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Permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi 

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan 

lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan 

dengan benar ataupun menggunakan jamban yang sehat akan berpengaruh 

pada kesehatan Ibu hamil dan tumbuh kembang anak sehingga 

mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hygiene yang buruk dapat 

menyebabkan diare sehingga anak dapat kehilangan kehilangan zat-zat gizi 

yang penting bagi pertumbuhan sehingga menjadi salah satu faktor risiko 

yang dominan terhadap kejadian stunting (Dewi & Adhi, 2016; Kurnia., et 

al, 2016). Selain itu, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak 

masyarakat yang belum melakukan CTPS dengan benar. Menurut hasil 

penelitian Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save The Children Indonesia 

tentang Dampak Tersembunyi dari Covid-19, menyebutkan bahwa tidak 

ada orang yang melakukan cuci tangan dengan benar dari cara maupun 

durasi waktu (YTSC, 2020). 1 

Terkait dengan hal tersebut, praktik kebersihan diri dan lingkungan 

dengan praktik CTPS dengan benar dan memanfaatkan jamban sehat harus 

diberikan kepada seluruh masyarakat dalam rangka pencegahan stunting. 

Peran SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam hal ini adalah 

sebagai edukator dan motivator agar seluruh keluarga mau melakukan 

 
1 Save the Children, Dampak Tersembunyi dari Covid-19, Ringkasan Eksekutif Penelitian 
Global: Kesehatan dan Nutrisi, Pendidikan, Perlindungan, dan Hak Anak selama Pandemi 
COVID-19, 2020 

  Deskripsi Modul  
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CTPS dengan benar serta memanfaatkan jamban sehat yang ada di rumah 

atau lingkungannya. Materi dalam modul terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu 

mendukung praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan mendukung 

pemanfaatan jamban sehat. Modul ini akan diberikan dengan metode 

curah pendapat, diskusi, simulasi, observasi dan ceramah singkat. Materi 

akan diberikan selama 90 menit.  
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Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan praktik 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar serta memanfaatkan jamban 

yang sehat.  

 

 

1. Mendukung Praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)  

2. Mendukung Pemanfaatan Jamban Sehat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 
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1. Peserta dapat menjelaskan pentingnya mencuci tangan memakai 

sabun untuk pencegahan stunting  

2. Peserta dapat mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan benar 

3. Peserta dapat mengidentifikasi praktik baik dan solusi praktek CTPS 

dengan benar 

 

 

 

1. Pentingnya mencuci tangan memakai sabun 

2. Cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar  

3. Praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indikator Keberhasilan 

 

SESI 11 : MENDUKUNG PRAKTIK CUCI TANGAN PAKAI 

SABUN (CTPS)  

  Sub Pokok Bahasan 
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Langkah 2: Cara 

Mencuci  

tangan dengan sabun   

(15 menit: simulasi dan 

ceramah singkat) 

Langkah 3: Praktik Baik 

dan Solusi Mencuci 

Tangan Pakai Sabun   

(10 menit: diskusi dan 

ceramah singkat) 

• Mempraktikkan 6 
langkah cuci tangan 
yang benar  
 

• Mengidentifikasi 
praktik baik dan 
kesulitan CTPS  

• Mengetahui cara 
mengatasi kesulitan 
CTPS  
 

Langkah 1: Pentingnya 

mencuci tangan 

memakai sabun 

(20 menit: simulasi dan 

diskusi) 

• Memahami 

pentingnya mencuci 

tangan dengan sabun 

dan air mengalir  

• Mengetahui 5 waktu 

penting CTPS 

  Skema Pembelajaran 

 



 

Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 6  
 

 

1. Brainstorming 

2. Simulasi  

3. Ceramah singkat 

4. Diskusi  

 

 

1. Lada bubuk  

2. Ember/ tempat penampungan air  

3. Wadah air/ mangkok 

4. Air  

5. Musik  

 

 

1. Fasilitator meminta peserta untuk membawa wadah air berbentuk 

apa saja (contoh: mangkok, gayung, dll). 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa sabun cair/ batangan 

yang tersimpan dalam wadah tertutup. 

