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PENERAPAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
Apa itu perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) ?
PHBS adalah suatu perilaku yang
dipraktekkan atas dasar kesadaran
sebagai
hasil
pembelajaran
yang
menjadikan
seseorang,keluarga
atau
masyarakat mampu menolong dirinya
sendiri dibidangkesehatan dan berperan
dalam mewujudkan kesehatan.
Apa tujuan utama PHBS ?
Meningkatkan kualitas kesehatan dengan
proses penyadartahuan yang menjadi
awal dari kontribusi individu dalam
berperilaku di kehidupan sehari-hari yang
bersih dan sehat.
Apa manfaat utama PHBS bagi anakanak ?
Anak-anak memiliki bekal pengetahuan
dan
memiliki
kesadaran
untuk
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berperilaku yang menjaga kebersihan dan
memenuhi standar kesehatan sehingga
anak menjadi sehat dan tercukupi gizi.
Mengapa PHBS mempengaruhi gizi ?
Karena perilaku hidup yang sehat
mempengaruhi pola konsumsi makanan
anaksehari-hari. Contoh : sampah yang
dibuang di sembarang tempat akan
menciptakan lingkungan yang kotor dan
tidak sehat karena perkembangbiakan
bakteri menyebar sehingga anak menjadi
mudah sakit. Apabila anak sakit, maka
asupan gizi yang masuk menjadi
berkurang.

lagump3terbaru.biz
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Merapikan mainan
Yuk
rapikan
mainanmu
sendiri
setelah
selesai
digunakan ya.. agar :
 Menjaga lingkungan
bersih
sehingga
Clipartxtras.com
dapat
menjaga
kesehatan anak
 Mencegah barang tercecer dan hilang
 Mudah
mencari
mainan
yang
diperlukan sewaktu-waktu
 Belajar bertanggung jawab memelihara
barang milik sendiri dan menyadari
bahwa membereskan mainan tak dapat
dipisahkan dari bermain.
Catatan untuk ibu: jadikan waktu
merapikan mainan adalah pekerjaan yang
menyenangkan,
menyediakan
wadah
mainan untuk anak dan mencuci mainan
secara teratur untuk menghilangkan
kuman.
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Buang sampah pada tempatnya
Ayo buang barang yang tidak digunakan
pada tempatnya ya.. seperti sampah
sayuran,
sisa
makanan,
bungkus
makanan, dus minuman susu, plastik dan
barang apapun lainnya yang tidak
terpakai ke tempatnya.
Apa manfaatnya ?
 Menjaga kebersihan
lingkungan
sehingga
dapat
menjaga kesehatan
anak
 Agar terlihat rapi
dan indah
Clipartxtras.com
 Mencegah banjir
 Mencegah bau tak sedap
 Mencegah kerusakan lingkungan
Catatan untuk ibu: menyediakan tempat
sampah di setiap ruangan rumah dan teras,
berikan contoh yang baik pada anak,
memberikan pujian pada anak saat ia
membuang sampah, mengenalkan pemisahan
basah dan kering
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Membersihkan
lingkungan rumah
dan sekolah
Yuk ikut membersihkan
lingkungan rumah dan
audiobook.my.id
sekolahmu. Karena :
 Hidup bersih membuat hidup menjadi
sehat
 Terbiasa saling membantu, bekerja
sama dan saling mengingatkan
 Mengembangkan keterampilan anak
dan
melatih
koordinasi
dalam
penglihatan.
 Mengembangkan rasa empati dan
nilai kebaikan pada anak
Catatan untuk ibu: memberi rambu-rambu
tulisan dan gambar untuk mengingatkan dan
membujuk anak melakukannya, memberi
contoh,
mengawasi,
memberikan
tugas,
menyediakan
sarana
untuk
anak
membersihkan
lingkungan
rumah
dan
sekolah.
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Membereskan piring setelah makan
Ayo bereskan piring setelah makan ya ..
Mengapa perlu membereskan piring
sehabis makan ?
 Menjaga
kebersihan
lingkungan
sehingga dapat menjaga kesehatan
anak
 Belajar bertanggung jawab
 Melatih kemandirian
Catatan untuk ibu: memberi contoh dan
mengingatkan pada anak.

