalu dianggap sebagai hal yang tidak patut 

yang menyalahi norma sosial saat ini telah menjadi hal yang lumrah terjadi di 

masyarakat, seperti fenomena adanya beberapa anak kecil yang sudah berani 

merokok bahkan dihadapan publik tanpa ada rasa malu maupun khawatir. 

Berdasarkan observasi di lapangan penulis mendapati secara langsung ada 

beberapa anak usia pelajar tingkat SD sudah berani merokok secara terang-

terangan bersama teman-temannya di sekitar lingkungan dekat SDN Kebun Bunga 

6 Banjarmasin. Walaupun tidak dipastikan dari mana asal sekolahnya, sungguh 

kejadian tersebut telah menjadi suatu hal yang sangat meresahkan. Berdasarkan 

pemaparan tersebut di atas, penulis merasa perlu melaksanakan Pengabdian 

Kepada Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi bahaya merokok di lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri Kebun Bunga 6 Kota Banjarmasin. 
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KHALAYAK SASARAN 

Sasaran utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah para siswa atau 

pelajar kelas VI SDN Kebun Bunga 6 Kota Banjarmasin, dimana rentang umur 

mereka termasuk dalam remaja awal yang mudah sekali terpengaruh hal-hal 

negatif oleh lingkungan sekitar, dimasa usia ini mereka mempunyai banyak teman 

yang berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah yang dapat 

mempengaruhi setiap aktifitas meraka. 

 

METODE 

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang bahaya merokok 

bagi kesehatan dan kecerdasan dilakukan dengan cara pemberian informasi 

(edukasi) berupa sosialisasi/penyuluhan kesehatan yang terkait dengan ruang 

lingkup rokok dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Setelah pemanyampaian 

materi tentang bahaya merokok dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. 

1. Tahap persiapan 

Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini diawali dengan 

survey tempat dengan metode observasi, setelah mendapatkan informasi dan 

keadaan tempat kemudian akan diidentifikasi akar permasalahannya dengan 

penjabaran secara teoritis untuk memperoleh solusinya. Langkah selanjutnya 

adalah membuat kontrak waktu dan tempat penyuluhan dengan pihak sekolah. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan siswa 

dengan koordinasi pihak sekolah. Kegiatan pertama dalam sosialisasi adalah 

memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dengan 

menjauhi rokok dan diberikan pengetahuan dampak-dampak yang akan terjadi 

apabila mengkonsumsi rokok dengan menggunakan media yang mudah 

dipahami bagi pelajar sekolah dasar seperti gambar-gambar dan video. 

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ini dilaksanakan selama 1 hari. Selain itu juga 

akan dibagikan kepada masing-masing peserta sosialisasi berupa sticker yang 

bertemakan kampanye anti rokok. 
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PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari bertempat di ruang kelas yang 

telah disiapkan pihak SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin, dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 7 September 2017 mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WITA. 

Peserta kegiatan adalah siswa kelas VI yang berjumlah 24 orang. Rangkaian 

kegiatan dimulai dengan pengisian lembar pre-test tentang pengetahuan peserta 

terhadap bahaya rokok, kemudian dilanjutkan dengan acara utama yaitu 

penyampaian materi penyuluhan serta sesi tanya jawab. Diakhir kegiatan sebelum 

penutupan kembali peserta diminta untuk mengisi lembar post-test yang bertujuan 

untuk mengukur apakah terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

peserta tentang bahaya rokok setelah diadakannya kegiatan sosialisasi ini. 

Pelaksanaan PKM ini telah memberikan manfaat terutama bagi para siswa 

selaku peserta sosialisasi yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan ini yaitu 

diantaranya: 

1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang bahaya merokok baik 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang berada disekitar, hal ini dapat 

diketahui dari hasil analisis pre-test dan post-test para peserta sosialisasi. 

2. Mengantisipasi agar para siswa yang belum pernah merokok untuk tidak 

mencoba-coba menghisap rokok. Sedangkan yang sudah pernah merokok 

memiliki kemampuan untuk menahan diri dari mencoba menghisap rokok 

kembali. 

3. Berdasarkan wawancara terhadap peserta sosialisasi diketahui bahwa terdapat 4 

orang siswa laki-laki yang pernah mencoba untuk merokok. Adapun alasannya 

adalah karena rasa penasaran terhadap rokok serta adanya contoh dari anggota 

keluarga di rumah yang mempunyai kebiasaan merokok. 
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FOTO KEGIATAN 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa 

sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya merokok terhadap siswa kelas VI di 

SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa peserta sosialisasi tentang 

bahaya merokok sehingga diharapkan dapat mencegah mereka untuk mencoba 

merokok. Kemudian juga diketahui bahwa terdapat beberapa orang siswa yang 

mengaku pernah mencoba merokok karena rasa penasaran, dan adanya contoh 

dari anggota keluarga di rumah yang memiliki kebiasaan merokok. 
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ABSTRAK 

Kecenderungan peningkatan jumlah perokok remaja dan semakin 

mudanya usia mulai merokok tersebut menjadi keprihatinan tersendiri karena 

membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni dampak negatif dari 

rokok itu sendiri terhadap kesehatan. Dampak negatif konsumsi rokok bagi 

kesehatan telah diketahui sejak dulu. Ada ribuan artikel yang menunjukan adanya 

hubungan kausal antara pengguna rokok dengan terjadinya berbagai macam 

penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit 

gangguan reproduksi dan kehamilan. Hal ini tidak mengherankan karena asap 

tembakau mengandung lebih dari 4000 bahan kimia toksik dan 43 bahan 

penyebab kanker (karsiogenik). Tujuan  yang diharapkan mampu memberikan 

peningkatan pengetahuan anak panti asuhan tentang dampak  negatif konsumsi 

rokok bagi kesehatan di panti asuhan putra muhammadiyah kota Banjarmasin. 

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemberian 

informasi (edukasi) berupa penyuluhan tentang dampak negative mengkonsumsi 

rokok kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan 

pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2017. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian ini, perilaku anak panti menjadi 

semakin baik. 

Kata kunci : Rokok, Pengetahuan, dan Edukasi 

 

 

ABSTRACT 

The tendency to increase the number of teenage smokers and the younger 

the age to start smoking is a matter of concern because it brings a real long-term 

consequence of the negative impact of cigarette itself on health. The negative 

impact of cigarette consumption on health has been known long ago. There are 

thousands of articles that show a causal relationship between users of cigarettes 

with the occurrence of various diseases of cancer, heart disease, respiratory 

system diseases, reproductive disorders and pregnancy diseases. This is not 

surprising because tobacco smoke contains more than 4000 toxic chemicals and 

43 cancer-causing agents (carcinogenic). Objectives are expected to provide 

increased knowledge of orphanage children about the negative impact of cigarette 
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consumption for health at the orphanage son Banjarmasin muhammadiyah city. 

Methods performed in this devotional activity is the provision of information 

(education) in the form of counseling about the negative impact of cigarette 

consumption followed by discussion and question and answer. This devotional 

activity was held from August to October 2017. It is expected that with this 

devotional activity, the behavior of the orphanage will be better. 

Keywords : Cigarette, Knowledge, and Education 

 

 

PENDAHULUAN 

Rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan 

lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan 

asap rokok. Untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok Menteri 

kesehatan dan Menteri Dalam Negeri membuat peraturan bersama  Nomor 

188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok (Depkes, 2011). Dalam rangka melindungi individu, 

masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan membuat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Kesehatan Di Kalimantan Selatan Pasal 29,30, dan 31 (Pemprov 

KalSel, 2012). 

Data Global Youth Tobbaco Survey 2014 (GYTS 2014) menyebutkan 20,3 

% anak sekolah merokok (Laki-laki 36%, perempuan 4.3%),  57,3% anak sekolah 

usia 13-15 tahun terpapar asap rokok dalam rumah dan 60% terpapar di tempat 

umum atau enam dari setiap 10 anak sekolah usia 13-15 tahun terpapar asap rokok 

di dalam rumah dan di tempat-tempat umum. Data GYTS 2011 juga menunjukkan 

prevalensi perokok di Indonesia sebesar 34,8%, dan sebanyak 67% laki-laki di 

Indonesia adalah perokok (angka terbesar didunia) (GYTS, 2014). 

Kecenderungan peningkatan jumlah perokok remaja dan semakin 

mudanya usia mulai merokok tersebut menjadi keprihatinan tersendiri karena 

membawa konsekuensi jangka panjang yang nyata yakni dampak negatif dari 

rokok itu sendiri terhadap kesehatan. Dampak negatif konsumsi rokok bagi 
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kesehatan telah diketahui sejak dulu. Ada ribuan artikel yag menunjukan adanya 

hubungan kausal antara pengguna rokok dengan terjadinya berbagai macam 

penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit 

gangguan reproduksi dan kehamilan. Hal ini tidak mengherankan karena asap 

tembakau mengandung lebih dari 4000 bahan kimia toksik dan 43 bahan 

penyebab kanker (karsiogenik) (DepKes, 2011). 

Beberapa penelitian mengatakan efek negatif yang ditimbulkan oleh rokok 

tidak hanya berupa efek jangka panjang berupa penyakit kronis, tapi juga efek 

jangka pendek yang dapat berupa peningkatan stress, bronkospasme, batuk, 

peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah (hipertensi), penyakit 

periodontal (rongga mulut), hingga ulkus peptikum (Doe dan DeSanto, 2009). 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah anak dipanti asuhan putra 

muhammadiyah kota Banjarmasin. anak sebagai sasaran kegiatan karena dalam 

usia ini merupakan usia yang rentan untuk mencoba rokok dan terjadinya 

penyebaran penyakit 

 

METODE 

Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan cara pemberian informasi 

(edukasi) berupa penyuluhan tentang dampak negatif konsumsi rokok bagi 

kesehatan pada anak panti asuhan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya 

jawab. 

 

PEMBAHASAN 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning. Persiapan media berupa flipchart dan materi penyuluhan yang 

memberikan informasi tentang dampak negatif konsumsi rokok bagi 
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kesehatan. Langkah pertama adalah membuat kontrak waktu dan tempat 

penyuluhan dengan pihak sekolah. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan anak panti 

dengan koordinasi pihak panti asuhan putera. Kegiatan penyuluhan diawali 

dengan pemberian informasi dan kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab 

atau diskusi dengan siswa.  
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ABSTRAK 

Sesuai data yang didapat dari Kejaksaan Negeri Balangan selama Januari - Mei 

2017 didapatkan 87 perkara yang diterima dan disidangkan ke pengadilan. Perkara 

yang sudah disidangkan atau eksekusi berjumlah 70 perkara, sisanya masih dalam 

proses penuntutan. Sementara itu terkait masalah Narkoba dan Obat-obatan jenis 

daftar G, pihak BNN Balangan telah gencar melakukan sosialisasi untuk 

mengajak remaja hingga dewasa agar menjauhi Narkoba serta Obat-obatan jenis 

daftar G. Maka kami berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan 

penyuluhan tentang bahaya NAPZA, dengan memberikan pengetahuan kepada 

siswa MTs Nurul Falah. Sasarannya yaitu masyarakat Desa Juai dan sekitarnya 

yang mana anaknya bersekolah di MTs Nurul Falah. Kegiatan pengabdian ini 

akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sampai Januari 2018. Diharapkan 

dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya NAPZA. 

Kata Kunci : Bahaya Napza, Pengetahuan 

 

 

ABSTRACT 

Based on the data which were found the balangan domestic prosecution in the 

January - May the directorate general of these chareges in the future 2017 (87%) 

of cases to be received and for session process enters with you into judgment. 

Matter which has been for session process or execution there were a total of 70 

(%) of cases , the rest are still in the process of the prosecutio. Meanwhile related 

to the drug problems and drugs a kind of a list of G, parties Balangan has been 

BNN starts to intensify the socialization to us in order that a teenager to adult 

period in order to keep away from the workship in the form of drugs as well as 

obat-obatan a kind of a list of g .So we are trying severe inroad into that problem 

by conducting counseling about the danger of Napza , with to provide knowledge 

to private students MTs. Nurul Falah. The targets are still the that is the 

community then sell village and its surrounding was which children went to 

school in nurul falah islamic junior high school mts .Activities are to be 

implemented this devotion will be carried out on the month of August 2017 until 

January 2018. Expected to be able to improve understanding students about the 

danger of Napza . 

Keywords : Danger of Napza, Knowledge 
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PENDAHULUAN 

NAPZA adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainnya (Kemenkes RI, 2011) merupakan salah satu permasalahan yang sangat 

besar pada generasi muda, karena itu siswa harus mengerti bahaya apa saja yang 

dapat terjadi kalau mengkonsumsi NAPZA tersebut, dan diharapkan mampu 

meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan NAPZA. 

Di Indonesia pada periode 2016, BNN telah mengungkap 807 kasus 

narkotika dan mengamankan 1.238 tersangka, yang terdiri dari 1.217 WNI dan 21 

WNA. Sedangkan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil 

kejahatan narkotika, BNN telah mengungkap 21 kasus dari 30 tersangka dan 

melakukan penyitaan aset yang nilainya mencapai Rp 261.863.413.345,-. (BNN, 

2016). 

Dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengungkapan 

kasus narkotika sebanyak 638 kasus dan TPPU sebanyak 15 kasus, maka terjadi 

peningkatan sebanyak 56% dalam pengungkapan kasus narkotika dan 58% dalam 

kasus TPPU. (BNN, 2016). 

Sesuai data yang didapat dari Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Balangan 

selama Januari - Mei 2017, dari 87 perkara yang diterima dan disidangkan ke 

pengadilan, separohnya adalah kasus narkoba dan obat-obatan jenis daftar G, dan 

perkara yang sudah putusan atau eksekusi berjumlah 70 perkara, sisanya masih 

dalam proses penuntutan. Sementara itu terkait masalah Narkoba dan Obat-obatan 

jenis daftar G, pihak BNN Balangan telah gencar melakukan sosialisasi untuk 

mengajak remaja hingga dewasa agar menjauhi Narkoba serta Obat-obatan jenis 

daftar G. Menurut Kepala BNN Kabupaten Balangan, AKBP Abdul Muthalib, 

sosialisasi tidak memandang situasi atau tempat, dimana bisa dilakukan. 

(Antaranews Kalsel, 2017). 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah semua siswa-siswi MTs 

Nurul Falah, karena semua siswa wajib tahu bagaimana bahaya NAPZA. 
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Pengetahuan menjadi sangat penting dalam menentukan sikap dan tindakan siswa-

siswi dalam melakukan tindakan pencegahan menggunakan NAPZA. 

 

METODE 

 Penyuluhan siswa-siswi MTs Nurul Falah mengenai bahaya NAPZA 

dilakukan dengan cara pemberian informasi (edukasi) seperti apa saja jenis-jenis 

NAPZA, penyebab dan akibat jika menggunakan NAPZA serta cara mencegah 

penggunaan NAPZA dilakukan dengan pemutaran video. Langkah-langkah dalam 

pelaksanaananya antara lain: 

1. Tahap persiapan 

a. Penyusunan pre planning.  

b. Langkah pertama adalah membuat kontrak waktu dan tempat penyuluhan 

dengan pihak MTs Nurul Falah. 

c. Persiapan media berupa leaflet, video dan materi penyuluhan yang 

memberikan informasi mengenai bahaya NAPZA.  

d. Persiapan souvenir untuk siswa. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara meminta waktu pelajaran 

dengan koordinasi pihak sekolah MTs Nurul Falah. Siswa-siswi yang 

dikutserakan adalah semua siswa-siswi  MTs Nurul Falah. 

b. Kegiatan penyuluhan diawali dengan sambutan Kepala Sekolah MTs 

Nurul Falah. 

c. Penyuluhan diawali dengan pemberian informasi, baik menggunakan 

media cetak (pamflet) dan elektronik (presentasi dan video) menggunakan 

materi yang sudah disiapkan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi 

dengan siswa-siswi yang diikutsertakan. 

