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Pedoman Pelatihan Dokter Kecil

A. Pengertian
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan bagian dari program kesehatan 
anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah adalah anak berusia 6-21 tahun, yang 
sesuai dengan proses tumbuh kembangnya dibagi menjadi 2 subkelompok yakni 
pra remaja (6-9 tahun) dan remaja (10-19 tahun).

Program UKS adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam 
rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup bersih 
dan sehat peserta didik yang berada di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam program UKS ini peserta didik tidak hanya berperan sebagai obyek 
penerima layanan kesehatan, tetapi juga sebagai subyek, bersama dengan 
masyarakat sekolah lainnya yaitu para guru, pegawai lainnya di sekolah, komite 
sekolah dan orang tua siswa berperan dalam meningkatkan kesehatannya dan 
mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Oleh karena itu mereka perlu 
dibimbing untuk mengenal masalah kesehatan dan kemampuan dalam mengatasi 
masalah tersebut.

Upaya strategis dalam melibatkan peran serta aktif masyarakat sekolah adalah 
melalui pendekatan “kelompok teman sebaya” (peer group) yang mempersiapkan 
peserta didik menjadi penggerak hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan 
sekolah, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya.

Peserta didik yang ditentukan menjadi penggerak hidup bersih dan sehat 
hendaknya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar dapat 
berperan sesuai diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan 
pelatihan bagi siswa Sekolah Dasar dan Madrasyah Ibtidaiyah menjadi kader 
kesehatan di sekolah yang dikenal dengan Pelatihan “Dokter Kecil”.

B. Landasan Hukum
Usaha Kesehatan Sekolah dilaksanakan sesuai UU RI No.23 tahun 1992 tentang 
Kesehatan. Di dalam Bab V pasal 45 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa: 
Kesehatan Sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup 
sehat siswa dalam lingkungan hidup sehat sehingga siswa dapat belajar, tumbuh 
dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya yang lebih 
berkualitas.

C. Tujuan Umum
Meningkatkan kemampuan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajat kesehatan 
peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan 
pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

BAB I
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b. Kegiatan Pencegahan (preventif) berupa kegiatan peningkatan daya 
tahan tubuh, kegiatan pemutusan rantai penularan penyakit dan 
kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini sebelum timbul 
kelainan.

c. Kegiatan penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) berupa 
kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit 
atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera agar 
dapat berfungsi optimal.

3. Pembinaan Lingkungan kehidupan Sekolah Sehat

Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat dilaksanakan dalam 
rangka menjadikan sekolah/perguruan agama sebagai institusi pendidikan 
yang dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang mampu 
menumbuhkan kesadaran, kesanggupan dan ketrampilan peserta didik 
untuk menjalankan prisnsip hidup sehat.

Kegiatan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat mencakup:
-	 Kegiatan	bina	lingkungan	fisik
- Kegiatan bina lingkungan mental, sosial sehingga tercipta suasana dan 

hubungan kekeluargaan yang akrab dan erat antara sesama warga 
sekolah.

 Tujuan Khusus
Memupuk kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan derajat 
kesehatan peserta didik, yang mencakup:
1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melasanakan prinsip 

hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan 
kesehatan di sekolah perguruan agama, di rumah tangga maupun di 
lingkungan masyarakat.

2.	 Sehat	fisik,	mental	maupun	sosial
3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk 

penyalahgunaan NAPZA.

D. Sasaran
Peserta didik dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan 
menengah dan pendidikan kejuruan dan termasuk perguruan agama, beserta 
lingkungannya.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup UKS tercermin dalam Tri Program UKS (dikenal dengan istilah 
TRIAS UKS), yang meliputi :

1. Pendidikan kesehatan, dilaksanakan melalui :

a. Kegiatan kurikuler
Pelaksanaan pendidikan kesehatan pada jam pelajaran sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk pendidikan tingkat dasar sampai dengan 
pendidikan tingkat menengah termasuk pendidikan kejuruan.

b. Kegiatan Ekstra Kurikuler :
Kegiatan dilaksanakan di luar jam pelajaran (termasuk pada waktu libur) 
yang dilakukan sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan antara 
lain untuk memperluas pengetahuan dan ketrampilan peserta didik, 
serta melengkapi upaya pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan antara lain berupa:

1). Kegiatan oleh peserta didik atau guru UKS, seperti:
 - Kerja bakti sosial
 - Lomba yang ada hubungannya dengan kesehatan

- Aktivitas kader kesehatan sekolah (dokter kecil/kader 
kesehatan remaja), PMR, piket sekolah, dan sebagainya.

2). Bimbingan hidup bersih dan sehat

3). Kegiatan penyuluhan kesehatan, latihan keterampilan, partisipasi 
dan pelayanan kesehatan     

2. Pelayanan Kesehatan 
Dilaksanakan dengan kegiatan yang komprehensip, meliputi:
a. Kegiatan Peningkatan Kesehatan (promotif) berupa penyuluhan 

kesehatan dan latihan keterampilan memberikan pelayanan 
kesehatan.
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b. Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan
c. Penyuluhan Kesehatan

2. Membantu petugas kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan di 
sekolah, antara lain:
a. Distribusi obat cacing, vitamin, dan lain-lain
b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
c. Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P)

3. Pengenalan dini tanda-tanda penyakit
4. Pengamatan kebersihan Ruang UKS, warung sekolah dan lingkungan 

sekolah
5. Pengamatan kebersihan di sekolah seperti halaman sekolah, ruang kelas, 

perlengkapan, persediaan air bersih, tempat cuci WC, kamar mandi, tempat 
sampah dan saluran pembuangan termasuk PSN (Pemberantasan Sarang 
Nyamuk)

6. Pencatatan & Pelaporan, antara lain Buku harian ”Dokter kecil”
7. Melaporkan hal-hal khusus yang ditemuinya kepada guru UKS/Kepala 

Sekolah/Guru yang ditunjuk.

F. Hasil yang diharapkan dari :
1. ”Dokter Kecil”:

a. Meningkatnya pengetahuan, sikap & perilaku hidup bersih dan sehat
b. Memiliki ketrampilan dalam upaya pelayanan kesehatan yang 

sederhana
c. Dapat bertindak sebagai teladan, penggerak dan pendorong hidup 

sehat
d. Mempunyai rasa kepedulian sosial.

2. Peserta didik lainnya:
 Ikut tergerak dan terbiasa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

3.  Guru :
 Meningkatnya kerjasama antara guru dengan orang tua peserta didik dan 

petugas kesehatan dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di 
lingkungan sekolah.

4. Orang tua peserta didik :
 Meningkatnya kesadaran orang tua dalam berperilaku hidup bersih dan 

sehat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta mendukung dan 
berperan aktif dalam kegiatan peningkatan kesehatan anak sekolah.

5. Masyarakat dan lingkungannya:
 a. Masyarakat akan tergerak untuk hidup bersih dan sehat
 b. Kualitas lingkungan hidup sehat akan meningkat

A. Pengertian dokter kecil
”Dokter Kecil” adalah peserta didik yang memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk 
ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan 
terhadap diri sendiri, teman, kelaurga dan lingkungannya.

B. Tujuan
Umum : meningkatnya partisipasi peserta didik dalam program UKS
Khusus :
1. Agar peserta didik dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, di rumah 

dan lingkungannya.
2. Agar peserta dididk dapat menolong dirinya sendiri, sesama dan orang lain 

untuk hidup sehat.

C. Kriteria dokter kecil:
1. Peserta didik kelas 4 atau kelas 5 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan 

belum pernah mendapat pelatihan ”Dokter kecil”
2. Berprestasi sekolah
3. Berbadan sehat
4. Berwatak pemimpin dan bertanggung jawab
5. Berpenampilan bersih dan berperilaku sehat
6. Berbudi pekerti baik dan suka menolong
7. Izin orang tua

D. Tugas  dan kewajiban dokter kecil
1. Selalu bersikap dan berperilaku sehat
2. Dapat menggerakkan sesama teman teman siswa untuk bersama-sama 

menjalankan usaha kesehatan terhadap dirinya masing-masing.
3. Berusaha bagi tercapainya kesehatan lingkungan yang baik di sekolah 

maupun di rumah.
4. Membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di sekolah.
5. Berperan aktif dalam rangka peningkatan kesehatan, antara lain : Pekan 

Kebersihan, Pekan Gizi, Pekan Penimbangan BB dan TB di sekolah, Pekan 
Kesehatan Gigi, Pekan Kesehatan Mata, dan lain-lain.

E. Kegiatan dokter kecil
1. Menggerakkan dan membimbing teman melaksanakan:

a. Pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi

BAB II
PROGRAM ”DOKTER KECIL”
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No. Materi Pelatihan
Waktu Pembelajaran

T P PL Jml
A. MATERI DASAR (MD)
1. Program UKS 1 - - 1

2. Program Dokter Kecil 1 - - 1

B. MATERI INTI (MI)
1. Kesehatan Lingkungan

•	Lingkungan	hidup	manusia
•	Rumah	Sehat
•	Air	dan	kesehatan
•	Air	limbah	dan	kesehatan
•	Sampah	dan	kesehatan
•	Kotoran	manusia	dan	kesehatan

2 8 - 10

2. Pencegahan Penyakit Menular
•	Pencegahan	Penyakit	Menular
  Langsung
•	Pencegahan	Penyakit	Menular
  Bersumber Binatang

3 3 - 6

3. Kesehatan Gigi dan mulut
•	Bagian	gigi	dan	mulut
•	Penyakit	gigi	dan	mulut
•	Pencegahan	penyakit	gigi	dan	mulut

2 3 - 5

4. Kesehatan Indera Penglihatan
•	Menjaga	kesehatan	mata
•	Pencegahan	penyakit	mata

2 1 - 3

5. Kesehatan Indera Pendengaran
•	Menjaga	kesehatan	pendengaran
•	Pencegahan	gangguan	pendengaran	
  dan Penyakit Telinga

2 1 - 3

6. Immunisasi 1 - - 1

7. Gizi
•	Pengetahuan	Gizi	Dasar
•	Kantin	sekolah
•	Pemantauan	Pertumbuhan	Peserta	
  didik dengan KMS-AS

3 4 - 7

8. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 1 3 - 4

9. NAPZA 1 1 - 2

10. Pemeriksaan Kesehatan Peserta 1 - - 2

C. MATERI PENUNJANG
1 Membangun komitmen belajar 1 1 - 2

JUMLAH 21 25 - 46

D. Materi Pelatihan 
1. Struktur Program

A. Sasaran Pelatihan
Sasaran pelatihan ini adalah peserta didik Sekolah Dasar kelas 4 & 5 dengan 
jumlah 10-20 orang 

B. Kompetensi
Kompetensi Dokter Kecil yaitu:
a. Memahami program UKS dan Dokter Kecil
b. Bersikap dan berperilaku sehat
c. Membantu petugas kesehatan melaksanakan pelayanan di sekolah
d. Melakukan pengenalan tanda-tanda penyakit
e. Melakukan pengamatan kebersihan di sekolah
f. Membuat laporan kegiatan dokter kecil.

C. Tujuan Pelatihan
Tujuan Umum:
Meningkatnya pengetahuan, sikap positif dan keterampilan peserta didik berkaitan 
dengan pelaksanaan program UKS.

Tujuan Khusus:
Setelah mengikuti pelatihan, peserta didik dapat:
a. Memahami program UKS dan Dokter Kecil
b. Bersikap dan berperilaku sehat
c. Membantu petugas kesehatan melaksanakan pelayanan di sekolah
d. Melakukan pengenalan tanda-tanda penyakit
e. Melakukan pengamatan kebersihan di sekolah
f. Membuat laporan kegiatan dokter kecil.

BAB III
KURIKULUM PELATIHAN ”DOKTER KECIL”

Keterangan T = Teori
  P = Penugasan
  PL = Praktek Lapangan

Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) materi terlampir (lampiran 1)
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Tempat:
Kegiatan pelatihan dilakukan di kelas, ruang UKS dan lapangan atau yang 
ditentukan oleh penyelenggara.

5. Evaluasi
Evaluasi dapat dilakukan pada:
a. Peserta pelatihan (siswa)
b. Penyelenggara pelatihan

Tujuan evaluasi:
•	 Mengetahui	 perbedaan	 pengetahuan	 siswa	 antara	 sebelum	 dan	

sesudah pelatihan
•	 Mengetahui	keberhasilan	pelatihan
•	 Mendapatkan	 masukan	 dalam	 rangka	 penyempurnaan	 pelaksanaan	

bagi pelatihan yang akan datang.

6.	 Sertifikat
Pada setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan ”Dokter kecil” diberikan 
sertifikat	yang	ditandatangani	Ketua	TP-UKS	Kabupaten/Kota	atau	Pejabat	
berwenang di daerah.

Pemberian	sertifikat	dilaksanakan	pada	hari-hari	besar	khusus,	antara	lain		
Hari Kesehatan Nasional, Hardiknas, HUT RI, dll.

6. Biaya
Sumber dana dapat berasal dari: Pemerintah Daerah atau Komite Sekolah/
Swadaya

7. Pelaporan
Laporan tertulis tentang penyelenggaraan pelatihan dibuat oleh Ketua 
Penyelenggara sebanyak minimal 3 rangkap, yaitu untuk:
a. TP UKS Kabupaten/Kota
b. TP UKS Kecamatan
c. Pertinggal/ Arsip

2. Metode dan Proses

a. Tahap Pencairan 
 Pada tahap ini dilakukan proses pencairan peserta dengan menggunakan 

metode dinamika kelompok untuk membangun komitmen belajar, agar 
peserta siap mengikuti pelatihan. Dilakukan juga kesepakatan tentang 
norma yang akan dipakai oleh peserta selama proses pelatihan dan 
dilakukan kontrak belajar.

b. Tahap Pembekalan materi
 Pada tahap ini peserta didik mendapat pembekalan pengetahuan 

maupun keterampilan dalam melaksanakan kegiatan dokter kecil

 Materi ini lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman 
peserta tentang berbagai factor-faktor  penyebab penyakit dan cara 
pencegahannya, pada tahap ini tehnik penyampaian menggunakan 
ceramah tanya jawab, diskusi kelompok, dan studi kasus yang banyak 
ditemui di masyarakat.

c. Tahap Konsolidasi
 Tahap ini merupakan tahap internalisasi secara komprehensif dari 

pengetahuan maupun keterampilan yang diterima pada tahap 
pembekalan, melalui penugasan untuk menanggulangi kasus 
yang diberikan, dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan 
penanggulangan masalah kesehatan di lingkungan sekolah.