3. Fasilitator menyiapkan air bersih untuk cuci tangan. 

4. Fasilitator menuliskan poin-poin yang penting di kertas plano untuk 

ditempelkan ketika proses pembelajaran 

5. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri  

  Metode Pembelajaran 

 

  Media  Pembelajaran 

 

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

Langkah 1: 

Pentingnya 

mencuci 

tangan 

memakai 

sabun 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka  

2. Tanyakan kepada peserta:  

• Bapak/ Ibu apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya?  

• Apakah sudah diterapkan di rumah? Jangan 

lupa menerapkannya ya! 

3. Perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

mencuci tangan dengan sabun 

4. Sampaikan bahwa peserta akan membahas tentang 3 

hal; pentingnya mencuci tangan memakai sabun, cara 

mencuci tangan memakai sabun, dan mengetahui 

praktik baik mencuci tangan pakai sabun.  

5. Sampaikan kepada peserta bahwa Cuci Tangan Pakai 

Sabun dengan benar merupakan salah satu cara 

mencegah stunting yang disebabkan karena diare 

dan penyakit menular lainnya.  

6. Tanyakan kepada peserta:  

• “Apakah Bapak/ Ibu rutin mencuci tangan?”  

  Proses Pembelajaran 
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• “Kapan saja biasanya Bapak/Ibu mencuci 

tangan?” 

• “Apakah Bapak/Ibu memakai sabun ketika cuci 

tangan? Mengapa?” 

7. Ucapkan terimakasih atas pendapat peserta 

8. Minta peserta berpasangan dan menentukan mana 

peserta 1 dan peserta 2 

9. Membagikan piring yang sudah diisi oleh air dan 

ditaburi lada ke masing-masing pasangan  

10. Meminta peserta pertama untuk mencuci tangan 

tanpa sabun, setelah itu mencelupkan jarinya ke 

dalam piring air lada 

11. Meminta peserta kedua untuk menggunakan sabun 

dan mencelupkan jarinya ke dalam piring air lada 

(sabun jangan dibilas sebelum dicelupkan ke dalam 

piring)  

12. Tanyakan kepada peserta: 

• “apa yang terjadi?” dan  

• “mengapa hal tersebut dapat terjadi?” 

13. Sampaikan:  lada diibaratkan virus/bakteri yang 

menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan 

sabun, virus/ bakteri yang menyebabkan penyakit 

akan hilang dari permukaan tangan.  

14. Sampaikan kesimpulan:  

• Cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup 

sehingga harus memakai sabun untuk 
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membersihkan tangan dari kotoran yang 

mengandung kuman penyebab diare dan penyakit 

menular lainnya sehingga ibu dan anak dapat 

terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab 

stunting.  

• 5 waktu penting CTPS:  

o Sebelum makan  

o Setelah BAB/ BAK 

o Sebelum menyentuh makanan 

o Sebelum menyusui  

o Setelah beraktifitas (contoh: setelah 

berkebun, bepergian) 

o Sebelum mengolah bahan makanan yang 

didapat dari Bantuan Sosial  

 

 

 

 

 

 

15 Menit 

 

Langkah 2: 

Cara 

mencuci 

tangan 

 

1. Bertanya kepada peserta: “bagaimana biasanya 

Bapak/ Ibu mencuci tangan?” “Berapa lama cuci 

tangan dilakukan?” 