 

PEMBAHASAN 

Susunan dari pelaksanaan pengabdian antara lain : 

Jenis Kegiatan : Penyuluhan 
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Tempat  : MTs. Nurul Falah Desa Juai 

Waktu  : Pukul 08.00 

Tanggal : 27 Januari 2018 

Peserta  : Siswa/i MTs Nurul Falah Juai 

Tabel Uraian Kegiatan Penyuluhan 

Waktu 

(27/01/2018) 

Jenis Kegiatan Penanggung Jawab 

Pkl. 08.00-

08.30 

Persiapan Tim Pelaksana 

Pkl. 08.30-

09.00 

Pembukaan Kepala Sekolah MTs 

Nurul Falah 

Pkl. 09.00-

09.45 

Pemberian Materi 

 Jenis-jenis NAPZA 

 Penyebab dan akibat jika 

menggunakan NAPZA 

Pemateri 

 (Eddy Rahman, 

S.Kp.G, M.Kes)  

Pkl. 09.45-

10.30 

Pemberian Materi 

 Cara-cara mencegah 

penggunaan NAPZA 

Pemateri 

 (Erwin Ernadi, SKM., 

M.Kes) 

Pkl. 10.30-

11.00 

Diskusi Tanya jawab Tim Pelaksana 

Pkl. 11.00 Penutup Tim Pelaksana 

 

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  secara garis besar 

mencakup beberapa komponen sebagai berikut : 

1. Keberhasilan target jumlah peserta pengabdian 

2. Ketercapaian tujuan pengabdian 

3. Ketercapaian target materi yang direncanakan  

4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi 

Target peserta pengabdian seperti direncanakan sebelumnya adalah semua 

siswa-siswi MTs Nurul Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan 

berjumlah 127 Orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta 

tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan 

berhasil/sukses. 
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Ketercapaian tujuan pengabdian secara umum sudah baik. Dilihat dari 

hasil para peserta yaitu waktu post test dan sesi tanya jawab, mereka sudah paham 

dan mengerti yang disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan 

ini dapat tercapai. 

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian ini cukup baik, 

karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi yang telah 

disampaikan adalah : 

1. Jenis-jenis napza 

2. Penyebab dan akibat jika menggunakan napza 

3. Cara-cara mencegah penggunaan napza 

Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi sudah bagus, karena 

dilihat dari sesi tanya jawab peserta sudah bisa menjawab pertanyaan yang di 

berikan. Saat post test juga nilai hasil rata-rata 9 dari 10 pertanyaan. 

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian kepada siswa-siswi MTs Nurul 

Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dapat dikatakan berhasil. 

Keberhasilan ini selain di lihat dari ketiga komponen di atas, juga dapat dilihat 

kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang di peroleh siswa-siswi 

MTs Nurul Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan adalah mereka dapat 

mengaplikasikan ke diri sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada siswa-siswi MTs Nurul Falah Juai 

Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dapat diselenggarakan dengan baik dan 

berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. 

Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik dari pihak sekolah maupun dari 

peserta yaitu siswa-siswi MTs Nurul Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten 

Balangan dengan total sebanyak 127 orang, terbukti dengan keaktifan peserta 

mengikuti kegiatan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu berakhir. 

Diharapkan agar kegiatan penyuluhan tentang bahaya Napza selalu 

diselenggarakan secara periodik sehingga siswa-siswi mendapatkan edukasi 

betapa pentingnya menghindari Napza dan jangan sampai mencoba-coba Napza. 
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ABSTRAK 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama peningkatan 

morbiditas dan mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Hipertensi dalam 

kehamilan merupakan 5-15 % penyulit kehamilan dan merupakan salah satu 

penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu bersalin. Hipertensi dalam 

kehamilan juga dapat menyerang semua lapisan ibu hamil. Masalah kesehatan 

utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah angka kematian ibu   yang 

masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi  

sebesar 34 per seribu kelahiran hidup. Data ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu 

dan bayi di Indonesia masih sangat buruk, bahkan jauh lebih buruk dari negara- 

negara paling miskin di Asia, seperti Timor Leste, Myanmar, Bangladesh dan 

Kamboja. Saat ini dalam setiap menit setiap hari, seorang ibu meninggal 

disebabkan oleh komplikasi yang  berhubungan dengan kehamilan. Setiap tahun 

diperkirakan 585.000 wanita di dunia meninggal sebagai akibat komplikasi yang 

timbul dari kehamilan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian 

iniadalah metode ceramah / penyuluhan, yakni pemberian informasi (edukasi) 

berupa penyuluhan kesehatan tentang resiko hipertensi dalam kehamilan. Sasaran 

dalam kegiatan pengabdian ini adalah ibu hamil diwilayah kerja Puskesmas 

Landasan Ulin. Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama satu hari dengan 

kegiatan memberikan leafleat dan penyampaian materi yang menitik beratkan 

pada Hipertensi dalam kehamilan. Diharapkan dengan adanya kegiatan 

pengabdian ini, ibu hamil semakin tahu tentang resiko hipertensi pada kehamilan. 

Kata kunci : Pendidikan, Hipertendi Pada Ibu Hamil 

 

 

ABSTRACT 

Hypertension in pregnancy is a major cause of increased maternal, fetal, 

and neonatal morbidity and mortality. Hypertension in pregnancy is 5-15% of 

pregnancy complications and is one of the highest causes of maternal mortality 

and maternal morbidity. Hypertension in pregnancy can also attack all layers of 

pregnant women. The main health problems facing the Indonesian nation are the 

still high maternal mortality rate of 359 per 100,000 live births and infant 

mortality of 34 per thousand live births. This data shows that the health of 

mothers and babies in Indonesia is still very poor, even worse than the poorest 

countries in Asia, such as Timor Leste, Myanmar, Bangladesh and Camboja. 
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Nowadays in every minute of every day, a mother dies is caused by pregnancy-

related complications. Every year an estimated 585,000 women worldwide die as 

a result of complications arising from pregnancy. Methods performed in this 

devotional activity is the method of lecture / counseling, namely the provision of 

information (education) in the form of health education about the risk of 

hypertension in pregnancy. Target in this devotion activity is pregnant woman in 

working area of Puskesmas Ulin Base. This devotional activity is conducted for 

one day with activities to provide leafleat and delivery of material that emphasize 

on Hypertension in pregnancy. Expected by the existence of this devotional 

activity, pregnant women increasingly know about the risk of hypertension in 

pregnancy. 

Keywords : Education, Hypertension in Pregnant Women 

 

 

PENDAHULUAN 

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama peningkatan 

morbiditas dan mortalitas maternal, janin, dan neonatus. Hipertensi dalam 

kehamilan merupakan 5-15 % penyulit kehamilan dan merupakan salah satu 

penyebab tertinggi mortalitas dan morbiditas ibu bersalin. Hipertensi dalam 

kehamilan juga dapat menyerang semua lapisan ibu hamil (Suhardjono, 2009). 

Masalah kesehatan utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah 

angka kematian ibu   yang masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup 

dan angka kematian bayi  sebesar 34 per seribu kelahiran hidup. Data ini 

menunjukkan bahwa kesehatan ibu dan bayi di Indonesia masih sangat buruk, 

bahkan jauh lebih buruk dari negara- negara paling miskin di Asia, seperti Timor 

Leste, Myanmar, Bangladesh dan Kamboja (Prakarsa, 2013). WHO (2012) 

menyatakan angka kematian ibu di Kamboja sudah mencapai 208 per 100.000 

kelahiran hidup, Myanmar sebesar 130 per 100.000 kelahiran hidup.  Merujuk 

data profil kesehatan di Indonesia tahun 2012, kematian ibu hamil disebabkan 

oleh perdarahan (28%),  hipertensi/eklampsia (24%), infeksi (11%), partus lama 

(16 %) dan abortus terkomplikasi (10%). Dari 24 % ibu menderita yang 

mengalami preeklamsia/eklamsia,  30 %  meninggal di rumah sakit (Kemenkes, 

2012).  Hal ini terjadi karena adanya komplikasi  perubahan anatomik dan 

fisiologik pada berbagai alat tubuh seperti pada ginjal, juga sistem hemodinamik.  
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Saat ini dalam setiap menit setiap hari, seorang ibu meninggal disebabkan 

oleh komplikasi yang  berhubungan dengan kehamilan. Setiap tahun diperkirakan 

585.000 wanita di dunia meninggal sebagai akibat komplikasi yang timbul dari 

kehamilan (Manuaba, 2013). Kematian maternal terjadi di negara maju berkisar 

antara 5 sampai 10 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan  di negara 

berkembang  berkisar antara 750 sampai 1000 per 100.000 kelahiran hidup 

(Wiknjosastro, 2007). Angka kematian maternal berdasarkan laporan survei 

kematian     tahun 1995, yakni tercatat sekitar 373 per 100.000 kelahiran hidup. 

Berdasarkan laporan tahunan Badan Perdamaian Kependudukan Dunia (UNFPA) 

tanggal 20 September tahun 2000, AKM di Indonesia adalah 450 per 100.000 

kelahiran (Kofifah, 2003). Kejadian kematian maternal paling banyak adalah 

waktu bersalin sebesar 50,09%, nifas 30,58%, dan hamil 19,33% (Depkes, 2007). 

Berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah, prevalensi hipertensi pada 

penduduk umur 18 tahun ke atas tahun 2007 di Indonesia adalah sebesar 31,7%. 

Menurut provinsi, prevalensi hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan (39,6%) 

dan terendah di Papua Barat (20,1%).(Riskesdes, 2012) 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dilakukan pengabdian pada ibu 

hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Landasan Ulin tentang Pendidikan Kesehatan 

Tentang Resiko Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Landasan Ulin. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran disini melibatkan ibu hamil yang ada di wilayah kerja 

puskesmas Landasan Ulin dimana dianggap sebagai sasaran yang tepat karena 

merupakan ujung tombak bagi keluarga untuk perbaikan kesehatan keluarganya 

sendiri. 

 

METODE 

Peningkatan pengetahuan dengan cara memeberikan pendidikan 

pendidikan tentang hipertensi pada kehamilan untuk mengurangi resiko hipertensi 

pada kehamilan dilakukan dengan caea pemberian informasi berupa penyuluhan 
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kesehatan tentang hipertensi pada kehamilan. Ibu balita diberikan edukasi tentang 

hipertensi pada kehamilan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tekanan 

darah lalu diskusi dan tanya jawab. Media berupa leaflet dan materi penyuluhan. 

 

PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan di wilayah kerja puskesmas 

Landasan Ulin ini merupakan salah satu kegiatan social atau kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dengan menyampaikan materi tentang resiko hipertensi pada 

kehamilan dan dilakukan pengukuran tekanan darah, dari hasil pengukuran 

tekanan darah dapat dilihat 13 ibu hamil yang melakukan tekanan darah 

didapatkan 4 orang ibu hamil yang mempuntai hipertensi, dari hasil penyuluhan 

yang dilakukan dan hasil dari tanya jawab yang antusias terlihat ibu sudah 

mengerti apa yang harus dihindari agar tekanan darah ibu hamil bisa kembali 

normal sehingga tidak mengalami masalah pada kehamilan dan persalinannya. 

Setelah didapatkan beberapa ibu hamil yang hipertensi maka disarankan 

kepada ibu hamil tersebut untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan lagi agar 

mendapatkan pemantauan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas Landasan Ulin, dan berkolaborasi kepada bidan desa untuk 

memberikan pemantauan yang lebih mendalam kepada ibu hamil yang hipertensi. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Penyuluhan ini menitik beratkan pada keluarga sadar gizi yang menjadi 

sasaran adalah ibu hamil karena ibu merupakan ujung tombak dalam kesehatan di 

keluarga, dan ibu hamil merupakan sasaran yang tepat untuk diberikan pendidikan 

karena banyak komplikasi yang akan timbul pada kehamilan dalam pembahasan 

kali ini tentang hipertensi pada kehamilan. 
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ABSTRAK 

Karies penyakit gigi yang paling banyak diderita oleh sebagian besar penduduk 

Indonesia yang menyerang siapa saja. Menurut WHO, penyebab karies gigi 

adalah adanya interaksi dari berbagai faktor, di antaranya adalah faktor perilaku 

dalam memelihara kebersihan gigi dan mulut, faktor diet, atau kebiasaan makan 

dan faktor ketahanan dan kekuatan gigi. Tujuan pengabdian ini untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai penyebab, gejala dan tanda, serta 

pencegahan terhadap karies gigi kepada masyarakat melalui Sekolah MTs Nurul 

Falah. Metode pelaksanaannya dengan cara pemberian informasi berupa 

penyuluhan kesehatan tentang penyakit Karies Gigi seperti penyebab, gejala dan 

tanda Karies Gigi, serta upaya pencegahan. Sasarannya yaitu masyarakat Desa 

Juai dan sekitarnya yang mana anaknya bersekolah di MTs Nurul Falah dimana 

daerah tersebut adalah wilayah pinggiran sungai yang merupakan salah satu faktor 

risiko terjadinya Karies Gigi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan 

September 2017 sampai Februari 2018. Diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang kejadian karies gigi melalui sekolah sehingga 

masyarakat dapat memahami penyebab, gejala dan tanda, serta upaya pencegahan 

karies gigi.  

Kata kunci : Karies gigi, masyarakat, MTs, pengabdian 

 

 

ABSTRACT 

Dental caries most commonly afflicted by the majority of Indonesians who attack 

anyone. According to WHO, the cause of dental caries is the interaction of various 

factors, among them are behavioral factors in maintaining oral hygiene, dietary 

factors, or eating habits and tooth resistance and strength factor. The purpose of 

this devotion is to increase understanding about the causes, symptoms and signs, 

and prevention of dental caries to the community through MTs Nurul Falah 

School. Method implementation by way of providing information in the form of 

health education about dental caries disease such as causes, symptoms and signs 

of Dental caries, as well as prevention efforts. The target is the people of Juai 

Village and surrounding areas where their children go to school in MTs Nurul 

Falah where the area is the suburb of the river which is one of the risk factors of 
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dental caries. This devotional activity is conducted in September 2017 until 

February 2018. It is expected to increase public understanding about dental caries 

incident through school so that people can understand the causes, symptoms and 

signs, and efforts to prevent dental caries. 

Keywords : Dental caries, people, devotion, students of MTs. 

 

 

PENDAHULUAN 

Upaya kesehatan gigi perlu ditinjau dari aspek lingkungan, pengetahuan, 

pendidikan, kesadaran masyarakat dan penanganan kesehatan gigi termasuk 

pencegahan dan perawatan. Namun  sebagian besar orang masih mengabaikan 

kondisi kesehatan gigi secara keseluruhan. Perawatan gigi dianggap tidak terlalu 

penting, padahal manfaatnya sangat vital dalam menunjang kesehatan dan 

penampilan (Pratiwi, 2007). 

Dalam International Dental Jurnal menyatakan bahwa, dibanyak negara 

penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit ke-4 yang paling mahal biaya 

penyembuhannya, (Downer, dkk. 2006). 

Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit yang tersebar luas di 

masyarakat Indonesia. Hasil studi morbilitas SKRT (Survei Kesehatan Rumah 

Tangga) dan survei yang dilakukan Departemen Kesehatan RI tahun 2007 

menunjukan bahwa secara umum prevalensi penyakit gigi dan mulut tertinggi 

meliputi 72,1% penduduk , 46,6% merupakan karies aktif. 

Angka kesakitan gigi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun sebagai akibat belum memadainya kualitas pelayanan kesehatan gigi. 

Masalah kesehatan gigi paling menonjol di Indonesia adalah kehilangan gigi 

akibat karies.(Machfoedz dan Zein, 2005). 

Masalah gigi berlubang atau karies dialami oleh sekitar 85% anak di 

Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih ada kekeliruan baik dalam 

pengertiannya maupun dalam pelaksanaannya. Sejauh ini, karies gigi masih 

menjadi masalah kesehatan anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2003 

menyatakan, angka kejadian karies pada anak 60-90 persen. 
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Diperkirakan bahwa 90% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia dan 

sebagian besar orang dewasa pernah menderita karies. Prevalensi karies tertinggi 

terdapat di Asia dan Amerika Latin. Prevalensi terendah terdapat di Afrika. Di 

Amerika Serikat, karies gigi merupakan penyakit kronis anak-anak yang sering 

terjadi dan tingkatnya lima kali lebih tinggi dari asma. Karies merupakan 

penyebab patologi primer atas penanggalan gigi pada anak-anak. Antara 29% 

hingga 59% orang dewasa dengan usia lebih dari 50 tahun mengalami 

karies.(Abraham M.Rudolph,2006). 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Juai dan sekitarnya 

yang mana anaknya bersekolah di MTs Nurul Falah dimana daerah tersebut 

adalah wilayah pinggiran sungai yang merupakan salah satu faktor risiko 

terjadinya Karies Gigi. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyakit Karies Gigi 

melalui sekolah MTs Nurul Falah Juai dengan cara pemberian informasi berupa 

penyuluhan kesehatan tentang penyakit Karies Gigi seperti penyebab, gejala dan 

tanda Karies Gigi, serta upaya pencegahan kepada siswa-siswi MTs Nurul Falah 

Juai. Untuk pemberian pemahaman pada para siswa-siswi tersebut, maka 

dilakukan dua waktu terpisah sehingga dapat terlihat bagaimana hasil peningkatan 

pemahaman siswa-siswi tersebut. 

