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ABSTRACT
Healthy lifestyle in the household can create a healthy family which in turn will form a healthy society
and nation. The role of health promotion with community empowerment is very important in
anticipating the behavior of families, the community to know, want, and be able to implement clean and
healthy living behaviors. Community empowerment must start from the household or family, because a
healthy household is an asset or development capital in the future that needs to be maintained,
improved and protected. Some household members have a period of being prone to infectious and noncommunicable diseases, therefore to prevent these diseases, household members need to be empowered
to carry out the healthy lifestyle. The formulation of the problem in this community service is assisting
families with clean and healthy lifestyle cards in household arrangements to improve family health
status. The method used with family assistance to implement clean and healthy lifestyle habits in
household settings is assisted by Audio Visual Aid media according to family conditions and monitoring
of clean and healthy lifestyle Cards in household arrangements by assistants from local Health cadres
who have been appointed. The results of the indicator of achievement of the goal of service are that
90% of family behavior has implemented Clean and Healthy Behavior during the covid-19 pandemic,
but they still do not understand properly for each indicator in clean and healthy lifestyle, so they still
sometimes neglect because there is no deep understanding about PHBS in depth. In fact, they have
never been exposed to the meaning of clean and healthy lifestyle itself
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ABSTRAK
Pola hidup sehat dalam rumah tangga dapat mewujudkan keluarga sehat yang pada gilirannya akan
membentuk masyarakat dan bangsa yang sehat. Peran promosi kesehatan dengan pemberdayaan
masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi perilaku keluarga, masyarakat untuk mengetahui, mau,
dan mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari
rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset atau modal pembangunan
di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi. Beberapa anggota rumah tangga memiliki
masa rawan penyakit menular dan tidak menular, oleh karena itu untuk mencegah penyakit tersebut
anggota rumah tangga perlu diberdayakan untuk melakukan pola hidup sehat. Rumusan masalah dalam
pengabdian masyarakat ini adalah membantu keluarga dengan kartu pola hidup bersih dan sehat dalam
penataan rumah tangga untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Metode yang digunakan dengan
pendampingan keluarga untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga
dibantu dengan media Audio Visual Aid sesuai kondisi keluarga dan pemantauan Kartu PHBS di tatanan
rumah tangga oleh pendamping dari Kader Kesehatan setempat yang telah ditunjuk. Hasil indikator
pencapaian tujuan pelayanan adalah 90% perilaku keluarga telah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat selama masa pandemi covid-19, namun mereka masih belum memahami dengan baik masingmasing indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga mereka masih terkadang terabaikan
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karena belum adanya pemahaman yang mendalam tentang PHBS secara mendalam. Padahal, mereka
belum pernah terpapar makna hidup bersih dan sehat itu sendiri
Kata kunci: sehat, gaya hidup, rumah tangga, keluarga, pendampingan

I. PENDAHULUAN
. Kader kesehatan komunitas berperan penting untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
di lingkungannya. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk
menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, keluarga ataupun masyarakat
dengan jalur - jalur komunikasi sebagai media informasi. Langkah - langkah berupa edukasi melalui
pendekatan pemuka, pendampingan, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan
tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan
rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat (Kemenkes RI,
2010).
PHBS dalam rumah tangga dapat menciptakan keluarga sehat yang selanjutnya akan membentuk
masyarakat dan bangsa yang sehat. Peran promosi kesehatan dengan bernagai metode dan media
sangatlah penting dalam mengantisipasi perilaku keluarga, masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun proses perubahan perilaku ini tidaklah mudah,
perlu pemberdayaan masyarakat dengan berbagai strategi serta langkah-langkah yang dapat mendukung
upaya untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Ada lima tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PHBS
di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Kelimanya menjadi titik
dimulainya program penyadaran dan pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (Kemenkes
RI, 2015). Tatanan PHBS di rumah tangga merupakan titik yang paling penting dalam gerakan tersebut.
Karena dengan tercapainya kondisi rumah tangga sehat melalui tatanan PHBS, tiap anggota keluarga
diharapkan mau dan mampu memiliki peran aktif dalam mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat
ke tingkat masyarakat. Untuk melngobservasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan rumah
tangga dapat mengguanakan kartu PHBS yang biasanya di bagikan ke setiap rumah tangga oleh aparat
pemerintah setempat atau kader kesehatan, dan ada yang terdapat di buku Kartu Menuju Sehat.