2. Sampaikan pada peserta bahwa ada 6 langkah 

mencuci tangan pakai sabun (fasilitator bisa sambil 

menyanyikan lagu cuci tangan pakai sabun) 

3. Mempersiapkan alat untuk cuci tangan berupa 

ember/ tempat penampungan air yang bersih  

4. Mempersiapkan sabun untuk mencuci tangan (bisa 

sabun cair atau sabun batangan yang disimpan dalam 

wadah tertutup) 
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memakai 

sabun 

 

 

5. Mempersiapkan air mengalir yang bersih, tidak 

berbau, tidak berwarna dan tidak berasa     

6. Bersama-sama dengan peserta memperagakan 

langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun 

7. Meminta peserta untuk membasahi tangan dengan air 

mengalir 

8. Ambil sabun secukupnya dan melakukan 6 langkah 

cuci tangan yaitu:  

• Usap dan gosok kedua telapak tangan secara 

lembut dengan arah memutar  

• Usap dan gosok juga kedua punggung tangan 

secara bergantian  

• Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih  

• Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian 

gosok perlahan. 

• Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan 

posisi saling mengunci  

• Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian  

9. Bilas dengan air bersih mengalir dan keringkan dengan 

menggunakan tisu atau kain bersih  

10. Tanyakan kembali kepada peserta:  

• “Coba dilihat tangan Bapak/ Ibu apakah sudah 

bersih?” 

• “Apakah masih ada kotoran di tangan Bapak/ 

Ibu?” 
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• “Apa yang dirasakan Bapak/ Ibu setelah cuci 

tangan?” 

 

11. Sampaikan pesan kunci cuci tangan yang benar yaitu:  

• Dilakukan kurang lebih selama 20 detik  

• Gunakan sabun cair/ sabun batangan dalam 

wadah tertutup.  

• Gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak 

berwarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

Langkah 3: 

Praktik baik 

mencuci 

tangan pakai 

sabun 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta untuk di dalam kelompok 

yang terdiri dari 3-4 orang dan mendiskusikan serta 

menuliskan di kertas plano:  

• Apakah ada hal-hal yang membuat Bapak/Ibu sulit 

untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan 

dan tuliskan! 

• Apakah ada hal-hal yang memudahkan Bapak/ Ibu 

untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan 

dan tuliskan! 

2. Setelah berdiskusi, minta masing-masing kelompok 

untuk membacakan hasil diskusinya 

3. Tanyakan kepada peserta:  

• Apa yang menjadi kebiasan Bapak/ Ibu untuk 

membersihkan diri? (contoh: berwudhu bagi 

muslim atau mencuci tangan/kaki sebelum masuk 
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ke rumah (gali kebiasaan membersihkan diri yang 

ada di daerah setempat)) 

• Apakah Bapak/ Ibu ada yang pernah membuat 

sendiri wadah air untuk mencuci tangan? Bisa 

diceritakan?  

4. Sampaikan kepada peserta:  

• Cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang 

mahal, contoh wastafel. Bapak/Ibu bisa 

membuatnya sendiri dari bahan yang sangat 

murah dan sederhana (contoh; gallon aqua, 

ember cat diberi lubang)  

• Tempat penampungan air harus dibersihkan dan 

dikuras secara rutin untuk menghindari lumut 

dan jentik nyamuk 

• Cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan 

sabun 

• Sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus 

anti kuman (antiseptic). Bisa menggunakan 

sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci 

piring. 

5. Sampaikan kepada peserta untuk melaksanakan 

semua informasi ini di rumah dan menyampaikan 

kepada keluarga/ tetangga terdekat  

6. Fasilitator menanyakan kepada peserta rencana apa 

yang akan dilakukan peserta di rumah terkait 
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pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani 

anak stunting 

7. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait CTPS di 

tabel janji diri dan kertas metaplan  

8. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

9. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk mengupayakan CTPS sehingga 

dapat mencegah dan menangani stunting  

10. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

CTPS maka dapat menghubungi fasilitator sebagai 

SDM Kesos. Fasilitator akan membantu peserta 

merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan 

oleh KPM.  

11. Fasilitator menutup, review materi CTPS 

Doa dan Terimakasih 
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1. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun?  

Tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, 

membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, memberi makan anak, 

menyusui bayi dan 

lain-lain jika tidak 

dicuci maka akan 

memindahkan 

kuman penyakit.  

Kulit tangan 

kita selalu lembab 

karena secara alami 

mengandung lemak. 