E. Penyelenggaraan

1. Pelaksana:

Tim Pembina UKS Tk. Kabupaten/Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS, 
dipimpin oleh Dokter Puskesmas.

2. Perencanaan di Tingkat Kecamatan

a. Pertemuan petugas kesehatan dan TP UKS Tk. Kecamatan
b. Persiapan sarana dan biaya yang diperlukan
c. Persiapan pelatihan ”Dokter Kecil”
d. Persiapan administrasi

3. Pelatih:
- Petugas Kesehatan (Dokter Puskesmas/Petugas UKS)
- Guru UKS/Penjaskes atau Guru lain yang ditunjuk

4. Waktu dan Tempat:

Waktu:
Pelatihan diselenggarakan untuk teori dan praktek 45 jam mata pelajaran. 
Setiap mata pelajaran @ 45 menit, dalam pelaksanaannya diatur oleh 
Kepala Sekolah, diberikan secara ekstra kurikuler atau dapat juga dalam 
masa liburan sekolah.
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LAMPIRAN
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GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN
(GBPP)

Lampiran 1:
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Materi Inti 1 : Kesehatan Lingkungan
Waktu : 10 jpl (T = 2 jpl, P = 8 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang kesehatan 
lingkungan

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelaskan tentang lingkungan hidup 

manusia
2. Menjelaskan tentang rumah sehat
3. Menjelaskan tentang air dan kesehatan
4. Menjelaskan tentang air limbah dan kesehatan
5. Menjelaskan tentang sampah dan kesehatan
6. Menjelaskan tentang kotoran manusia dan 

kesehatan
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Lingkungan hidup manusia
•	 Pengertian		lingkungan
•	 Unsur-unsur	lingkungan	hidup	manusia
•	 Lingkungan	hidup	manusia

2. Rumah Sehat
3. Air dan Kesehatan
4. Air limbah dan kesehatan
5. Sampah dan kesehatan
6. Kotoran manusia dan kesehatan

Metode : Partisipasif (ceramah singkat, penugasan)
Media : a. Buku materi Pelatihan ”Dokter kecil” Kesehatan 

Lingkungan
b. Buku Kesehatan Lingkungan untuk ”Dokter 

kecil
c.  Buku Kesehatan Lingkungan untuk Kader
d.	 Poster,	lembar	balik,	kerta	leaflet	kosong/kertas	

gambar & spidol
e.	 Kertas	 leaflet	 kosong/kertas	 gambar	 &	 spidol	

berwarna (banyaknya disesuaikan dengan 
jumlah kelompok).

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

15



16 17
Pedoman Pelatihan Dokter KecilPedoman Pelatihan Dokter Kecil

Materi Inti 2 : Pencegahan Penyakit Menular
Waktu : 6 jpl (T = 3 jpl, P = 3 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang pencegahan 
penyakit menular 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelaskan tentang cara penanggulangan 

penyakit menular langsung
2. Menjelaskan tentang cara penanggulangan 

penyakit  bersumber binatang
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Pencegahan penyakit menular langsung.
•	 Penyakit	 Kulit	 (kudis,	 penyakit	 kulit	 yang	

disebabkan jamur,cacar air)
•	 TB
•	 ISPA	
•	 Penyakit	Saluran	Cerna	(diare,kolera,disen

tri,tifoid)
•	 Kecacingan

2. Pencegahan Penyakit Menular Bersumber 
Binatang.
•	 Penyakit	Malaria.
•	 Penyakit	Rabies.
•	 Penyakit	Demam	Berdarah	(DBD)
•	 Penyakit	Flu	Burung

Metode : Curah pendapat, Ceramah Tanya Jawab, Peragaan,   
permainan,  Diskusi

Media : - Buku materi Pelatihan ”Dokter kecil”
- Buku pedoman P2ML 
-	 Lembar	 Balik,	 Poster,	 leaflet.	 Potongan-

potongan kertas berisi cerita tentang Kecacingan 
(lampiran)

- Gelas,sendok, air minum,bubuk oralit (200 ml )
1. Buku Pedoman Kegiatan Kader Dalam 

Pemberantasan Malaria
2. Poster pencegahan malaria
3. Poster Penyakit Anjing gila (rabies)
4.	 Liflet	tentang	pencegahan	Anjing	Gila
5. Modul Pelatihan Bagi Pengelola Program 

Pengendalian  Penyakit DBD di Indonesia
6. 5 macam Poster DBD
7. Senter dan gayung
8. Kartu Jentik DBD
9. CD Masalah penyakit DBD
10.	Modul	 TOT	 Pengendalian	 Flu	 Burung	 Bagi	

Juru
       Bicara dan Tim Hubungan masyrakat
11.	 		CD	Masalah	Flu	Burung	

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Materi Inti 3 : Kesehatan Gigi dan mulut
Waktu : 5 jpl (T = 2 jpl, P = 3 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang kesehatan gigi 
dan mulut

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelaskan bagian-bagian gigi dan mulut.
2. Menjelaskan penyakit gigi mulut dan kelainan 

yang sering terjadi pada peserta didik SD dan 
MI.

3. Menjelaskan pencegahan penyakit gigi dan 
mulut

Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Bagian-bagian gigi dan mulut.
- Bagian-bagian mulut 
-	 Fungsi	gigi	dan	mulut
- Bagian-bagian gigi
- Gigi susu dan gigi tetap
- Gigi tetap yang pertama kali tumbuh / 

erupsi.
- Menjaga kesehatan gigi

2. Penyakit gigi mulut dan kelainan yang sering 
terjadi pada peserta didik SD dan MI.
- Penyebab terjadinya penyakit gigi mulut.
- Kebiasaan jelek yang dapat menyebabkan 

kelainan gigi mulut.
- Kasus yang perlu dirujuk.
- Penyakit gigi mulut dan kelainan yang 

sering terjadi pada anak
3. Pencegahan penyakit gigi dan mulut

- Cara menggosok gigi dengan benar
- Pencegahan penyakit gigi dan mulut
- Makanan yang baik dan yang buruk untuk 

kesehatan gigi.
- Cara memelihara kesehatan gigi dan mulut

Metode : Curah pendapat, Ceramah Tanya Jawab, Peragaan,   
permainan,  Diskusi

Media : - Buku materi Pelatihan ”Dokter kecil” Kesehatan 
gigi dan mulut

- Poster cara menyikat gigi
- Lembar balik kesehatan gigi dan mulut 
- Model rahang, model macam-macam bentuk 

gigi, model penampang gigi, model rahang gigi 
campuran ( gigi susu dan erupsi gigi tetap)

- Model rahang, model sikat gigi, pasta gigi, 
cermin, zat pewarna.

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda
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Materi Inti 4 : Kesehatan Indera Penglihatan
Waktu : 3 jpl (T = 2 jpl, P = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang kesehatan indera 
penglihatan

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik mampu:
1. Menjelaskan tentang menjaga kesehatan 

mata.
2. Menjelaskan tentang pencegahan kesehatan 

mata
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Menjaga kesehatan mata.
•	 Bagian-bagian	mata	luar
•	 Kebiasaan-kebiasaan	 yang	 benar	 untuk	

menjaga kesehatan mata 
•	 Cara	menjaga	kesehatan	mata	

2. Pencegahan kesehatan mata.
•	 Penyakit	mata	yang	dapat	menular
•	 Cara-cara	penularan	penyakit	mata	
•	 Cara	 pencegahan	 penyakit	 mata	 yang	

menular.
•	 Penyakit	mata	yang	tidak	menular.
•	 Cara	pencegahan	penyakit	mata	yang	tidak	

menular.
Metode : Curah pendapat, Ceramah Tanya Jawab, Peragaan,   

permainan,  Diskusi
Media : - Buku Materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : Kesehatan 

Mata 
- Buku Kesehatan Mata untuk Kader
- Poster, Leaflet
- Alat Peraga
- OHP, AVA, Phantom, Slide

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Materi Inti 5 : Kesehatan Indera Pendengaran
Waktu : 3 jpl (T = 2 jpl, P = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang kesehatan indera 
pendengaran

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelaskan tentang menjaga kesehatan 

pendengaran.
2. Menjelaskan tentang pencegahan kesehatan 

pendengaran.
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Menjaga kesehatan pendengaran
•	 Bagian-bagian	telinga		
•	 Gangguan	–gangguan	pendengaran	
•	 Cara	menjaga	kesehatan	telinga	

2. Pencegahan kesehatan pendengaran
•	 Gangguan	pendengaran
•	 Penyakit	telinga
•	 Cara	pencegahan	gangguan	pendengaran
•	 Cara	pencegahan	penyakit	telinga.

Metode : Curah pendapat, Ceramah Tanya Jawab, Peragaan,   
permainan,  Diskusi

Media : - Buku Materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : 
Kesehatan Telinga 

- Buku Kesehatan Mata untuk Kader
- Poster, Leaflet
- Alat Peraga
- OHP, AVA, Phantom, Slide

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda
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Materi Inti 6 : Imunisasi
Waktu : 1 jpl (T = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang Imunisasi anak 
usia sekolah tingkat dasar Imunisasi 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Mengetahui manfaat imunisasi dalam 

pencegahan penyakit
2. Menyebutkan penyakit yang dapat dicegah 

melalui imunisasi
3. Mengetahui cara pemberian imunisasi
4. Mengetahui tempat pelayanan untuk 

mendapatkan imunisasi
5. Mengetahui sasaran imunisasi 
6. Menyebutkan jenis imunisasi
7. Mengetahui BIAS
8. Mengetahui jadwal pemberian imunisasi anak 

sekolah
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Manfaat imunisasi dalam pencegahan 
penyakit

2. Penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi
3. Cara pemberian imunisasi
4. Tempat pelayanan untuk mendapatkan 

imunisasi
5. Sasaran imunisasi 
6. Jenis imunisasi
7. BIAS
8. Jadwal pemberian imunisasi anak sekolah

Metode : Curah pendapat, Tanya jawab, Peragaan, Diskusi 
Media : - Buku Materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : 

Imunisasi
- KMS
- Buku KIA 
- Poster, Leaflet

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Materi Inti 7 : Gizi
Waktu : 7jpl (T = 3 jpl, P = 4 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik memahami tentang Gizi peserta didik 
di sekolah

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
•	 Menjelaskan	tentang	pengetahuan	Gizi	Dasar
•	 Menjelaskan	tentang	pemantauan	pertumbuhan	

peserta didik dengan IMT 
•	 Menjelaskan	tentang	Kantin	sekolah

Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: •	 Pengetahuan	Gizi	Dasar
•	 Pemantauan	 Pertumbuhan	 Peserta	 didik	

dengan IMT 
•	 Kantin	sekolah

Metode : Ceramah Tanya Jawab, Peragaan Lembar Balik
Media : - Buku materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : Gizi

-	 Lembar	Balik	gizi,	Poster	dan	Leaflet	gizi
- Buku mengenal gizi kurang
- Contoh-contoh bahan makanan/buah-buahan 

yang asli atau yang terbuat dari plastik/kayu
-	 Grafik	IMT
- Alat Ukur TB, BB

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda
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Materi Inti 8 : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
Waktu : 4jpl (T = 1 jpl, P = 3 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik dapat memahami penanganan 
sederhana pada kecelakaan dan gangguan 
kesehatan ringan di sekolah  serta dapat 
menyampaikannya kepada orang lain. 

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelasakan cara mencegah dari keadaan 

yang lebih parah
2. Menjelaskan cara melakukan pertolongan 

sederhana pada cedera ringan dan 
kegawatdaruratan  di sekolah.

3. Melakukan pertolongan pertama pada 
kecelakaan sebelum tenaga yang lebih ahli 
datang sehingga akibat yang lebih berat dapat 
dihindarkan.

Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Cara mencegah dari keadaan yang lebih 
parah

2. Cara melakukan pertolongan sederhana 
pada cedera ringan dan kegawatdaruratan  di 
sekolah.

3. Pertolongan pertama pada kecelakaan 9 
tindakan dengan alat bantu

Metode : Curah pendapat, Ceramah Tanya Jawab, Peragaan,   
Penugasan/praktek, Diskusi

Media : - Buku materi Pelatihan ”Dokter kecil” P3K
- Buku P3K 
- Kertas untuk gambar & spidol
- Manekin/boneka untuk peragaan P3K

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Materi Inti 9 : NAPZA
Waktu : 2jpl (T = 1 jpl, P = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik mengetahui pengertian, jenis, bahaya 
dan cara pencegahan penyalahgunaan Rokok 
dan NAPZA, dan menyampaikannya pada teman/ 
orang lain.

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menjelaskan  pengertian napza
2. Menyebutkan adanya obat yang dilarang dan 

yang tidak dilarang
3. Menyebutkan tentang apa itu Rokok 
4. Menyebutkan bahaya penggunaan rokok dan 

penyalahgunaan Napza bagi kesehatan.
5. Menyebutkan cara pencegahan penggunaan 

rokok dan penyalahgunaan NAPZA.
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Pengertian napza
2. Obat yang dilarang dan yang tidak dilarang
3. Rokok  dan penyalahgunaan Napza bagi 

kesehatan.
4. Cara pencegahan penggunaan rokok dan 

penyalahgunaan NAPZA
Metode : Curah pendapat, Ceramah tanya jawab, Diskusi, 

Penugasan, Role Play
Media : - Buku Materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : NAPZA 

- Buku Pedoman NAPZA bagi Guru/Petugas 
Kesehatan/ Peserta didik didik

- Kartu Yang berisikan nama-nama bahan  napza 
dan rokok

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda
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Materi Inti 10 : ....................
Waktu : 2jpl (T = 1 jpl, P = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta .............

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. ..........

Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Pengertian .............

Metode : Curah pendapat ....
Media : - Buku Materi Pelatihan ..........
Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Materi Penunjang 1 : Membangun komitmen belajar
Waktu : 2jpl (T = 1 jpl, P = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik dan penyelenggara/panitia saling 
mengenal serta menyepakati apa yang akan 
dilakukan selama pelatihan berlangsung.