Waktu 

(15/12/2017) 
Jenis Kegiatan Penanggung Jawab 

Pkl. 09.30-09.45 Persiapan Tim Pelaksana 

Pkl. 09.45-10.00 Pembukaan 

Kepala Sekolah MTs 

Nurul Falah Juai 

(Mukhtar, S.Sos) 

Pkl. 10.00-10.30 

Pemberian Materi 

 PENYAKIT KARIES GIGI 

SEPERTI PENYEBAB, GEJALA 

Pemateri 

(Erwin Ernadi, SKM., 

M.Kes) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karies
http://id.wikipedia.org/wiki/Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Asma
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DAN TANDA KARIES GIGI 

Pkl. 10.30-11.00 
Pemberian Materi 

 PENCEGAHAN KARIES GIGI 

Pemateri 

(M. Bahrul Ilmi, SKM., 

M.Kes) 

Pkl. 11.00-11.30  Tanya jawab & Diskusi Tim Pelaksana 

Pkl 11.30-12.00 
Simulasi cara menyikat gigi yang 

benar 
Tim Pelaksana 

Waktu 

(27/012018) 
Jenis Kegiatan Penanggung Jawab 

Pkl 09.00-10.30 
Pemeriksaan Kesehatan                 

Gigi & Mulut 
Tim Pelaksana 

Pkl. 10.30-11.00  
Tanya jawab & Diskusi 

(peningkatan pemahaman) 
Tim Pelaksana 

Pkl 11.00-11.15 Pembagian souvenir Tim Pelaksana 

Pkl 11.15-11.30 Foto bersama - 

Pkl. 11.30 Penutup Tim Pelaksana 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian di MTs Nurul Falah Juai dilakukan dengan cara 

pemberian informasi, untuk peningkatan pemahaman dilakukan dengan tanya 

jawab serta diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari (selang waktu 

terpisah yaitu pada tanggal 15 Desember 2017 & 27 Januari 2018), untuk jumlah 

peserta berjumlah 127 siswa-siswi MTs Nurul Falah Juai Kecamatan Juai 

Kabupaten Balangan. 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dilakukan oleh 2 (dua) orang tim 

pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai: 

1. Penyebab, gejala dan tanda karies gigi  

2. pencegahan karies gigi 

3. Simulasi cara menyikat gigi yang baik dan benar 

4. Pemeriksaan Kesehatan Gigi & Mulut 

Mekanisme lapangan dari kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tanggal 15 Desember 2017 : 
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Pembukaan yang dilakukan Kepala Sekolah MTs Nurul Falah Juai yang 

dilanjutkan pemberian materi, yaitu teori mengenai penyakit karies gigi 

seperti penyebab, gejala dan tanda karies gigi. Dilanjutkan dengan 

pemberian materi pencegahan karies gigi, tanya jawab & diskusi serta 

simulasi cara menyikat gigi. 

2. Tanggal 27 Januari 2018 

Selang waktu tersebut untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa-

siswi MTs Nurul Falah Juai. Untu kegiatannya dimulai dari pemeriksaan 

kesehatan gigi dan mulut, tanya jawaab & diskusi serta pembagian souvenir. 

Untuk penutup kegiatan dilakukan foto bersama siswa-siswi MTs Nuluh 

Falah Juai. 

    

Gambar 3. Pemeriksaan kesgilut, pembagian souvenir & foto bersama 

 

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian kepada siswa-siswi MTs 

Nurul Falah Juai Kec. Juai Kab. Balangan dikatakan berhasil, tujuan pengabdian 

secara umum juga sudah baik. Dilihat dari hasil para peserta yaitu waktu sesi 

tanya jawab, siswa-siswi tersebut paham dan mengerti serta sebagian besar juga 

sudah melakukannya di rumah. Manfaat yang di peroleh siswa-siswi MTs Nurul 

Falah Juai Kec. Juai Kab. Balangan adalah mereka dapat mengaplikasikan ke diri 

sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan kegiatan ini tercapai.  

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyakit Karies Gigi melalui 

sekolah MTs Nurul Falah Juai dilaksanakan dengan lancar, kondusif dan sesuai 

dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Siswa-siswi dan dari 

pihak sekolah MTs Nurul Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan 

memberikan sambutan sangat baik, dapat dilihat dengan tercapainya kehadiran 

siswa-siswi MTs Nurul Falah Juai tidak meninggalkan tempat sebelum waktu 

berakhir saat selama 2 waktu tersebut. Evaluasi yang telah dilakukan di MTs 

Nurul Falah Juai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan didapatkan saran agar 

kegiatan selalu diselenggarakan secara terus menerus dan berkala, sehingga siswa-

siswi mendapatkan pengetahuan dan pemahaman betapa penting merawat dan 

menjaga gigi sedini mungkin. Dari hal tersebut, agar selalu memotivasi siswa-

siswi memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat 

sekitar mereka. 
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ABSTRAK 

Pemahaman kesehatan tentang kandungan bakteri E.Coli kepada para 

pedagang es kelapa muda sangat penting dilakukan karena sangat berpengaruh 

kepada kesehatan. Tujuan kegiatan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui 

pemahaman kesehatan dasar pada pedagang es kelapa muda tentang kandungan 

bakteri E. Coli. Sehingga es kelapa muda yang mereka jual bebas dari kandungan 

bakteri E.Coli. Survei atau pengamatan langsung dengan cara wawancara 

pemahaman konsep dasar  kesehatan tentang kandungan bakteri E.Coli di es 

kelapa muda dengan melakukan pre-test dan post-tes terhadap sampel. Dari hasil 

pemeriksaan laboraturim kesehatan dari 25 sampel yang diambil terdapat 23 es 

kelapa muda yang dijual pedagang positif mengandung bakteri E.Coli. tetapi 

setelah diberikan penyuluhan dan wawancara diambil lagi sampel sebanyak 23 

sampel dan diuji lagi ke laboraturium kesehatan dan hasilnya ada 10 negatif es 

kelapa muda yang mengandung bakteri E.Coli. berarti setelah diberikan 

penyuluhan ada peningkatan es kelapa muda yang negatif mengandung bakteri 

E.Coli. 

Kata Kunci : Pemahaman Konsep Dasar Kesehatan, Bakteri E.Coli, Pedagang Es 

Kelapa Muda 

 

 

ABSTRACT 

Understanding the health of bacteria e.coli to the traders ice coconut young 

very important because of a major influence to health. The purpose of the program 

from devotion is to find understanding this primary health on the traders in 

coconut ice young about the womb bacteria e .Coli. That ice coconut young which 

they sell free from the bacteria e.coli.Survey or direct observation by means of 

interview understanding the concept of basic health about the bacteria e.coli on ice 

coconut young by doing pre-test and post-tes to sample. From the examination 

result laboraturim the health of 25 samples to be taken there are 23 ice kelapa 

young sold traders showed signs of positive sentiments contains bacteria e.coli . 

But when given counseling and interview taken longer samples from 23 samples 

and tried to laboraturium health and the result is 10 negative young ice coconut 

contains bacteria e.coli. Means a sense of ownership after given counseling been 

mailto:hildanafarin@gmail.com
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no increase in the coconut ice in which the young are negative contains bacteria 

e.coli. 

Keywords : The understanding of the related the fundamental concept of health , 

Bacteria e.coli ,   Traders ice kelapa young 

 

 

PENDAHULUAN 

Pemahaman konsep dasar kesehatan dimasyarakat meliputi perilaku, 

lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor tersebut yang 

sangat mempengaruhi adalah perilaku. Salah satunya di kecamatan Banjarbaru 

Utara, bagaimana supaya kita dapat mengubah perilaku seseorang atau perilaku 

pedagang es kelapa muda. Para pedagang es kelapa muda yang ada di Kecamatan 

Banjarbaru Utara berjumlah 25 pedagang. Pedagang es kelapa muda di 

Kecamatan Banjarbaru Utara rata-rata berdagang ditempat yang strategis yang 

ramai lalu lalang orang. Pedagang es kelapa muda juga ada yang berjualan pakai 

gerobak dan ada juga yang berjualan tempatnya seperti warung. 

Selain dilihat dari perilaku pedagang itu sendiri, dilihat juga dari higiene 

sanitasi pada saat pengolahan es kelapa muda. Biasanya ada beberapa pedagang 

yang usil dengan mengolah air dari kelapa ditambah dengan air yang mentah 

tanpa dimasak dahulu. Ada juga yang menggunakan es batu yang airnya tidak 

dimasak dahulu yang airnya langsung diambil dari keran untuk pengolahan es 

batunya. Perlu diketahui apabila air yang tanpa dimasak air tersebut ada 

mengandung bakteri yang biasa dikenal dengan bakteri E. Coli. 

Pemahaman kesehatan tentang kandungan bakteri E.Coli kepada para pedagang es 

kelapa muda sangat penting dilakukan karena sangat berpengaruh kepada 

kesehatan. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran yang dijadikan untuk kegiatan ini adalah 25 pedagang es 

kelapa muda yang ada di wilayah kecamatan Banjarbaru Utara. 
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METODE 

Survei atau pengamatan langsung dengan cara wawancara pemahaman 

konsep dasar  kesehatan tentang kandungan bakteri E.Coli di es kelapa muda 

dengan melakukan pre-test dan post-tes terhadap sampel. 

 

PEMBAHASAN 

Masih banyak pedagang es kelapa muda yang belum paham mengenai 

konsep kesehatan tentang kandungan bakteri E.Coli. Dari 25 sampel es kelapa 

muda yang di uji ke laboraturium kesehatan terdapat 23 sampel yang positif dan 2 

sampel yang negatif mengandung bakteri E.Coli. Setelah dilakukan penyuluhan 

kepada para pedagang es kelapa muda dilakukan lagi pengambilan sampel 23 

sampel dari 23 sampel yang diambil terdapat 10 sampel yang negatif bakteri 

E.Coli. Berarti ada peningkatan air kepala muda yang negatif mengandung bakteri 

E.Coli. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari. Pertama mengambil sampel 

sebanyak 10 sampel dan hasilnya positif semua ,kedua mengambil sampel 

sebanyak 15 sampel dan hasilnya 13 positif 2 negatif. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Dilihat dari hasil pemeriksaan uji laboraturium kesehatan masih banyak es 

kelapa muda yang mengandung bakteri E.Coli. lebih baiknya kepada petugas 

kesehatan atau instansi terkait lebih memantau kepada pedagang es kelapa muda 

untuk menggunakan es yang dibuat sendiri agar lebih aman di konsumsi khalayak 

masyarakat dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh Bakteri E.coli. 
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ABSTRAK 

Upaya pengendalian DBD perlu menekankan pada upaya pencegahan 

melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat yaitu gerakan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN). Kader Jumantik yang diharapkan sebagai penggerak di 

masyarakat, justru tidak terbentuk dibeberapa wilayah. Tujuan dari kegiatan 

pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada kader 

sehingga mampu secara mandiri untuk melakukan pemantauan jentik dan menjadi 

pioner dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan PSN. Metode yang 

dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi, pembentukan dan 

pelatihan kepada kader jumantik. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah 

kelompok masyarakat yang akan dijadikan sebagai kader Jumantik. Kegiatan 

pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 di 

Komplek Artaraya Berangas Timur. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini diharapkan transfer ilmu tentang cara melakukan pemantauan 

jentik sebagai upaya Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 

gerakan 3M plus dapat menjadikan masyarakat Komplek Artaraya melakukan 

upaya penanggulangan dan pemberantasan serta pencegahan penyakit DBD 

sehingga pada akhirnya masyarakat dapat terhindar dari bahaya DBD. 

Kata kunci : DBD, kader, jumantik, masyarakat 

 

 

ABSTRACT 

DHF control efforts need to emphasize on prevention efforts through public‟s 
empowerment and participation, namely the Mosquito Nest Eradication (MNE) 

action. Jumantik cadres who are expected to be the movers in the community are 

not actually formed in several regions. The aim of this public service is to provide 

information and training to cadres so that they are able to independently monitor 

larvae and become pioneers in mobilizing the community to do the MNE. The 

method used in this service is socialization, forming and training towards 

jumantik cadres. The target in this public service is a community groups who will 

be recruited as Jumantik cadres. This public service was carried out in December 

2017 to January 2018 at the Artaraya Berangas Timur Complex. With this public 

service, it is expected that the transfer of knowledge on how to monitor larvae as 

an effort to Mosquito Nest Eradication (MNE) program through 3M plus can 

make the Artaraya Complex community to make efforts to overcome and 
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eradicate and prevent dengue disease so that the community can avoid DHF 

danger. 

Keywords : DHF, cadres, jumantik, community 

 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi salah satu prioritas 

nasional dalam melakukan pengendalian penyakit menular di Indonesia 

(Kemenkes RI, 2016). Tingginya angka kasus maupun kematian yang disebabkan 

oleh penyakit DBD merupakan petunjuk bahwa masalah kesehatan masyarakat 

masih merupakan beban. Dalam teori Blum disebutkan bahwa faktor yang turut 

mempengaruhi status kesehatan manusia ialah lingkungan, pelayanan kesehatan, 

hereditas dan perilaku manusia itu sendiri (Hariani, 2009).  

Upaya pengendalian DBD masih perlu ditingkatkan, mengingat daerah 

penyebarannya saat ini terus bertambah luas dan Kejadian Luar Biasa (KLB) 

masih sering terjadi. Upaya pengendalian DBD di Indonesia bertumpu pada 7 

kegiatan pokok yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 

581/MENKES/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue. 

Prioritas utama ditekankan pada upaya pencegahan melalui pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat yaitu gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), 

penatalaksanaan penderita DBD dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan 

kesehatan yang bermutu, memperkuat surveilans epidemiologi dan sistem 

kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) DBD, serta memperkuat 

kapasitas SDM termasuk kader Jumantik yang ada disetiap desa atau kelurahan 

(Kemenkes RI, 2016). Upaya pencegahan penyakit DBD dititikberatkan pada 

pemberantasan nyamuk penularnya (Aedes aegypti) di samping kewaspadaan dini 

terhadap kasus DBD untuk menurunkan angka kematian (Anshori, 2014).  

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang 

merupakan endemis DBD. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah 

menyebar luas ke seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dan terjadi di 

13 (tiga belas) kota/kabupaten termasuk di Kabupaten Barito Kuala (Dinas 
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Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2015). Desa Berangas Timur yang berada 

di Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi 

KLB. Kondisi geografis dan padatnya hunian rumah teutama daerah perumahan 

menjadi faktor risiko terjadinya DBD. Selain itu kebiasaan sebagian masyarakat 

yang suka buang sampah disembarangan tempat membuat munculnya genangan 

air pada barang-barang bekas dan menjadi tempat biakan nyamuk.  

Kejadian DBD di Desa Berangas Timur bisa dikatakan sangat menyita 

perhatian, pasalnya semua kejadian DBD terjadi di Komplek perumahan. 

Karakteristik masyarakat di komplek perumahan rata-rata memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi. Hal ini seharusnya sebanding dengan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam upaya pencegahan dan penanggulangan DBD. Akan tetapi 

tidak adanya kader masyarakat untuk melakukan pemantauan jentik dianggap 

menjadi faktor utama kejadian DBD selalu muncul di wilayah tersebut.  

Komplek perumahan Artaraya yang ada di Kecamatan Alalak Kabupaten 

Barito Kuala, merupakan salah satu wilayah yang hampir setiap tahun terjadi 

kasus kejadian DBD. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dinilai 

belum cukup untuk memberantas dan menanggulangi DBD. Perlu upaya-upaya 

untuk membuat suatu program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan 

membentuk kader-kader jumantik serta menggiatkan gerakan 1 rumah 1 jumantik 

sebagaimana yang telah dicanagkan oleh pemerintah. 

  

KHALAYAK SASARAN  

Target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 

kelompok kader jumantik yang ada di Komplek Artaraya. Alasan pemilihan kader 

jumantik adalah karena kader jumantik sangat memegang peranan penting dalam 

menciptakan budaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh kelompok 

masyarakat. Dengan aktifnya kader jumantik, maka upaya pencegahan dan 

penanggulangan penyakit DBD oleh masyarakat akan menjadi lebih efektif dan 

bisa membudaya dalam kehidupan masyarakat. 
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METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dalam 

beberapa kegiatan yang dapat dilihat pada uraian berikut ini.  

1. Sosialisasi Program Kegiatan 

Sosialisasi program kegiatan akan dihadiri oleh Ketua RT setempat, tokoh 

masyarakat dan kader. Dalam kegiatan ini akan dilakukan sosialisasi bentuk 

kegiatan yang akan diberikan kepada kelompok kader Jumantik (Juru Pemantau 

Jentik). Kader akan diberikan informasi tentang teknis pelaksanaan kegiatan dan 

peran mereka dalam kegiatan pengabdian ini yang mencakup waktu dan tempat 

pelatihan jumantik, persiapan sebelum pelatihan, gambaran singkat tentang 

pelatihan jumantik, dan manfaat yang akan mereka peroleh setelah mengikuti 

kegiatan. 