Oleh karena itu 

kuman/ kotoran 

mudah menempel di 

tangan kita dan akan 

berpindah ke benda/ 

makanan yang kita 

pegang. Kuman 

penyakit senang 

berada di tempat 

yang kotor. Cuci 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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tangan dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran 

yang mengandung kuman penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran 

dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih 

tertinggal di tangan. Sabun yang digunakan tidak harus sabun antiseptik 

tapi bisa sabun yang lainnya. Disarankan tidak menggunakan sabun colek 

karena mengandung zat kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit sehingga 

lebih rentan terkena kuman penyakit.  

 

2. Manfaat Mencuci tangan dengan Sabun:  

• Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan  

• Mencegah penularan penyakit seperti Diare, Kolera Disentri, Thypus, 

Kecacingan, Penyakit Kulit, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), 

flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Covid-

19.  
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3. Langkah-langkah Cuci Tangan Pakai Sabun dengan benar 
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4. Membuat tempat cuci tangan dari barang sederhana atau sudah 

tersedia 

 Tempat cuci tangan tidak perlu mahal dan tidak harus memakai 

wastafel. Tempat cuci tangan bisa dibuat dari berbagai barang yang sudah 

tidak terpakai, seperti 

ember bekas cat / ember 

biasa / gallon bekas / 

gentong / tempayan. 

Cara membuatnya yaitu 

wadah cat diberi lubang 

di bagian bawah tubuh 

ember. Jangan lupa cuci 

bersih dulu ember plastik 

dari segala kotoran. 

Setelah itu pasang keran/ alat penyumbat pada bagian yang dilubangi.  

 Tempat cuci tangan juga bisa menggunakan barang yang sudah 

tersedia, seperti tempat penampungan air yang biasa digunakan untuk 

mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah atau tempat 

penampungan air yang digunakan untuk berwudhu bagi muslim (dikenal 

dengan “padasan” bagi masyarakat jawa).   

 

 

 

Sumber: goodnewsfromindonesia.id 
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Lagu cuci tangan 6 langkah:  

Ada 6 langkah untuk cuci tangan  

Mulai dari depan sampai ke belakang  

Sela-sela jari  

Buku-buku jari  

Kuku-kuku jari  

Jempol kanan kiri 

 

  Referensi

 

 

  Lampiran  

 

https://genbest.id/articles/infografis-kenapa-harus-cuci-tangan-pakai-sabun
https://genbest.id/articles/infografis-kenapa-harus-cuci-tangan-pakai-sabun
https://promkes.kemkes.go.id/6-langkah-cuci-tangan-pakai-sabun
https://promkes.kemkes.go.id/6-langkah-cuci-tangan-pakai-sabun
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1. Peserta dapat menjelaskan pentingnya jamban sehat   

2. Peserta dapat menjelaskan kriteria jamban sehat   

3. Peserta dapat mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki 

dan memanfaatkan jamban sehat   

 

 

1. Pentingnya jamban sehat   

2. Kriteria jamban sehat  

3. Identifikasi tantangan dan solusi memiliki dan memanfaatkan 

jamban sehat   

 

 

 

 

 

 Indikator Keberhasilan 

 

SESI 12  : MENDUKUNG PEMANFAATAN JAMBAN SEHAT 

 Sub Pokok Bahasan 
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Langkah 1: Pentingnya 

jamban sehat  

(15 menit: 

menggunakan gambar 

dan diskusi) 

Langkah 2: Ciri-ciri 

jamban sehat   

(20 menit: permainan 

dan diskusi) 

• Memahami 
pentingnya jamban 
sehat  
 

Langkah 3: Identifikasi 

tantangan dan solusi 

menggunakan jamban 

sehat  

(10 menit: diskusi dan 

ceramah) 

• Mengidentifikasi 
kriteria jamban sehat 

• Mengecek kondisi 
jamban penerima 
manfaat   
 

• Mengidentifikasi 
tantangan memakai 
jamban sehat   

• Mengetahui cara 
mengatasi tantangan 
menggunakan jamban 
sehat   
 

  Skema Pembelajaran 
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1. Brainstorming 

