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Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) telah mengamanatkan
tentang pentingnya pentingnya pemenuhan kebutuhan esensial
anak usia dini secara utuh yang meliputi aspek kesehatan, gizi dan
perawatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan dan
kesejahtraan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara
optimal.
Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, menegaskan bahwa pada tahun
2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki
memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia
dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas,
sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
Berpijak dari kebijakan tersebut diatas, maka Direktorat Pembinaan
PAUD, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, memandang perlu adanya bahan
sosialisasi PAUD dalam bentuk Booklet bagi Guru dan Tenaga
Kependidikan PAUD serta pemangku kepentingan yang terkait
dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan layanan
PAUD berkualitas.
Akhirnya dengan disusunnya Booklet ini
diharapkan dapat
memberikan pemahaman bagi semua pihak dalam mewujudkan
PAUD Berkualitas Universal sebagai kunci menjamin masa depan
anak Indonesia.
Jakarta,
Direktur

September 2017

R. Ella Yulaelawati, R., MA., Ph.D
NIP. 19580409198422001
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Mengapa kesehatan, gizi dan perawatan penting bagi anak usia dini?

Agar anak dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal, maka anak
juga harus terbiasa untuk berperilaku
hidup sehat. Perilaku hidup sehat
mencakup
kesehatan,
gizi,
dan.

Apa yang dimaksud dengan anak sehat?

Kondisi anak yang sempurna baik secara fisik, mental/ psikis dan
sosial (bebas dari penyakit, kelemahan dan kecacatan).

Apa ciri-ciri anak sehat?

a. Sehat secara Fisik:
 sesuai standar
pertumbuhan.Berat badan
dan Tinggi badan normal
 Kemampuan bertambah
sesuai usia
 Jarang sakit
 Aktif / gesit dan gembira.
 Mata bersih dan bersinar.
 Nafsu makan baik.
 Bibir dan lidah tampak segar.
 Pernapasan tidak berbau.
 Kulit dan rambut tampak
bersih dan tidak kering

B. Sehat Secara Mental atau Psikis
 Perkembangan sesuai
dengan tahap
perkembangannya
 Jiwa berkembang secara
wajar,
 pikiran bertambah cerdas,
 perasaan bertambah peka
C. Sehat secara sosial
 Ceria
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Pembiasaan Menjaga Kesehatan untuk anak usia dini penting?

Anak usia dini sedang mengalami masa pertumbuhan
dan perkembangan yang pesat. Kesehatan dan gizi anak sangat
mempengaruhi proses tumbuh kembang. Oleh karena itu
perawatan kesehatan
dan gizi sangat diperlukan untuk
pengoptimalan perkembangan anak.

Pembiasaan dalam menjaga kesehatan perlu dilatihkan
setiap hari, seperti memotong kuku setiap minggu, menggosok
gigi setiap hari, mencuci tangan, dan melatih untuk mandi sendiri
(layanan TPA). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyakit yang
Apa saja yang termasuk dengan perilaku kesehatan?

Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu :
1. Perilaku Pemeliharaan kesehatan (health maintanance) Terdiri
dari :Perilaku pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit
bilamana sakit, serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh
dari penyakit ; Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang
dalam keadaan sehat ; Perilaku makanan dan minuman, makanan
dan minuman dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan
seseorang tetapi bisa juga sebaliknya.
2. Perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan
atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking
behaviour).
3. Perilaku ini adalah menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada
saat menderita penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau
perilaku ini dimulai dari mengobati sendiri (self treatment) sampi
mencari pengobatan diluar.
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Bagaimana pelaksanaan Perilaku Pemeliharaan kesehatan
bagi anak usia dini?
 Membiasakan makanan sehat gizi seimbang

Biasakan anak membawa bekal sehat
dari rumah dengan
menu yang
bervariasi.
Hal yang disarankan :

 Guru menyarankan orang tua untuk
membawakan bekal anak dengan
menu yang sehat gizi seimbang.

 Sekolah membuat jadwal makan
bersama dengan menu sehat gizi
seimbang dan bervariasi.
 Bahaya Jajan Sembarang
Guru membuat aktivitas dengan anak, dengan tema bahaya
jajan sembarangan melalui: bercerita/ dongeng, memutar
film, bermain peran dan permainan interaktif.
Bagaimana

pelaksanaan

perilaku

pencarian

dan

penggunaan

fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak usia dini?