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Mengenal seluruh peserta dan panitia 

penyelenggara.
2. Menjelaskan tujuan pelatihan yang diikutinya..
3. Menguraikan harapannya dalam mengikuti 

pelatihan.
4. Menyusun bersama tentang nilai dan norma 

yang akan diterapkan selama pelatihan.
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Pencairan / perkenalan antar peserta serta 
fasilitator/penyelenggara.

2. Tujuan Pelatihan (Kurikulum Pelatihan)
3. Nilai dan Norma.
4. Tim Bulding.

Metode : 1. Penjelasan Singkat
2. Curah Pendapat (brain sorming).
3. Permainan untuk perkenalan/pencairan. Dan 

tim building
4. Diskusi (snow bolling).
5. Presentasi

Media : 1. Transparant dan OHP / Komputer dan LCD
2.	 Kertas	flipchart	dan	spidol
3.  Kertas kuarto
4.  Sound system

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda
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Materi Penunjang 2 : Pemeriksaan Kesehatan Peserta didik SD dan MI
Waktu : 1jpl (T = 1 jpl)
Tujuan Pembelajaran Umum 
(TPU)

: Peserta didik dapat menyebutkan tentang 
pemeriksaan kesehatan pada peserta didik.

Tujuan Pembelajaran Khusus 
(TPK)

: Peserta didik dapat:
1. Menyebutkan manfaat pemeriksaan kesehatan 

bagi peserta didik
2. Menyebutkan cara-cara pemeriksaan kesehatan 

bagi peserta didik 
3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara 

sederhana bagi peserta didik
Pokok Bahasan dan Sub Pokok 
bahasan

: 1. Manfaat pemeriksaan kesehatan bagi peserta 
didik

2. Cara-cara pemeriksaan kesehatan bagi peserta 
didik 

3. Pemeriksaan kesehatan secara sederhana bagi 
peserta didik

Metode : Curah pendapat, Ceramah tanya jawab, Peragaan, 
Diskusi

Media : - Buku Materi Pelatihan ”Dokter Kecil” : 
Pemeriksaan Kesehatan 

- Buku Kesehatan Mata untuk Kader
- KMS
- Poster

Tata ruang tempat belajar : Berbentuk huruf U atau tapal kuda

Lampiran 2:

FORMULIR 
PENILAIAN TERHADAP PELATIH/FASILITATOR

Nama Diklat  :

Nama Pelatih/Wi :

Materi Pelajaran :

Hari, tanggal  :

Waktu/Jam  :                JPL

Petunjuk pengisian:
Tuliskan angka penilaian Saudara pada kolom yang tepat; misalnya Saudara 
memberikan nilai 76, angka ditulis seperti contoh berikut ini:

 70  80

76

Unsur yang dinilai:      nilai 40 50 60 70 80 90   100

a. Penguasaan materi
b. Sistematika penyajian
c. Kemampuan menyajikan
d. Ketepatan waktu
e. Penggunaan metode & alat bantu
f. Sikap dan perilaku
g. Cara menjawab pertanyaan
h. Penggunaan bahasa
i. Pemberian motivasi kepada peserta
j. Pencapaian tujuan instruksional
k. Kerapihan berpakaian
l. Kerjasama antara pelatih/WI (tim)

 
m. Selain materi yang telah diberikan, menurut Saudara materi lain apa saja   yang 

diperlukan pada pelatihan ini?

n.  Apakah alokasi waktu dari mata pelajaran ini sudah memadai?

o. Bagaimana penilaian Saudara terhadap metode yang digunakan dalam pelatihan 
ini? 

p. Berikan saran Saudara terhadap Pelatih/WI, untuk perbaikan proses pembelajaran 
yang akan datang.
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FORMULIR 
EVALUASI PENYELENGGARAAN

Petunjuk penilaian:
Berikan penilaian Saudara dengan cara menuliskan angka antara 0 sampai dengan 
100 pada kolom di sebelah kanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Angka 0 - 39 = sangat kurang 70 - 89 = baik
 40 - 59 = kurang 90 - 100 = sangat baik
 60 - 69 = cukup

NO KETERANGAN NILAI

a. Kenyamanan ruang belajar
b. Kebersihan ruang belajar
c. Tata ruang belajar
d. Penyediaan dan pelayanan alat bantu pelatihan di dalam 

kelas, seperti sound system, LCD,OHP, white board, flipchart
e. Penyediaan alat tulis oleh panitia
f. Penyediaan dan pelayanan bahan belajar/makalah
g. Penyediaan bahan belajar/makalah
h. Pelayanan sekretariat/panitia
i. Kebersihan kamar kecil
j. Penyediaan sarana ibadah
k. Penyediaan dan pelayanan akomodasi
l. Penyediaan dan pelayanan konsumsi

m.  Tuliskan tanggapan Saudara mengenai hal-hal yang dirasakan membantu dalam 
kegiatan belajar

n.  Tanggapan Saudara mengenai hal-hal yang dirasakan menghambat dalam 
kegiatan belajar

o.  Tuliskan mata pelajaran yang perlu ditambah atau dikurangi

p. Berikan tanggapan Saudara tentang efektivitas penyelenggaraan kegiatan 
belajar-mengajar pada umumnya.

q.   Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan, berikan saran saudara 
secara singkat dan jelas.

Lampiran 3     PRE dan POST TEST

Petunjuk pengisian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara melingkari salah satu huruf 
di depan jawaban yang paling benar (a,b,c,d).

1) Memelihara kesehatan gigi dapat dilakukan dengan: 
a.  menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 x sehari
b.  menghindari makan permen dan coklat
c.  memeriksakan gigi ke dokter gigi/ Puskesmas setiap 6 bulan
d.  semua jawaban benar

2)	 Pasta	gigi	yang	mengandung	fluor	berguna	untuk:
a.  melindungi gigi dari kuman
b.  melindungi gigi dari plak
c.  melindungi gigi dari rasa dingin/ panas 
d.  membuat gigi menjadi lebih kuat

3) Sikat gigi yang baik adalah sikat gigi yang memenuhi syarat: sebagai berikut:
a.  bulu sikat halus
b.  permukaan bulu sikat datar
c.  kepala sikat kecil
d.  semua jawaban benar

4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter kecil bagi teman yang jatuh dengan 
luka lecet yaitu:   
a. luka dibersihkan dengan air bersih/ air hangat, lalu diberi mercurochrom/   

povidon iodin. 
b. luka langsung dibersihkan dengan mercurochrom, lalu ditutup dengan kasa    

steril.
c. luka dicuci dengan air bersih, lalu ditutup dengan tensoplas/ plester
d. semua jawaban salah

5) Tindakan pembalutan pada korban kecelakaan dilakukan agar:
a. mengurangi/menghentikan perdarahan
b.  membatasi pergerakan
c.  semua jawaban salah
d.  semua jawaban benar

6) Kecacingan dapat dicegah dengan:
a. Selalu memakai alas kaki waktu bermain, dan buang air besar dijamban.
b.  Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan.
c.  Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah buang air besar.
d.  Semua jawaban benar
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7) Penyakit mata yang menular, yaitu:
a. konjuntivitis
b.  xeroftalmia
c.  trauma mata
d. glaukoma

8) Akibat  kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penyakit:
a. konjuntivitis
b. xeroftalmia
c.  trakoma
d. glaukoma

9)  Untuk menjaga kesehatan mata, kebiasaan yang benar adalah, kecuali
a. duduk dengan sikap tegap waktu membaca
b.  sinar lampu cukup terang waktu membaca
c.  sinar yang disorotkan langsung kebacaan yang sedang dibaca
d.  bacaan terletak kira-kira 40 cm dari mata

10) Tanda-tanda telinga sehat
a. mempunyai daun telinga dan liang telinga
b.  mengeluarkan cairan
c.  tidak dapat mendengar dengan baik
d. semua benar

11) Gangguan pendengaran dapat disebabkan oleh
a. keluar cairan dari liang telinga
b.  serumen 
c.  bising
d.  semua benar

12) Penyakit malaria di tularkan oleh apa binatang apa? 
a. Nyamuk
b. Lalat
c. Cacing 
d. Kecoa

13) Tindakan apa yang harus dilakukan apabila digigit anjing, kucing atau kera 
adalah: 
a. Segera cuci luka dengan air bersih dan sabun atau detergent selama 10-15 

menit (jangan disikat)
b. Luka di kompres dengan air hangat
c. Luka yang sudah bersih dan kering diberi obat merah atau betadine atau 

alkohol 70%
d. A dan C benar

14) Apa tanda-tanda penyakit Demam Berdarah?
a. Panas terus menerus selama 2 s/d 7 hari
b. Nyeri di ulu hati
c. Timbul bintik-bintik merah di kulit
d. Semua diatas benar

15)	 Hewan	yang	bukan	sebagai	penular	penyakit	flu	burung	adalah
a. Itik
b. Ayam
c. Sapi
d. burung

16) Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah?
a. Tidak memegang unggas mati mendadak tanpa sarung tangan
b. Melaksanakan PSN Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan kegiatan 3M 

Plus
c. Melestarikan hutan bakau di rawa-rawa sepanjang pantai
d. Vaksinasi

17)	 Untuk	 dapat	 beraktifitas	 dengan	 baik	 setiap	 orang/anak	 harus	makan	 dengan				
cukup. Guna makanan bagi tubuh manusia sebagai: 
a. zat Pengatur, zat tenaga dan zat penggerak 
b. zat Pembangun, zat tenaga dan zat penggerak 
c. zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur
d. zat tumbuh,  zat pengatur  

18) Coba sebutkan beberapa contoh bahan makanan yang fungsinya sebagai zat     
pengatur didalam tubuh manusia?
a. Daging ayam, telur, ikan mas
b. Susu, daging kambing, daging sapi
c. Mangga, pepaya, sayur bayam, daun ketela pohon, wortel
d. Tempe, tahu dan oncom

19)  Menu hidangan/makanan memenuhi syarat gizi seimbang bila terdiri dari 
a. Nasi,  ayam panggang, tempe/ tahu goreng, dan susu manis
b. Nasi,  tempe goreng,  telur ceplok, sayur bayam dan buah pepaya
c. Nasi, sayur buncis, urap-urapan dan mie rebus
d. Nasi, mie goreng, roti panggang, susu dan telur 

20) Makanan yang mengandung vitamin  dan mineral adalah:  
a. Buah-buahan dan sayuran
b. Kacang-kacangan
c. Sayuran 
d. Buah-buahan
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21) Makanan yang termasuk zat pembangun adalah:  
a. Buah-buahan dan sayuran
b. Kacang-kacangan, telur dan ikan
c. Sayur-sayuran 
d. Mie, nasi dan gandum

22) Kegunaan KMS-Anak Sekolah  adalah:  
a. Sebagai alat untuk mencatat kegiatan olah raga dan kesenian anak 

sekolah
b. Merupakan formulir untuk mencatat semua kegiatan anak sekolah
c. Sebagai formulir pencatatan hasil ulangan anak sekolah sekolah 
d. Alat untuk memantau pertumbuhan gizi dan perkembangan kesehatan 

anak 

23) Rumah yang sehat yaitu
a. Harganya mahal
b. Rumah bertingkat
c. Miliknya orang kaya
d. Rumah yang menunjang kesehatan penghuninya

24) Penyakit yang dapat terjadi akibat rumah yang tidak sehat antara lain
a. Kecelakaan
b. TBC
c. Mencret
d. Semua jawaban benar

25) Ciri-ciri air yang bersih yang dapat dilihat dengan mata secara langsung adalah
a. Air teh, air kopi, sirop
b. Air sumur, air ledeng/PAM, air hujan
c. Air asin, air yang manis, air yang asam
d. Jernih, tidak berwarna, tidak ada rasa/tawar, tidak berbau

26) Pengelolaan sampah yang tidak benar akan berakibat antara lain 
a. Halaman rumah/sekolah menjadi kotor
b. Menjadi sarang lalat, tikus, kecoa
c. Dapat menyebabkan kecelakaan
d. Semua jawaban benar

27) Kotoran manusia dapat masuk ke mulut manusia melalui perantara
a. Air dan tanah
b. Serangga
c. Tangan
d. Semua jawaban benar

28) Yang dimaksud dengan imunisasi :
a. Proses menghasilkan kekebalan pada seseorang dengan cara pemberian 

bahan imunobiologik (vaksin)
b. Proses membasmi kuman
c. Prose pemberian cairan melalui suntikan
d. Upaya untuk mengobati seseorang

29) Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah:
a. Pertusis
b. Tetanus
c. Polio
d. Semua benar

30) Imunisasi yang diberikan secara oral (melalui mulut) adalah :
a. Hepatitis B
b. BCG
c. Polio
d. Campak

31) Napza
a. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan 

(sintetis) atau semi buatan (semi sintetis) 
b. Zat yang dapat menyebabkan perubahan fungsi  tubuh dan struktur tubuh 
c. Dapat menyebabkan ketergantungan 
d. Semua diatas benar

32) NAPZA adalah singkatan dari :
a. Narkoba, Psikotropika, Zat Aktif lainnya
b. Narkotik, Psikotropika, Zat Aditif lainnya
c. Narkoba, Psikotropika, Zat Racun lainnya
d. Semua salah

33) Yang termasuk Narkotika :       
a. Ganja, Cimeng
b. Gele, Opium,  
c. Metadon.
d. Semua diatas benar

34) Psikotropika adalah
a. zat atau obat baik yang berasal dari alam maupun buatan 
b. zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat 
c.	 zat	yang	menyebabkan	perubahan			pada	aktifitas		mental	dan	perilaku
d. Semua di atas benar
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35)	 Bahaya/dampak	penggunaan	rokok	menyebabkan	gangguan	pada	fisik	adalah:
a. gangguan pada paru-paru dan saluran pernafasan seperti kanker
b. gangguan pada jantung dan pembuluh darah
c. gangguan pada otak/susunan syaraf pusat : stroke
d. Semua di atas benar.  