Kartu PHBS tatanan Rumah tangga berisikan 10 indikator yang dijadikan acuan untuk mengenali
kebersihan dari praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Keluarga merupakan sekumpulan orang
dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan dan
mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari
tiap anggota keluarga (Duvall dan Logan, 1986 dalam Friedman 1998).
Menerapkan PHBS tatanan rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu
meminimalisir masalah kesehatan. Salah satu cara untuk menerapkan dan mengingatkan untuk
penerapan PHBS ini dapat dengan cara melakukan penyuluhan kesehatan dengan berbagai metode dan
media yang tepat. Pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan melakukan pendampingan dapat
dimulai dari rumah tangga atau keluarga, karena rumah tangga yang sehat merupakan asset atau modal
pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya Kemenkes,
RI, 2015).
II. METODE
Kegiatan meliputi kelompok pengabdi dan mahasiswa melakukan koordinasi dengan puskesmas,
bidan desa, tenaga pendamping (NAPING) PHBS, kader kesehatan, RT setempat, dan melakukan
persamaan persepsi serta langsung turun kelapangan untuk survey pendahuluan melihat kondisi di
lapangan, mengenai data biografi keluarga, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan sekarang,
masalah perilaku hidup bersih dan sehat tatanan rumah tangga di keluarga, dengan kuisioner dibantu
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oleh kader kesehatan setempat. Survey dan ijin terhadap lahan setempat, melalui ketau RT, dan
penjelasan langkah pelaksanaan/persamaaan persepsi bersama ketua RT dan kader kesehatan setempat.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan kujungan ke keluarga
responden dengan dibantu kader kesehatan setempat dan mahasiswa secara terjadwal terlebih dahulu,
lalu melakukan kontrak untuk kunjungan berikutnya untuk pendampingan dan pemberian materi yang
dilakukan dengan metode sosio drma, diskusi, dibantu media poster dan vidio yang diputar dari media
konputer pada keluarga, dan mahasiswa ikut terlibat dalam operator dan memberi masukan dalam
diskusi. Pendampingan terhadap pelaksanaan terkait dengan masalah yang telah teridentifikasi dari
Perilaku Bersih dan Sehat tatanan rumah tangga. Selanjutnya ada pertemuan kelompok kecil dengan
keluarga untuk penyuluhan kesehatan secara singkat dari penanyanagan video PHBS dan lagu PHBS
serta ISI PIRINGKU, selanjutnya dilakukan secara mandiri untuk dilakukan monitor dengan kartu
PHBS Bersama kader kesehatan di dampingi oleh NAPING PHBS setempat.
Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang dicapai dalam perilaku yang tepat dalam
melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan monitor secara berkelanjutan serta pemberian stiker
dari puskesmas, misalnya yang sudah ber PHBS dengan menggunakan jamban yang sehat, dan lainlain, dari 16 indikator PHBS.
Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah bahwa 90% perilaku keluarga sudah
melaksanakan Perilaku Bersih dan Sehat di masa pandemic covid-19, namun masih belum memahami
dengan betul untuk masing – masing indicator dalam PHBS, sehingga masih kadang-kadang melalaikan
karena belum begitu tertanam pengertian tentang PHBS tersebut secara mendalam. Bahkan masih
belum pernah terpapar tentang pengertian PHBS itu sendiri, hal ini teridentifikasi dari saat pengambilan
data, keluarga menyatakan banyak yang masih belum tahu singkatan PHBS, namun untuk berperilaku
16 indikator tersebut seperti yang teridentifikasi beberapa yang sudah melaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosentase hasil penilaian kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan jumlah total keluarga
sejumlah 30 keluarga. Adapun hasil identifikasi data diambil untuk sebagai peserta adalah keluarga di
desa Karangtengah kadus krandegan, Kecepit . Penapisan terkait data tersebut seperti dalam tabel di
bawah ini :
Tabel 1. Karakteristik Peserta Pendampingan PHBS
No
Variabel
1
Usia Kepala Keluarga :
Jumlah
%
a. 26 – 35 th
8
26,7
b. 36 – 45 th
7
23,3
c. 46 – 55 th
4
13,3
d. 56 – 65 th
10
33,3
2
Tingkat Pendidikan Ibu :
a. Tamat SD
10
33,3
b. Tamat SMP
9
30
c. Tamat SMA
9
30
d. D3
2
6,66
3
Agama :
a. Islam.
