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BAB 1  PENDAHULUAN 

Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam 

pencegahan dan pengontrolan infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu 

masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. 

Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization), diare dan ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut) yang merupakan penyakit menular masih menjadi masalah 

kesehatan yang ada di Indonesia. Penyebab timbulnya penyakit infeksi di Indonesia 

yang dipengaruhi oleh iklim juga didukung oleh faktor lain, misalnya kesadaran 

masyarakat akan kebersihan yang kurang, (Kemenkes RI, 2014). Berdasarkan hasil 

Riset Kesehatan Dasar (2013) perkembangan penyakit infeksi di Indonesia dapat 

dilihat dari beberapa data penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) 

memiliki angka prevalensi sebesar 25 %, pneumonia memiliki insiden 1,8 % dan 

prevalensi 4,5 %, hepatitis memiliki angka prevalensi dua kali lebih tinggi pada 

tahun 2013 dibandingkan tahun 2007 yakni 1,2 %, sedangkan untuk diare memiliki 

insiden dan prevalensi pada semua umur di Indonesia adalah 3,5 % dan 7,0 %.  

Cuci tangan pakai sabun sebagai upaya preventif dalam melindungi diri dari 

berbagai penyakit infeksi menular. Cuci tangan menggunakan sabun dapat dilakukan 

pada waktu-waktu tertentu antara lain: sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan 

sesudah makan, setelah BAK dan BAB, setelah membuang ingus, setelah membuang 

dan atau menangani sampah, setelah bermain, memberi makan/memegang hewan, 

serta setelah batuk atau bersin pada tangan kita (Desiyanto dan Djannah, 2013). Cuci 

tangan pakai sabun yang dipraktikkan secara tepat dan benar merupakan cara 

termudah dan efektif untuk mencegah berjangkitnya penyakit. Mencuci tangan 

dengan air dan sabun dapat lebih efektif menghilangkan kotoran dan debu secara 

mekanis dari permukaan kulit dan secara bermakna mengurangi jumlah 

mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri dan parasit lainnya pada 

kedua tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun dapat lebih 

efektif membersihkan kotoran dan telur cacing yang menempel pada permukaan 

kulit, kuku dan jari-jari pada kedua tangan (Desiyanto dan Djannah, 2013).  

Hendrik L. Blum dalam Notoatmodjo secara jelas mengungkapkan bahwa 

terdapat empat faktor utama yang berkaitan dalam derajat kesehatan seseorang, 

kelompok dan masyarakat yaitu perilaku, pelayanan kesehatan, lingkungan dan 

keturunan atau herediter. Faktor – faktor tersebut memiliki keterkaitan dalam 
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mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan. Diantara 

empat faktor tersebut faktor determinan yang paling berpengaruh besar adalah faktor 

perilaku manusia dan disusul faktor lingkungan pada urutan kedua. Hal ini dapat 

terjadi akibat faktor perilaku memiliki pengaruh lebih besar dari faktor lingkungan 

sehingga lingkungan hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh perilaku 

masyarakat (Notoatmodjo, 2010). Kebiasaan dalam cuci tangan menggunakan air 

saja tidak dapat melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang terdapat di 

tangan. Terlebih jika mencuci tangan tidak dibawah air mengalir. Apalagi kebiasaan 

menggunakan dan berbagi wadah cuci tangan hal itu sama saja saling berbagi kuman 

dan tetap membiarkan kuman menempel pada tangan. Kebiasaan itu harus 

ditinggalkan dan dirubah menjadi yang lebih baik dengan standar prosedur 

melakukan cuci tangan menggunakan sabun (Kemenkes RI, 2014).  

Indikator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) salah satunya mencuci 

tangan dengan air mengalir dan sabun yang merupakan sekumpulan perilaku yang 

dilakukan karena kesadaran dari hasil pembelajaran, yang membuat individu atau 

keluarga dapat menjaga dan memelihara kesehatan serta berperan aktif untuk 

mewujudkan masyarakat sehat. Salah satu pilar utama dalam Indonesia Sehat dan 

merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban negara dan masyarakat 

terhadap pembiayaan kesehatan yaitu PHBS (Kemenkes RI, 2014). Cara Cuci 

Tangan Pakai Sabun (CTPS)  yang benar adalah menggosok telapak tangan secara 

bersamaan, menggosok punggung kedua tangan, jalinkan kedua telapak tangan lalu 

digosok-gosokkan, tautkan jari-jari antara kedua telapak tangan secara berlawanan, 

gosok ibu jari secara memutar dilanjutkan dengan daerah antara jari telunjuk dan ibu 

jari secara bergantian, gosok kedua pergelangan tangan dengan arah memutar, bilas 

dengan air dan keringkan. Hal terpenting dalam CTPS bukan berapa lama waktu 

mencuci tangan, tetapi cara mencuci tangannya (Kemenkes RI, 2014). Menggunakan 

sabun saat mencuci tangan diketahui sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit 