36) Bahaya penyalahgunaan NAPZA dapat menyebabkan:
a. Gangguan pada sistem saraf yaitu kejang-kejang, halusinasi, gangguan 

kesadaran, kerusakan saraf tepi.
b. Gangguan jantung, pembuluh darah dan gangguan pada kulit
c. Memburuknya kehidupan sosial karena ketagihan pemakai NAPZA dengan 

berbohong dan mencuri untuk membeli karena harganya mahal.
d. Semua di atas benar

37) Jenis-jenis napza
a.  Nikotin, Alkohol, Ganja,Heroin (Putauw)
b. Penenang atau Obat Tidur
c. Ekstasi dan Skabu, Inhalansia / Solven 
d. Semua diatas benar 

38) Cara Pencegahan penggunaan NAPZA
a. Hindarilah pergaulan dengan teman atau lingkungan yang tercemar 

NAPZA.
b. Berani mengatakan tidak terhadap bujukan atau ajakan teman-teman untuk         

menggunakan jenis NAPZA apapun.
c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga, kesenian, 

paskibra, keagamaan
d. Semua diatas benar 

39) Dibawah ini merupakan tempat-tempat pemberian imunisasi, kecuali :
a. Rumah sakit
b. Posyandu
c. Puskesmas
d. Rumah makan

40) Imunisasi yang diberikan pada anak usia sekolah tingkat dasar adalah :
a. DT dan TT
b. DT, Campak dan TT
c. Campak dan TT
d. TT, BCG d an Polio

        Lampiran 3

KUNCI JAWABAN
PRE DAN POST TEST

1. D   11. D   21. B   31. D

2. D   12. A   22. D   32.  B

3. D   13.  D   23.  D   33.  D

4. A   14.  D   24.  D   34.  D

5. D   15. C   25. D   35. D 

6. D   16.  B   26.  D   36.  D

7. A   17.  B   27.  D   37.  D

8.  B   18.  C   28.  A   38.  D

9.  C   19.  B   29.  D   39.  A

10.  A   20.  A   30.  C   40.  B
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Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 1. Lingkungan hidup manusia Rumah Sehat

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta didik memahami tentang lingkungan hidup 
manusia

Tujuan Pembelajaran Khusus Peserta didik dapat:
1. Menyebutkan pengertian  lingkungan
2. Menyebutkan unsur-unsur lingkungan hidup manusia
3. Menjelaskan tentang lingkungan hidup manusia 

Waktu 30 menit
Metode Ceramah, diskusi, penugasan, partisipatif
Media Slide tayangan materi, gambar-gambar yang berkaitan 

dengan kesehatan lingkungan Kain rekat (Sticky cloth), 
kertas karton bermacam bentuk, ukuran dan warna (kertas 
plano), kertas HVS, spidol besar berwarna, gunting, lem 
kertas, Note book, LCD, Layar.

Proses Belajar Mengajar 1. Perkenalan 
2.	 Fasilitator	menjelaskan	pengertian	lingkungan	
3. Menugaskan peserta menulis di kertas plano, unsur-

unsur/ lingkungan/benda-benda di sekolah dan di 
rumah yang dikenalnya, kemudian ditempelkan di 
kain rekat 

4. Semua jawaban/pendapat peserta dibahas dengan 
mengelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok 
makhluk hidup dan benda mati. 

5. Tanyakan kepada peserta jenis benda yang paling 
sering berhubungan dengan manusia (mengarah 
ke rumah/sekolah, air, air limbah, kotoran manusia, 
dan sampah, untuk pembahasan pada modul 
selanjutnya). 

6. Tanyakan kepada peserta didik apakah ada yang 
belum mengerti tentang pengertian lingkungan 
dan menunjuk beberapa peserta didik untuk 
menjelaskannya. 

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta 
didik dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar 
bahawa sudah mengerti/paham, setengah paham, 
tidak paham tentang materi yang disampaikan.

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.
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Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 2. Rumah Sehat

Tujuan Pembelajaran 
Umum

Peserta didik memahami tentang rumah/sekolah sehat

Tujuan Pembelajaran 
Khusus

Peserta didik mampu:
1.	 Mengidentifikasi	masalah	yang	berkaitan	dengan	rumah
2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan rumah
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumah 

Waktu 2  x 45 menit
Metode Partisipatif
Media 1. 2-3 set gambar perilaku baik/buruk yang berkaitan dengan 

penghunian rumah. 
2. 2-3 set tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA”
3. 2-3 set gambar penularan penyakit yang berhubungan 

dengan rumah
4. 2-3 set  gambar cara pencegahan penularan penyakit yang 

berhubungan dengan rumah (bentuk oval)
5.	 Tabel	“	MUDAH-MANFAAT”
6. Spidol
7. Satu rol lakban
8. Satu buah gunting.
9. Kertas kosong secukupnya (HVS)
10.	Flipchart	kosong	secukupnya
11. Kain rekat (Sticky cloth)

Proses Belajar 
Mengajar

1.	 Mengidentifikasi	 masalah	 yang	 berkaitan	 dengan	
rumah

a. Bentuk peserta didik kelompok kecil  
b. Berilah kepada kelompok satu set gambar perilaku baik 

dan buruk yang berkaitan dengan penghunian rumah dan 
tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA” yang telah 
disediakan.

c. Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk 
meletakkan atau menempelkan tulisan “BAIK” , “BURUK”, 
dan “DIANTARANYA” di lantai atau di dinding (kain rekat).

d. Mintalah kepad masing-masing kelompok untuk memilih 
gambar perilaku yang diberikan tersebut, mana yang 
berpengaruh baik atau buruk terhadap kesehatan, 
untuk diletakkan atau ditempel di bawah tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, bila ada gambar yang meragukan atau tidak 
diketahui pengaruhnya terhadap kesehatan diletakkan 
atau ditempelkan dibawah tulisan  “DIANTARANYA”

e. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan 
tugassnya, mintalah tiap kelompok untuk menjelaskan 
kepada kelompok lain hasil diskusinya termasuk alasan-
alasannya. Adakan tanya jawab. 

f. Mintalah kelompok untuk berdiskusi lebih lanjut tentang 
kebiasaan baik atau buruk mana (sesuai gambar) yang 
banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar mereka termasuk 
sekolah. Bila ada kebiasaan baik atau buruk yang belum 
ada gambaarnya siswa diminta untuk menggambarnya 
atau menuliskannya dan menempelkan pada posisi yang 
benar.

g. Mintalah kelompok untuk mencatat hal-hal yang penting 
dari hasil-hasil diskusi tersebut.

2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan rumah
a. Berilah kepada masing-masing kelompok satu set gambar 

penularan penyakit yang berkaitan dengan rumah dan 
guntingan kertas bentuk anak panah.

b. Mintalah kepada kelompok untuk meletakkan/menempel 
gambar-gambar rumah yang tidak memenuhi syarat di sisi 
kiri lantai/dinding.

c. Mintalah kelompok untuk mengamati gambar-gambar orang 
sakit yang ada pada set gambar yang telah dibagikan. Dan 
tanyakan apakah di masyarakat ada penyakit-penyakit 
seperti pada gambar termasuk gangguan tidur dan 
kecelakaan. Bila ada, mintalah gambar-gambar tersebut 
diletakkan/ditempal pada bagian paling kanan di lantai/
dinding.

d. Mintalah kelompok untuk menyusun gambar-gambar 
dan meletakkan anak panah sedemikian sehingga 
memperlihatkan alur bagimana penyakit dapat menyebar/
menular dengan adanya keadaan rumah yang tidak 
memenuhi syarat tersebut.

e. Mintalah kelompok untuk memperlihhatkan dan 
menjelaskan alur kepada kelompok lain dan adakan tanya 
jawab. Mintalah mereka berdiskusi tentang kesamaan dan 
perbedaan dari alur-alur tersebut.

f. Hasil diskusi dan perubahan yang disepakati harus dicatat 
untuk diskusi selanjutnya.

3. Pemecahkan masalah yang berkaitan dengan rumah
a. Mintalah peserta didik tetap pada kelompoknya dan 

gunakan alur yang telah dibuat untuk proses selanjutnya 
dan mengecek apakah alur penularan penyakit yang 
berkaitan dengan rumah yang telah disepakati berdasarkan 
diskusi.

b. Berilah tiap kelompok satu set gambar cara pencegahan 
penularan penyakit yang berkaitan dengan rumah. Katakan 
bahwa gambar-gambar tersebut mungkin merupakan 
gambar-gambar kegiatan yang dapat dipergunakan 
untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang 
berhubungan dengan rumah.
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c. Mintalah kepada kelompok untuk memilih kegiatan 
apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan 
penyakit yang berhubungan dengan rumnah, dengan cara 
meletakkan/menempelkan gambar-gambar berbentuk oval 
tersebut pada anak panah di alur yang telah dibuat. Siswa 
dapat menambah gambar oval bia dirasa kurang.

d. Setelah kurang lebih 20 menit, mintalah kepada kelompok 
untuk menyajikan hasil diskusinya untuk ditanggapi 
kelompok lain.

e. Lanjutkan kegiatan dengan menilai besarnya manfaat dan 
mudah tidaknya dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang 
tercantung dalam gambar oval.Untu itu mintalah kepada 
kelompok	membuat	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

f. Mintalah kepada kelompok untuk mencabut gambar-gambar 
oval yang telah ditempel pada alur penularan penyakit 
yang berkaitan dengan rumah yang telah dibuatnya untuk 
dimasukkan	pada	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

g. Berilah contoh bagaimana mengisi tabel tersebut dengan 
salah satu gambar oval. Pertimbangkan gambar oval 
tersebut apakah menunjukkan kegiatan yang efektif untuk 
mencegah penularan penyakit. Bila kurang manfaat maka 
tempelkan sementara pada baris paling bawah pada baris 
“KURANG	 MANFAAT”.	 Kemudian	 diskusikan	 apakan	
kegiatan tersebut mudah dikerjakan atau sulit. Bila sulit 
maka geser gambar oval tersebut hingga pada posisi 
dibawah tulisan sulit. Maka gambar oval tersebut ditempel 
pada	kolom	“SULIT”	baris	“KURANG	MANFAAT”.

h. Setelah kelompok mengerti, cabutlah gambar oval tersebut 
dan mintalah kepada kelompok untuk mengisi tabel sampai 
semua gambar oval terpasang.

i. Mintalah kelompok memilih beberapa macam kegiatan 
(dari gambar oval) yang dinilai paling bermanfaat dan 
mudah dikerjakan untuk diseoakati bersama dan dibuat 
rencana pelaksanaannya (jumlah dan macam kegiatan 
adalah relatif tergantung kemauan dan kesanggupan 
kelompok untuk melaksanakannya).

j. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil 
diskusinya dan adakan tanya jawab. Semua keputusan 
hendaknya dicatat.

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta 
didik dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar bahawa 
sudah mengerti/paham, setengah paham, tidak paham 
tentang materi yang disampaikan. 

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.  

Nomor modul : 1
Pokok bahasasan  : Kesehatan Lingkungan
Materi : 1. Lingkungan hidup manusia Rumah Sehat

A. PENGERTIAN LINGKUNGAN
Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua benda baik benda hidup maupun 
benda mati yang berada disekitar  individu/manusia termasuk perilakunya.

Lingkungan sehat adalah lingkungan yang 
mendukung  manusia menjadi sehat dan 
meningkatkan produktivitas.  Lingkungan yang 
sehat dapat dilihat dari tanda-tandanya antara 
lain selalu bersih dan rapi.

B. RUMAH 
Rumah adalah tempat tinggal keluarga yang berfungsi sebagai perlindungan 
untuk keamanan, tempat istirahat, tempat menjalin hubungan antar anggota 
keluarga, tempat pengembangan anak, penyediaan makanan keluarga termasuk 
mandi, mencuci dan sebagainya. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat, 
aman, serasi dan teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah 
dapat terpenuhi dengan baik. Rumah terdiri dari ruangan, halaman dan area 
sekelilingnya.

Ciri-ciri rumah sehat:
- lantai tidak tembus air dan bersih
- memiliki jendela dan lubang angin 

permanen
- halaman bersih dan rapi
- meliki sarana air bersih, jamban, saluran 

limbah, tempat sampah
- memiliki pohon pelindung atau peneduh. 

Selain itu rumah yang sehat juga harus didukung oleh perilaku sehat 
penghuninya
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1. Perilaku Penghuni Rumah
Perilaku baik yang dilakukan di rumah agar yang tinggal dirumah tersebut menjadi 
sehat, antara lain menyapu lantai dan halaman rumah, membersihkan kamar 
mandi dan jamban/WC.  

Menyapu lantai 
rumah agar bersih 
dari debu dan 
kotoran lain

Menyapu 
halaman untuk 
membersihkan 

sampah agar tidak 
menjadi sumber 

penyakit dan 
kecelakaan

KEBERSIHAN 
PANGKAL 

KESEHATAN

Menyapu lantai 
rumah agar bersih 
dari debu dan 
kotoran lain

Membersihkan 
jamban atau WC 

agar tidak bau dan 
tidak licin

Membuang sampah di tempat sampah yang tertutup 
agar tidak dapat dihinggapi lalat, kecoa, tikus 
maupun hewan lainnya sebagai pembawa penyakit.

Membuka jendela diwaktu pagi sampai sore hari agar 
udara bersih dan segar masuk ke dalam rumah akan 
mengurangi terjadinya sakit pernapasan.

Tidur dengan menggunakan kelambu dapat menghindari 
gigitan nyamuk sehungga dapat terhindar dari penyakit 
yang ditularkan oleh nyamuk

Memasang kawat kasa nyamuk pada lubang angin 
atau ventilasi sangat membantu mencegah masuknya 
nyamuk ke dalam rumah

Menjemur kasur dapat membunuh kuman yang 
menempel di kasur dan mengusir atau mencegah 
bersarangnya kutu busuk

Menyimpan makanan dan minuman ditempat tertutup 
dapat mencegah masuknya kotoran debu ke dalam 
makanan serta mencegah datangnya serangga 
seperti lalat dan kecoa serta tikus untuk hinggap atau 
makan makanan yang disimpan
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Buang air besar dan kencing di jamban/WC akan mengurangi bau dan  menghindari 
penularan penyakit diare atau mencret.