30
100
b. Kristen
0
0
c. Lainnya
0
0
4
Pekerjaan KK :
a. Pensiunan PNS
2
6,67
b. Swasta
10
33,3
c. Buruh Pabrik
5
16,7
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d. Usaha sendiri di rumah/ serabutan
e. Assisten Rumah Tangga
Status :
a. Nikah
b. Janda

10
3

33,3
10

27
3

90
10

Dari tabel di atas bahwa dari karakteristik keluarga sebagai peserta dalam pengabdian masyaraka
ini, sebagian besar kepala keluarga berusia antara 56 sampai dengan 65 tahun sebanyak 10 peserta
(33,3%) , usia 26 – 35 tahun sebanyak 8 peserta (26,7%), dan juga untuk usia 36 tahun sampai dengan
45 tahun ada 7 peserta (23,3 %), kepala keluarga berusia 46 tahun sampai dengan 55 tahun ada 4
peserta (13,3 %). Tingkat pendidikan kepala keluarga sebagian besar Tamat Sekolah Dasar sejumlah 10
peserta (33,3%), Tamat SMP sejumlah 9 peserta (30%), dan Tamat SMA sejumlah 9 peserta (30%),
serta dengan tamat D3 ada 2 peserta (6,67%). Agama yang dianut oleh peserta adalah Islam semua yaitu
sejumlah 30 (100%). Pekerjaan kepala keluarga sebagain besar sebagai karyawan swasta ada 10
(33,3%).
Sesuai dengan data yang telah diidentifikasi saat pengambilan data kepada keluarga pada daerah
tersebut, bahwa status kesehatannya saat keluarga sebagian besar sehat. Untuk pengetahuan mengenai
singkatan dari PHBS Sebagian besar tidak mengetahui, saat anamnesa mengenai kegiatan sehari- hari
untuk bersih Sebagian besar menyatakan untuk menyapu rumah, pekarangan dan membersihkan
selokan serta menguras bak mandi, dan lain-lain sudah dilakukan, untuk memberantas jentik nyamuk,
dan masih ada beberapa yang merokok di dalam rumah, namunn semua perilaku tersebut yang
dilakukan masih belum paham sekali untuk pengertiannya dan belum pernah mendapat informasi untuk
PHBS, hanya tahu ada stiker di rumahnya katanya bagus keluarga sudah menggunakan jamban sehat,
menggunakan air sehat, untuk PHBS di masa pandemi mereka sudah memahami terkait dengan
penerapan protokol kesehatan, dan sudah tersedia ember atau kran di depan rumah untuk tempat cuci
tangan dan sabun, menggunakan masker bila keluar rumah jaga jarak, tidak menimbulkan kerumunan,
mengikuti anjuran pemerintah.
Anggota keluarga pada pengabdian masyarakat ini seluruh karakteristik ada, terdapat keluarga
dengan 2 balita, ada keluarga ibu hamil dengan satu anak sekolah taman kanak-kanak, ada keluarga
dengan aggota keluarga anak sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Hoby peserta antara lain banyak yang
senang berkebun dengan menanam sayuran dan ada yang melukis bunga, ada yang memasak dan
membaca, serta menyanyi.
Sesuai dengan identifikasi untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku dalam
melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat tatanan rumah tangga, tentang pengetahuan keluarga dalam
16 indikator, hanya sebatas mengetahui melaksanakan dan berperilaku sesuai tersebut agar tetap sehat,
terhindar dari penyakit. Dasar yang kuat dalam melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat tersebut
sudah baik sebagai hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun kadang masih malas dan apabila di data
atau di kunjungi petugas NAPING PHBS dan kader kesehatan setempat mereka sebagian besar
menjawab dengan di data terus mau di beri apa, seperti itu. Hal ini perlu adanya motivasi dan
pengertian dengan metode dan media yang menarik untuk menanamkan suatu pengetahuan dan sikap,
sehingga akan tertanam perilaku yang dengan kesadaran dan berkelanjutan mengenai PHBS. Dan dari
petugas kesehatan setempat juga menyatakan kalau masyarakat ada pemberian materi di posyandu
mereka tidak semangat dan menyatakan banyak alas an untuk tidak mengikuti, sedangkan kalau ada
mahasiswa praktek atau Kuliha Kerja Nyata (KKN), keluarga sangat antusias untuk mengikuti
penyuluhan kesehatan.