dan penularan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan merupakan agen yang 

membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, 

baik dengan kontak tidak langsung maupun kontak langsung (menggunakan 

permukaan lain seperti handuk dan gelas) (Kemenkes RI, 2013). Hal ini 

mengindikasikan bahwa perilaku cuci tangan menggunakan sabun merupakan suatu 

upaya yang memiliki dampak besar bagi pencegahan penyakit-penyakit menular 

seperti diare dan ISPA, namun mencuci tangan masih belum menjadi kebiasaan pada 
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masyarakat. Tentunya hal ini masih dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya karena 

rendahnya pengetahuan, pendidikan dan kesadaran terhadap perilaku cuci tangan 

pakai sabun. (Kemenkes RI, 2014).  Menurut beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan, mencuci tangan menggunakan sabun maupun dengan menggunakan 

pencuci tangan berbasis alkohol memberikan efektifitas dalam mengurangi 

konsentrasi virus pada tangan. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dapat mencegah 

infeksi cacingan. Bila tidak mencuci tangan menggunakan sabun, dapat menularkan 

infeksi pada diri sendiri terhadap bakteri dan virus dengan memegang bagian hidung, 

mata dan mulut. Selain itu juga dapat menyebarkan atau menularkan bakteri kepada 

orang lain. Penyakit infeksi biasanya terjangkit melalui kontak tangan ke tangan 

termasuk flu dan common cold. Pada tangan yang kurang bersih tidak hanya dapat 

menyebabkan ISPA dan diare tetapi juga dapat menimbulkan penyakit terkait infeksi 

bakteri Salmonella dan E.coli. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat khususnya siswa sekolah dasar. Dengan pendidikan kesehatan ini 

diharapkan siswa memiliki pengetahuan yang baik tentang mencuci tangan dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

BAB 2  TUJUAN 

Pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan kesehatan ini  bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan  siswa tentang mencuci tangan dan dapat 

mempraktekkannya dengan benar. 

 

 

BAB 3  TEMPAT DAN WAKTU  

Pendidikan  kesehatan dilaksanakan di SDN Sidogembul kecamatan 

Sukodadi kabupaten Lamongan tanggal 28 Nopember 2019 pukul 09.00 – 10.30. 

BAB 4  METODE PELAKSANAAN  

Metode pelaksanaan pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab dan demonstrasi. Media yang digunakan LCD Proyektor, dan 

leaflet. Sebelum penyuluhan dimulai, setiap peserta diberikan leaflet. Media ini 

untuk memudahkan peserta dalam memahami materi yang disampaikan dan juga 
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untuk mengingat kembali materi mencuci tangan. Materi disampaikan oleh 

mahasiswa, dan didampingi oleh dosen. 

BAB 5  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

A. BIAYA PELAKSANAAN 

    Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat “Pendidikan Kesehatan tentang 

Mencuci Tangan” ini didanai oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan sebesar 

satu juta lima ratus ribu rupiah. Adapun rincian biaya tersebut adalah sebagai berikut: 

No Komponen Jumlah (Rp) 

1 Gaji dan upah tim pelaksana      00.000,- 

2 Bahan habis pakai, perangkat penunjang, peralatan 

dan konsumsi 

   1.200.000,- 

3 Transportasi/perjalanan       200.000,- 

4 Laporan        100.000,- 

Total Biaya    1.500.000,- 

 

B. JADWAL KEGIATAN 

No Kegiatan Minggu ke: 

1 2 3 4 

1 Identifikasi kebutuhan/ masalah, survey lokasi dan 

koordinasi dengan mitra 

X    

2 Penyusunan proposal, persiapan materi, pembuatan 

leaflet, daftar hadir, dll 

 X   

3 Cek kesiapan sarana, prasarana, jumlah peserta, dll   X  

4 Pelaksanaan  pendidikan kesehatan   X  

5 Penyusunan laporan     X 

 

BAB 6  HASIL YANG DICAPAI 

Kegiatan pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan diikuti  siswa kelas 

4,5, 6 SD Negeri Sidogembul berjumlah 35 orang. Kegiatan dibagi dalam dua sesi, 

yaitu sesi 1 penyampaian materi dan sesi 2 praktek mencuci tangan. Kegiatan 

berjalan lancer, peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Hal ini 

ditunjukkan oleh peserta memerhatikan materi yang disampaikan, mengajukan 
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pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami dan memberikan sumbang saran. 

Hasil evaluasi akhir diperoleh dari 5 peserta yang diberikan pertanyaan, 4 peserta 

menjawab dengan benar dan lengkap, 1 peserta menjawab benar tetapi kurang 

lengkap, dan dari 3 peserta yang mempraktekkan mencuci tangan semuanya dapat 

melakukannya dengan benar. 

BAB 7  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pendidikan kesehatan tentang mencuci tangan dengan menggunakan metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi  dapat secara efektif meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan peserta.  