3. Penyakit yang berkaitan dengan rumah
Rumah yang tidak sehat dan perilaku tidak sehat penghuni rumah dapat 
menyebabkan dan menularkan penyakit bagi penghuninya, seperti sakit batuk-
batuk, pilek, sakit mata, demam, sakit  kulit, maupun kecelakaan
Kebiasaan tidur beramai-ramai dalam satu kamar tidur 
atau terlalu padat penghuni adalah kebiasaan tidak 
baik dalam rumah, karena dapat menularkan penyakit 
dengan cepat. Biasanya bila salah seorang menderita 
batuk dan pilek maka semua yang tidur bersama-
sama dengan orang tersebut akan tertular sakit batuk 
dan pilek. Penyakit-penyakit lain yang dapat menular 
akibat tidur ramai-ramai yaitu sakit mata, kulit, batuk 
darah (TB).

Dapur merupakan tempat kegiatan untuk mengolah, 
menyiapkan dan menyimpan makanan, kegiatan 
memasak sering dilakukan oleh ibu-ibu sambil 
menggendong anaknya yang masih kecil. Tanpa disadari 
bahwa menggendong anak sambil memasak merupakan 
perilaku tidak sehat terutama untuk sang anak karena 
dapat terkena asap dapur yang berasal dari pembakaran 
bahan bakar (minyak, kayu, arang, daun, batu bara). Dari 
kegiatan memasak sambil menggendong anak dapat 
terkena sakit saluran pernafasan seperti batuk-batuk.

Merokok adalah kebiasaan yang sangat tidak sehat bagi 
perokok tersebut, apalagi dilakukan di dalam rumah maka 
akibatnya dapat mengenai penghuni rumah lainnya. Asap 
yang dikeluarkan dari rokok mengandung zat yang sifatnya 
racun bagi tubuh dan dapat mennyebabkan sakit kanker, 
jantung dan gannguan janin pada ibu hamil.

Menjamah makanan tanpa cuci tangan 
pakai sabun terlebih dahulu adalah 
sangat  berbahaya  karena  di tangan  
terdapat  banyak  kotoran setelah 
tangan melakukan banyak kegiatan

Kegiatan  manusia   sebagian   besar  
menggunakan   tangan sehingga  
tangan dapat menjadi sumber penularan 
penyakit.   Penyakit yang  dapat 
ditularkan melalui tangan  antara  lain  
diare,  kecacingan, keracunan, sakit 
kulit dan lain-lain.

Secara ringkas keadaan rumah yang tidak sehat dapat  menjadi sumber 
penularan penyakit seperti terlihat pada gambar dibawah ini dalam alur penularan 
penyakit.

Diagram Alur Penularan Penyakit yang berhubungan dengan rumah tidak sehat

RUMAH 
TIDAK 
SEHAT

MEROKOK, 
BATUK, 
BERDESAKAN

SAKIT BATUK & 
PILEK, TBC

TIDUR  
BERDESAKAN SAKIT KULIT

MASAK DAN 
GENDONG ANAK SAKIT MATA

SERANGGA, 
TIKUS

GANGGUAN 
GIGITAN

MAKAN/ 
HINGGAP DI 
MAKANAN 
TERSAJI

SISA  
MAKANAN 
DIMAKAN 
MANUSIA

SAKIT PERUT

BARANG 
BERBAHAY A 
DAN BERACUN

KECELAKAAN
KERACUNAN
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Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 3. Air dan Kesehatan

Tujuan Pembelajaran 
Umum

Peserta didik memahami tentang air dan kesehatan

Tujuan Pembelajaran 
Khusus

Peserta didik mampu:
1.	 Mengidentifikasi	masalah	yang	berkaitan	dengan	air
2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan air
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan air

Waktu 2  x 45 menit
Metode Partisipatif
Media 1. 2-3 set gambar perilaku baik/buruk yang berkaitan dengan 

air
2. 2-3 set tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA”
3. 2-3 set gambar penularan penyakit yang berhubungan 

dengan air
4. 2-3 set  gambar cara pencegahan penularan penyakit 

yang berhubungan dengan air (bentuk oval)
5.	 Tabel	“	MUDAH-MANFAAT”
6. Guntingan kertas bentuk anak panah
7. Spidol
8. Satu rol lakban
9. Satu buah gunting.
10. Kertas kosong secukupnya (HVS)
11.	Flipchart	kosong	secukupnya
12. Kain rekat (Sticky cloth)

Proses Belajar Mengajar 1.	 Mengidentifikasi	masalah	yang	berkaitan	dengan	air
a. Bentuk peserta didik kelompok kecil (5-8 orang) 
b. Berilah kepada kelompok satu set gambar perilaku baik 

dan buruk yang berkaitan dengan air dan tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, dan “DIANTARANYA” yang telah disediakan.

c. Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk 
meletakkan atau menempelkan tulisan “BAIK” , “BURUK”, 
dan “DIANTARANYA” di lantai atau di dinding (kain 
rekat).

d. Mintalah kepad masing-masing kelompok untuk memilih 
gambar perilaku yang diberikan tersebut, mana yang 
berpengaruh baik atau buruk terhadap kesehatan, 
untuk diletakkan atau ditempel di bawah tulisan “BAIK” 
, “BURUK”, bila ada gambar yang meragukan atau tidak 
diketahui pengaruhnya terhadap kesehatan diletakkan 
atau ditempelkan dibawah tulisan  “DIANTARANYA”

e. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan 
tugassnya, mintalah tiap kelompok untuk menjelaskan 
kepada kelompok lain hasil diskusinya termasuk alasan-
alasannya. Adakan tanya jawab.

f. Mintalah kelompok untuk berdiskusi lebih lanjut 
tentang kebiasaan baik atau buruk mana (sesuai 
gambar) yang banyak dilakukan oleh masyarakat 
sekitar mereka termasuk sekolah. Bila ada kebiasaan 
baik atau buruk yang belum ada gambarnya siswa 
diminta untuk menggambarnya atau menuliskannya 
dan menempelkan pada posisi yang benar.

g. Mintalah kelompok untuk mencatat hal-hal yang 
penting dari hasil-hasil diskusi tersebut.

2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan air
a. Berilah kepada masing-masing kelompok satu set 

gambar penularan penyakit yang berkaitan dengan 
air dan guntingan kertas bentuk anak panah.

b. Mintalah kepada kelompok untuk meletakkan/
menempel gambar-gambar sumber air pada posisi 
kiri di lantai / ditempel di dinding

c. Mintalah kelompok untuk mengamati gambar-gambar 
orang sakit yang ada pada set gambar yang telah 
dibagikan. Dan tanyakan apakah di masyarakat ada 
penyakit-penyakit seperti pada gambar. Bila ada, 
mintalah gambar-gambar tersebut diletakkan/ditempal 
pada bagian paling kanan di lantai/dinding.

d. Mintalah kelompok untuk menyusun gambar-gambar 
dan meletakkan anak panah sedemikian sehingga 
memperlihatkan alur bagimana penyakit dapat 
menyebar/menular dengan adanya keadaan rumah 
yang tidak memenuhi syarat tersebut.

e. Mintalah kelompok untuk memperlihhatkan dan 
menjelaskan alur kepada kelompok lain dan adakan 
tanya jawab. Mintalah mereka berdiskusi tentang 
kesamaan dan perbedaan dari alur-alur tersebut.

f. Hasil diskusi dan perubahan yang disepakati harus 
dicatat untuk diskusi selanjutnya.

3. Pemecahkan masalah yang berkaitan dengan air
a. Mintalah peserta didik tetap pada kelompoknya 

dan gunakan alur yang telah dibuat untuk proses 
selanjutnya dan mengecek apakah alur penularan 
penyakit yang berkaitan dengan rumah yang telah 
disepakati berdasarkan diskusi.

b. Berilah tiap kelompok satu set gambar cara 
pencegahan penularan penyakit yang berkaitan 
dengan air. Katakan bahwa gambar-gambar tersebut 
mungkin merupakan gambar-gambar kegiatan yang 
dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya 
penularan penyakit yang berhubungan dengan air.
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c. Mintalah kepada kelompok untuk memilih kegiatan 
apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan 
penyakit yang berhubungan dengan rumnah, dengan 
cara meletakkan/menempelkan gambar-gambar 
berbentuk oval tersebut pada anak panah di alur yang 
telah dibuat. Siswa dapat menambah gambar oval blia 
dirasa kurang.

d. Setelah kurang lebih 20 menit, mintalah kepada kelompok 
untuk menyajikan hasil diskusinya untuk ditanggapi 
kelompok lain.

e. Lanjutkan kegiatan dengan menilai besarnya manfaat 
dan mudah tidaknya dilakukan dari kegiatan-kegiatan 
yang tercantung dalam gambar oval.Untu itu mintalah 
kepada	kelompok	membuat	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

f. Mintalah kepada kelompok untuk mencabut gambar-
gambar oval yang telah ditempel pada alur penularan 
penyakit yang berkaitan dengan air yang telah dibuatnya 
untuk	dimasu	kkan	pada	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

g. Berilah contoh bagaimana mengisi tabel tersebut 
dengan salah satu gambar oval. Pertimbangkan gambar 
oval tersebut apakah menunjukkan kegiatan yang efektif 
untuk mencegah penularan penyakit. Bila kurang manfaat 
maka tempelkan sementara pada baris paling bawah 
pada	baris	“KURANG	MANFAAT”.	Kemudian	diskusikan	
apakan kegiatan tersebut mudah dikerjakan atau sulit. 
Bila sulit maka geser gambar oval tersebut hingga 
pada posisi dibawah tulisan sulit. Maka gambar oval 
tersebut ditempel pada kolom “SULIT” baris “KURANG 
MANFAAT”.

h. Setelah kelompok mengerti, cabutlah gambar oval 
tersebut dan mintalah kepada kelompok untuk mengisi 
tabel sampai semua gambar oval terpasang.

i. Mintalah kelompok memilih beberapa macam kegiatan 
(dari gambar oval) yang dinilai paling bermanfaat dan 
mudah dikerjakan untuk diseoakati bersama dan dibuat 
rencana pelaksanaannya (jumlah dan macam kegiatan 
adalah relatif tergantung kemauan dan kesanggupan 
kelompok untuk melaksanakannya).

j. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyajikan 
hasil diskusinya dan adakan tanya jawab. Semua 
keputusan hendaknya dicatat.

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta 
didik dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar 
bahawa sudah mengerti/paham, setengah paham, tidak 
paham tentang materi yang disampaikan.

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.

Nomor modul : 1
Pokok bahasasan  : Kesehatan Lingkungan
Materi : 3. Air dan Kesehatan

1. Pengertian
a. Yang dimaksud air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau 

dan tidak ada rasa/tawar dan tidak boleh diminum sebelum disterilisasi agar 
kuman yang ada didalamnya mati.

b. Air minum yaitu yang boleh langsung diminum

2. Guna air:
Air digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti: memasak, minum, mandi, 
gosok gigi, mencuci, dll

3. Sumber air bersih dan sarana air bersih
Air dapat diperoleh dari  air tanah yang kemudian dinaikkan ke atas permukaan 
tanah dengan berbagai macam cara seperti sumur pompa tangan, sumur gali 
dengan tali timba.

Sumur Pompa Tangan Sumur Gali

5150



52 53
Pedoman Pelatihan Dokter KecilPedoman Pelatihan Dokter Kecil

Air yang berasal dari sungai atau danau juga dapat 
dimanfaatkan menjadi air bersih setelah dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu sehingga memenuhi 
syarat kesehatan.

Air hujan juga dapat digunakan sebagai sumber air 
bersih, caranya adalah dengan menampung air hujan 
setelah turun hujan 5-10 menit dan disimpan untuk 
keperluan rumah tangga.

Penampungan Air Hujan

Air dari mata air dapat dijadikan sebagai sumber air 
bersih, agar kualitas air menjadi baik maka mata air perlu 
dibuatkan perlidungan mata air agar tidak tercemar.

Mata Air Terlindung

4. Masalah yang berkaitan dengan air
Identifikasi	 masalah	 dilakukan	 untuk	 memahami	 sarana	 dan	 sumber	 air	 yang	
sehat dan tidak sehat. Selain itu juga untuk memahmi perilaku yang berkaitan 
dengan air baik perilaku yang baik dan yang buruk

a. Sarana air bersih yang tidak sehat 
Sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menjadi 
sumber penularan penyakit. 

Masih ada masyarakat yang 
mengambil air untuk keperluan 
rumah tangga berasal dari air sungai 
atau mata air yang tidak terlindungi, 
tindakan ini tidak tidak baik karena 
air yang diambil tidak sehat.

Sarana penampungan air hujan yang sudah retak-
retak tidak dapat melindungi air hujan yang disimpan 
di dalamnya agar tetap bersih, karena dinding yang 
retak  menjadi tempat berkembangbiaknya lumut 
yang dapat mengotori air.

Sumur pompa tangan yang tidak dilengkapi lantai 
kedap air menjadikan sumur tersebut tidak sehat, 
karena air bekas pakai dapat meresap kembali ke 
dalam sumur tersebut

b. Perilaku yang sehat  berkaitan dengan air

Kualitas air bersih harus selalu dijaga mulai dari sumbernya, 
sarananya, sampai air tersebut dikonsumsi oleh manusia. 
Tidak membuang kotoran, sampah maupun limbah ke sungai, 
danau, sumur akan membuat air sumur selalu jernih.

Memelihara sarana air bersih agar tetap berfungsi dengan baik serta menjaga 
kebersihannya maka akan membuat kualitas air menjadi baik. 

Air bersih yang diambil dari sarana air bersih yang 
baik disimpan dalam wadah yang tertutup dan untuk 
mengambilnya harus menggunakan gayung dan 
tangan tidak boleh masuk ke dalam air.
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Air bersih yang terjaga kualitasnya 
sebelum diminum harus di sterilkan 
dari kuman penyakit terlebih dahulu, 
antara lain dengan cara direbus.

c. Perilaku tidak sehat berkaitan dengan air

Mengotori sungai dengan membuang 
sampah dan berak di sungai adalah 
tindakan yang tidak baik karena kualitas 
air sungai menjadi jelek dan menjadi 
sumber penyakit.