audiobook.my.id
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Meletakkan sepatu dan sandal pada
tempatnya
Manfaat
meletakkan
sepatu
pada
tempatnya:
 Menjaga kebersihan sehingga dapat
menjaga kesehatan anak
 Menjaga kerapian lingkungan
 Melatih ketertiban menyimpan barang
milik anak sendiri
Catatan untuk ibu: menyediakan rak
sepatu,
memberi
contoh
dan
mengingatkan anak.

fittingchildrenshoes.com
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Minum air putih
Ayo minum air putih agar :
 Membantu penyerapan gizi makanan
 Membantu melancarkan buang air kecil
dan besar
 Melancarkan peredaran darah
 Mencegah kegemukan
 Mencegah penyakit
Catatan untuk ibu: Biasakan minum air
putih untuk anak usia 4-8 tahun 5 gelas
sehari atau 1.2 liter sehari

Forsipol-pnp.blogspot.com
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Minum susu setiap hari
Yuk minum susu setiap
hari agar :
 Menjaga tubuh tetap
sehat
 Membuat tulang dan
gigi kuat






Membantu
mengoptimalkan
pertumbuhan
berat
dan tinggi badan
Memberikan
energi
torrington.info
untuk tubuh
Menjaga dan membentuk otot
Meningkatkan kecerdasan

Catatan untuk ibu: dapat disajikan dengan
gelas yang menarik anak, memberi contoh
pada anak, dan gunakan susu sebagai
pelengkap menu makan yang lain (Seperti rot
tawar dicampur susu.
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Membersihkan telinga
Yuk bersihkan telinga secara rutin…
Apa manfaatnya ?
Agar
kotoran
tidak
mengganggu
pendengaran
anak
dan
tidak
menimbulkan penyakit.
Catatan untuk ibu: untuk membersihkan
telinga anak (bukan bayi() gosoklah daun
telinga dengan air, karena akan membantu
melepaskan kotoran yang menempel dan gosok
denganhanduk untuk membuat lebih bersih,
tidak memasukkan cutton buds terlalu dalam,
membersihkan dengan cutton buds hanya
untuk telinga bagian luar. Apabila memakai
terlalu
dalam,
mengakibatkan
kotoran terdorong ke
dalam, menggunakan
cairan
pembersih
khusus telinga untuk
membuat
kotoran
yang keras menjadi
lunak.
Iiase.hatenablog.com
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Sikat gigi
Yuk sikat gigi, 2
xsehari dengan pasta
gigi pagi dan malam
hari.
Apa gunanya ?
 Membersihkan
kotoran dan sisa
makanan
yang
tertinggal di selaharian.analisadaily.com
sela gigi
 Membuat
pertumbuhan
gigi
berkembang dengan sehat dan kuat
 Mencegah gigi berlubang
Catatan untuk ibu: tidak menyikat gigi lebih
dari 2x karena berakibat pada erosi pada
email gigi dan abrasi, mengevaluasi cara
menggosok gigi anak tapi tidak banyak
menuntut, menggosok gigi bersama-sama,
memuji kebersihan giginya.
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Buang air besar (BAB) dan buang air
kecil (BAK)
Manfaat buang air besar dan kecil :

Melancarkan pencernaan

Mengeluarkan zat sisa metabolism
dalam tubuh
Catatan untuk ibu: perhatikan jenis asupan
makanan yang diberikan (berikan menu yang
berserat
tinggi
seperti sayur dan
buah), berikan air
putih yang cukup
untuk anak. ajak
anak
aktif
bergerak, biasakan
setiap hari BAB
karena satu hari
tinja tertahan di
usus,
selalu
menjadi
lebih
keras.