2. Pelatihan Kader 

Setiap kader jumantik akan diberikan pelatihan tentang tata cara 

melakukan pemantauan jentik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan ketermpilan kader dalam melakukan pemantauan jentik. Selain 

itu, diharapkan para jumantik mampu dan mau menjadi motivator bagi masyarakat 

di lingkungan tempat tingalnya. Para kader jumantik juga akan diberikan pelatihan 

tentang bagaimana melakukan pengolahan data, pencatatan pada kartu pemeriksa 

jentik rumah dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan sebagai evaluasi terhadap 

program kegiatan yang dilakukan. 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan 

puskesmas setempat (Puskesmas Berangas Timur), RT, dan Tokoh Masyarakat. 

Peserta dalam kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari kader 

posyandu dan beberapa tokoh masyarakat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan 

dengan 3 (tiga) tahapan.  

1. Sosialisasi dan Pembentukan Kader Jumantik 
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Kegiatan ini dilaksanakan di langgar At-taqwa pada tanggal 21 Desember 

2017 yang dihadiri oleh Ketua RT setempat, kader posyandu, tokoh masyarakat 

serta pengelola program DBD Puskesmas Berangas. Dalam kegiatan ini, 

pelaksana melakukan sosialisasi pentingnya melakukan Pemberantasan Saran 

Nyamuk dengan cara membentuk kader Jumantik. Dalam sambutan ibu RT, 

kegiatan ini sangat disambut baik. Begitu pula halnya dengan pengelola DBD 

Puskesmas Berangas Timur, sangat mengapresiasi kegiatan pembentukan dan 

pelatihan kader jumantik. Ini terlihat dengan keinginan untuk ikut terlibat dalam 

kegiatan ini. Para kader juga sangat antusias mengikuti kegiatan pertama ini, 

karena mereka memahami betul akan pentingnya PSN, karena diwilayah ini setiap 

tahunnya terjadi kasus DBD. 

2. Pelatihan Kader Jumantik 

Pelatihan kader jumantik ini dilakukan pada tanggal 25 Januari 2018 di 

laksanakan di salah satu rumah warga. Dalam kegiatan ini diberikan materi cara 

melakukan pemeriksaan jentik nyamuk. Tempat-tempat potensial untuk nyamuk 

berkembang biak, serta cara pencatatan hasil pemantauan jentik. Para kader juga 

dibekali ilmu untuk bisa mengadvokasi masyarakat sekitar untuk bisa melakukan 

pemantauan jentik di rumah masing-masing. 

3. Pelaksanaan di Masyarakat  

Kegiatan yang dilakukan di masyarakat adalah melakukan penyampaian 

informasi tentang pentingnya melakukan pemantauan jentik di lingkungan rumah 

baik di dalam maupun di luar rumah. Setiap rumah diberikan form pencatatan 

pemantauan jentik serta sticker DBD dan langsung ditempel di dinding rumah. 

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pelatihan langsung kepada masyarakat dalam 

melakukan pemeriksaan jentik yang dilakukan di rumah masing-masing. Serta 

mengajarkan cara pengisian form pencatatan hasul pemantauan jentik. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah dengan 

adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan transfer ilmu 

tentang cara melakukan pemantauan jentik sebagai uoaya Program Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M plus dapat menjadikan masyarakat 

Komplek Artaraya melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan serta 

pencegahan penyakit DBD sehingga pada akhirnya masyarakat dapat terhindar 

dari bahaya DBD. 

Melihat antusias kader jumantik dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pemantau jentik nyamuk, pemerintah melalui dinas kesehatan Kota dan khususnya 

Kabupaten hendaknya mulai mengaktifkan program pencanangan gerakan 1 

rumah 1 jumantik. Adanya program seperti ini sangat bermanfaat untuk 

menurunkan resiko terjadinya penyebaran penyakit DBD di saat musim 
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penghujan. Namun kendala yang seringkali dihadapi di lapangan dalam hal 

pemeliharaan program adalah terkait dengan pendanaan. Untuk itu dibutuhkan 

uoaya tambahan yang berbasis masyarakat dimana nantinya masyarakat akan 

berperan aktif dalam mengelola usaha tersebut yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

untuk pemeliharaan dan keberlangsungan program jumantik masyarakat ini. 
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ABSTRAK 

Masa remaja merupakan masa pera-lihan dari perilaku seksual anak-anak ke 

perilaku seksual dewasa, pada fase ini per- kembangan emosi belum stabil dan 

rasa ke- ingintahuan untuk mencoba hal-hal yang baru semakin tinggi apalagi 

keingintahuan remaja mengenai seksualitas serta dorong- an seksualnya telah 

menyebabkan remaja melakukan aktivitas seksual dengan lawan jenisnya namun, 

disisi lain remaja memiliki pengetahuan yang kurang mengenai seksua- litas 

sehingga remaja rentan melakukan seks bebas (Soetjiningsih, 2004). Hasil survei 

mengenai perilaku sek- sual remaja SMA di Surakarta dengan sampel berjumlah 

1.250 orang, berasal dari 10 SMA di Surakarta yang terdiri dari 611 laki- laki dan 

639 perempuan menyatakan bahwa sebagian besar remaja pernah melakukan 

ciuman bibir 10,53%, melakukan ciuman dalam 5,6%, melakukan onani atau 

mastur- basi 4,23%, dan melakukan hubungan seksu- al sebanyak 3,09%. Remaja 

merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, 

berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. Masa remaja terdiri dari masa remaja 

awal usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan masa 

remaja akhir usia 18-21 tahun (Taufik, 2005). Peserta dalam pengabdian ini 

adalah anak panti asuhan puteri Muhammadiyah Aisyah Kota Banjarmasin.  

Kata Kunci:  Masa Remaja, Perilaku Seks, dan Anak Panti Asuhan Puteri 

Muhammadiyah Aisyah 

 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a time of sexual behavior of children to adult sexual behavior, in 

this phase the development of emotions is not stable and the curiosity to try new 

things higher especially the curiosity of teenagers about sexuality and 

encouragement sexually has caused adolescents to engage in sexual activity with 

the opposite sex but, on the other hand, adolescents have poor knowledge about 

sexuality so that adolescents are susceptible to free sex (Soetjiningsih, 2004). The 

survey results on the sexual behavior of high school adolescents in Surakarta with 

a sample of 1,250 people, coming from 10 SMA in Surakarta consisting of 611 

men and 639 women stated that most teenagers had lip kiss 10.53%, doing a deep 

kiss 5.6%, masturbation or masturbation 4.23%, and 3.9% for seksual relation. 

Adolescence is a phase of development between childhood and adulthood, lasting 

between the ages of 12 and 21 years. Adolescence consists of adolescence at the 

mailto:khairulanam6767@gmail.com
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age of 12-15 years, adolescence age 15-18 years, and adolescence age 18-21 years 

(Taufik, 2005). Participants in this devotion is the orphanage daughter of 

Muhammadiyah Aisyah of Banjarmasin. 

Keywords : Teenage Period, Sex Behavior, and Children Orphanage Puteri 

Muhammadiyah Aisyah 

  

 

PENDAHULUAN 

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat 

seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk 

perilaku seksual ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai 

tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualwnya bias 

berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri (Sarwono,2010). 

Pendidikan seks merupakan usaha untuk pemberian informasi kepada anak 

tentang kondisi fisiknya sebagai perempuan atau laki-laki, dan konsekuensi 

psikologis yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Secara umum, pendidikan seks 

terdiri atas penjelasan tentang organ reproduksi,kehamilan, alat kontrasepsi, 

kesuburan, dan manepouse, serta penyakit kelamin (Suryadi, 2007). 

Secara umum pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai 

persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses 

terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, 

hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan. 

Masalah pendidikan seksual yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan norma-

norma yang berlaku di masyarakat, apa yang dilarang, apa yang dilazimkan dan 

bagaimana melakukannya tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku di 

masyarakat (Sarwono,2010). 

Berkaitan dengan permasahan seks, Sarwono (2010) menyatakan bahwa 

secara psikologis bentuk perilaku seks remaja pada dasarnya adalah normal, sebab 

prosesnya memang dimulai dari rasa tertarik kepada orang lain, muncul gairah 

diikuti puncak kepuasan dan diakhiri dengan penenangan. Ukuran normal ini akan 

menjadi berbeda ketika norma masyarakat dan norma agama terlibat. Norma 

masyarakat Indonesia belum mengizinkan adanya perilaku seksual remaja yang 
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mengarah kepada hubungan seksual pranikah.(Sexual Intercourse Extra Marital), 

demikian pula norma agama-agama di Indonesia ini. 

 

KALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah anak panti tingkat SMP di 

panti asuhan puteri muhammadiyah Aisyah. Dimana pengetahuan, sikap, dan 

tindakan menjadi sangat penting  dalam menjaga perilaku seks remaja. 

 

METODE 

Pemberian edukasi perilaku seks remaja pada anak panti puteri tata cara 

untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks atau penyimpangan seks 

yang salah satunya di sebabkan oleh makin maraknya pornografi di berbagai 

media yang sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologi khususnya bagi 

remaja. Informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, 

yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah 

laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan 

kemasyarakatan. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

474 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan manfaat pengabdian yang dilaksanakan diharapkan anak 

Panti Asuhan Puteri Muhammadiyah Aisyah mampu mencegah penyalahgunaan 

seks atau penyimpangan seks yang salah satunya disebabkan oleh makin 

maraknya pornografi di berbagai media yang sangat berpengaruh bagi 

perkembangan psikologi khususnya bagi remaja dan memberikan masukan bagi 

pihak panti asuhan yaitu sebagai bahan masukan dalam melakukan intervensi dan 

pemantauan terhadap anak panti asuhnya. 

Ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi masukan dan bahan perhatian 

bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam hal Perilaku Seks Remaja. 
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 ABSTRAK  

Upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan di bidang 

kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, 

pengobatan dan pemulihan. Memerhatikan asupan nutrisi seimbang merupakan 

bagian penting untuk menjaga kesehatan lansia (orang lanjut usia). Hal tersebut 

tidak hanya membantu lansia mengontrol berat badan dan mendapatkan nutrisi 

yang mereka butuhkan, pola makan sehat juga akan menurunkan risiko berbagai 

komplikasi penyakit seperti penyakit jantung dan diabetes. Masalah gizi pada 

lansia dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan dan status kesehatan lansia itu 

sendiri. Secara alamiah, lansia akan mengalami suatu fase kemunduran 

(degenerasi) dari fungsi organ-organ tubuh. Pengetahuan tentang masalah gizi dan 

kesehatan lansia perlu ditingkatkan dengan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

dengan kegiatan edukasi. Kegiatan ini berupa pemberian informasi mengenai gizi 

dan kesehaan serta mengedukasi lansia dengan metode yang memudahkan lansia 

untuk dapat memahami. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan lansia mengenai pentingnya asupan makanan yang 

bergizi dan menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan menjalankan pola hidup yang 

sehat agar kualitas hidup menjadi lebih baik. 

Kata kunci : edukasi, gizi, kesehatan, lansia  

 

 

ABSTRACT 

Old-age healthcare is a basic healthcare effort and in the field of elderly health 

covering health, prevention, treatment and recovery. Keeping  the intake of 

balanced nutrition is an important part to maintain the health of the elderly. It not 

only helps the elderly to control the weight and get the nutrients they need, a 

healthy diet will also reduce the risk of various complications of diseases such as 

heart disease and diabetes. Nutritional problems in the elderly can be caused by 

changes in the environment and the health status of the elderly themselves. 

Naturally, the elderly will experience a phase of degeneration of the function of 

the organs of the body. Knowledge of nutrition and health problems of elderly 

need to be improved with one effort that can be done with education activity. This 

activity is giving information about nutrition and health as well as educate elderly 

with method that enable elderly to understand. The benefits of this activity are 

expected to increase the knowledge and insight of the elderly on the importance of 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/4-cara-mengontrol-berat-badan-di-usia-lanjut/
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nutritious food intake and maintain the health condition of the body by living a 

healthy lifestyle in order to improve the quality of life. 

Keywords : Education, Nutrition, Health, Elderly 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia  saat  ini  termasuk  lima besar negara dengan jumlah penduduk 

lanjut usia terbanyak di dunia yakni, mencapai 18,1 juta jiwa pada 2010 atau 9,6 

persen dari jumlah penduduk. Menurut proyeksi Bappenas jumlah penduduk lansia 

60 tahun atau lebih akan meningkat dari 18.1 juta pada tahun 2010 menjadi dua 

kali lipat (36 juta) pada tahun 2025 (BPS, 2009). Peningkatan umur harapan 

hidup ini tergambarkan pada semakin meningkatnya jumlah penduduk yang 

berusia di atas 60 tahun (Balitbang Kemenkes RI, 2013).  

Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab secara bersama-

sama dalam upaya penanganan usaha kesejahteraan sosial untuk lanjut usia yang 

terlantar. Program pelayanan dalam Panti Sosial Tresna Werdha adalah salah satu 

usaha pemerintah dalam penanganan lanjut usia terlantar, dengan harapan lanjut 

usia dapat menikmati hidupnya dengan rasa aman, tentram lahir batin. Adapun 

jenis pelayanan lanjut usia dalam panti werdha ini adalah berupa pelayanan 

pengasramaan, jaminan hidup seperti makan minum dan pakaian, pemeliharaan 

kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental, 

agama serta latihan keterampilan (Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan 

Selatan, 2005).  

Upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya kesehatan paripurna dasar dan di 

bidang kesehatan usia lanjut yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, 

pengobatan dan pemulihan (Darmojo, 2009). Memerhatikan asupan nutrisi 

seimbang merupakan bagian penting untuk menjaga kesehatan lansia (orang lanjut 

usia). Hal tersebut tidak hanya membantu lansia mengontrol berat badan dan 

mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan, pola makan sehat juga akan 

menurunkan risiko berbagai komplikasi penyakit seperti penyakit jantung dan 

diabetes.  

https://hellosehat.com/hidup-sehat/4-cara-mengontrol-berat-badan-di-usia-lanjut/
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Masalah gizi pada lansia dapat disebabkan oleh perubahan lingkungan dan 

status kesehatan lansia itu sendiri. Secara alamiah, lansia akan mengalami suatu 

fase kemunduran (degenerasi) dari fungsi organ-organ tubuh. Sari (2006) 

menambahkan dengan semakin bertambahnya usia maka kemampuan indera 

penciuman dan pengecapan mulai menurun seiring dengan waktu. Selain itu, 

hilangnya sebagian geligi sering menimbulkan lansia tidak nafsu makan dan 

menyebabkan berkurangnya asupan makanan pada lansia.  

Faktor kesehatan yang berperan dalam masalah gizi adalah naiknya 

insidensi penyakit degeneratif dan nondegeneratif yang berakibat pada perubahan 

asupan makanan, perubahan absoprsi dan utilisasi zat-zat gizi pada tingkat 

jaringan serta penggunaan obat-obat tertentu yang harus diminum lansia karena 

penyakit yang sedang diderita (Muis 2006).  

Penelitian Mykel B.Mainake dari FKM Universitas Sam Ratulangi 

Manado tentang hubungan antara tingkat asupan energi dengan status gizi lansia di 

Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado didapatkan hasil 

yaitu tingkat asupan energi lansia tergolong lebih sebesar 14,5%, yang cukup 

sebesar 76,3%, dan yang kurang sebanyak 9,2%. Secara statistik ada hubungan 

antara tingkat asupan energi dengan status gizi lansia di Kelurahan Mapanget 

kecamatan Mapanget Kota Manado. 

Kemudian hasil penelitian Rahmianti, dkk dari Universitas Hasanuddin 

yang meneliti tentang hubungan pola makan, status gizi dan interaksi sosial 

dengan kualitas hidup lansia suku Bugis didapatkan data bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara asupan energi, lemak dan asupan protein dengan status gizi 

lansia dan tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan 

status gizi lansia. 

Penelitian Wesly (2010) juga mengungkapkan tentang perilaku lanjut usia 

dalam pola konsumsi makanan sehat yang masih kurang, dimana rendahnya 

tingkat pendidikan lansia menyebabkan berbagai keterbatasan dalam pemilihan, 

pengolahan dan penyiapan bahan makanan sekalipun di daerah tempat tinggalnya 

banyak tersedia bahan makanan. Dalam studi yang dilakukan Fatmah (2006) 
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dalam Ananda (2009) resiko penurunan status gizi kelompok lanjut usia juga bisa 

disebabkan karena penurunan asupan makanan zat gizi yang tidak memadai, tidak 

berselera terhadap makanan dan lanjut usia yang kurang dalam berolah raga juga 

menjadi masalah kesehatan karena dapat meningkatkan angka kesakitan.  