Demikian pula dengan membuat sumur di dekat sungai yang  
kotor atau tercemar juga tidak baik karena air yang mengalir ke 
dalam sumur kemungkinan masih tercemar.

Menggunakan sungai untuk keperluan 
mandi, mencuci, gosok gigi maupun untuk 
memasak dapat membahayakan kesehatan 
masyarakat.

Mengambil air dari sumber atau sarana air bersih yang tidak sehat untuk 
keperluan rumah tangga akan membahayakan kesehatan penggunanya.

Perilaku tidak baik dengan 
mengambil air dari sungai atau 
sumur yang tidak terjaga dapat 
menyebabkan sakit pemakai air 
tersebut.

Mengambil air dari tempat penyimpanan air seperti 
tempayan, bak air, harus berhati-hati, tidak boleh tangan 
masuk ke dalam air karena dapat mengotori air.

Menghambur-hamburkan air adalah termasuk 
perilaku yang tidak baik karena akan 
mengurangi kandungan air di dalam tanah. Air 
limpahan yang tidak dibuang dengan benar 
dapat menggenang dan menjadi tempat 
berkembangbiak nyamuk.

Minum air yang belum diolah terlebih dahulu 
dapat menyebabkan sakit karena kuman 
penyakit yang ada didalam air belum mati

d. Penyakit yang berhubungan dengan air 
Jenis penyakit yang berhubungan dengan air antara lain sakit perut, diare, 
sakit kulit, sakit mata, kecacingan, demam berdarah, malaria, kaki gajah 
(filariasis),	dan	lain-lain	:

1. Sakit perut dan Diare

Sakit perut dan diare disebabkan karena mengkonsumsi air yang 
telah tercemar kotoran, baik yang berasal dari sampah, tinja, atau 
kotoran hewan.

Alur penularan penyakit perut dan diare melalui air dapat dijelaskan 
pada diagram gambar dibawah ini.

KOTORAN

SAMPAH, TINJA, 
KOTORAN 

HEWAN, AIR 
LIMBAH, TANAH/

DEBU

SAKIT PERUT, 
DIARE

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

AIR TERCEMAR 
DIMINUM
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2. Sakit kulit

Sakit kulit disebabkan karena menggunakan air yang telah 
tercemar kotoran, baik yang berasal dari sampah, tinja, atau 
kotoran hewan untuk mandi atau mencuci baju, sehingga kotoran 
menempel di badan.

Alur penularan penyakit kulit melalui air dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

KOTORAN

SAMPAH, TINJA, 
KOTORAN 

HEWAN, AIR 
LIMBAH, TANAH/

DEBU

SAKIT 
KULIT

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI DAN 
MENCUCI 

DGN.  AIR 
TERCEMAR

3. Sakit mata

Sakit mata disebabkan oleh masuknya kuman penyakit ke mata 
yang salah satunya melalui air yang kotor, baik digunakan untuk 
mandi atau mencuci muka.

Alur penularan penyakit mata melalui air dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

KOTORAN

SAMPAH, TINJA, 
KOTORAN 

HEWAN, AIR 
LIMBAH, TANAH/

DEBU

SAKIT 
MATA

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI, CUCI 
MUKA

DGN.  AIR 
TERCEMAR

4. Kecacingan

Kecacingan dapat terjadi karena mengkonsumsi air yang telah 
tercemar kotoran manusia atau binatang karena didalam kotoran 
tersebut terdapat telur cacing.

Alur penularan penyakit kecacingan melalui air dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

KOTORAN

TINJA, KOTORAN 
HEWAN

KECACINGAN
MASUK KE AIR 

SEHINGGA

AIR TERCEMAR

KONSUMSI

DGN.  AIR 
TERCEMAR

5. Malaria

Nyamuk malaria berkembang biak di air yang tergenang, oleh 
karena itu bila ada air yang menggenang harus dialirkan agar 
tidak ada nyamuk yang bertelur di tempat tersebut.

Alur penularan penyakit malaria melalui air dapat 
dijelaskan pada diagram gambar dibawah ini

AIR TERGENANG
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT MALARIA

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT 

MALARIA
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6. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah yaitu 
di air yang tergenang dan jernih. Untuk mencegahnya bila 
ada air yang menggenang harus dialirkan agar tidak ada 
nyamuk yang bertelur di tempat tersebut.

Menutup tempat penyimpanan air dan mengurasnya minimal seminggu 
sekali agar telur yang berada di tempat air tersebut tidak sempat menetas 
menjadi nyamuk. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. 
Upaya pencegahan tersebut di atas dikenal dengan istilah 3M yaitu 
menutup, menguras, mengubur.

Sedangkan alur penularan penyakit demam berdarah (DBD) sama 
dengan alur penularan penyakit malaria.
Alur penularan penyakit demam berdarah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini

AIR TERGENANG
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT “DBD”

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT  

“DBD”

Sedangkan alur penularan penyakit kaki gajah sama dengan alur 
penularan penyakit malaria maupun demam berdarah, dapat dijelaskan 
pada diagram gambar dibawah ini

AIR TERGENANG
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT	“FILARIA”

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT  

“FILARIA”

7.	 Kaki	Gajah	(Flariasis)

Penyakit	 kaki	 gajah	 (Elephantiasis)	 disebabkan	 oleh	 cacing	 filaria	
yang menyumbat pembulur darah balik, sehingga mengakibatkan 
pembengkakan.	 Cacing	 filaria	 terdapat	 didalam	 tubuh	 nyamuk	 culex	
yang biasa berkembang biak di air kotor yang tergenang seperti got, 
comberan, dan rawa. Untuk mencegahnya yaitu mengalirkan air agar 
tidak ada nyamuk yang bertelur di tempat tersebut. 

5958



60 61
Pedoman Pelatihan Dokter KecilPedoman Pelatihan Dokter Kecil

Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 4. Air Limbah dan kesehatan 

Tujuan Pembelajaran 
Umum

Peserta didik memahami tentang air limbah  dan kesehatan

Tujuan Pembelajaran 
Khusus

Peserta didik mampu:
1.	 Mengidentifikasi	masalah	yang	berkaitan	dengan	air	limbah
2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan air limbah
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan air limbah

Waktu 2  x 45 menit JPL
Metode Partisipatif
Media 1. 2-3 set gambar perilaku baik/buruk yang berkaitan dengan 

air limbah
2. 2-3 set tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA”
3. 2-3 set gambar penularan penyakit yang berhubungan 

dengan air limbah
4. 2-3 set  gambar cara pencegahan penularan penyakit yang 

berhubungan dengan air limbah (bentuk oval)
5.	 Tabel	“	MUDAH-MANFAAT”
6. Guntingan kertas bentuk anak panah
7. Spidol
8. Satu rol lakban
9. Satu buah gunting.
10. Kertas kosong secukupnya (HVS)
11.	Flipchart	kosong	secukupnya
12. Kain rekat (Sticky cloth)

Proses Belajar 
Mengajar

1.	 Mengidentifikasi	 masalah	 yang	 berkaitan	 dengan	 air	
limbah

a. Bentuk peserta didik kelompok kecil (5-8 orang) 
b. Berilah kepada kelompok satu set gambar perilaku baik dan 

buruk yang berkaitan dengan air limbah dan tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, dan “DIANTARANYA” yang telah disediakan.

c. Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk 
meletakkan atau menempelkan tulisan “BAIK” , “BURUK”, 
dan “DIANTARANYA” di lantai atau di dinding (kain rekat).

d. Mintalah kepad masing-masing kelompok untuk memilih 
gambar perilaku yang diberikan tersebut, mana yang 
berpengaruh baik atau buruk terhadap kesehatan, 
untuk diletakkan atau ditempel di bawah tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, bila ada gambar yang meragukan atau tidak 
diketahui pengaruhnya terhadap kesehatan diletakkan atau 
ditempelkan dibawah tulisan  “DIANTARANYA”

e. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan 
tugassnya, mintalah tiap kelompok untuk menjelaskan 
kepada kelompok lain hasil diskusinya termasuk alasan-
alasannya. Adakan tanya jawab.

f. Mintalah kelompok untuk berdiskusi lebih lanjut tentang 
kebiasaan baik atau buruk mana (sesuai gambar) yang 
banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar mereka termasuk 
sekolah. Bila ada kebiasaan baik atau buruk yang belum 
ada gambarnya siswa diminta untuk menggambarnya atau 
menuliskannya dan menempelkan pada posisi yang benar.

g. Mintalah kelompok untuk mencatat hal-hal yang penting dari 
hasil-hasil diskusi tersebut. 

2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan air limbah
a. Berilah kepada masing-masing kelompok satu set gambar 

penularan penyakit yang berkaitan dengan air limbah dan 
guntingan kertas bentuk anak panah.

b. Mintalah kepada kelompok untuk meletakkan/menempel 
gambar-gambar  air limbah  dari dapur, kamar mandi, sumur  
pada posisi kiri di lantai / ditempel di dinding

c. Mintalah kelompok untuk mengamati gambar-gambar orang 
sakit yang ada pada set gambar yang telah dibagikan. Dan 
tanyakan apakah di masyarakat ada penyakit-penyakit seperti 
pada gambar. Bila ada, mintalah gambar-gambar tersebut 
diletakkan/ditempal pada bagian paling kanan di lantai/
dinding.

d. Mintalah kelompok untuk menyusun gambar-gambar dan 
meletakkan anak panah sedemikian sehingga memperlihatkan 
alur bagimana penyakit dapat menyebar/menular dengan 
adanya air limbah yang terbuka tersebut.

e. Mintalah kelompok untuk memperlihatkan dan menjelaskan 
alur kepada kelompok lain dan adakan tanya jawab. Mintalah 
mereka berdiskusi tentang kesamaan dan perbedaan dari 
alur-alur tersebut.

f. Hasil diskusi dan perubahan yang disepakati harus dicatat 
untuk diskusi selanjutnya.

3. Pemecahkan masalah yang berkaitan dengan air limbah
a. Mintalah peserta didik tetap pada kelompoknya dan gunakan 

alur yang telah dibuat untuk proses selanjutnya dan mengecek 
apakah alur penularan penyakit yang berkaitan dengan air 
limbah yang telah disepakati berdasarkan diskusi.

b. Berilah tiap kelompok satu set gambar cara pencegahan 
penularan penyakit yang berkaitan dengan air limbah. Katakan 
bahwa gambar-gambar tersebut mungkin merupakan gambar-
gambar kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencegah 
terjadinya penularan penyakit yang berhubungan dengan air 
limbah.

c. Mintalah kepada kelompok untuk memilih kegiatan apa yang 
dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit yang 
berhubungan dengan air limbah, dengan cara meletakkan/
menempelkan gambar-gambar berbentuk oval tersebut pada 
anak panah di alur yang telah dibuat. Siswa dapat menambah 
gambar oval blia dirasa kurang.
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d. Setelah kurang lebih 20 menit, mintalah kepada kelompok 
untuk menyajikan hasil diskusinya untuk ditanggapi 
kelompok lain.

e. Lanjutkan kegiatan dengan menilai besarnya manfaat 
dan mudah tidaknya dilakukan dari kegiatan-kegiatan 
yang tercantung dalam gambar oval.Untuk itu mintalah 
kepada	kelompok	membuat	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

f. Mintalah kepada kelompok untuk mencabut gambar-
gambar oval yang telah ditempel pada alur penularan 
penyakit yang berkaitan dengan air limbah yang telah 
dibuatnya untuk dimasukkan pada tabel “MUDAH-
MANFAAT”

g. Berilah contoh bagaimana mengisi tabel tersebut 
dengan salah satu gambar oval. Pertimbangkan gambar 
oval tersebut apakah menunjukkan kegiatan yang efektif 
untuk mencegah penularan penyakit. Bila kurang manfaat 
maka tempelkan sementara pada baris paling bawah 
pada	baris	“KURANG	MANFAAT”.	Kemudian	diskusikan	
apakan kegiatan tersebut mudah dikerjakan atau sulit. 
Bila sulit maka geser gambar oval tersebut hingga 
pada posisi dibawah tulisan sulit. Maka gambar oval 
tersebut ditempel pada kolom “SULIT” baris “KURANG 
MANFAAT”.

h. Setelah kelompok mengerti, cabutlah gambar oval 
tersebut dan mintalah kepada kelompok untuk mengisi 
tabel sampai semua gambar oval terpasang.

i. Mintalah kelompok memilih beberapa macam kegiatan 
(dari gambar oval) yang dinilai paling bermanfaat dan 
mudah dikerjakan untuk diseoakati bersama dan dibuat 
rencana pelaksanaannya (jumlah dan macam kegiatan 
adalah relatif tergantung kemauan dan kesanggupan 
kelompok untuk melaksanakannya).

j. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyajikan 
hasil diskusinya dan adakan tanya jawab. Semua 
keputusan hendaknya dicatat.

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta 
didik dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar 
bahawa sudah mengerti/paham, setengah paham, tidak 
paham tentang materi yang disampaikan.

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.

Nomor modul : 1
Pokok bahasasan  : Kesehatan Lingkungan
Materi : 4. Air Limbah dan Kesehatan

1. Pengertian
Air limbah ialah air bekas dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur, tidak termasuk 
air dari jamban/WC. Air limbah juga mengandung kuman yang diantaranya 
kuman-kuman tersebut dapat menyebabkan penyakit sehingga air limbah menjadi 
sumber penularan penyakit.

2. Sarana pembuangan air limbah yang sehat dan tidak sehat
Mengenali masalah dilakukan untuk memahami sarana pembuangan air limbah 
yang sehat dan tidak sehat. Selain itu juga memahami perilaku baik dan tidak baik 
yang berkaitan dengan air limbah.

e. Sarana pembuangan air limbah yang sehat

Sarana pembuangan air limbah yang sehat yaitu yang dapat mengalirkan 
air limbah dari sumbernya (dapur, kamar mandi) ke tempat penampungan 
air limbah dengan lancar tanpa mencemari lingkungan dan tidak dapat 
dijangkau serangga dan tikus.

f. Sarana pembuangan air limbah yang tidak sehat 

Rumah yang membuang air limbahnya di atas tanah terbuka 
tanpa adanya saluran pembuangan limbah akan membuat kondisi 
lingkungan di sekita rumah menjadi tidak sehat. Akibatnya menjadi 
kotor, becek, menyebarkan bau tidak sedap dan dapat menjadi 
tempat berkembang biak serangga terutama nyamuk.