2. Ceramah  

3. Diskusi  

4. Simulasi  

 

 

1. Gambar jamban sehat dan tidak sehat  

2. Tabel “Yuk Periksa Jamban Kita”  

3. Alat tulis  

4. Tabel janji diri  

 

 

1. Fasilitator menuliskan poin-poin yang penting di kertas plano untuk 

ditempelkan ketika proses pembelajaran 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri  

3. Fasilitator membuat tabel “yuk periksa jamban Kita” di kertas plano 

untuk di tempel  

4. Fasilitator membuat “yuk periksa jamban Kita” di kertas ukuran HVS 

untuk dibagikan ke masing-masing kelompok  

  Media Pembelajaran 

  Metode Pembelajaran 

 

MEDIA PEMBELAJARAN   Persiapan Sebelum Hari-H     
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Pentingnya 

jamban sehat 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka  

2. Perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

tentang pentingnya menggunakan jamban sehat 

3. Sampaikan bahwa peserta akan cerita tentang 3 

hal; pentingnya menggunakan jamban sehat, ciri-

ciri jamban sehat dan cara mengakses jamban 

sehat  

4. Sampaikan bahwa Jamban yang sehat dapat 

mencegah diare dan penyakit menular lainnya 

yang menjadi salah satu penyebab stunting  

5. Tanyakan kepada peserta:  

• “Apakah di rumah Bapak/Ibu sudah 

tersedia jamban?”  

• “Bagaimana kondisi jamban bapak/ibu di 

rumah? 

6. Ucapkan terimakasih atas pendapat peserta  

7. Faslilitator meminta peserta untuk duduk di 

dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang dan 

mendiskusikan serta menuliskan:  

  Proses Pembelajaran 
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“Apa manfaat memiliki jamban sehat bagi 

keluarga dan masyarakat sekitar?” 

8. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing 

kelompok diminta untuk membacakan hasil 

diskusinya  

9. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa 

jamban memiliki beberapa manfaat yaitu:  

• Lingkungan lebih bersih  

• Bau berkurang  

• Kesehatan meningkat  

• Tidak perlu ke ladang/sawah/kebun/sungai 

malam hari   

• Memutus penyebaran penyakit  

• Mencegah stunting 

 

10.  Sampaikan pesan kunci:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator menunjukkan gambar jamban tidak 

sehat kepada peserta (lampiran gambar 1) dan 

bertanya kepada peserta: 

Pakailah Jamban yang sehat untuk 

Buang Air Besar/ Kecil agar terhindar 

dari muntaber, mencret sehingga Ibu 

dan anak tidak kekurangan gizi dan 

mencegah stunting pada anak 



 

Modul Pencegahan Dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 24  
 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2: 

Ciri-Ciri 

Jamban Sehat 

(Sudah sehat 

kah jamban di 

rumahmu?) 

 

 

 

 

20 Menit 

 

• “Menurut bapak/ibu apakah jamban pada 

gambar ini sehat?” 

• “Mengapa dikatakan tidak sehat?” 

2. Fasilitator menunjukkan gambar jamban sehat 

(lampiran gambar 2) kepada peserta dan bertanya 

kepada peserta:  

• “Menurut bapak/ ibu apakah jamban ini 

sehat? 

• “Mengapa dikatakan sehat?” 

3. Fasilitator menyampaikan dan menjelaskan 

kepada peserta bahwa jamban yang sehat 

memiliki ciri-ciri: 

1) Jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-

15 meter dari sumur atau sumber air minum  

2) Kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh 

serangga maupun tikus  

3) Lantai kedap air & landai/ miring kearah 

lubang pembuangan sehingga tidak ada air 

kotor yang menggenang  

4) Dilengkapi dengan dinding &atap pelindung 

serta cukup penerangan  

5) Tersedia ventilasi udara  

6) Tersedia air bersih, sabun & alat pembersih  

7) Bersihkan lantai jamban secara teratur 

(minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor)  
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8) Pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak 

tersumbat  

4. Fasilitator menempelkan gambar table 25 “Yuk 

Periksa Jamban Kita” di dinding.  