Hasil penelitian di Panti werdha Budhi Sejahtera Banjarbaru diketahui 

sebagian besar memiliki kondisi fisik yang baik seperti pendengaran, melihat, 

bicara, bergerak dan lainnya, hanya saja untuk kemampuan gerak lansia sebesar 

57% kurang baik. Selain itu studi antropometri penghuni menunjukkan rata-rata 

ukuran tubuh penghuni (laki-laki: 149,6 cm; perempuan 138,9 cm) berada di bawah 

rata-rata tubuh orang indonesia sebagaimana tercantum dalam standard pemerintah 

(170 cm). (Hartono dan Indah, 2015).  

Tujuan dari pengabdian ini yaitu sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan 

penelitian mengenai kondisi fisik lansia, dimana kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan lansia mengenai gizi dan kesehatan agar kondisi fisik 

dan tentunya mental lansia tetap terjaga dengan baik dan pada ahirnya kualitas 

hidup lansia di Panti Werdha Budhi Sejahtera meningkat. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak yang dijadikan sasaran dalam kegiatan ini ialah para lansia yang 

mampu diajak berkomunikasi berusia antara 65 tahun – 75 tahun dan saat itu 

menghadiri kegiatan keagamaan di Langgar Panti Werdha. Keterlibatan mereka 

dalam kegiatan edukasi ini dapat tergambar melalui pemberikan informasi 

mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan gizi lansia, pemberian motivasi agar 

para lansia semangat dan selalu bersyukur akan rahmat Allah 

Subhanallahuwata‟ala atas panjangnya umur mereka dan karuniaNya atas 

kesehatan mereka. 

Motivasi juga dilakukan agar para lansia selalu mematuhi aturan yang 

telah dijalankan oleh pihak panti dan menjaga kualitas hidup mereka. Sasarannya 

para lansia dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pentingnya 

mengonsumsi makanan bergizi yang telah diberikan oleh pihak panti dan menjaga 
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kesehatan mereka dengan mengikuti kegiatan seperti olahraga dan kegiatan 

lainnya. 

 

METODE 

Metode kegiatan pengabdian ini melalui dua tahapan kegiatan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Survei dan wawancara 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia yang 

dilakukan di Poliklinik Panti Werdha Budhi Sejahtera. Dari kegiatan ini 

diperoleh data mengenai kasus penyakit tertinggi dalam dua tahun terahir. 

Selain itu survei dapur untuk memperoleh daftar menu harian untuk 

lansia dan mewawancarai petugas dapur dalam memberikan pelayanan 

asupan gizi terhadap lansia. Wawancara juga dilakukan kepada lansia 

mengenai keluhan kesehatan yang dialami dan makanan apa yang mereka 

gemari.  

Dari hasil wawancara tersebut, lansia sebagian besar menyukai buah 

anggur. Kegiatan pengabdian ini juga berupa pembagian buah anggur kepada 

para lansia, dimana buah anggur sendiri memiliki banyak kandungan yang 

tinggi manfaat bagi lansia. Diantaranya sebagai antioksidan tinggi, 

mengendalikan penyakit hipertensi dan mengendalikan gangguan jantung dan 

lain sebagainya. 

2. Edukasi mengenai Gizi dan Kesehatan 

Kegiatan edukasi merupakan kegiatan utama dalam pengabdian ini, 

yaitu melalui ceramah kepada para lansia setelah selesai acara keagamaan di 

Langgar Panti Werdha. Adapun lansia yang berhadir saat acara keagamaan 

yang dijadikan sebagai sampel terpilih. 
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KESIMPULAN 

Respon petugas panti dan para lansia sangat antusias terhadap kegiatan 

edukasi karena dapat menjadi faktor motivasi bagi lansia agar hidup sehat dan 

memperhatikan pola makan yang sehat. Kunjungan dan pendekatan interpersonal 

kepada para lansia sangat penting sehingga kesehatan fisik pun akan lebih terjaga 

dan resiko terjadinya penyakit degeneratif akan berkurang. 
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ABSTRAK 

Faktor lingkungan kerja diartikan sebagai potensi sumber bahaya yang 

kemungkinan terjadi di lingkungan kerja akibat adanya suatu proses kerja. 

Kondisi kualitas udara lingkungan kerja dapat ikut berperan dalam hal kesehatan 

kerja Bahaya debu kayu bagi kesehatan bahwa debu merupakan bahan partikel 

(particulate matter) apabila masuk ke dalam organ pernapasan manusia maka 

dapat menimbulkan penyakit tenaga kerja khususnya berupa gangguan sistem 

pernapasan. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah agar para pekerja selalu 

menggunakan masker pada saat bekerja. Metode yang dilakukan dalam kegiatan 

pengabdian ini adalah dengan melakukan pengukuran Kadar Debu Total di 

lingkungan kerja dan mengadakan penyuluhan kepada para pekerja dengan 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sekaligus melakukan pemutaran 

video mengenai Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang ditimbulkan dari lingkungan 

pekerjaan yang berisiko tinggi. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para 

pekerja di bagian pengolahan kayu yang terpapar debu kayu. Berdasarkan hasil 

pembagian kuesioner sebelum dan sesudah pengabdian, maka didapatkan hasil 

yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,01 < α (0,05), yang artinya terdapat 
perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum dan sesudah penyuluhan 

yang merupakan indikator keberhasilan dalam kegiatan intervensi berupa 

penyuluhan menggunakan metode media power point yang dilakukan di tempat 

pengolahan kayu UD. Putra Banjar Tahun 2017 dalam meningkatkan pengetahuan 

mengenai pentingnya menggunakan masker pada saat bekerja di lingkungan yang 

berdebu kayu dan berpotensi terhadap Penyakit Akibat Kerja (PAK) khususnya 

gangguan pernapasan. Berdasarkan hasil pembagian kuesioner sebelum dan 

sesudah pengabdian, maka didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikasi 0,01 < α (0,05), yang artinya terdapat perbedaan pengetahuan yang 
bermakna antara sebelum dan sesudah penyuluhan. Diharapkan dengan adanya 

kegiatan pengabdian ini agar dapat memperhatikan kesehatan dan keselamatan 

kerja agar terhindar dari Penyakit Akibat Kerja (PAK) khususnya gangguan 

pernapasan yang dapat menggangu produktivitas kerja. 

Kata kunci : Upaya Peningkatan, Penggunaan Masker, Pekerja Pengolahan Kayu 

 

 

ABSTRACT 

Work environment factor is interpreted as potential source of danger that possibily 
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happens in work environment because of the existence of work process. Air 

quality condition at work environment could take a part in the case of work health. 

Dust is particulate matter that if it enters the human‟s respiratory organs then it 
could cause the labor‟s illness especially in kind of respiratory system disorders. 
The aim of this public service is in order that the workers always use mask while 

working. Method used in this public service is by doing measurement of Total 

Dust Content at work environment and holding a counseling for the workers by 

using lecture and question-and-answer method at once doing video screening 

about Occupational Illness (OI) that is caused from high-risk work environment. 

Targets of this public service are workers at wood processing division who were 

exposed by wood dust. Based on the questionnaire result before and after the 

service, then it is obtained the result that significance value is 0,01 < α (0,05), it 
means there is significant different knowledge between before and after the 

counseling that is the indicator of success in intervention activity in the form of 

counseling by using power point media method that was done at wood processing 

place of UD. Putra Banjar Year 2017 in increasing knowledge about the 

importance of the use of mask while working at wood dusty environment and it is 

potential towards Occupational Illness (OI) especially respiratory system 

disorders. It is expected that this public service will make the workers to pay 

attention on their occupational health and safety in order that they could avoid the 

Occupational Illness (OI) especially respiratory system disorders that could 

disturb their work productivity. 

Keywords : Improvement Efforts, The Use of Mask, Wood Processing Workers 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) tahun 2007, diantara 

semua akibat penyakit kerja 30% sampai 50% adalah penyakit silicosis dan 

penyakit pneumoconiosis lainnya. Selain itu juga, ILO(international Labour 

Organization) mendeteksi bahwa sekitar 40.000 kasus baru pneumoconiosis yang 

disebabkan oleh paparan debu tempat kerja terjadi di seluruh dunia setiap 

tahunnya (Hasty, 2011). 

WHO (World Health Organization) mencatat pada tahun 2013, PPOK 

menjadi penyakit kelima dengan prevalensi tertinggi di seluruh dunia, serta cukup 

menakutkan karena angka kematiannya semakin meningkat setiap tahun. 

Prevalensi PPOK untuk kategori sedang-berat terjadi paling banyak pada usia 30 

tahun keatas, dengan rata-rata sebesar 6,3% di seluruh dunia. Meskipun dalam 

beberapa tahun terakhir PPOK diberi perhatian khusus oleh lembaga dan 
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komunitas kesehatan, penyakit ini masih belum dikenal dan cenderung diabaikan 

oleh masyarakat (Pinugroho, 2016). Sebuah studi kasus control di Mesir pada 

pekerja industry keramik didapatkan hasil bahwa pekerja yang terpapar debu 

keramik lebih banyak ditemukan gejala terhadap saluran pernafasan seperti batuk, 

demam dan produksi sputum dibandingkan dengan kelompok control (Hisham, 

2010 dalam Hasty, 2011). 

Sebuah studi cross sectional yang dilakukan di Iran terhadap pekerja 

industry bahan baku keramik didapatkan hasil yang signifikan antara paparan 

debu terhadap KVP dibawah normal pada pekerja produksi bahan baku. Selain itu 

juga, hasil rontgen dada menunjukkan bahwa telah terjadinya abnormalitas pada 

paru-paru pekerja (Neghab, 2007 dalam Hasty, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian Sholikhah & Sudarmaji (2015) Responden 

yang selalu menggunakan masker (8 jam/hari) dan mengalami keluhan pernapasan 

sebesar 84,4%, responden yang kadang menggunakan masker (< 8 jam/hari) dan 

mengalami keluhan pernapasan sebesar 15,6%, dan responden yang tidak pernah 

menggunakan masker dan tidak mengalami keluhan pernapasan sebesar 11,1 %. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

penggunaan masker dengan keluhan pernapasan (p-value = 0,014). Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan Ichsani (2015) menyatakan bahwa proporsi 

responden yang tidak menggunakan masker dan KVP tidak normal sebesar 45,5% 

sedangkan responden menggunakan masker dan KVP tidak normal sebesar 0%, 

dengan p-value 0,01, yang artinya secara statistic terdapat hubungan antara 

penggunaan masker dengan KVP pada pekerja penglahan batu split. 

Paru merupakan salah satu organ vital yang berfungsi sebagai tempat 

pertukaran gas oksigen (O2) yang digunakan sebagai bahan dasar metabolisme 

dalam tubuh. Proses metabolisme akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP 

(Adenosin Tri Phospat) dan karbon dioksida (CO2) sebagai zat sisa hasil 

metabolisme. Jika terdapat gangguan pada paru-paru, metabolisme tubuh akan 

terganggu dan secara langsung akan menurunkan kualitas hidup manusia (Guyton, 

2007 dalam Pinugroho, 2016). 
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Faktor lingkungan kerja diartikan sebagai potensi sumber bahaya yang 

kemungkinan terjadi di lingkungan kerja akibat adanya suatu proses kerja. 

Kondisi kualitas udara lingkungan kerja dapat ikut berperan dalam hal kesehatan 

kerja. Pada industri mebel bagian pengamplasan, paparan debu dapat 

menimbulkan berbagai penyakit akibat kerja yaitu gangguan fungsi paru. Bahaya 

debu kayu bagi kesehatan bahwa debu merupakan bahan partikel (particulate 

matter) apabila masuk ke dalam organ pernapasan manusia maka dapat 

menimbulkan penyakit tenaga kerja khususnya berupa gangguan sistem 

pernapasan (Kuswana, 2014 dalam Pinugroho, 2016). 

Paparan debu yang terhirup melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) akan 

meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi paru, namun demikian perlu 

diketahui bahwa kadar debu yang rendah, apabila dalam jangka waktu yang lama 

akan mengakibatkan efek kumulatif, sehingga pada akhirnya pekerja dapat 

mengalami gangguan fungsi paru (Deviandhoko, 2012 dalam Putra , 2014). 

Dampak paparan debu yang terus menerus mengakibatkan penumpukkan debu 

yang tinggi di paru yang menyebabkan kelainan dan kerusakan sepeti penurunan 

kapasitas paru yang disebut obstruksi dan pneumoconiosis. Salah satu bentuk 

kelainan paru yang bersifat menetap adalah berkurangnya elastisitas paru yang 

ditandai dengan penuruna pada kapasitas vital paru, sehingga akan mengurangi 

penggunaan optimal alat pernapasan untuk mengambil oksigen pada proses 

respirasi (Sukarman, 1978 dalam Ichsani, 2015). 

Di Indonesia angka sakit mencapai 70% dari pekerja yang sering terpapar 

debu. Sebagian besar penyakit paru akibat kerja mempunyai akibat serius yaitu 

terjadinya penurunan kapasitas paru dengan gejala utama yaitu sesak napas (Hesti, 

2012 dalam Ichsani, 2015). Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan bahwa 

semua pekerja yang berjumlah 10 orang tidak menggunakan masker pada saat 

bekerja di pengolahan kayu. Berdasarkan hasil observasi studi pendahuluan, rata-

rata pekerja pada pengolahan kayu di wilayah RT. 15 Kecamatan Banjarmasin 

Tengah, Kelurahan Pelambuan tidak menggunakan masker pada saat bekerja, 

khususnya di lokasi pengabdian yaitu di UD. Putra Banjar yang secara 
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keseluruhan tidak menggunakan masker pada saat bekerja, dan faktor kebiasaan 

tidak menggunakan masker pada saat bekerja merupakan salah satu faktor risiko 

yang rentan terkena permasalahan dan penyakit pernapasan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan pengabdian 

kepada masyarakat mengenai “Upaya Peningkatan Penggunaan Masker terhadap 

Pekerja Pengolahan Kayu”. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para 

pekerja yang terpapar debu kayu di tempat kerja pengolahan kayu UD. Putra 

Banjar berjumlah 8 orang yang memiliki potensi tinggi terjadinya masalah 

kesehatan berupa gangguan pernapasan. 

 

METODE 

1. Mengumpulkan para pekerja dengan koordinasi pihak pengelola. 

2. Melakukan Pretest menggunakan kuesioner 

3. Melakukan penyuluhan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan para pekerja dengan koordinasi pihak pengelola. Kegiatan 

penyuluhan diawali dengan pemberian informasi menggunakan media LCD 

Projector yang disajikan dalam bentuk Power Point. 

2. Pemutaran video mengenai akibat dan dampak jangka panjang berupa 

Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang ditimbulkan dari tidak menggunakan 

masker pada saat bekerja di tempat kerja yang berpotensi tinggi terpapar 

debu, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi dengan para 

pekerja. 

3. Melakukan Postest menggunakan kuesioner 

4. Pemberian Souvernir berupa masker kepada pihak pengelola. 

5. Foto Bersama 

4. Melakukan uji Statistik Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan antara pretest 

dan postest kegiatan penyuluhan mengenai perilaku cuci tangan yang benar. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di 

tempat pengolahan kayu UD. Putra Banjar didapatkan perubahan perngetahuan 

yang bermakna mengenai pengetahuan dalam penggunaan masker di tempat kerja 

dengan lingkungan berdebu kayu, yang dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest 

mengunakan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan uji statistik Wilcoxon 

dengan alat bantu program komputer yang didapatkan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Wilcoxon 

Sebelum dan Sesudah 

Perlakuan 

n Median 

(Min-Maks) 

p-

value 

Pengetahuan Sebelum 

Penyuluhan 

Pengetahuan Setelah Penyuluhan 

8 

8 

5 (1-5) 

 8,5 (8-10) 

0,01 

  

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,01 < α 

(0,05), yang artinya terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara 

sebelum dan sesudah penyuluhan yang merupakan indikator keberhasilan dalam 

kegiatan intervensi berupa penyuluhan menggunakan metode media power point 

yang dilakukan di tempat pengolahan kayu UD. Putra Banjar Tahun 2017 dalam 

meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya menggunakan masker pada saat 

bekerja di lingkungan yang berdebu kayu dan berpotensi terhadap Penyakit 

Akibat Kerja (PAK) khususnya gangguan pernapasan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ichsani (2015) menyatakan 

bahwa proporsi responden yang tidak menggunakan masker dan KVP tidak 

normal sebesar 45,5% sedangkan responden menggunakan masker dan KVP tidak 

normal sebesar 0%, dengan p-value 0,01, yang artinya secara statistic terdapat 

hubungan antara penggunaan masker dengan KVP pada pekerja penglahan batu 

split. 

