
Ular Tangga BKB EMas



Pertemuan 3
Pembiasaan PHBS



Apa singkatan dari PHBS?

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jika benar, mendapat 
kesempatan mengocok dadu 
1 kali

Jika salah, tidak mendapat 
giliran dadu berikutnya



Berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu 
hamil untuk beristirahat yang cukup?

Tidur malam 6-7 jam dan tidur siang/berbaring
 1-2 jam

Jika benar, maju 2 kotak

Jika jawaban salah, 
mundur 2 kotak



Posisi tidur ibu hamil paling baik, 
miring ke kiri atau ke kanan?

Miring ke Kiri
Jika benar, maju 4 langkah

Jika salah, mundur 4 
langkah



Sebutkan stimulasi yang tepat pada janin 
dalam kandungan!

Mengelus-elus perut ibu hamil dan ajak janin bicara 
sejak janin usia kandungan empat bulan

Jika benar, maju 6 langkah

Jika salah, mengelus perut 
ibu hamil dan kembali ke 
tempat semula



Berapa kali minimal ibu hamil mandi 
dalam sehari?

Dua kali sehari  Jika benar, maju 5 langkah

Jika salah, mundur 5 langkah



Salah satu cara mencegah malaria pada 
ibu hamil  di daerah endemis malaria 

adalah ...

Tidur dengan menggunakan kelambu
berinsektisida 

Jika benar, maju 3 langkah 
sambil  tepuk tangan 

Jika salah, lompat 3 kali di 
tempat sambil tepuk tangan 
tangkap nyamuk



Jika jawaban benar, maju 1 
langkah sambil  tepuk 
tangan 

Jika jawaban salah, mundur 
1 langkah

Berapa kali ibu hamil memeriksakan  
kehamilanya  di Fasilitas Kesehatan?

Minimal 4 kali



Apa saja yang harus dihindari selama 
ibu hamil? 

Kerja berat
Merokok atau terpapar asap rokok
Minum minuman bersoda atau 
beralkohol dan jamu
Tidur terlentang > 10 menit pada masa hamil tua
Minum obat tanpa resep dokter
Stres berlebihan

Jika benar,  maka  maju 
mencari  dan naik tangga 
terdekat

Jika salah, mundur 6 langkah



Apakah bapak pernah merokok dekat
 ibu hamil dan anak-anak?

Tidak pernah Jika jawaban “Tidak pernah”, 
maju 6 langkah

Jika jawaban “Ya, pernah”, 
kembali ke START 



Jika jawaban benar maju 2 
langkah

Jika jawaban salah mundur 2 
langkah

Jika orangtua atau keluarga tidak
 memperhatikan kebersihan makanan pada 
Baduta dapat menyebabkan penyakit apa? 

Diare



Jika jawaban benar maju 1 
langkah

Jika jawaban salah mundur 1 
langkah

Kekurangan gizi kronis pada Baduta 
dapat menyebabkan anak stunting. 

Benar atau salah?

Benar



Jika menyebutkan benar 3 
jawaban maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan 1 
jawaban saja maju 1 langkah

Jika tidak bisa menyebut-
kan/menjawab mundur 3 
langkah

Anak stunting dapat dicegah
 dengan cara? 

Pemberian gizi seimbang
Pola asuh yang baik dan benar
Menjaga sanitasi.



Jika benar 3 jawaban, maju 3 
langkah

Jika hanya menyebutkan 2 
atau salah, mundur 3 
langkah

Apa tanda-tanda Balita mengalami gizi 
kurang gizi?

Berat badan tidak naik selama 3 bulan 
berturut-turut
Mudah sakit
Tampak lesu dan lemah
Mudah menangis dan rewel



Jika benar, maju 2 langkah

Jika jawaban salah, mundur 
1 langkah

Kapan dan di mana penimbangan
 Bayi dan Balita dilakukan?

Setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun
 di Posyandu.



Jika menyebutkan benar 4 
jawaban, maju 3 langkah

jika hanya menyebutkan 2-3 
jawaban, maju 1 langkah

jika menyebutkan 1 atau 
tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Kapan saja harus mencuci tangan?

Setiap kali tangan kita kotor. 
Setelah buang air besar dan kecil (BAB/BAK). 
Setelah menceboki bayi atau anak. 
Sebelum makan dan menyuapi anak. 
Sebelum memegang makanan. 
Sebelum menyusui. 



Apa manfaat cuci tangan?

Membunuh kuman. 
Mencegah penularan penyakit. 
Tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman

Jika benar, maju sampai 
dekat tangga terdekat

Jika salah, 
mundur 3 langkah



Jika benar 3 jawaban, maju 3 
langkah

Jika hanya menyebutkan 2 
atau salah, mundur 2 
langkah

Mengapa harus menggunakan jamban?

Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau
Tidak mencemari sumber air
Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga 
yang dapat menjadi penular penyakit



Jika menyebutkan benar 5 
jawaban, maju 3 langkah

Jika hanya menyebutkan 2-3 
jawaban,maju 1 langkah

Jika menyebutkan 1 atau 
tidak bisa menjawab, 
mundur 3 langkah

Praktekkan  3 dari 7 langkah cara cuci 
tangan pakai sabun. 

Telapak dengan telapak tangan
Telapak kanan di atas tangan kiri dan telapak kiri di atas 
punggung tangan kanan
Telapak dengan telapak dan jari terkait
Letakan punggung  jari pada telapak satunya dengan jari 
saling mengunci.
Jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan 
sebaliknya
Jari kiri menguncup, gosok memutar ke kanan dan ke 
kiri pada telapak kanan dan sebaliknya.
Pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan 
dan sebaliknya, gerakan memutar. (Buku KIA Hal. 28)  



Jika benar 4, maju 2 langkah.

jika benar 2 atau 3, Maju 1 
langkah, 

jika benar 1 tetap di tempat.

jika tidak bisa menjawab 
mundur 2 langkah..

Mengajari anak cara untuk membuka dan mengenakan 
kembali celana saat akan BAB/BAK dan setelah 
BAB/BAK
Mengajar anak cara duduk yang benar saat mengguna-
kan closet dan cara membersihkan closet dengan 
menyiram air
Setelah BAB/BAK, ajari anak untuk membersihkan alat 
kelamin dan anus
Setelah BAB/BAK, ajari anak untuk cucit tangan pakai 
sabun dan air mengalir 

Praktekkan cara mengajari anak sejak 
usia 1,5 untuk BAB/BAK
 di jamban atau toilet!



Ibu hamil tidak boleh menggunting 
kuku dan rambut. Mitos atau fakta?

Mitos Jika benar, maju 6 langkah

Jika salah, mundur 5 langkah