 

Tabel 1. “Yuk Periksa Jamban Kita” 

No  Syarat Jamban 

Sehat  

Ya Tidak 

1 Jarak 10 – 15 

meter dari sumur 

/ sumber air  

  

2 Kotoran atau tinja 

tidak dapat 

dijamah oleh 

serangga/ tikus 

  

3 Lantai kedap air & 

miring kearah 

lubang 

pembuangan  

  

4 Dinding & atap 

pelindung  

 

  

5 Penerangan yang 

cukup 

  

6 Ventilasi udara    
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7 Sabun, air dan 

alat pembersih  

  

8 Lantai dan 

jamban 

dibersihkan  

  

 

4. Fasilitator meminta peserta untuk duduk 

berpasangan (atau berkelompok terdiri dari 3-4 

orang) dan membagikan tabel “Yuk periksa 

jamban kita” dan alat tulis kepada peserta  

5. Fasilitator meminta tiap-tiap pasangan/ kelompok 

untuk berkunjung ke lokasi jamban terdekat dan 

memeriksa kondisi jamban berdasarkan kriteria 

yang ada di tabel secara bergantian. 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

tanda centang (v) pada kolom “ya” atau “tidak”  

7. Fasilitator berterimakasih dan menanyakan hasil 

kunjungan  

8. Fasilitator menyimpulkan bahwa memiliki dan 

menggunakan jamban sehat sangat penting untuk 

mencegah berbagai penyakit yang bisa 

mengakibatkan anak menjadi stunting 

 

 

 

 

 

1. Tanyakan kepada peserta:  

• Apakah sulit bagi Bapak / Ibu untuk 

menggunakan serta memiliki jamban sehat? 
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Langkah 3: 

Tantangan 

menggunakan 

jamban sehat 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

2. Fasilitator menuliskan tantangan/ kesulitan 

menggunakan jamban sehat di kertas plano dan 

menempelkan di dinding (disertai dengan solusi) 

 

No Tantangan/Kendala Apa hal yang 

harus dilakukan? 

   

   

   

 

3. Sampaikan kepada peserta:  

• Jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri, 

bapak ibu dapat menggunakan Jamban umum 

bersama yang sehat yang telah disediakan 

oleh pemerintah. Jamban umum harus dijaga 

bersama dengan kerja bakti  

• Bapak/ Ibu juga bisa untuk mengajukan 

bantuan jamban dari pemerintah pusat yang 

disalurkan melalui puskesmas dan desa 

melalui forum musyawarah desa atau melalui 

pendamping 

4. Sampaikan kepada peserta untuk mengupayakan 

jamban sehat untuk mencegah berbagai penyakit 

yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting 
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5. Tanyakan pada peserta rencana apa yang akan 

dilakukan terkait penggunaan jamban sehat ketika 

kembali ke rumah masing-masing 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

Jamban Sehat di tabel janji diri dan kertas 

metaplan  

7. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator, sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

8. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk memanfaatkan jamban sehat 

sehingga dapat mencegah dan menangani stunting 

9. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

jamban sehat maka dapat menghubungi fasilitator 

sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan membantu 

peserta merujuk ke layanan atau fasilitasi yang 

dibutuhkan oleh KPM.  

12. Fasilitator menutup, review materi pemanfaatan 

jamban sehat  

13. Doa dan Terimakasih 
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1. Apa itu Jamban  

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan 

kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk 

dengan leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit 

penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.  

2. Mengapa harus menggunakan jamban?  

 

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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• Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau  

• Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya  

• Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat 

menjadi penular penyakit Diare, Kolera Disentri, Thypus, Cacingan, 

Penyakit Saluran Pencernaan, Penyakit kulit dan Keracunan.  