Dari hasil pengidentifikasian data tersebut, yang dilakukan selama 4 hari berturut - turut dengan
mengikuti protokol kesehatan ketat, sehingga untuk efektif waktu dan melakukan pencegahan
penyebaran covid-19, sehingga dalam 4 hari langsung dilakukan kunjungan dengan dibantu oleh ibu RT
setempat dan ibu kader kesehatan setempat dari pengisian kuisioner, dilanjutkan untuk mengobservasi
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cara cuci tangan yang benar dengan sabun, pembagian masker untuk di kenakan, dan pemberian
vitamin, hari berikutnya kunjungan dan melakukan penyuluhan kesehatan pada keluarga yang
teridentifikasi terdapat perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang, di bantu oleh kader kesehatan
dengan metode role play, antara lain dari keluarga yang malas untuk membersihkan rumah dan
pekarangan, di lakukan role play dari kader kesehatan yang sedang memperagakan melakukan
menyapu, kader kesehatan yang satu menyapa untuk menanyakan dan menyampaikan yang isi dari
dialog nya tentang guna nya melaksanakan aktifitas sehari – hari yaitu tercantum dalam bentuk dialog
dengan pernyataan antara lain dengan menyapu, tubuh jadi gerak, jadi sehat, rumah bersih tertata rapi,
barang yang diperlukan sesuai di tempatnya, tidak lelah dan pusing bila di butuhkan, dan selain bersih
rapi, tidak bau, tidak ada serangga. Untuk keluarga dengan PHBS terkait dengan indicator pemberian
makanan bergizi ada keluarga dengan terdapat dua balita yang pertama usia 5 tahun yang kedua usia 3
tahun, berat badan di KMS masih dalam garis normal, namun masih belum tahu untuk makanan gizi
seimbang, sehingga dilakukan pendampingan oleh kader dengan metode role play yang intinya 2 orang
kader kesehatan , dengan satu kader berperan sebagai balita nya dan satu kader lagi berperan sebagai
kader untu memberi penyuluhan tentang isi piringku, dibantu media dengan media nyata makanan isi
piringku, dan snack terbuat dari syur bayam, dengan pernyataan dialognya yang mengantarkan untuk
memberi contoh saat tersebut sedang merayu anaknya untuk makan yang terdiri dari lauk sayur, ayam,
tempe dan tahu, dengan menyebut kegunaannya antara lain untuk kesehatan dan dengan kalimat buah,
sayur biar pinter, kuat, tidak lemas, kalau tidak mau makan ini nnti sebentar sebentar bisa mengeluh
sakit perut, malas, tidak bisa menggambar, dan sebagainya. Di sebutkan juga ada wortel biar mata nya
sehat, sayur bayam biar kuat, tidak lemes dan kalau lari jadi bisa cepat, kedelai agar tidak deg – degan,
dadanya tidak sakit, ada lauk tempe, ayam biar kuat, tidak mudah sakit, buah tambah kuat dan tidak
mudah sakit. Untuk keluarga dengan saluran pembuangan air limbah nya tidak ada, dan menjadi
comberan yang airnya menggenang serta bau dan becek, kader juga melakukan role play untuk
pembuangan limbh yang sehat, juga ada keluarga yang kendang ayam masih di dalam rumah, dilakukan
role play juga bersma kader kesehatan, tim pengabmas melakukan klarifikasi dan memandu untuk
diskusi dengan keluarga bila masih terdapat materi yang belum jelas dan menjelaskan lagi apa yang tadi
disampaikan oleh kader kesehatan. Sehingga untuk 4 hari kunjungan pemberian sarana SPAL, kendang
ayam, dan tempat cuci tangan, poster ISI PIRINGKU, sabun cuci tangan, pemberian vitamin, dan
masker, serta sandal refleksi untuk digunakan, untuk memfasilitasi perilaku hidup bersih dan sehat dari
indicator yang masih teridentifikasi beberapa keluarga belum mengetahui tentang makanan dengan gizi
seimbang, yang mempunyai hoby dengan bercocok tanam di fasilitasi untuk menanam sayuran dan
buah serta tanaman TOGA lainnya. Observasi juga dilakukan selama proses dengan media HP dengan
aplikasi Whatsap , peserta sewaktu -waktu oleh tim di anjurkan untuk mengirim foto makanan hari itu
juga yang disajikan, tanaman yang sedang ditanam dengan pemeliharaannya, serta mengobservasi untuk
cuci tangan yang sudah dibantu disediakan galon dan sabun oleh team pengabmas. Kunjungan tidak
terduga dengan mengobservasi dari kartu PHBS masih dilakukan, sambal pemeriksaan jentik nyamuk,
kerjasama dengan kader dilakuakan sampai dengan evaluasi proses.