1. PAUD seharusnya menguasai juga tindakan pada pertolongan pertama
saat kecelakaan terjadi. Membuat aturan di lembaga
2. Anak perlu pengenalan dan penjelasan setiap benda dan kejadiankejadian yang berpeluang dapat mencelakakan anak.
3. Memiliki pendidik yang mengetahui cara menjaga, mengasuh, dan
merawat anak didik sesuai dengan usia anak didik di lembaga
4. Memberi penjelasan kepada anak tentang bahaya disekitar anak dan
bagaimana mencegahnya.
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4. Menyediakan kotak P3K di lembaga.
Penyediaan kotak P3K di lembaga diwajibkan hal ini bertujuan untuk
mengantisifasi jika terjadi kecelakaan maka proses penyelamatan dan
perawatan pertama dapat segera dilakukan, selain itu pendidik
Isi kotak P3K diantaranya:











Tissue basah
Betadine
Kapas
Minyak kayu
putih
Salep anti memar
Obat luka bakar
Balsam
penghangat
tubuh anak
Kain kasa
Masker bandage










Minyak tawon
Lotion anti nyamuk
Plester
Pembersih telinga
Termometer
Sabun antiseptic
Alkohol 70 %

Obat anti flu dan batuk

Bagaimana pelaksanaan perilaku kesehatan di lingkungan bagi anak
usia dini?

 Cuci tangan

Anak Usia Dini diajarkan mencuci
tangan dengan baik dan benar
( lihat gambar program 7 langkah
mencuci tangan), Hal yang penting
diperhatikan :
 Menggunakan air yang mengalir,
 Menggunakan sabun cair atau
satu anak satu sabun
 Dilakukan setiap sebelum dan
sesudah kegiatan.
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 Menggunakan gelas atau sendok secara pribadi

Guru sebaiknya mengkondisikan anak untuk tidak berbagi
sendok atau minum dari gelas yang sama dengan temannya.
Hal perlu diperhatikan :
Sendok dan gelas anak di beri label nama anak.
 Memperhatikan kesehatan mata

Guru mengarahkan bagaimana posisi yang ideal menonton

Memperhatikan kesehatan gigi
Guru melakuan pembiasaan pada anak
tentang pentingnya menjaga kesehatan
gigi dan mulut dengan cara :
 Mengundang petugas kesehatan untuk
mensosialisasikan tentang pentingnya
menjaga kesehatan gigi
 Menjelaskan cara menggosok gigi yang
baik dan benar
 Membiasaka anak
setelah makan.

mengosok

gigi

5

Apa yang dimaksud dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)?

PHBS adalah pembiasaan perilaku yang dipraktekkan pada
anak sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan anak dapat
menolong dirinya dalam menjaga kesehatan.

KEGIATAN APA YANG
TERMASUK PHBS?
Mandi 2 kali sehari pagi dan sore ;
Ganti pakaian sekali sehari ;
Menggosok gigi sebelum tidur dan sesudah makan ;
Mencuci tangan sebelum makan ;
Mencuci tangan setelah buang air besar ;
Mencuci tangan setelah bermain
Keramas 2 kali seminggu ;
Memakai alas kaki saat di jalan ;
Makan 3 kali sehari ;
Tidur 7-8 jam/hari di tempat yg layak ;
Olah raga ½ - 1 jam sehari ;
Membuang sampah pada tempatnya ;
Menggunakan jamban dan air bersih;
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Apa itu gizi?
Gizi merupakan vitamin, mineral, protein
atau zat lain sebagai komponen
pembangun tubuh dalam rangka
mempertahankan dan memperbaiki
jaringan agar fungsi tubuh dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
Zat apa yang terkandung dalam gizi?

Zat yang termasuk dalam gizi adalah sebagai berikut :

 Air, merupakan bagian terpenting dari setiap sel tubuh sebagai
pembangun struktur tubuh itu sendiri.

 Karbohidrat (KH), yaitu zat gizi yang terbentuk dari unsur karbon,
Oksigen, dan Hydrogen. Sumber makanan yang mengandung KH
antara lain nasi, jagung, ubi jalar, singkong, terigu, sagu, roti, mie,
dll

 Mineral, yaitu garam dapur, semua makanan yang berasal dari
tumbuh-tumbuhan dan hewan,

 Vitamin, yaitu berbagai jenis sayur dan buah.
 Protein adalah daging (sapi, ayam, ikan), telur, tahu, tempe,
oncom, dll

 Lipida atau lemak antara lain minyak, margarine, mentega,
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Apa itu gizi seimbang?

Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan
kebutuhan tubuh, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Makanan
gizi seimbang adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung
nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dengan tetap
memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis
makanan, aktifitas tubuh, berat badan ideal serta faktor usia.
Bagaimana konsep gizi seimbang?
Gizi seimbang pada makanan digambarkan pada sebuah
piramida makanan berbentuk kerucut dengan bagian utama
yang disebut dengan Tri Guna Makanan atau tiga jenis makanan
dengan tiga kegunaan yang berbeda.
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1. Zat tenaga
Tenaga diperlukan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan
sehari-hari. Zat tenaga dihasilkan dari : Karbohidrat, Lemak dan
Protein
2. Zat Pembangun
Zat pembangun diperlukan untuk membangun dan mengganti sel-sel
atau jaringan didalam tubuh yang telah rusak. Zat pembangun
dihasilkan dari protein.
3. Zat Pengatur
Zat pengatur diperlukan untuk mengatur berbagai proses kimia atau

Bagaimana

membiasakan

anak

makanan

Cara yang dapat dilakukan antara lain:







Berikan makanan sesuai dengan jenis dan jadwal makanan orang
dewasa
Ajari anak untuk makan sendiri
Biasakan anak makan ditempatnya, tidak sambil berlari ataupun
bermain
Makan bersama dapat membantu anak untuk terbiasa makan
dengan baik.
Ciptakan suasana makan yang menyenangkan
Perkenalkan jenis- jenis makanan yang sehat, bergizi dan baik
untuk tubuhnya.
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Bagaimana cara mengajarkan anak
mengkonsumsi makanan sehat?

Cara yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Makan bekal
Bekal makanan merupakan cara menghindari jajanan yang belum
tentu sehat. Bekal sekolah juga mendidik anak untuk berlaku tidak
boros dan mampu mendekatkan hubungan dengan orang tua.
Dengan dibekali, anak merasa lebih diperhatikan dan tertanam nilainilai kasih sayang di dalamnya.

PMT (Pemberian Makanan tambahan) di lembaga PAUD
Pola pemberian makanan sangat penting diperhatikan, guru perlu
memberikan makanan yang sehat secara rutin di sekolah melalui
kegiatan makan bersama.
Bagaimana mengatasi anak sulit makan?

Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak makan adalah sebagai
berikut:

 Memberikan makanan dalam porsi kecil, karena anak bangga bila
menghabiskan makanan






Bila habis beri pujian supaya anak senang
Biarkan anak mengambil porsinya sendiri
Berilah makan saat lapar
Hindari rasa bersalah; jangan memarahi anak bila peralatan makan
pecah
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 Kurangi hal yang dapat mengalihkan
perhatian

 Biarkan anak makan lambat
 Mengganti suasana
 Biarkan anak memilih makanannya
sendiri

 Bersikap cerdik
 Turuti keinginan anak dan bersabar
 Jangan memaksa rapi

Bagaimana melatih anak makan buah dan
sayur?
Cara yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan makan
bersama dimana:
1. Guru ikut makan bersama dan memberikan Contoh kepada anak
agar anak memiliki persepsi bahwa makanan sehat itu tetap enak
dan sedap untuk disantap.
2. Menyajikan sayuran dan buah secara kreatif sehingga tampak
menarik. Misalnya Seperti mencetak dengan bentuk yang lucu atau
ditambahkan hiasan-hiasan lainnya.
3. Mengolah sayur-sayuran secara beragamsehingga anak tidak bosan.
Misalnya dengan cara ditumis, direbus atau diolah dengan bahan
makanan lainnya.
4. Ketika memberikan makanan di lembaga PAUD, biasakanlah Salah
satu lauknya selalu ada sayur dan buah.
5. Ketika makan bersama, guru dapat mulai memberi tahu manfaat
buah dan sayur bagi tubuh melalui cerita.
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Tips Perawatan Anak Usia Dini

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan kecelakaan
pada anak usia dini dilembaga adalah :
Upaya pencegahan ( preventif) yang terdiri dari :
1. Menyiapkan lingkungan yang aman dan edukatif dilembaga
Tugas pendidik dan pengelola adalah memastikan semua yang berada
di dekat anak aman dan edukatif ( dapat memberikan pelajaran atau
ilmu ) dan semua permainan disesuaikan dengan tingkat umur anak
yang berada di lembaga kita, menjauhkan benda yang tajam dan
berbahaya.