3. Manfaat Jamban sehat  

Memiliki jamban yang sehat di dalam rumah memiliki beberapa 

manfaat, yaitu:  

• Lingkungan lebih bersih  

• Bau berkurang  

• Kesehatan meningkat  

• Tidak perlu ke ladang malam hari  

• Memutus penyebaran penyakit  

Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat 

mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

kotoran manusia. Membuang kotoran di sembarang tempat dapat 

berdampak serius dan menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara 

karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola 

dengan baik berdampak terutama pada kesehatan dan dapat 

mencemari sumber air minum kita. Akibatnya saat anggota keluarga 

minum air itu, bisa terserang berbagai gangguan pencernaan seperti 

diare, disentri dan kolera  

Hubungan Penggunaan Jamban sehat dengan stunting  

 Praktik hygiene yang buruk dapat menyebabkan balita terserang 

penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi 
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yang penting bagi pertumbuhan. Diare merupakan salah satu faktor 

risiko yang dominan terhadap kejadian stunting (Dewi & Adhi, 2016; 

Kurnia., et al, 2016). Hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh 

diare berhubungan dengan gangguan penyerapan zat gizi selama dan 

setelah episode diare. Peningkatan lama terjadinya diare berhubungan 

dengan penurunan indeks TB/U dan BB/U. Penelitian Desyanti (2017) di 

wilayah Puskesmas Simolawang Surabaya, disebutkan bahwa risiko 

kejadian stunting meningkat 2,69 kali pada balita usia 24-59 bulan, 

mengalami diare > 2 kali dalam 3 bulan terakhir, dibandingkan yang 

tidak.  

Seringnya terserang penyakit tersebut bisa mempengaruhi 

pertumbuhan anak (terutama balita dan janin di kandunagn ibu hamil) 

bahkan bisa menghambat pertumbuhan mereka. Pada akhirnya anak 

bisa mengalami kondisi stunting. Pertumbuhan anak menjadi tidak 

sempurna dan tidak tinggi seperti layaknya anak seusianya. 

Pertumbuhan otak anak juga ikut terganggu.  

 

4. Kriteria Jamban Sehat  

Menurut WHO, jamban dapat dikatakan sehat jika memiliki beberapa 

kriteria, yaitu:  

a. Mencegah kontaminasi ke badan air  

b. Mencegah kontak antara manusia dan kotoran  

c. Membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta 

binatang lainnya  
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d. Mencegah bau yang tidak 

sedap  

e. Closet dudukannya dibuat 

dengan baik dan aman bagi 

pengguna  

 

Menurut Soemardi (1985), 

untuk mencegah penularan 

dan penyebaran penyakit 

saluran cerna, kotoran 

manusia harus dibuang 

menurut aturan-aturan tertentu. Beberapa syarat pembuangan 

kotoran manusia antara lain:  

a. Tidak menjadi sumber penularan penyakit  

b. Tidak menjadi makanan dan sarang vector  

c. Tidak menimbulkan bau busuk  

d. Tidak merusak estetika  

e. Tidak menimbulkan pencemaran pada sumber air minum  

 

5. Cara memelihara jamban sehat  

• Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air 

• Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam 

keadaan bersih  

• Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat  

• Tidak ada serangga, (kecoa, lalat) dan tikus yang berkeliaran  
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• Tersedia alat pembersih (sabun, sikat dan air bersih)  

• Bila ada kerusakan segera perbaiki  

 

6. Peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat  

• Menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga dan atau jamban 

umum 

• Berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, 

jamban bergulir atau yang mampu membuat jamban sendiri dan 

jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk 

kelompok pemelihara jamban  

• Manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan 

tentang pentingnya menggunakan jamban sehat  

• Membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk 

membersihkan jamban  

• Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang 

kotoran anaknya ke jamban 
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Lampiran 1: Gambar Jamban Tidak Sehat  

 

 

 

  Lampiran 
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Lampiran 2 : Gambar Jamban Sehat   
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