Paru merupakan salah satu organ vital yang berfungsi sebagai tempat 

pertukaran gas oksigen (O2) yang digunakan sebagai bahan dasar metabolisme 

dalam tubuh. Proses metabolisme akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP 
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(Adenosin Tri Phospat) dan karbon dioksida (CO2) sebagai zat sisa hasil 

metabolisme. Jika terdapat gangguan pada paru-paru, metabolisme tubuh akan 

terganggu dan secara langsung akan menurunkan kualitas hidup manusia (Guyton, 

2007 dalam Pinugroho, 2016). 

Faktor lingkungan kerja diartikan sebagai potensi sumber bahaya yang 

kemungkinan terjadi di lingkungan kerja akibat adanya suatu proses kerja. 

Kondisi kualitas udara lingkungan kerja dapat ikut berperan dalam hal kesehatan 

kerja. Pada industri mebel bagian pengamplasan, paparan debu dapat 

menimbulkan berbagai penyakit akibat kerja yaitu gangguan fungsi paru. Bahaya 

debu kayu bagi kesehatan bahwa debu merupakan bahan partikel (particulate 

matter) apabila masuk ke dalam organ pernapasan manusia maka dapat 

menimbulkan penyakit tenaga kerja khususnya berupa gangguan sistem 

pernapasan (Kuswana, 2014 dalam Pinugroho, 2016). 

Paparan debu yang terhirup melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) akan 

meningkatkan risiko terjadinya gangguan fungsi paru, namun demikian perlu 

diketahui bahwa kadar debu yang rendah, apabila dalam jangka waktu yang lama 

akan mengakibatkan efek kumulatif, sehingga pada akhirnya pekerja dapat 

mengalami gangguan fungsi paru (Deviandhoko, 2012 dalam Putra , 2014). 

Dampak paparan debu yang terus menerus mengakibatkan penumpukkan debu 

yang tinggi di paru yang menyebabkan kelainan dan kerusakan sepeti penurunan 

kapasitas paru yang disebut obstruksi dan pneumoconiosis. Salah satu bentuk 

kelainan paru yang bersifat menetap adalah berkurangnya elastisitas paru yang 

ditandai dengan penuruna pada kapasitas vital paru, sehingga akan mengurangi 

penggunaan optimal alat pernapasan untuk mengambil oksigen pada proses 

respirasi (Sukarman, 1978 dalam Ichsani, 2015). 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner sebelum dan sesudah pengabdian, 

maka didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi 0,01 < α (0,05), 

yang artinya terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum dan 

sesudah penyuluhan yang merupakan indikator keberhasilan dalam kegiatan 

intervensi berupa penyuluhan menggunakan metode media power point yang 

dilakukan di tempat pengolahan kayu UD. Putra Banjar Tahun 2017 dalam 

meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya menggunakan masker pada saat 

bekerja di lingkungan yang berdebu kayu dan berpotensi terhadap Penyakit 

Akibat Kerja (PAK) khususnya gangguan pernapasan. 
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ABSTRAK 

Upaya pengendalian DBD di sekolah perlu menekankan pada upaya pencegahan 

melalui pemberdayaan dan peran serta kepala sekolah, guru dan siwa-siswi dalam 

gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan sekolah. Kader 

Jumantik Anak Sekolah yang diharapkan sebagai penggerak dan motivator selain 

bagi teman-temannya di sekolah, juga mampu menerapkannya di lingkungan 

keluarga, dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk 

memberikan informasi dan pelatihan kepada kader jumantik anak sekolah 

sehingga mampu secara mandiri untuk melakukan pemantauan jentik di 

lingkungan sekolah dan rumah masing-masing. Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi, pembentukan dan pelatihan kepada 

kader jumantik anak sekolah. Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah 

kelompok anak kisaran umur 9-12 tahun, tepatnya perwakilan siswa kelas 5 SD di 

dua sekolah yaitu SDN. Berangas Timur 1 dan SDN. Berangas Barat 2 sebanyak 

10 orang yang merupakan target sasaran dari kegiatan ini dan guru pendamping 

sebanyak 2 orang yang merupakan guru Pendidikan Olahraga. Kegiatan 

pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 di 

Puskesmas Berangas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran 

serta anak sekolah sebagai jumantik anak sekolah dalam pelaksanaan PSN sebagai 

change agent penyebar informasi dan juga sebagai salah satu upaya pembinaan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak usia dini dalam mendukung upaya 

penurunan kasus DBD di Propinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten 

Barito Kuala. Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 

3M plus di lingkungan sekolah dapat menjadikan lingkungan sekolah terbebas 

dari jentik nyamuk sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari kemungkinan 

terkena penyakit DBD. 

Kata kunci : DBD, Jumantik Anak Sekolah, Sekolah Dasar 

 

 

ABSTRACT 

DHF control effort at school needs to emphasize on preventing effort thorugh 

empowerment and the participation of headmaster, teachers, and students in 

Mosquito Nest Eradication (MNE) action. Jumantik Cadres of School Children 

that are expected as mover and motivator other than for friends at school, also 

mailto:nuningirnawulanishak@ymail.com
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could apply it at their family environment, and public. The aim of this public 

service is to give information and training for jumantik cadres of school children 

so they could independently do the larvae monitoring at school environment and 

their own residences. Method used in this public service is socialization, forming 

and training of jumantik cadres of school children. Target of this public service is 

a group of children around 9 – 12 years old, exactly the representative of the fifth 

grade students of 2 elementary schools those are SDN Berangas Timur 1 and SDN 

Berangas Barat 2 as many as 10 children who became the target of this public 

service and 2 companion teachers who are holding sports education subject. This 

public service was held on December 2017 to January 2018 at Berangas Health 

Center. Thriugh this activity, it is expected to be able to increase the school 

children‟s role as jumantik cadres of school children in the implementation of 
MNE as change agent information spreader and also as one of the efforts of Clean 

and Healthy Living Behavior (CHLB) development from an early age in 

supporting the effort of decreasing the DHF case in South Kalimantan Province, 

especially at Barito Kuala District. Mosquito Nest Eradication (MNE) Program 

through 3M action plus at school environment could make the environment free 

from larvae then at the end people around could be avoided from the possibility of 

DHF disease.  

Keywords : DHF, Jumantik of School Children, Elementary School 

 

 

PENDAHULUAN 

Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia (Afrian dkk, 2016) (Sugiyono dan 

Sri Darnoto, 2015).  Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 126.675 penderita DBD 

di 34 provinsi di Indonesia, dan 1229 orang diantaranya meninggal dunia pada 

tahun 2014.  Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan iklim dan rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan (Infodatin, 2016). 

Tahun 2016 rentang bulan Januari-Februari, terdapat sebanyak 13.219 orang 

penderita DBD dengan jumlah kematian 137 orang.  Proporsi penderita terbanyak 

yang mengalami DBD di Indonesia ada pada golongan anak-anak usia 5-14 tahun 

mencapai 42,72% dan yang kedua pada rentang usia 15-44 tahun mencapai 

34,49% (Kemenkes, 2016). 

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pengendalian Penyakit 

Bersumber Binatang (Dit PPBB) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP dan PL) telah menetapkan tujuh kegiatan 
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pokok dalam pengendalian DBD, dimana ditentukan lima rencana pengembangan 

program salah satunya mendorong kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 

oleh anak sekolah (Kemenkes, 2014). Kelompok anak Sekolah Dasar (SD) 

merupakan bagian kelompok masyarakat yang paling penting dijadikan sasaran 

program pencegahan DBD. Hal ini karena pada masa tersebut merupakan masa 

yang paling eksploratif (bermain dengan lingkungan) serta merupakan masa-masa 

yang tepat untuk dapat menerima dan menyerap informasi dengan tepat (Pramono 

dan Paramita, 2011). Kelompok masyarakat inilah generasi penerus bangsa yang 

harus dibekali dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat membentuk perilaku yang 

sehat dan produktif (Kemenkes, 2014). 

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah yang 

merupakan endemis DBD. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah 

menyebar luas ke seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan dan terjadi di 

13 (tiga belas) kota/kabupaten termasuk di Kabupaten Barito Kuala (Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2015). Desa Berangas Timur yang berada 

di Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi 

KLB.  Pemilihan sekolah dasar di Desa Berangas Timur, berkaitan dengan 

wilayah kerentanan DBD yang terjadi di daerah ini dan belum terbentuknya kader 

Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Anak Sekolah di sekolah-sekolah dasar.  

Permasalahan utama yang dialami adalah tidak adanya jumantik anak sekolah 

yang telah terlatih untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan jentik nyamuk.  

Dana yang terbatas untuk melakukan kampanye PSN anak sekolah dan kesadaran 

pihak sekolah yang masih menganggap kegiatan ini kurang penting untuk 

dilaksanakan di sekolah masing-masing menyebabkan rendahnya pemahaman 

anak sekolah dalam melakukan PSN di Sekolah. 

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan peran 

serta anak sekolah sebagai jumantik anak sekolah dalam pelaksanaan PSN 

sehingga dapat menjadi change agent untuk menyebarkan informasi tentang PSN 

(Pemberantasan Sarang Nyamuk) baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan rumah masing-masing, dan sebagai salah satu upaya pembinaan 
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Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak usia dini dalam mendukung upaya 

penurunan kasus DBD di Propinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten 

Barito Kuala. Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 

3M plus di lingkungan sekolah dapat menjadikan lingkungan sekolah terbebas 

dari jentik nyamuk sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari kemungkinan 

terkena penyakit DBD. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Jumantik Anak Sekolah merupakan pemberdayaan siswa sekolah dasar 

dengan kisaran umur 9-12 tahun, yang lebih tepatnya siswa kelas 5 SD yang telah 

mampu membaca dan memahami apa yang mereka baca, lihat, dan dengar. Selain 

siswa, yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah, guru 

pendamping dengan harapan kegiatan PSN Jumantik Anak Sekolah bisa 

terlaksana dengan baik karena keterlibatan semua pihak di sekolah. 

 

METODE 

Kegiatan ini menggunakan metode ceramah dan memberikan pelatihan 

langsung kepada jumantik anak sekolah. Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan 

dalam beberapa kegiatan yang dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 

1. Sosialisasi Kegiatan 

Sosialisasi program kegiatan akan dihadiri oleh kepala sekolah, guru dan 

perwakilan siswa selaku jumantik anak sekolah. Dalam kegiatan ini akan 

dilakukan sosialisasi bentuk kegiatan yang akan diberikan. Jumantik anak sekolah 

akan diberikan informasi tentang teknis pelaksanaan kegiatan dan peran mereka 

dalam kegiatan pengabdian ini yang mencakup waktu dan tempat pelatihan 

jumantik, persiapan sebelum pelatihan, gambaran singkat tentang pelatihan 

jumantik, dan manfaat yang akan mereka peroleh setelah mengikuti kegiatan. 

2. Pelatihan Kader 

Setiap kader Jumantik Anak Sekolah akan diberikan pelatihan tentang tata 

cara melakukan pemantauan atau pemeriksaan jentik, bagaimana menangkap 
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jentik dan memasukkan kedalam wadah plastik. Untuk tertibnya kegiatan 

pelatihan maka guru sekolah akan diminta untuk ikut terlibat melakukan 

pendampingan kepada siswa jumantik Anak Sekolah.  Para jumantik Anak 

Sekolah juga akan diberikan pelatihan tentang bagaimana melakukan pencatatan 

pada kartu pemeriksa jentik dan tindak lanjut yang harus dilakukan seperti 

melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) terhadap tempat-tempat yang 

menjadi perkembangbiakan nyamuk. 

Untuk pelaksanaan program pengabdian ini, tim pelaksana menyiapkan 

kebutuhan kader Jumantik Anak Sekolah berupa jumantik kit yang nantinya akan 

dipergunakan dalam pemeriksaan jentik nyamuk di sekolah masing-masing 

meliputi: Tas peralatan, Senter, Cidukan, Saringan Kecil, Lembar Isian 

Pemantauan Jentik, dan Balpoint. 

 

PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi 

dengan puskesmas setempat (Puskesmas Berangas), Kepala Sekolah, Guru, serta 

Siswa-Siswi Sekolah Dasar. Kelompok kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) 

anak sekolah adalah perwakilan siswa kelas 5 SD sebanyak 10 orang yang 

merupakan target sasaran dari kegiatan ini dan guru pendamping sebanyak 2 

orang yang merupakan guru Pendidikan Olahraga.  Sekolah yang terpilih untuk 

menyiapkan wakil kader Jumantik Anak Sekolah adalah SDN Berangas Timur 1 

dan SDN Berangas Barat 2.  Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 2 (dua) 

tahapan.  

1. Sosialisasi dan Pembentukan Kader Jumantik Anak Sekolah 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Puskesmas Berangas Timur pada 

bulan Desember 2017 yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Guru Pendamping, 

Siswa-Siswi Sekolah Dasar serta Staf Pengelola program DBD Puskesmas 

Berangas. Dalam kegiatan ini, pelaksana melakukan sosialisasi pentingnya 

melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk di sekolah dengan cara membentuk 

kader Jumantik Anak Sekolah. Dalam sambutan Kepala Pusksmas, kegiatan ini 
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sangat disambut baik, begitu pula dengan staf pengelola DBD Puskesmas 

Berangas, juga sangat mengapresiasi adanya kegiatan pembentukan dan pelatihan 

kader jumantik Anak Sekolah. Ini terlihat dengan keinginan untuk ikut terlibat 

dalam kegiatan ini. Para Guru pendamping dan siwa-siswi juga sangat antusias 

dan senang mengikuti kegiatan pertama ini, karena selain mendapatkan transfer 

ilmu terkait DBD, menjadi perwakilan sekolahnya sebagai kader Jumantik Anak 

Sekolah, dan mendapat pemahaman akan pentingnya Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) di sekolah yang menjadi salah satu sasaran program pencegahan 

DBD di sekolah. 

2. Pelatihan Kader Jumantik Anak Sekolah 

Pelatihan kader jumantik Anak Sekolah ini dilaksanakan pada bulan 

Januari 2018 juga bertempat di Puskesmas Berangas. Dalam kegiatan ini 

diberikan materi cara melakukan pemeriksaan jentik nyamuk. Tempat-tempat 

potensial untuk nyamuk berkembang biak di lingkungan sekolah, serta cara 

pencatatan hasil pemantauan jentik. Para kader jumantik Anak Sekolah juga 

dibekali ilmu agar mampu menjadi contoh bagi teman-temannya di sekolah untuk 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemantauan jentik berkala, bukan hanya di 

lingkungan sekolah tetapi juga mampu menerapkannya di lingkungan rumah 

mereka masing-masing. Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya pembinaan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini. 

Setelah dilakukan pelatihan, kemudian langsung diadakan praktek 

pemantauan jentik di bak mandi puskesmas Berangas Timur.  Dalam praktek ini, 

siswa-siswi diharapkan sudah mampu untuk memantau jentik nyamuk 

menggunakan jumantik kit dan menerapkan hasil praktek di lingkungan 

sekolahnya masing-masing. 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

497 

  

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan adalah bahwa 

dengan pembentukan kader Jumantik Anak Sekolah dalam pemantauan dan 

pemeriksaan jentik nyamuk memberikan 2 manfaat sekaligus. Manfaat pertama 

adalah mengajarkan kepada anak usia sekolah untuk peka terhadap kondisi 

lingkungan disekitarnya. Dengan menjadi seorang juru pemantau jentik nyamuk, 

anak usia sekolah diajarkan bagaimana melakukan upaya pencegahan penyebaran 

DBD di wilayah tempat tinggalnya. Manfaat kedua tergeraknya orang tua dan 

lingkungan di sekitar jumantik cilik untuk turut serta melakukan hal yang sama. 

Hal ini secara tidak langsung akan menggerakkan masyarakat dalam melakukan 

upaya PSN melalui gerakan pemantauan jentik nyamuk. 