Sesuai dengan kontrak dan seijin satgas covid setempat untuk selanjutnya secara berkelompok
kecil dari dukuh Krandegan maksimal 10 orang dengan kader kesehatan setempat secara bergantian
waktunya yang hanya 60 menit dilakukan dengan 3 periode waktu dari kelompok , dengan melakukan
prokes ketat, dimana pintu masuk peserta dan pintu keluar tersendiri, serta langsung dipandu untuk
melakukan 6 langkah cuci tangan pakai sabun, dan melakukan jalan kaki sekitar halaman dengan
menggunakan sandal refleksi, dilanjutkan klarifikasi data dan penanyanagan video lagu PHBS Tatanan
rumah tangga dan Isi Piringku, serta klarifikasi dan pemberian materi terkait dengan PHBS dan video
kader kesehatan saat kunjungan ke keluarga dengan melakukan penkes dengan metode role play
Hasil evaluasi proses pelaksanaan pengabdian masyarakat ini masi dilakukan monitoring dan
evaluasi dengan monitor menggunakan kartu PHBS dengan kunjungan secara tidak terduga dan sambal
lewat mengingatkan untuk serta observasi, misalnya dari yang PHBS dengan indicator pembuangan
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sampah, penggunaan SPAL, dan makanan bergizi dari pemanfaatan tanah pekarangannya, serta aktifitas
fisik sehari- hari dengan manyakan hari ini untuk kegiatan sehari-hari apa yang mereka lakukan dari
pagi hari, mereka tidak tahu bahwa ini merupakan proses monitor evalasi, karena dilakukan dengan
kunjungan yang tidak bersifat formal, dan sambal melewati rumah keluarga tersebut dan menayakann
apakah sandal refleksi nya di pakai, bagaimana rasa nya setelah jalan menggunakan sandal refleksi,
bagaimana menu hari ini, dan sambal observasi langsung dibantu oleh kader kesehatan untuk melihat
kondisi SPAL, kendang ayam nya sudah di pindah di belakang rumah dan sekitar kendang ayam juga di
jaga kebersihannya. Tahap monitoring evaluasi hasil masih belum selesai dilakukan karena monitor
dengan kartu PHBS dan masih melihat untuk evaluasi proses dari penerapan PHBS tatanan rumah
tangga selama minimal 6 bulan
IV. SIMPULAN
Pendekatan dengan komunikasi yang tepat dalam melakukan monitoring PHBS tatanan rumah
tangga bagi kader kesehatan merupakan hal yang masih dirasakan sulit. Penyuluhan kesehatan tentang
pengertian agar menjadi dasar pengetahuan bagi warga untuk PHBS tatanan rumah tangga masih belum
maksimal dilaksanakan, hal ini teridentifikasi saat diskusi dan pengambilan data banya keluarga yang
belum mengetahui dengan jelas, walaupun kebiasaan beberapa indicator PHBS tatana rumah tangga
dilaksanakan.
Untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat perlu diberikan edukasi dan pendampingan
secara berkesinambungan terutama dari kader kesehatan desa dan petugas puskesmas setempat.
Sehingga, perlu pelatihan dan penyegaran kembali untuk kader kesehatan agar mereka selalu update
informasi kesehatan. Selanjutnya, beberapa strategi dengan media dan metode penyuluhan kesehatan
lebih banyak di aplikasikan dan di latih terhadap Tenaga Pendamping PHBS tatana rumah tangga dan
kader kesehatan
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