Saluran limbah yang bocor atau pecah 
menyebabkan air keluar dan menggenang 
serta meresap ke tanah. Bila jarak terlalu 
dekat dengan sumur maka dapat mencemari 
sumur. Tempat penampungan air limbah 
yang terbuka menyebabkan nyamuk dapat 
bertelur di tempat tersebut.

g. Perilaku yang sehat berkaitan dengan air limbah 

Saluran air limbah agar tetap berfungsi dengan baik setiap saat perlu 
dibersihkan dari sampah, lakukan perbaikan bila ada saluran yang pecah 
atau retak. Menggunakan air limbah untuk menyiram tanaman dapat 

6362
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meningkatkan manfaat air limbah. Mengusir tikus dari tempat pembuangan 
air limbah dapat menghindari penyakit yang disebarkan oleh tikus seperti 
pes dan leptospirosis.

Gambar di bawah ini adalah contoh perilaku yang baik berkaitan dengan air 
limbah.

h. Perilaku yang tidak sehat berkaitan dengan air limbah

Bermain di tempat 
pembuangan limbah 
sangat berbahaya 

karena dapat terkena 
bermacam-macam 

penyakit

3. Penyakit yang berhubungan dengan air limbah
Analisis masalah yaitu kegiatan untuk mengetahui akibat dari pembuangan air 
limbah yang tidak sehat dan perilaku yang tidak sehat serta akibatnya terhadap 
kesehatan manusia. Dalam hal ini akan diketahui jenis penyakit yang berhubungan 
dengan air limbah serta alur penularannya.
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a. Sakit perut dan Diare

Sakit perut dan diare disebabkan karena mengkonsumsi air yang 
telah tercemar kotoran, baik yang berasal dari sampah, tinja, atau 
kotoran hewan.

Alur penularan penyakit perut dan diare melalui air limbah dapat 
dijelaskan pada diagram gambar dibawah ini.

AIR LIMBAH
SAKIT PERUT, 

DIARE

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

AIR TERCEMAR 
DIMINUM, 

BERKUMUR

b. Sakit kulit

Sakit kulit disebabkan karena menggunakan air yang telah tercemar 
kotoran, baik yang berasal dari sampah, tinja, atau kotoran hewan 
untuk mandi atau mencuci baju, sehingga kotoran menempel di 
badan.

Alur penularan penyakit kulit melalui air limbah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar di bawah ini.

AIR LIMBAH
SAKIT KULIT

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI DAN 
MENCUCI 

DGN.  AIR 
TERCEMAR

c. Sakit mata

Sakit mata disebabkan oleh masuknya kuman penyakit ke mata 
yang salah satunya melalui air yang kotor, baik digunakan untuk 
mandi atau mencuci muka.
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Alur penularan penyakit mata melalui air limbah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

AIR LIMBAH SAKIT KULIT
MASUK KE AIR 

SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI DAN 
MENCUCI 

DGN.  AIR 
TERCEMAR

d. Kecacingan

Kecacingan dapat terjadi karena bermain-main di tempat pembuangan 
air libah kemudian makan dengan tangan tanpa cuci tangan dengan 
sabun terleb ih dahulu. Atau bermain di tempat pembuangan air limbah 
tanpa alas kaki sehingga larva cacing masuk ke dalam tubuh melalui 
kaki.

Alur penularan penyakit kecacingan melalui air limbah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

AIR LIMBAH KECACI NGAN
MAIN DI TEMPAT 
PEMBUANGAN 
LIMBAH TANPA 

ALAS KAKI

MAKAN NTANPA 
CUCI TANGAN 

DENGAN SABUN

e. Malaria

Nyamuk malaria berkembang biak di air yang tergenang, oleh 
karena itu bila ada air yang menggenang harus dialirkan agar 
tidak ada nyamuk yang bertelur di tempat tersebut. 

Contoh tempat bertelur nyamuk malaria antara lain di sawah, 
kolam, danau, terutama di daerah pantai.
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Alur penularan penyakit kecacingan melalui air limbah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

AIR LIMBAH
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT MALARIA

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT  

MALARIA

f.	 Filariasis	

Filariasis	atau	sering	disebut	penyakit	kaki	gajah	(Elephantiasis)	karena	kaki	
menjadi	 bengkak	 seperti	 kaki	 gajah,	 disebabkan	 oleh	 cacing	 filaria	 yang	
menyumbat pembulur darah balik, sehingga mengakibatkan pembengkakan. 
Cacing	filaria	terdapat	didalam	tubuh	nyamuk	culex	yang	biasa	berkembang	
biak di air kotor yang tergenang seperti got, comberan, dan rawa. Untuk 
mencegahnya yaitu mengalirkan air  atau menutup agar tidak ada nyamuk 
yang bertelur di tempat tersebut. 
Sedangkan alur penularan penyakit kaki gajah sama dengan alur penularan 
penyakit malaria maupun demam berdarah, dapat dijelaskan pada diagram 
gambar dibawah ini.
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AIR LIMBAH
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT	“FILARIA”

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT  

“FILARIA”

Alur penularan penyakit kaki gajah
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Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 5. Sampah dan kesehatan

Tujuan Pembelajaran 
Umum

Peserta didik memahami tentang sampah dan kesehan

Tujuan Pembelajaran 
Khusus

Peserta didik mampu:
1.	 Mengidentifikasi	masalah	yang	berkaitan	dengan	sampah
2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan sampah
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sampah

Waktu 2  x 45 menit JPL
Metode Partisipatif
Media 1. 2-3 set gambar perilaku baik/buruk yang berkaitan dengan 

sampah
2. 2-3 set tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA”
3. 2-3 set gambar penularan penyakit yang berhubungan 

dengan sampah
4. 2-3 set  gambar cara pencegahan penularan penyakit yang 

berhubungan dengan sampah (bentuk oval)
5.	 Tabel	“	MUDAH-MANFAAT”
6. Guntingan kertas bentuk anak panah
7. Spidol
8. Satu rol lakban
9. Satu buah gunting.
10. Kertas kosong secukupnya (HVS)
11.	Flipchart	kosong	secukupnya
12. Kain rekat (Sticky cloth)

Proses Belajar 
Mengajar

1.	 Mengidentifikasi	 masalah	 yang	 berkaitan	 dengan	
sampah

a. Bentuk peserta didik kelompok kecil (5-8 orang) 
b. Berilah kepada kelompok satu set gambar perilaku baik dan 

buruk yang berkaitan dengan sampah dan tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, dan “DIANTARANYA” yang telah disediakan.

c. Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk 
meletakkan atau menempelkan tulisan “BAIK” , “BURUK”, 
dan “DIANTARANYA” di lantai atau di dinding (kain rekat).

d. Mintalah kepad masing-masing kelompok untuk memilih 
gambar perilaku yang diberikan tersebut, mana yang 
berpengaruh baik atau buruk terhadap kesehatan, 
untuk diletakkan atau ditempel di bawah tulisan “BAIK” , 
“BURUK”, bila ada gambar yang meragukan atau tidak 
diketahui pengaruhnya terhadap kesehatan diletakkan atau 
ditempelkan dibawah tulisan  “DIANTARANYA”

e. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan 
tugasnya, mintalah tiap kelompok untuk menjelaskan kepada 
kelompok lain hasil diskusinya termasuk alasan-alasannya. 
Adakan tanya jawab.
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f. Mintalah kelompok untuk berdiskusi lebih lanjut tentang 
kebiasaan baik atau buruk mana (sesuai gambar) yang 
banyak dilakukan oleh masyarakat sekitar mereka termasuk 
sekolah. Bila ada kebiasaan baik atau buruk yang belum 
ada gambarnya siswa diminta untuk menggambarnya atau 
menuliskannya dan menempelkan pada posisi yang benar.

g. Mintalah kelompok untuk mencatat hal-hal yang penting dari 
hasil-hasil diskusi tersebut.

2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan sampah
a. Berilah kepada masing-masing kelompok satu set gambar 

penularan penyakit yang berkaitan dengan sampah dan 
guntingan kertas bentuk anak panah.

b. Mintalah kepada kelompok untuk meletakkan/menempel 
gambar-gambar  pada posisi kiri di lantai / ditempel di dinding

c. Mintalah kelompok untuk mengamati gambar-gambar orang 
sakit yang ada pada set gambar yang telah dibagikan. Dan 
tanyakan apakah di masyarakat ada penyakit-penyakit seperti 
pada gambar termasuk gangguan tidur dan kecelakaan. Bila 
ada, mintalah gambar-gambar tersebut diletakkan/ditempal 
pada bagian paling kanan di lantai/dinding.

d. Mintalah kelompok untuk menyusun gambar-gambar dan 
meletakkan anak panah sedemikian sehingga memperlihatkan 
alur bagimana penyakit dapat menyebar/menular dengan 
adanya sampah yang tidak memenuhi syarat tersebut.

e. Mintalah kelompok untuk memperlihhatkan dan menjelaskan 
alur kepada kelompok lain dan adakan tanya jawab. Mintalah 
mereka berdiskusi tentang kesamaan dan perbedaan dari 
alur-alur tersebut.

f. Hasil diskusi dan perubahan yang disepakati harus dicatat 
untuk diskusi selanjutnya.

3. Pemecahkan masalah yang berkaitan dengan sampah
a. Mintalah peserta didik tetap pada kelompoknya dan gunakan 

alur yang telah dibuat untuk proses selanjutnya dan mengecek 
apakah alur penularan penyakit yang berkaitan dengan rumah 
yang telah disepakati berdasarkan diskusi.

b. Berilah tiap kelompok satu set gambar cara pencegahan 
penularan penyakit yang berkaitan dengan sampah. Katakan 
bahwa gambar-gambar tersebut mungkin merupakan gambar-
gambar kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencegah 
terjadinya penularan penyakit yang berhubungan dengan 
sampah.

c. Mintalah kepada kelompok untuk memilih kegiatan apa yang 
dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit yang 
berhubungan dengan sampah, dengan cara meletakkan/
menempelkan gambar-gambar berbentuk oval tersebut pada 
anak panah di alur yang telah dibuat. Siswa dapat menambah 
gambar oval blia dirasa kurang.
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d. Setelah kurang lebih 20 menit, mintalah kepada kelompok 
untuk menyajikan hasil diskusinya untuk ditanggapi 
kelompok lain.

e. Lanjutkan kegiatan dengan menilai besarnya manfaat dan 
mudah tidaknya dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang 
tercantung dalam gambar oval.Untu itu mintalah kepada 
kelompok	membuat	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

f. Mintalah kepada kelompok untuk mencabut gambar-
gambar oval yang telah ditempel pada alur penularan 
penyakit yang berkaitan dengan air yang telah dibuatnya 
untuk	dimasukkan	pada	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

g. Berilah contoh bagaimana mengisi tabel tersebut dengan 
salah satu gambar oval. Pertimbangkan gambar oval 
tersebut apakah menunjukkan kegiatan yang efektif untuk 
mencegah penularan penyakit. Bila kurang manfaat maka 
tempelkan sementara pada baris paling bawah pada baris 
“KURANG	 MANFAAT”.	 Kemudian	 diskusikan	 apakan	
kegiatan tersebut mudah dikerjakan atau sulit. Bila sulit 
maka geser gambar oval tersebut hingga pada posisi 
dibawah tulisan sulit. Maka gambar oval tersebut ditempel 
pada	kolom	“SULIT”	baris	“KURANG	MANFAAT”.

h. Setelah kelompok mengerti, cabutlah gambar oval tersebut 
dan mintalah kepada kelompok untuk mengisi tabel sampai 
semua gambar oval terpasang.

i. Mintalah kelompok memilih beberapa macam kegiatan (dari 
gambar oval) yang dinilai paling bermanfaat dan mudah 
dikerjakan untuk diseoakati bersama dan dibuat rencana 
pelaksanaannya (jumlah dan macam kegiatan adalah relatif 
tergantung kemauan dan kesanggupan kelompok untuk 
melaksanakannya).

j. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil 
diskusinya dan adakan tanya jawab. Semua keputusan 
hendaknya dicatat.

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta didik 
dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar bahawa sudah 
mengerti/paham, setengah paham, tidak paham tentang 
materi yang disampaikan.  menit)

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.  
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Nomor modul : 1
Pokok bahasasan  : Kesehatan Lingkungan
Materi : 5. Sampah dan Kesehatan

1. Pengertian
Sampah adalah semua benda padat yang karena sifatnya tidak dimanfaatkan 
lagi, tidak termasuk kotoran manusia.

2. Jenis-jenis sampah
Jenis sampah terdiri dari beberapa macam yaitu sampah kering, sampah basah, 
sampah berbahaya beracun.

a. Sampah kering
Sampah kering yaitu sampah yang tidak mudah membusuk atau terurai 
seperti gelas, besi, plastik, 

b. Sampah Basah
Sampah basah yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, 
sisa sayuran, daun, ranting, bangkai binatang

c. Sampah berbahaya beracun
Sampah berbahaya dan beracun  yaitu sampah yang  karena sifatnya dapat 
membahayakan  manusia  seperti  sampah  yang  berasal  dari rumah sakit, 
sampah nuklir, batu baterai bekas. 

Didalam sampah banyak terdapat 
kuman atau bakteri. Kuman/bakteri 
tersebut ada yang membahayakan 
kesehatan manusia. Sampah 
juga menarik perhatian serangga 
dan tikus untuk mencari makan, 
sehingga sampah dapat menjadi 
sumber penularan penyakit.

3. Tempat pembuangan sampah
Identifikasi	masalah	 dilakukan	 untuk	memahami	 sarana	 pembuangan	 sampah	
yang sehat dan tidak sehat. Selain itu juga memahami perilaku baik dan tidak baik 
yang berkaitan dengan sampah.

d. Tempat sampah

Sarana pembuangan sampah yang sehat harus memehuni beberapa 
persyaratan yaitu, cukup kuat, mudah dibersihkan dan dapat menghidarkan 
dari jangkauan serangga dan tikus. 
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Oleh karena itu tempat sampah harus 
mempunyai tutup dan selalu dalam 
keadaan tertutup, bila tutup terbuka 
maka menjadi tidak sehat

Membuang sampah di atas tanah terbuka sangat tidak 
sehat karena dapat menyebarkan bau yang tidak sedap dan 
mengundang serangga dan tikus. Selain itu dapat mencemari 
sumber air seperti sungai dan sumur.

e. Perilaku yang sehat dan tidak sehat berkaitan dengan sampah 

Sampah harus diperlakukan dengan baik agar tidak membahayakan manusia 
bahkan dapat mendatangkan manfaat. 