123RF.com
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Mandi 2x sehari dengan sabun
Yuk mandi secara rutin. Apa manfaatnya
?
 Melatih motorik kasar
 Meningkatkan kepercayaan diri
 Anak mandiri
 Mengajarkan pentingnya kebersihan
 Menjaga kesehatan
Catatan untuk ibu: apabila anak susah
mau mandi maka ajak anak bermain air,
gunakan mainan dan memberikan hadiah

anik980.blogspot.com
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Keramas 2x sehari
dengan shampo
Keramas yuk.. Manfaat
keramas 2 hari sekali
dengan shampo:
 Menghilangkan
kotoran
yang
berpotensi
penyakit
Lifestreamgroup.com
 Membersihkan rambut
 Membersihkan ketombe
 Mencegah rambut kusut
 Membuat rambut indah dan wangi
Catatan untuk ibu: agar anak mau keramas,
yakinkan bahwa ibu ada disamping anak dan
melindungi anak, bertahap dalam proses
keramas dan diawal dari arah belakang
kepala, berikan contoh, pastikan tidak ada
busa shampo yang tersisa, tidak perlu dipaksa
dan tak perlu berlebihan.
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Sarapan sebelum pergi ke sekolah,
makan 3 x sehari dan makan yang
bergizi
Manfaat Sarapan Pagi
 Sumber energi
 Meningkatkan konsentrasi otak
 Mencegah penyakit
Manfaat makan 3 x sehari
 Untuk
memenuhi
kadar
gizinya
sehingga anak menjadi lebih sehat dan
berenergi.
Catatan untuk ibu:
beri contoh dengan
makan
bersama,
perhatikan
ukuran/porsi
makanan
yang
sesuai,
pemilihan
Harian.analisadaily.com
bahan
makanan
yang tepat (misalnya daging yang empuk,
sayur yang matang), ada variasi menu
makanan.
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Memotong kuku
Manfaat potong kuku:
 Mengurangi infeksi bakteri
 Menjaga kebersihan kuku
 Meminimalisir cedera akibat kuku
panjang
Catatan untuk ibu: lakukan setelah mandi
(saat kuku anak dalam keadaan lunak dan
lembut), gunakan gunting kuku yang tajam,
potong kuku bentuk lurus dan sedikit
melengkung
di
pinggirnya, haluskan
ujung kuku yang
telah
dipotong,
hindari
memotong
kutikula
karena
kutikula
berfungsi
melindungi
akar
kuku.
Infonita.blogspot.com
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Rajin Mencuci Tangan
Manfaat cuci tangan
 Menghindari kuman
penyakit menempel di
bagian tubuh yang
lain
 Mengurangi resiko
diare dan sakit perut
 Menghilangkan
kuman dan bakteri
 Mencegah infeksi
mata
openclipart.org
 Mencegah infeksi
 saluran pernafasan
 Mencegah penularan penyakit
Catatan untuk ibu: berikan penjelasan dan
buat anak paham pentingnya cuci tangan,
beli sabun sesuai kesenangan anak, akses
yang mudah untuk mencuci tangan sewaktuwaktu (degan menyediakan bangku untuk
pijakan), tempel poster luncu, memberi contoh
mencuci tangan yang benar dan sediakan lap
bersih di samping wastafel, bawa hand
sanitizer saat sedang bepergian
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Cara mencuci tangan:

buletincakra.blogspot.com
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san3.id.blogspot.com

basudan.wordpress.com

Ayo Cuci Tangan dan Kaki Sebelum
Tidur
Manfaat cuci kaki dan tangan sebelum
tidur:
 Mencegah penularan penyakit
 Mengurangi resiko diare
 Mencegah infeksi
 Menghilangkan kuman dan bakteri
Catatan untuk ibu:
Pastikan anak mencuci tangan dan kaki
dengan air mengalir dan sabun serta mencuci
lipatan kulit.
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Bangun Pagi
Manfaat bangun pagi:
 Meningkatkan produktivitas
 Melatih disiplin
 Mengalokasikan
waktu
untuk
aktivitas belajar dan menjalankan
rutinitas tidak terburu-buru
Catatan untuk ibu: gunakan alarm, hilangkan
rasa nyaman (misal tarik selimutnya, buka
tirai kamar hingga ia merasa silau, berikan
konsekuensi/pelajaran sebab akibat).