Diharapkan peran tenaga kesehatan dalam hal promosi/pendidikan kesehatan 

mengenai mencuci tangan harus ditingkatkan karena mencuci tangan merupakan 

salah satu cara yang paling mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penyakit.  
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RENCANA PELAKSANAAN PENYULUHAN 

 

Topik   : Mencuci Tangan 

Sub Pokok Bahasan : 1. Pengertian 

      2. Tujuan dan Manfaat 

      3. Waktu Mencuci Tangan 

      4. Enam Langkah Mencuci Tangan 

Sasaran  : Siswa kelas 4-6 sdn Sidogembul  

Tempat   : Ruang Kelas SDN Sidogembul Kec. Sukodadi 

Hari / tanggal  : Kamis, 28 Nopember 2019 

Waktu    : 90 menit (pukul 09.00 – 10.30) 

 

I. Tujuan instruksional umum 

Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan diharapkan peserta 

penyuluhan memahami  tentang mencuci tangan 

 

II. Tujuan instruksional khusus 

Setelah mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan diharapkan peserta 

penyuluhan  dapat  

1.      Menjelaskan pengertian menuci tangan 

2.      Menjelaskan tujuan dan manfaat mencuci tangan 

3.      Menyebutkan waktu untuk mencuci tangan 

4.      Mempraktekkan enam langkah mencuci tangan 

 

III. Materi (Terlampir) 

1.      Pengertian menuci tangan 

2.      Tujuan dan manfaat mencuci tangan 

3.      Waktu untuk mencuci tangan 

4.      Langkah mencuci tangan 

 

IV. Metode 

1. Ceramah 

2.  Diskusi dan Tanya Jawab 

3. Demonstrasi 

V. Media : LCD Proyektor, leaflet 

VI. Kegiatan  

No

. 
Waktu Kegiatan Respon 

1. 

10 

menit 

Pembukaan 

1. Salam dan memperkenalkan 

diri 

2. Menyampaikan topik dan 

 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan dan 

memperhatikan 
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tujuan penyuluhan 

3. Kontrak waktu penyuluhan 

4. Apersepsi peserta tentang 

mencuci tangan 

3. Menyepakati waktu 

penyuluhan 

4. Memberikan sumbang 

saran 

2. 

50 

menit 

Penyampaian materi 

1. Menjelaskan materi tentang:  

a. pengertian mencuci tangan 

b. tujuan dan manfaat mencuci 

tangan, serta dampak tidak 

mencuci tangan 

c. waktu mencuci tangan 

d. langkah mencuci tangan 

2. Memberi kesempatan kepada 

peserta untuk menanyakan 

materi yang kurang dimengerti   

3. Memberi kesempatan kepada 

peserta lain untuk memberikan 

sumbang saran 

Demonstrasi Mencuci Tangan 

1. Menyiapkan bahan dan 

alat yang dibutuhkan  

2. Mendemonstrasikan cuci 

tangan 6 langkah dengan sabun 

dan air mengalir 

3. Memberi kesempatan 

kepada peserta untuk 

menanyakan hal-hal yang 

kurang dimengerti   

4. Memberi kesempatan kepada 

peserta lain untuk memberikan 

sumbang saran 

 

1. Memperhatikan materi 

yang disampaikan 

2. Mengajukan pertanyaan 

3. Memberikan sumbang 

saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Membantu menyiapkan 

bahan dan alat 

2. Memperhatikan  

3. Mengajukan pertanyaan 

4. Memberikan sumbang 

saran 

 

 

3. 

30 

menit 

Penutup 

1. Melakukan evaluasi dengan 

memberikan pertanyaan secara 

lisan (5 pertanyaan) dan 

meminta 3 peserta untuk 

mempraktekkan mencuci 

tangan 

2. Menyimpulkan materi yang 

telah disampaikan 

3. Mengingatkan peserta untuk 

menerapkan mencuci tangan 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

1. Menjawab pertanyaan 

dan mempraktekkan 

mencuci tangan 

 

 

 

2. Bersama peyuluh 

menyimpulkan materi 

3. Menyatakan bersedia 

melakukan cuci tangan 
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4.  Mengucapkan salam 4. Menjawab salam 

 

5. EVALUASI 

1. Evaluasi proses 

Peserta berpartisipasi aktif: 

a. Memerhatikan materi yang disampaikan 

b. Aktif bertanya dan memberikan sumbang saran 

2. Evaluasi hasil 

a. Evaluasi pengetahuan (lisan). 

Peserta memahami materi yang disampaikan (> 80% mampu menjawab 

pertanyaan dengan benar) 

1) Apakah yang dimaksud dengan mencuci tangan? 

2) Jelaskan tujuan dan menfaat mencuci tangan! 

3) Jelaskan dampak tidak mencuci tangan! 

4) Sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk mencuci tangan! 

5) Sebutkan waktu yang tepat untukmencuci tangan! 

 

b. Evaluasi Ketrampilan 

1) Coba anda praktekkan bagaimana langkah-langkah mencuci tangan 

yang benar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Materi  
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