Saran yang dapat diajukan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian ini 

adalah melihat antusias anak usia sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai 
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pemantau jentik nyamuk, pemerintah melalui dinas kesehatan Kota dan khususnya 

Kabupaten hendaknya mulai mengaktifkan program jumantik cilik anak sekolah 

mengingat pentingnya pelaksanaan program ini dalam menurunkan risiko 

terjadinya penyebaran penyakit DBD di saat musim penghujan.   
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ABSTRAK 

Penyakit demam berdarah telah menyebar secara luas diseluruh kawasan dunia, 

WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di 

Asia Tenggara dan tertinggi nomor dua di dunia setelah Thailand. Indonesia 

merupakan negara dengan seluruh wilayahnya endemis penyakit DBD, sementara 

di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2016, terdapat 4.009 kasus dengan 29 

korban jiwa dan tahun 2017 tercatat sejak Januari hingga Maret 2017, sudah ada 

80 kasus yang menyebar di beberapa Kabupaten dan salah satunya termasuk Kota 

Banjarbaru yang telah menyumbang 10 kasus DBD pada awal tahun ini. Masalah 

DBD erat kaitannya dengan masalah perilaku, dimana tingkat pengetahuan 

masyarakat memegang peranan penting. Upaya yang telah dilakukan pemerintah 

terhadap pencegahan dan penanggulangan DBD selalu ditingkatkan, salah satu 

diantaranya adalah penyuluhan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini 

adalah penyuluhan dan pelatihan terhadap 28 orang ibu rumah tangga di RT 23 

kelurahan Sungai Besar. Hasil kegiatan ini adalah kehadiran 28 ibu yang menjadi 

peserta dan kegiatan berlangsung lancar serta terjadi peningkatan pengetahuan 

peserta penyuluhan yang dilihat dari hasil pre test dan post test.  

Kata kunci : demam berdarah, penyuluhan 

 

 

ABSTRACT 

Dengue fever has spread widely throughout the world, WHO noted Indonesia as 

the country with the highest dengue fever case in Southeast Asia and the second 

highest in the world after Thailand. Indonesia is a country with all its areas 

endemic DHF disease, while in South Kalimantan throughout 2016, there are 

4,009 cases with 29 deaths and in 2017 recorded from January to March 2017, 

there have been 80 cases spread in several districts and one of them includes 

Banjarbaru City which has donated 10 dengue cases earlier this year. DHF 

problems are closely related to behavioral problems, where the level of 

community knowledge plays an important role. Efforts that have been made to the 

prevention and prevention of DHF is always improved, one of which is 

counseling. The method used in this devotion is counseling and training of 28 

housewives in RT 23 village of sungai besar. The results of this activity is the 

presence of 28 mothers who became participants and activities went smoothly and 

mailto:hafizulya22@gmail.com
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there is increased knowledge of extension participants who viewed from the 

results of pre test and post test. 

Keywords : dengue fever, extention activity 

 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang amat 

ditakuti di dunia karena DBD merupakan penyakit endemis di lebih 100 negara. 

Penyakit demam berdarah telah menyebar secara luas diseluruh kawasan dunia, 

dan penyakit ini sering muncul sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) sehingga 

angka kesakitan dan kematian yang terjadi dianggap merupakan gambaran 

penyakit di masyarakat. Demam berdarah dengue banyak ditemukan di daerah 

tropis dan sub-tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati 

urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, 

terhitung sejak tahun 1968 hingga 2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai 

negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi nomor dua di 

dunia setelah Thailand. 

Indonesia merupakan negara dengan seluruh wilayahnya endemis penyakit 

DBD, sementara di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2016, terdapat 4.009 

kasus dengan 29 korban jiwa, dan tahun 2017 tercatat sejak Januari hingga Maret 

2017, sudah ada 80 kasus yang menyebar di beberapa kabupaten dan kota. 

Sebaran penyakit yang ditularkan nyamuk aedes aegypti sudah terdapat di 

Kabupaten Tabalong. Tercatat di kabupaten ini terdapat 17 kasus, kemudian 

disusul 11 kasus di Kabupaten Balangan, serta daerah penyumbang lainnya adalah 

Banjarbaru, tercatat ada 10 kasus DBD yang menjangkit kota ini. 

Masalah DBD erat kaitannya dengan masalah perilaku, dimana 

pengetahuan masyarakat memegang peranan penting. Tanpa pengetahuan yang 

memadai tentang penyakit DBD yang meliputi pengenalan gejala, pencegahan, 

penularan dan pengobatannya, resiko terjangkit DBD atau terlambat 

penanganannya sangat besar. Upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap 

pencegahan dan penanggulangan DBD selalu ditingkatkan, salah satu diantaranya 
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adalah penyuluhan. Namun demikian masih saja terjadi salah persepsi oleh 

sebagian besar masyarakat dimana masyarakat masih “fogging mania”, sehingga 

kalau wilayahnya belum disemprot (fogging) rasanya belum puas. Padahal 

fogging atau pengasapan dengan insektisida tersebut hanya dapat membunuh 

nyamuk dewasa dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Pencegahan DBD 

dilakukan dengan tujuan memutus siklus hidup nyamuk dengan menekankan pada 

pembersihan sumber larva. Hal ini membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan 

masyarakat agar pemberantasan nyamuk dapat bersifat lebih panjang dan 

berkesinambungan. Penyadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan 

langsung mungkin akan lebih efektif jika dilakukan oleh kader kesehatan atau 

tokoh masyarakat sebagai panutan yang terlibat langsung dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 

Memberikan penyuluhan kepada calon kader jumantik mengenai upaya 

pengendalian DBD terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 

sekitar tempat tinggal, agar para kader bisa menggerakkan peran serta masyarakat 

dalam usaha pencegahan dan pemberantasan jentik nyamuk, sehingga penularan 

penyakit demam berdarah dengue ditingkat desa dapat di cegah atau diatasi. 

Belum adanya vaksin untuk pencegahan penyakit DBD dan belum ada 

obat-obatan khusus  untuk penyembuhannya maka pengendalian DBD tergantung 

pada pemberantasan nyamuk  Aedes aegypti. Penderita penyakit DBD diusahakan 

sembuh guna menurunkan angka kematian,  sedangkan yang sehat terutama pada 

kelompok yang paling tinggi resiko terkena, diusahakan  agar jangan 

mendapatkan infeksi virus dengan cara memberantas vektornya. Memberikan 

penyuluhan tentang 3M Plus untuk mencegah demam berdarah adalah 

pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus (Menguras, Menutup, dan 

Mengubur) Plus memakai kelambu saat tidur, menghindari kebiasaan 

menggantung pakaian, menabur larvasida dan lain-lain dapat 

mencegah/memberantas nyamuk aedes aegepty berkembang biak. 

Adapun tujuan kegiatan dari pengabdian ini adalah untuk melatih dan 

membentuk kader jumantik, dengan adanya pembentukan kader jumantik maka 
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diharapkan dapat membantu menurunkan atau minimal menekan angka kejadian 

DBD dan dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan 

dan pemberantasan jentik nyamuk 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran yang dijadikan untuk kegiatan ini adalah 20 ibu rumah 

tangga di RT 23 kelurahan Sungai Besar. 

 

METODE 

Pelatihan berupa penyuluhan dan penjelasan cara pemeriksaan jentik 

dalam air. Dalam melaksanakan kegiatan, tim bekerja sama dengan tenaga 

administrasi dari Puskesmas Sungai Besar dan Narasumber Pelatihan, Ira Ariyani, 

dari Puskesmas Sungai Besar.  

 

PEMBAHASAN 

Rencana kegiatan semula adalah Pelatihan berupa penyuluhan dan 

simulasi pemeriksaan jentik dalam air dan pembentukan kader jumantik dengan 

penyuluh dari Ira ariyani, pengelola kesehatan lingkungan Puskesmas Sungai 

Besar namun ketika dilaksanakan penyuluhan, waktu tidak memungkinkan untuk 

melakukan simulasi pemeriksaan jentik, meskipun masyarakat sudah mendaapat 

informasi cara memeriksa dan membedakan jentik nyamuk. Pembentukan kader 

jumantik belum dilaksanakan, karena nanti beriringan dengan program puskesmas 

yaitu Pengawas jentik 1 orang per rumah tangga. 

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di rumah ketua RT 23 RW 04 

kelurahan Sungai Besar dengan jumlah 28 orang. 

Penyuluhan dibagi menjadi 5 tahap, yaitu : 

- Tahap pertama diawali dengan pembukaan dengan memberikan salam dan 

mengenalkan diri kepada sasaran, pada tahap ini kegiatan peserta bersifat 

pasif yaitu hanya menyahut salam dan mendengarkan perkenalan.  
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- Tahap kedua adalah pengisian absensi dan kuesioner (pree test), peserta 

yang datang setelah mengisi absensi kemudian mengisi lembar identitas 

yang terdiri nama dan alamat, kemudian dilanjutkan mengisi kuesioner yang 

berjumlah 10 pertanyaan tentang penyakit DBD dan upaya pemberantasan 

sarang nyamuk. 

Adapun hasil pre test dari kegiatan ini adalah  

Tabel 1. Hasil pree test peserta penyuluhan DBD di RT 23 kelurahan Sungai 

Besar tahun 2017 

NO PENGETAHUAN JUMLAH PROSENTASE 

1 Baik  ( skor  >  80 % benar) 12 42,8 

2 Kurang Baik ( skor < 80% 

benar) 

16 57,2 

TOTAL 28 100 

 

- Tahap ketiga adalah pemberian materi tentang penyakit DBD yang meliputi 

pengertian, gejala, cara penularan, cara pencegahan (PSN) dan pengobatan. 

Dilanjutkan dengan penjelasan cara memeriksa dan membedakan jentik 

nyamuk DBD atau bukan. pada tahap ini peserta mulai aktif meskipun 

hanya terbatas mendengarkan walau hanya berupa celetukan dan perilaku 

mengikuti ucapan penyuluh.  

- Tahap keempat adalah kegiatan tanya jawab, pada tahap ini kegiatan peserta 

sangat aktif memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari tim 

penyuluh. Kurang lebih ada 5 responden yang bertanya, pertanyaan sangat 

beragam di antaranya adalah apakah nyamuk lain bisa menularkan DBD, 

bolehkah menggunakan obat nyamuk bakar, sampai pengalaman peserta 

yang mempunyai keluarga pernah terserang DBD. Tenaga penyuluh ibu Ira 

Ariyani dari Puskesmas Sungai Besar memberikan jawaban atas pertanyaan 

peserta, dan terlihat peserta sangat puas atas jawaban tenaga penyuluh. Di 

akhir tanya jawab penyuluh berpesan kepada semua peserta agar selalu 

melaksanakan upaya PSN berkelanjutan, dan berpesan agar materi 
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penyuluhan ini jangan dilupakan bahkan sebaiknya disampaikan pada 

anggota keluarga yang lain.   

- Tahap ke lima penutup disertai dengan pemberian souvenir dan brosur, 

dengan harapan agar pesan dalam penyuluhan ini dapat mereka ingat 

kembali apabila mereka membaca brosur di lain hari. 

Post test dilaksanakan pada hari rabu 11 oktober di rumah salah satu warga 

yang kebetulan giliran yasinan RT. Adapun hasil posttest adalah sebagai berikut ; 

Tabel 3. Hasil post test peserta penyuluhan DBD 

NO PENGETAHUAN JUMLAH PROSENTASE 

1 Baik  ( skor  >  80 % benar) 24 86 

2 Kurang Baik ( skor < 80% 

benar) 

4 14 

TOTAL 28 100 

Berdasarkan hasil pre test dengan post test terlihat peningkatan 

pengetahuan dari peserta, pada pre test hanya 12 orang yang mempunyai 

pengetahuan baik tentang DBD, setelah dilakukan penyuluhan terjadi peningkatan 

jumlah peserta yang berpengetahuan baik yaitu menjadi 24 orang. Hal ini berarti 

penyuluhan memberikan retensi ingatan yang cukup baik selama 2 minggu ini, 

peserta masih bisa mengingat materi yang diberikan oleh tenaga penyuluh, 

terlebih lagi dengan adanya brosur tentang DBD yang dibawa pulang oleh peserta, 

brosur ini memungkinkan peserta bisa mengulang membaca dirumah.  

 

KESIMPULAN 

Penyuluhan kesehatan pada masyarakat sangat penting untuk menambah 

pengetahuan bahkan menanamkan tingkah laku kesehatan terutama upaya 

pemberantasan sarang nyamuk yang sangat efektif dalam mencgah DBD. 

Pengetahuan yang benar akan melandasi pembentukan perilaku, terlebih lagi 

apabila dilakukan secara rutin dan kontinu. Dukungan dari instansi yang terkait 

yaitu Puskesmas Sungai Besar Kota Banjarbaru sangat berarti dengan 

mengizinkan tenaga pengelola kesehatan lingkungan sebagai tenaga penyuluh. 

Saran kepada masyarakat agar seantiasa mengikuti semua bentuk pemberian 
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informasi dari instansi kesehatan maupun tenaga kesehatan, agar dapat menambah 

wawasan dibidang kesehatan dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) 

kepada masyarakat yang secara rutin dan kontinu dilaksanakan dengan topik topik 

kesehatan akan membawa peningkatan baik dalam pengetahuan maupun 

perilakunya. Sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap derajat 

kesehatan masyarakat serta Pembentukan kader kesehatan dari masyarakat sangat 

penting sehingga perlu koordinasi dari aparat desa dengan instansi kesehatan. 
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ABSTRAK 

Status Gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara 

asupan zat gizi dengan kebutuhan. Kesimbangan tersebut dapat dilihat dari 

variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar 

kepala, lingkar lengan, dan panjang tungkai. Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan pengukuran status gizi (IMT, 

LILA dan Lingkar Perut). Dari 35 mahasiswa di dapatkan 14 (40%) mahasiswa 

termasuk dalam kategori status gizi normal dan 21 (60%) mahasiswa kategori 

status gizi tidak normal (status gizi lebih dan status gizi kurang), kemudian 

dilanjutkan dengan penyuluhan, yakni pemberian informasi (edukasi) tentang apa 

saja yang bisa mempengaruhi status gizi seseorang terutama saat remaja, kegiatan 

ditutup dengan sesi tanya jawab. Terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dan 

sesudah diberikan penyuluhan dari pengetahuan baik 34% meningkat menjadi 

83% mahasiswa yang mempunyai pengetahuan baik tentang status gizi. 

Kata kunci : Pengukuran Status Gizi, Mahasiswa 

 

 

ABSTRACT 

Nutritional status is the state of the body caused by the balance between nutrient 

intake with the needs. The balance can be seen from growth variable, that is body 

weight, height or body length, head circumference, arm circumference, and long 

of legs. Methods performed in this devotional activity is by measuring the 

nutritional status (IMT, LILA and Round of Stomach). Out of 35 college students 

get 14 (40%) students are in normal nutritional status category and 21 (60%) 

students of abnormal nutrition status category (more nutritional status and less 

nutritional status), then continued with counseling, that is giving information 

(education) about anything that can affect one's nutritional status, especially 

during adolescence, the activities closed with a question and answer session. 

There were increased knowledge before and after given counseling from good 

knowledge 34% increased to 83% of students who have a good knowledge of 

nutritional status. 
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Keywords : Measurement of Nutritional Status, College Students 

 

 

PENDAHULUAN 

Remaja merupakan salah satu periode dalam kehidupan antara pubertas 

dan maturitas penuh (10-21 tahun), juga suatu proses pematangan fisik dan 

perkembangan dari anak-anak sampai dewasa. Perkembangan remaja dibagi 

menjadi tiga periode, yaitu remaja awal (10-14 tahun), remaja pertengahan (15-17 

tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun). Mahasiswa dapat dikatakan sebagai 

remaja, dengan kisaran umur antara 17-22 tahun. 

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak 

dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh 

dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis 

ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak 

menentu (Hidayati dan Farid, 2016). Status Gizi adalah keadaan tubuh yang 

diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan. 

Kesimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, 

tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan pajang 

tungkai. 

Status gizi selain dipengaruhi oleh pola konsumsi energi dan protein, 

status gizi juga dapat dipengaruhi oleh faktor status kesehatan, pengetahuan, 

ekonomi, lingkungan dan budaya. Faktor pencetus munculnya masalah gizi dapat 

berbeda antar wilayah ataupun antar kelompok masyarakat. Remaja/Mahasiswa 

saat ini banyak menggemari fast food seperti mie instan, sehingga kurang 

mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Hal ini selaras dengan pendapat 

Arisman (2007) yang mengatakan bahwa pola makan orang dewasa saat ini 

cenderung kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Menurut Azrimaidaliza (2011) 

Pilihan makanan pada remaja kadang-kadang tidak sesuai dengan panduan atau 

pedoman makanan yang dianjurkan yaitu mengonsumsi makanan yang seimbang 

dan beraneka ragam setiap hari. Selain itu menurut Elnovriza, dkk. (2009) 
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menyebutkan bahwa bila asupan energi kurang dari makanan dibandingkan 

dengan energi yang dikeluarkan maka tubuh akan mengalami keseimbangan 

negatif akibatnya berat badan kurang dari berat badan seharusnya (ideal), bila 

terjadi pada masa pertumbuhan maka akan menghambat proses pertumbuhan dan 

pada orang dewasa menyebabkan penurunan berat badan dan kerusakan jaringan. 

Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu melaksanaakan kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dalam bentuk pengukuran status gizi dan penyuluhan 

kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan gizi pada mahasiswa di Banjarmasin.  

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin 

semester III dimana rentan umur mereka termasuk dalam remaja tengah dan juga 

dimasa umur ini mereka mempunyai banyak kegiatan di kampus maupun di luar 

jadwal kuliah. 

 

METODE 

Peningkatan pengetahuan mahasiswi tentang status gizi dilakukan dengan 

cara pemberian informasi (edukasi) berupa penyuluhan kesehatan tentang materi 

seputar status gizi seperti jenis-jenis makanan sehat, pola hidup sehat yang sesuai 

untuk remaja dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Kegiatan meliputi 

dua tahap yaitu, persiapan yang mana dalam kegiatan pengabdian ini adalah 

penyusunan pre planning. Persiapan pemeriksaan status gizi dan materi 

penyuluhan yang memberikan informasi tentang status gizi. Langkah pertama 

adalah membuat kontrak waktu dan tempat penyuluhan dengan pihak Fakultas. 

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan, adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan mahasiswa dengan koordinasi pihak 

kampus diikuti dengan kegiatan pertama yaitu pemeriksaan status gizi (IMT, 

LILA dan Lingkar Perut), kemudian disampaikan penyuluhan  dengan pemberian 
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informasi dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi dengan peserta. Kegiatan 

pengukuran dan penyuluhan status gizi dilaksanakan selama 1 hari. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengukuran status gizi mahasiswa yang telah dilakukan 

diperoleh data sebagai berikut : 

No. Status Gizi N % 

1       BeratBadanKurang 8 22,9 

2       BeratBadan Normal 14 40,0 

3       BeratBadanLebih 7 20,0 

4       Obesitas Tingkat I 4 11,4 

5       Obesitas Tingkat II 2 5,7 

Total 35 100 % 

 

 Setelah selesai pengukuran status gizi dilanjutkan dengan pemberian 

materi/penyuluhan kesehatan tentang status gizi pada remaja, termasuk cara 

mencegah dan mengatasi jika terjadi gangguan gizi pada remaja. Semua 

mahasiswa sangat kooperatif saat pelaksanaan terutama saat pengukuran status 

gizi/pengukuran IMT dan LILA serta banyaknya mahasiswa yang bertanya saat 

pelaksanaan penyuluhan. Terjadi peningkatan pengetahuan antara sebelum dan 

sesudah pemberian materi dari 34% menjadi 83% mahasiswa yang memliki 

pengatahuan baik tentang status gizi remaja. 
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FOTO KEGIATAN 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan pada 35 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Antasari Banjarmasin didapatkan 14 (40%) mahasiswa masuk dalam kategori 

status gizi normal dan 21 (60%) mahasiwa dalam kategori status gizi tidak normal 

(status gizi lebih dan status gizi kurang). Diketahui pula terdapat peningkatan 

pengetahuan peserta dari nilai pre-test pengetahuan baik sebesar 34% dan nilai 

post-test sebesar 84%.  Sesuai dengan hasil evaluasi saat pelaksanaan kegiatan, 

hendaknya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen UNISKA dapat 

dilaksanakan secara regular dan berkala khususnya pada lahan/khalayak sasaran 

lain dengan kegiatan yang sama sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu yang 

terkait. 
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ABSTRAK 

Di Indonesia, prevalensi karies gigi menurut kelompok usianya, usia 3 tahun 60%, 

usia 4 tahun 85% dan usia 5 tahun 86,4%. Banjarmasin memiliki prevalensi 

penduduk yang bermasalah dalam kesehatan gigi dan mulut sebanyak 38,2% dan 

pada anak-anak usia 5-9 tahun sebanyak 28,6% mengalami masalah gigi dan 

mulut. Kondisi Indonesia untuk mencapai Indonesia Bebas Karies Gigi (gigi 

berlubang) masih jauh dari harapan, mengingat target yang ditetapkan oleh WHO 

dan FDI untuk mencapai di tahun 2000 adalah 50% dari anak usia 5-6 tahun yang 

harus bebas dari karies gigi. Penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan 

mulut pada masyarakat salah satunya adalah faktor perilaku, untuk memelihara 

perilaku yang baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, selain 

memperhatikan waktu, frekuensi dan cara menyikat gigi, orang tua juga perlu 

mendampingi anak ketika menyikat gigi. Selain itu untuk mencegah terjadinya 

karies gigi, deteksi karies dini apabila dapat dilakukan, dapat menghentikan 

berlanjutnya karies, sehingga dapat mencegah tindakan operatif lebih jauh. 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan terhadap 34 

orang tua dan deteksi dini karies gigi terhadap 34 orang anak prasekolah. Hasil 

kegiatan pengadian ini yaitu meingkatnya pengetahuan peserta tentang 

“Pentingnya menjaga Kebersihan Mulut dan Mencegah Caries Gigi Pada anak” 
ditandai dengan peserta mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim 

penyuluh. Setelah dilakukan pemeriksaan gigi pada 34 murid TK Al Hamid, 

diperoleh gambaran bahwa sebanyak 88% (27 murid) memiliki gigi yang sehat, 

hanya ada 12% (4 anak) yang mempunyai masalah pada karies gigi. 

Kata kunci : penyuluhan, caries gigi, pra sekolah 

 

 

ABSTRACT 

In Indonesia, prevalence of dental caries according to the age group, age 3 years 

60%, age 4 years 85%, and age 5 years 86,4%. Banjarmasin has population 

prevalence who have a problem in dental and mouth health about 38,2% and on 

the children at the age of 5-9 years about 28,6% have dental and mouth problem. 

Indonesia condition to reach Indonesia Free from Dental Caries (cavity) is still far 

from the expectation, remembering the setted target by WHO and FDI to reach in 

2000 was 50% from the children aged 5-6 years who should be free from dental 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   

Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

513 

  

caries. One of the causes of dental and oral health problems in society is 

behavioral factor, beside noticing the time, frequency and the way in brushing 

teeth, parents also need to accompany the children while brushing teeth. Other 

than that, to prevent the occurrence of dental caries, if early caries detection can 

be done, it could stop the continuing of caries, then it could prevent further 

operative action. Method used in this public service is counseling to 34 parents 

and early dental caries detection to 34 pre-school children. Result of this public 

service is the increasing of the participants‟ knowledge about “The Importance of 
Maintaining Oral Hygiene and Preventing Dental Caries on Children” that is be 
marked by the participants could answer the questions that were given by 

counseling team. After the dental examination has been done to 34 students of Al 

Hamid Kindergarten, the description is obtained that around 88% (27 students) 

have healthy teeth, there are only 12% (4 students) who have problem on dental 

caries. 

Keywords : counseling, dental-caries, pre-school 

 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit  kesehatan  gigi  dan  mulut  menduduki  urutan  pertama  dari  10  

besar  daftar penyakit yang sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Ini terlihat 

dari masih besarnya angka karies gigi dan penyakit mulut di Indonesia yang 

cenderung meningkat. Karies gigi masih jadi masalah kesehatan anak, Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, angka kejadian karies gigi pada anak 60% 

-90%. Di Indonesia, prevalensi karies gigi menurut kelompok usianya, usia 3 

tahun 60%, usia 4 tahun 85% dan usia 5 tahun 86,4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa prevalensi karies anak usia prasekolah masih cukup tinggi. Laporan Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013, Kalimantan Selatan merupakan 

salah satu dari tiga provinsi yang mempunyai kesehatan gigi dan mulut yang 

cukup tinggi yaitu 36,1%. Banjarmasin memiliki prevalensi penduduk yang 

bermasalah dalam kesehatan gigi dan mulut sebanyak 38,2% dan pada anak-anak 

usia 5-9 tahun sebanyak 28,6% mengalami masalah gigi dan mulut. Data FDI 

(2015) menyebutkan bahwa 3,9 juta masyarakat dunia pernah mengalami penyakit 

mulut. Jika kita melihat data dari WHO (2012), 15-20% orang dewasa menderita 

penyakit periodontal yang parah. Sedangkan pada anak-anak, kesehatan mulut 

terutama karies diderita 60-90% anak. Bahkan karies berada di peringkat satu 
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dengan prevalensi tertinggi dibanding 291 penyakit mulut lainnya, yakni diderita 

hampir setengah penduduk dunia (44%) (Syarif, 2017). Kondisi Indonesia untuk 

mencapai Indonesia Bebas Karies Gigi (gigi berlubang) masih jauh dari harapan, 

mengingat target yang ditetapkan oleh WHO dan FDI untuk mencapai di tahun 

2000 adalah 50% dari anak usia 5-6 tahun yang harus bebas dari karies gigi 

(Indonesia Terkini, 2016). Penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi dan mulut 

pada masyarakat salah satunya adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan 

kebersihan gigi dan mulut. Anak-anak masih sangat tergantung pada orang 

dewasa dalam hal menjaga kebersihan gigi karena kurangnya pengetahuan anak 

mengenai kesehatan gigi dibandingkan orang dewasa. (Wibisana, 2017) Untuk 

memelihara perilaku yang baik dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, selain 

memperhatikan waktu, frekuensi dan cara menyikat gigi, orang tua juga perlu 

mendampingi anak ketika menyikat gigi. Berdasarkan penelitian, anak yang 

didampingi orang tua ketika menyikat gigi memperlihatkan perbedaan signifikan 

dalam indeks kebersihan mulut, radang gusi dan gigi berlubang dibandingkan 

dengan anak yang tidak didampingi oleh orang tua. (Indonesia Terkini, 2016). 

Selain itu untuk mencegah terjadinya karies gigi, deteksi karies dini sedapat 

mungkin dapat dilakukan, dalam usaha untuk mengawetkan struktur gigi dan 

mencegah tindakan invasif seminimal mungkin. Deteksi karies dini apabila dapat 

dilakukan, dapat menghentikan berlanjutnya karies, sehingga dapat mencegah 

tindakan operatif lebih jauh. (Sarianoferni, 2008). Tujuan kegiatan dari 

pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua dan 

deteksi dini karies kepada anak pra sekolah. Dengan adanya penyuluhan maka 

diharapkan orang tua dapat mengajari dan mendampingi anak dalam merawat 

kebersihan gigi dan mulut mereka terutama dalam hal pencegahan karies serta 

deteksi dini untuk menekan kejadian karies gigi seminimal mungkin. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran yang dijadikan untuk kegiatan ini adalah 34 orang tua 

dan 34 anak pra sekolah di TK Al Hamid Kelurahan Alalak Utara. 
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METODE 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 2 metode yaitu : 

1. Penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

orang tua/ wali murid dengan koordinasi kepala sekolah. Kegiatan 

penyuluhan diawali dengan pemberian informasi dan kemudian dilanjutkan 

dengan tanya jawab atau diskusi dengan peserta, sehingga peserta lebih 

memahami tentang “Pentingnya menjaga Kebersihan Mulut dan Mencegah 

Caries Gigi Pada anak”. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari di TK Al 

Hamid Kelurahan Alalak Utara. 

2. Screening. Deteksi gigi/ pemeriksaan karies gigi pada anak-anak pra sekolah 

dengan diaawali latihan menyikat gigi yang benar. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang Penyuluhan 

dan Deteksi Dini Caries Gigi anak Pre Sekolah di kelurahan Alalak Utara 

Banjarmasin Tahun 2017 dapat disimpulkan : 

1. Diperoleh hasil peserta mengerti seluruh materi penyuluhan yang telah 

disampai ditandai dengan peserta mampu menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh tim penyuluh. 

2. Diperoleh hasil pemeriksaan gigi pada 34 murid TK Al Hamid wilayah kerja 

Puskesmas Alalak Utara, bahwa sebanyak 88% (27 murid) memiliki gigi 

yang sehat, hanya ada 12% (4 anak) yang mempunyai masalah pada karies 

gigi. 
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ABSTRAK 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang  menjadikan 

seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 

(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan  aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat.  Adapun 5 tatanan PHBS yang dilaksanakan, seperti tingkat rumah 

tangga, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit, 

Puskesmas dan praktek dokter), tempat umum (pasar, stasiun dan terminal) dan 

tempat kerja. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatan 

Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) anak panti asuhan puteri 

muhamammadiyah aisyah kota Banjarmasin. Metode yang dilakukan dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah pemberian informasi (edukasi) berupa penyuluhan 

tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya akan dilakukan praktik cara cuci tangan 

dengan baik dan benar. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai Oktober 2017. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian 

ini, perilaku anak panti menjadi semakin baik. 

Kata kunci : PHBS, Anak panti, dan Edukasi 

 

 

ABSTRACT 

Clean and Healthy Behavior (PHBS) is a set of behaviors that are practiced on the 

basis of awareness as a result of learning, which makes a person's family, group or 

community able to help themselves (independently) in the field of health and play 

an active role in realizing public health. The 5 PHBS arrangements are 

implemented, such as household level, educational institution, health service 

institution (hospital, Puskesmas and doctor practice), public place (market, station 

and terminal) and workplace. The purpose of this devotional activity is to improve 

Clean and Healthy Life Behavior (PHBS) children orphanage daughter of 

muhamammadiyah aisyah Banjarmasin city. The method undertaken in this 

devotional activity is the provision of information (education) in the form of 

counseling about Clean and Healthy Behavior (PHBS) and then followed by 

discussion and frequently asked questions. Further practice will be done 

handwashing properly and correctly. This devotional activity will be held from 

mailto:zuhrupalhadi@gmail.com
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August to October 2017. It is expected that with this devotional activity, the 

behavior of the orphanage will be better. 

Keywords : PHBS, Children's Home, and Education 

 

 

PENDAHULUAN 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku 

yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang  

menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong 

dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan  aktif dalam 

mewujudkan kesehatan masyarakat.  Adapun 5 tatanan PHBS yang dilaksanakan, 

seperti tingkat rumah tangga, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan 

(rumah sakit, Puskesmas dan praktek dokter), tempat umum (pasar, stasiun dan 

terminal) dan tempat kerja (PERMENKES, 2010). 

Perilaku secara langsung merupakan aktion dari sebuah tindakan atau 

kegiatan. Perubahan perilaku menurut teori psikologi memang dianggap sebagai   

hasil dari proses belajar yang mencakup 3 domain yaitu, domain kognitif yang 

berkaitan dengan pengetahuan seseorang, domain efektif yang berkaitan dengan 

sikap dan gejala-gejala yang menunjukkan kecenderungan terhadap perilaku, dan 

domain psikomotorik berkaitan dengan tindakan dan perilaku (Alamsyah, 2013). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Murdianto, E, 2011 di dusun 

Grobugan Desa Wusuk di Puskesmas wilayah Sragen, dengan judul “Hubungan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga dengan Kejadian Diare” dan  

penelitian  Nuraeni, A, 2012 di kelurahan Tawangmas kota Semarang dengan 

judul “Hubungan Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat Keluarga dengan 

Kejadian Diare Balita” disebutkan bahwa resiko kejadian Diare lebih meningkat 

bila masyarakat mengabaikan pola hidup yang bersih dan sehat, sebaliknya 

masyarakat yang menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-harinya, memiliki 

resiko lebih kecil terhadap kejadian Diare. 
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KALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah anak Sekolah Dasar Panti 

Asuhan Puteri Muhammadiyah Aisyah Kota Banjarmasin. Anak sebagai sasaran 

kegiatan ini dikarenakan Anak merupakan aset bangsa yang utama, sebagai bagian 

dari generasi muda penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang 

berkualitas yang perlu pembinaan sejak dini, terus menerus demi kelangsungan 

hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental sosial anak termasuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan. 

 

METODE 

Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan cara pemberian informasi 

(edukasi) berupa penyuluhan tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) 

kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya akan 

dilakukan praktik cara cuci tangan dengan baik dan benar. 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyusunan pre 

planning. Persiapan media berupa flipchart dan materi penyuluhan yang 

memberikan informasi bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat di Panti 

Asuhan Puteri Muhammadiyah Aisyah. Persiapan lainnya adalah tempat 

penampungan air dan sabun cair. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan pertama pemberian informasi tentang pengertian PHBS, bagaimana 

berperilaku PHBS, dan bahaya apabila dalam keseharian tidak malakukan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

3. Selanjutnya kegiatan berupa praktek langsung cuci tangan dengan sabun yang 

benar. Diakhiri dengan pemberian tempat air dan sabun cair gratis. 
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FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan manfaat pengabdian yang dilaksanakan diharapkan anak 

Panti Asuhan Puteri Muhammadiyah Aisyah mampu ber Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) dan memberikan masukan bagi pihak panti asuhan yaitu 

sebagai bahan masukan dalam melakukan intervensi dan pemantauan terhadap 

anak panti asuhnya. 

Ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi masukan dan bahan perhatian 

bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam hal Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS). 
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