Clipart-library.com
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Minta diantar ke dokter saat sakit
Manfaat berobat ke dokter:
1.
Segera dapat ditangani
2.
Anak menjadi cepat pulih
Catatan untuk ibu:
memperkenalkan
identitas/nama
bagian tubuh pada
anak sehingga apabila
anak sakit, ia akan
mudah
menjelaskan
apa
gejala
yang
dirasakannya
sehingga lebih tepat
penanganannya.
Pt.pngtree.com
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Minum Obat saat sakit
Manfaat minum obat saat sakit yaitu
anak menjadi cepat sehat.
Catatan untuk ibu: membiarkan anak
mencoba menyuapi sendiri obatnya, buat cerita
bergambar tentang obat, kuman penyakit dan
jelaskan pada anak, untuk obat yang pahit
maka setelah obat diberikan, anak dapat
langsung diberikan makanan yang manis,
berikan tepuk tangan dan pujian saat anak
berhasil minum obat.

shutterstock.com
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blogkhususdoa.com

Berganti baju setelah beraktifitas
Manfaat ganti baju:
 Menghindari iritasi karena kuman dan
bakteri pada keringat yang melekat
dan mengganggu kenyamanan saat
tidur dan menjaga kesehatan.
 Melatih kemandirian dan percaya diri.
Catatan untuk ibu: biarkan anak memilih baju
yang akan dikenakannya dan berikan pujian,
buat anak bercanda dengan permainan di
sela-sela proses mengganti baju, biarkan jika
anak mau belajar berpakaian sendiri.
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ususandroid2015.co
m

Tidur Siang dan malam yang cukup
Yuk tidur siang dan tidur malam yang
cukup.
Manfaat tidur siang dan malam:
 Memproduksi hormon pertumbuhan
untuk system kekebalan tubuh
 Memudahkan
mengakses
kembali
ingatan
 Meningkatkan kemampuan konsentrasi
dan pemahaman.
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Catatan untuk ibu: Tidur untuk anak usia 5
tahun antara 10-12 jam. Hindari makan
malam yangmendekati waktu t idur, hindari
aktivitas yang anak aktif sebelum tidur,
tetapkan waktu tidur yang konsisten, ciptakan
suasanan yang nyaman seperti membacakan
cerita/mendongeng sebelum tidur (Hindari
menonton televisi atau bermain gadget
sebelum tidur), pastikan suasana dan suhu
kamar nyaman,tolak permintaan anak seperti
bermain ketika anak terbangun agar tidak
terbiasa),dan buat waktu tidur yang konsisten.
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Berolahraga
Ayo olahraga. Manfaat
olah raga:
 Meningkatkan
kesehatan
 Mendidik anak
lebih sportif
 Sarana sosialisasi
helpsharia.com
 Membangun percaya diri
 Mengajarkan kerjasama
 Membantu menentukan target
 Membina ketekunan
 Gerakan motorik saat olahraga
berkaitan dengan kecepatan,
kelincahan serta koordinasi anggota
tubuh yang erat kaitannya dengan
prestasi akademik
 Memberi kebahagiaan
Catatan untuk ibu: membuat aktivitas
olahraga menyenangkan untuk anak, memberi
kesempatan anak untuk memilih dan
melakukan
olahraga
yang
diinginkan,
mengajak anak berolahraga bersama.
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