Sampah dikumpulkan di tempat sampah 
yang memenuhi syarat kesehatan 
atau dibuang di lubang tanah dan 
menguburnya, sehingga tidak dijangkau 
serangga dan tikus.

Seringkali masyarakat memusnahkan sampah 
dengan cara dibakar, namun cara ini tidak sehat 
karena asap yang ditimbulkan dapat mengganggu 
kesehatan manusia bahkan keracunan.

Sampah yang sudah terkumpul diangkut setiap hari ke tempat 
penampungan sampah sementara atau ke tempat pembuangan 
sampah akhir pada suatu lahan yang diperuntukkan atau ke tempat 
pengolahan sampah.



74 75
Pedoman Pelatihan Dokter KecilPedoman Pelatihan Dokter Kecil

Bermain di tempat sampah sangat 
berbahaya karena dapat sakit atau terluka 
oleh benda tajam seperti beling, paku. Bila 
tidak menggunakan alas kaki maka cacing 
dapat masuk melalui kaki.

4. Penyakit yang berhubungan dengan sampah
Analisa masalah perlu dilakukan untuk mengetahui akibat dari pembuangan 
sampah yang tidak sehat dan perilaku yang tidak sehat serta akibatnya terhadap 
kesehatan manusia. Dalam hal ini akan diketahui jenis penyakit yang berhubungan 
dengan sampah serta alur penularannya.

f. Sakit perut dan Diare

Sakit perut dan diare disebabkan karena mengkonsumsi makanan 
atau minum air yang telah tercemar kotoran dari sampah, baik yang 
berasal dari sampah.

Alur penularan penyakit perut dan diare melalui sampah dapat dijelaskan 
pada diagram gambar dibawah ini.

SAMPAH

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

AIR TERCEMAR 
DIMINUM/CUCI 

TANGAN

SAKIT 
PERUT, 
DIARE

TANGAN 
MEMEGANG 

SAMPAH

MAKAN DENGAN 
TANGAN  TIDAK 
CUCI TANGAN 
PAKAI SABUN

LALAT 
HINGGAP DI 

SAMPAH

LALAT 
HINGGAP DI 
MAKANAN

MAKANAN 
DIMAKAN 
MANUSIA
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g. Sakit kulit

Sakit kulit disebabkan karena menggunakan air yang telah 
tercemar kotoran, baik yang berasal dari sampah, tinja, atau 
kotoran hewan untuk mandi atau mencuci baju, sehingga kotoran 
menempel di badan.

Alur penularan penyakit mata melalui air limbah dapat dijelaskan pada 
diagram gambar dibawah ini.

AIR LIMBAH
KOTORAN SAMPAH, 

TINJA, KOTORAN 
HEWAN, AIR LIMBAH, 

TANAH/DEBU

SAKIT 
KULIT

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI DAN 
MENCUCI 

DGN.  AIR 
TERCEMAR

h. Sakit mata

Sakit mata disebabkan oleh masuknya kuman penyakit 
ke mata yang salah satunya melalui air yang kotor, baik 
digunakan untuk mandi atau mencuci muka.

Alur penularan penyakit mata melalui air dapat dijelaskan pada diagram gambar 
dibawah ini.

AIR LIMBAH
KOTORAN SAMPAH, 

TINJA, KOTORAN 
HEWAN, AIR LIMBAH, 

TANAH/DEBU

SAKIT MATA
MASUK KE AIR 

SEHINGGA

AIR TERCEMAR

MANDI, CUCI 
MUKA

DGN.  AIR 
TERCEMAR
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i. Kecacingan

Kecacingan dapat terjadi karena mengkonsumsi air yang 
telah tercemar kotoran manusia atau binatang karena 
didalam kotoran tersebut terdapat telur cacing.

Alur penularan penyakit mata melalui air dapat dijelaskan pada diagram 
gambar dibawah ini.

KOTORAN
TINJA, KOTORAN 

HEWAN
KECACINGAN

MASUK KE AIR 
SEHINGGA

AIR TERCEMAR

KONSUMSI 
AIR YANG 

TERCEMAR

j. Demam berdarah

Tempat berkembang biak nyamuk demam berdarah yaitu di 
air yang tergenang dan jernih. Untuk mencegahnya bila ada 
air yang menggenang harus dialirkan agar tidak ada nyamuk 
yang bertelur di tempat tersebut.

Menutup tempat penyimpanan air dan mengurasnya minimal seminggu 
sekali agar telur yang berada di tempat air tersebut tidak sempat menetas 
menjadi nyamuk. Mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Upaya 
pencegahan tersebut di atas dikenal dengan istilah 3M+, yaitu menutup, 
menguras, mengubur dan menggunakan racun serangga bila diperlukan.

Sedangkan alur penularan penyakit demam berdarah (DBD) sama dengan 
alur penularan penyakit malaria
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Alur penularan penyakit demam berdarah dapat dijelaskan pada diagram 
gambar dibawah ini

AIR TERGENANG
NYAMUK 

BERTELUR DAN 
MENETAS

NYAMUK DEWASA 
MENCARI MAKAN

NYAMUK 
MENCARI AIR 
TERGENANG 

UNTUK 
BERTELUR

MENGHISAP 
DARAH ORANG 

SEHAT

NYAMUK DEWASA 
MENGHISAP 

DARAH ORANG 
SAKIT “DBD”

ORANG SEHAT 
MENJADI SAKIT  

“DBD”

k. Kecelakaan

Kecelakaan bisa terjadi akibat pembuangan sampah 
yang tidak benar, seperti membuang kulit pisang 
dapat menyebabkan orang yang menginjak terpeleset. 
Membuang benda tajam (pecahan gelas/kaca, paku, 
duri, dll) sembarangan dapat menyebabkan orang yang 
menginjak terluka.

Membuang sampah di tempat sampah dengan benar 
dapat menghindari kecelakaan.
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Nama : Pelatihan “Dokter Kecil”
Nomor Modul : 1
Pokok Bahasan : Kesehatan Lingkungan
Sub Pokok bahasan : 6. Kotoran Manusia dan kesehatan

Tujuan Pembela-
jaran Umum

Peserta didik memahami tentang kotoran manusia dan kesehatan

Tujuan 
Pembelajaran 
Khusus

Peserta didik mampu:
1.	 Mengidentifikasi	 masalah	 yang	 berkaitan	 dengan	 kotoran	

manusia
2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan kotoran manusia
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan kotoran manusia

Waktu 2  x 45 menit
Metode Partisipatif
Media 1. 2-3 set gambar perilaku baik/buruk yang berkaitan dengan kotoran 

manusia
2. 2-3 set tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA”
3. 2-3 set gambar penularan penyakit yang berhubungan dengan 

kotoran manusia
4. 2-3 set  gambar cara pencegahan penularan penyakit yang 

berhubungan dengan kotoran anusia (bentuk oval)
5.	 Tabel	“	MUDAH-MANFAAT”
6. Guntingan kertas bentuk anak panah
7. Spidol
8. Satu rol lakban
9. Satu buah gunting.
10. Kertas kosong secukupnya (HVS)
11.	Flipchart	kosong	secukupnya
12. Kain rekat (Sticky cloth)

Proses Belajar 
Mengajar

1.	 Mengidentifikasi	 masalah	 yang	 berkaitan	 dengan	 kotoran	
manusia

a. Bentuk peserta didik kelompok kecil (5-8 orang) 
b. Berilah kepada kelompok satu set gambar perilaku baik dan 

buruk yang berkaitan dengan kotoran manusia dan tulisan “BAIK” 
, “BURUK”, dan “DIANTARANYA” yang telah disediakan.

c. Mintalah kepada masing-masing kelompok untuk meletakkan atau 
menempelkan tulisan “BAIK” , “BURUK”, dan “DIANTARANYA” di 
lantai atau di dinding (kain rekat).

d. Mintalah kepad masing-masing kelompok untuk memilih gambar 
perilaku yang diberikan tersebut, mana yang berpengaruh baik 
atau buruk terhadap kesehatan, untuk diletakkan atau ditempel di 
bawah tulisan “BAIK” , “BURUK”, bila ada gambar yang meragukan 
atau tidak diketahui pengaruhnya terhadap kesehatan diletakkan 
atau ditempelkan dibawah tulisan  “DIANTARANYA”

e. Setelah masing-masing kelompok selesai melakukan tugassnya, 
mintalah tiap kelompok untuk menjelaskan kepada kelompok 
lain hasil diskusinya termasuk alasan-alasannya. Adakan tanya 
jawab.
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f. Mintalah kelompok untuk berdiskusi lebih lanjut tentang 
kebiasaan baik atau buruk mana (sesuai gambar) yang banyak 
dilakukan oleh masyarakat sekitar mereka termasuk sekolah. 
Bila ada kebiasaan baik atau buruk yang belum ada gambarnya 
siswa diminta untuk menggambarnya atau menuliskannya dan 
menempelkan pada posisi yang benar.

g. Mintalah kelompok untuk mencatat hal-hal yang penting dari 
hasil-hasil diskusi tersebut.

2. Menganalisis masalah yang berkaitan dengan air
a. Berilah kepada masing-masing kelompok satu set gambar 

penularan penyakit yang berkaitan dengan kotoran manusia 
dan guntingan kertas bentuk anak panah.

b. Mintalah kepada kelompok untuk meletakkan/menempel 
gambar-gambar sumber kotoran manusia pada posisi kiri di 
lantai / ditempel di dinding

c. Mintalah kelompok untuk mengamati gambar-gambar orang 
sakit yang ada pada set gambar yang telah dibagikan. Dan 
tanyakan apakah di masyarakat ada penyakit-penyakit seperti 
pada gambar. Bila ada, mintalah gambar-gambar tersebut 
diletakkan/ditempal pada bagian paling kanan di lantai/dinding.

d. Mintalah kelompok untuk menyusun gambar-gambar dan 
meletakkan anak panah sedemikian sehingga memperlihatkan 
alur bagimana penyakit dapat menyebar/menular dengan 
kotoran manusia yang tidak memenuhi syarat tersebut.

e. Mintalah kelompok untuk memperlihhatkan dan menjelaskan 
alur kepada kelompok lain dan adakan tanya jawab. Mintalah 
mereka berdiskusi tentang kesamaan dan perbedaan dari alur-
alur tersebut.

f. Hasil diskusi dan perubahan yang disepakati harus dicatat 
untuk diskusi selanjutnya.

3. Pemecahkan masalah yang berkaitan dengan kotoran 
manusia

a. Mintalah peserta didik tetap pada kelompoknya dan gunakan 
alur yang telah dibuat untuk proses selanjutnya dan mengecek 
apakah alur penularan penyakit yang berkaitan dengan kotoran 
manusia yang telah disepakati berdasarkan diskusi.

b. Berilah tiap kelompok satu set gambar cara pencegahan 
penularan penyakit yang berkaitan dengan kotoran manusia. 
Katakan bahwa gambar-gambar tersebut mungkin merupakan 
gambar-gambar kegiatan yang dapat dipergunakan untuk 
mencegah terjadinya penularan penyakit yang berhubungan 
dengan kotoran manusia.

c. Mintalah kepada kelompok untuk memilih kegiatan apa 
yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit 
yang berhubungan dengan kotoran manusia, dengan cara 
meletakkan/menempelkan gambar-gambar berbentuk oval 
tersebut pada anak panah di alur yang telah dibuat. Siswa 
dapat menambah gambar oval blia dirasa kurang.
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d. Setelah kurang lebih 20 menit, mintalah kepada kelompok 
untuk menyajikan hasil diskusinya untuk ditanggapi kelompok 
lain.

e. Lanjutkan kegiatan dengan menilai besarnya manfaat dan 
mudah tidaknya dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang 
tercantung dalam gambar oval.Untu itu mintalah kepada 
kelompok	membuat	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

f. Mintalah kepada kelompok untuk mencabut gambar-gambar 
oval yang telah ditempel pada alur penularan penyakit yang 
berkaitan dengan air yang telah dibuatnya untuk dimasukkan 
pada	tabel	“MUDAH-MANFAAT”

g. Berilah contoh bagaimana mengisi tabel tersebut dengan 
salah satu gambar oval. Pertimbangkan gambar oval tersebut 
apakah menunjukkan kegiatan yang efektif untuk mencegah 
penularan penyakit. Bila kurang manfaat maka tempelkan 
sementara pada baris paling bawah pada baris “KURANG 
MANFAAT”.	Kemudian	diskusikan	apakan	 kegiatan	 tersebut	
mudah dikerjakan atau sulit. Bila sulit maka geser gambar 
oval tersebut hingga pada posisi dibawah tulisan sulit. Maka 
gambar oval tersebut ditempel pada kolom “SULIT” baris 
“KURANG	MANFAAT”.

h. Setelah kelompok mengerti, cabutlah gambar oval tersebut 
dan mintalah kepada kelompok untuk mengisi tabel sampai 
semua gambar oval terpasang.

i. Mintalah kelompok memilih beberapa macam kegiatan (dari 
gambar oval) yang dinilai paling bermanfaat dan mudah 
dikerjakan untuk diseoakati bersama dan dibuat rencana 
pelaksanaannya (jumlah dan macam kegiatan adalah relatif 
tergantung kemauan dan kesanggupan kelompok untuk 
melaksanakannya).

j. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil 
diskusinya dan adakan tanya jawab. Semua keputusan 
hendaknya dicatat.

Evaluasi 1. Evaluasi partisipatif dengan mengelompokkan peserta didik 
dengan cara berdiri di bawah tulisan/gambar bahawa sudah 
mengerti/paham, setengah paham, tidak paham tentang 
materi yang disampaikan. 

2. Catat jumlah peserta didik sesuai dengan tingkat 
pemahamannya.  