2. Menyediakan mainan yang aman bagi anak usia dini

 Menyediakan mainan bagi anak sesuai dengan usia dan tahap
perkembangan serta kebutuhannya.

 menghindari mainan dari plastik yang mudah patah
 Menghindari mainan yang dibuat dan dicat dengan bahan toksik
 Memperhatikan penataan dan penyusunan rak mainan
3. Menyediakan kamar mandi yang aman bagi anak usia dini.
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 Lantai dan jalan menuju kamar mandi tidak licin
 Kunci bagian dalam kamar mandi tidak mudah dijangkau anak


untuk menghindari anak terkunci dari dalam
Keran mandi panas harus dilengkapi pengaman

4. Halaman yang aman
 Ayunan dipasang dengan ketinggian berbeda untuk kelompok
umur anak yang berbeda
 Menyimpan tangga sehabis dipakai agar anak tidak
menggunakannya
 Memberi pintu pagar dihalaman agar anak tidak bermain ke jalan
raya
 Mengusahakan agar dihalaman tidak terdapat batu yang
berserakan

Jenis penyakit yang sering dialami anak usia

Kurang Gizi / Malnutrisi
Kondisi
anak
kurang
gizi
(undernutrition)
disebabkan
karena asupan gizi kurang yang
berlangsung dalam jangka waktu
yang panjang. Hal ini dapat
memberikan dampak terhadap
proses tumbuh kembang anak
dengan segala akibatnya di
kemudian hari. Tidak hanya pada
pertumbuhan fisik anak, tetapi
juga perkembangan mentalnya.
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Kolik

Kolik
adalah
bayi
menangis
berkepanjangan, 3 jam sehari selama
lebih dari 3 hari per minggu. Umumnya
dimulai pada usia 3 minggu dan berakhir
pada usia 3 bulan. Tangisannya
menjerit / melengking dan susah dihibur.
Kondisi terparah terjadi pada sore dan
malam hari. Saat menangis bayi tersebut
seperti kesakitan, perutnya membesar
karena kembung, mukanya memerah,
Diare dan Disentri
Diare adalah buang air besar dalam
bentuk cair yang terjadi sebanyak 3
kali atau lebih dalam waktu 24 jam.
Bahaya terbesar bagi anak-anak
dengan diare adalah dehidrasi, atau
kehilangan terlalu banyak cairan dari
tubuh. Hal ini akan bertambah
bahaya jika disertai muntah-muntah.
kakinya ditarik atau diluruskan.
Setelah bersendawa atau kentut

Demam
Demam memang bukan penyakit,
tapi gejala suatu penyakit. Semisal
karena batuk dan pilek, radang
tenggorokan, diare, infeksi lain pada
saluran pencernaan, atau infeksi
saluran napas. Anak dikatakan
demam, bila suhu tubuhnya di atas
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Alergi
Gangguan kesehatan yang sering
diderita anak-anak dengan gelaja
umumnya yakni bersin-bersin, mata
berair, hidung tersumbat, ingusan, dan
gatal. kakinya ditarik atau diluruskan.

Setelah bersendawa
kelihatan sedikit lega.

atau kentut

Asma
Gangguan
pernapasan
dengan.
pencetusnya
pilek dan selesma,
terlalu banyak bergerak, udara
dingin, perubahan emosi, asap rokok,
perubahan cuaca, dan alergi (udara,
debu
rumah,
bulu
binatang,
makanan, dan sebagainya.

Batuk
Anak-anak juga sering tak luput dari
serangan batuk, yang juga merupakan
gejala suatu penyakit, misalnya karena
gangguan pada saluran pernapasan.
Batuk yang berlebihan bisa sangat
mengganggu, bahkan mengakibatkan
berbagai komplikasi. 37,5°C.
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Influenza

Influenza adalah gejala penyakit yang
disebabkan
sejenis
virus
dan
umumnya menyerang sebagai wabah
dan akan berlangsung selama 3 - 4
hari. Jarang menimbulkan komplikasi,
sekalipun disertai demam tinggi.
Namun, kalau daya tahan tubuh
penderita menurun, maka infeksi
sekunder,
seperti
pneumonia,

Cacingan
Cacingan adalah infeksi parasit
yang disebabkan oleh cacing yang
menyerang manusia. Jenis cacing
yang dapat menginfeksi manusia
bermacam-macam
dan
dapat
memberikan gejala yang berbedabeda pula.

Siapakah yang seharusnya mengobati anak
Jika mendapatkan anak usia dini sakit
sedangkan di lembaga PAUD tidak
tersedia obat serta orang yang mampu
melakukan pengobatan, maka cara
penanganan yang paling baik adalah
membawa ke sarana kesehatan
terdekat serta berkoordinasi dengan
orang tua .
Setelah berada disana anak usia dini
yang sakit tersebut akan mendapatkan
penanganan oleh tenaga kesehatan
dengan pemberian tindakan atau obat
yang sesuai untuk mengobati anak
tersebut.
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