








Naskah : dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH (Menkes RI - KB II)
Editor : Hendra Uung
Copywriter : Hartin Rozaline
Ilustrator : Sabariman
Design & Layout : Heru Tri Handoko

Diterbitkan oleh

PUSAT PROMOSI KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Lt. 10 Gedung Prof. DR. Sujudi
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. Hunting (021) 520 1590 Pes. 81023
(direct) (021) 520 38 73
website: www.promosikesehatan.com

Buku ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. 
Segala bentuk penggandaan, reproduksi, atau terjemahan, baik melalui media cetak 
maupun elektronik harus seizin penerbit, kecuali untuk kutipan ilmiah.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Serial Cita dan Kawan-Kawan:  Bercak Putih yang Mengganggu
--Cet. 2--Jakarta: Kementerian Kesehatan RI , 2011
viii+ 60 hlm; 23 cm.

ISBN 978 602 8937 11 5

Created by 

iv



PENGANTAR

Anak-anakku sekalian, apa kabar? 
SALAM SEHAT!

Selamat berjumpa dengan tokoh-tokoh anak 
sehat Indonesia: Cita dan kawan-kawannya.  
Anak-anak ini merupakan cerminan anak-anak 
Indonesia yang aktif, riang, gemar bermain, 
tetapi selalu haus ilmu pengetahuan. Ada-ada 
saja yang mereka tanyakan, yang berhubung-
an dengan kesehatan. Baik kesehatan dirinya, 
kesehatan keluarganya, maupun kesehatan 
masyarakat.

Cita dan kawan-kawan sadar akan pentingnya hidup sehat. Mereka ingin 
hidup sehat, dan berperilaku hidup bersih dan sehat.  Dalam buku seri 
pertama, yang terdiri dari 4 jilid ini,  kalian dapat ikut belajar hal-hal yang 
ditanyakan Cita, yang dijelaskan oleh Dokter Enny, Om Willy, ataupun 
Yanda, ayah Cita.

Ibu berharap, keempat buku kecil ini bisa mengisi waktu anak-anakku 
sekalian dengan pengetahuan hidup sehat sehari-hari. Kalau punya ide-ide 
untuk cerita-cerita selanjutnya, kalian bisa email ke tspk.promkes@gmail.
com atau menulis surat ke alamat,

PUSAT PROMOSI KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Lt. 10 Gedung Prof. DR. Sujudi
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9

Jakarta 12950, Indonesia

Jangan lupa, hal-hal yang baik segera ditiru, ya! Yang buruk, tentu saja 
harus dihindari. SALAM SEHAT!
   
MENTERI KESEHATAN RI

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

v



urutan cerita
1. Untung Ketahuan | 1
2. Biji Kacang yang Tersesat | 5
3. Karena Malas | 9
4. Bercak Putih yang Mengganggu | 13
5. 3M Plus.. | 17
6. Saat Tante Dama Hamil | 21
7. Flu | 25
8. Kanker Usus Besar | 29
9. Waspada Kanker | 33
10. Congekan  | 37
11. Masyarakat Sehat Negara Kuat | 41
12. Kekurangan Yodium | 45
13. Gigi juga Butuh Ruang, lho! | 49
14. Bayi Tetanus | 53
15. Cita Masuk Dapur | 57

vi



kenalan yuk...

Cita 

 Tokoh utama ikon anak sehat Indonesia. 
Usianya 9 tahun. Sifatnya pemberani, 

cerdas, Suka menolong dan suka 
mencoba hal-hal yang baru.

Boni, sahabat Cita
Hobinya makan sehingga tubuhnya agak 

gendut. Sifatnya lucu dan suka membantu 
teman sehingga ia disenangi teman-temannya.

Adon, adik Cita 
Berumur 3 tahun. Tingkahnya 

lucu, tapi agak bandel.

yanda, bapak Cita
Ia sangat dekat dengan Cita, 

bahkan teman-teman Cita. 

manda, ibu Cita 
Ibu yang ramah dan 

baik hati. 

Olin, sahabat dekat Cita
Olin anak yang ceria, tapi kurang 
disiplin, dan jarang tepat waktu.
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Om roni
Om Cita yang selalu mengajarkan hal 

baru kepada Cita dan teman-temannya. 
Dia tinggal di rumah Cita.

Tante dama 
Tante Cita yang tinggal di Bandung. Dia 

mempunyai dua orang anak. Gozi, 7 tahun 
dan Lili, 7 bulan.

Dokter enny 
Dokter Puskesmas di desa Cita. 

Sangat akrab dengan Cita. 
Cita sering bertanya mengenai 

kesehatan kepadanya. 

paman willy 
Tetangga Cita yang dikenal sangat 
baik oleh keluarga Cita. Anak-anak 
suka sekali bermain di rumahnya. 
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Untung Ketahuan
Seperti biasa, ketika liburan sekolah, Cita menginap di rumah 

Tante Dama di Bandung.

Pak, kenapa ya Gozi nilai 
rapornya jelek terus?

Gozi itu terlalu banyak main. 
Lihat Cita, karena rajin 

belajar, dia selalu jadi juara

Sebenarnya, Gozi pinter 
kok, Om. Coba tanyakan 

saja penyebabnya ke 
guru pembimbing siswa

Bener tuh 
kata Cita
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Keesokan hari, Tante Dama 
menemui guru pembimbing siswa.

Gozi tidak nakal, Bu. Dia hanya 
lambat menangkap pelajaran. Perlu 
berulang kali dijelaskan. Sebaiknya, 

Ibu periksakan ke dokter

Sore hari, Tante Dama langsung 
menuju Puskesmas.

Secara umum sudah saya periksa, 
tapi sebaiknya, Gozi diperiksa 

lebih teliti di rumah sakit. Saya 
beri surat pengantar

Gozi diperiksa jantung, 
mata dan telinga juga 

diperiksa

Sampai pada pemeriksaan 
telinga yang disebut tes uji 
rinne. Alat yang dipergunakan 
adalah garpu tala.
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Dokter yang melakukan 
tes Gozi sempat curiga 
dengan hasil tes rinne ini.

Penyebab tuli dapat 
digolongkan menjadi tuli 
bawaan dan tuli didapat. 
Telinga dibagi menjadi telinga 
luar, tengah, dan dalam.

Penyebab tuli didapat berasal dari 
telinga luar, seperti kemasukan benda 
atau kotoran. Bisa juga dari telinga 
tengah, misalnya infeksi atau amandel 
besar. Dari telinga dalam, misalnya 
gegar otak atau keracunan.

Setelah diperiksa 
dengan teliti, ternyata 

Gozi menderita tuli 
derajat sedang pada 

telinga kanannya
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Segera beri tahu dan periksakan telingamu jika 
merasa tidak mendengar dengan jelas. 

            

Penyebab tuli bawaan 
karena keturunan atau 
penyakit yang diderita ibu 
selama hamil.

Untung ketahuan dan tidak 
terlalu parah. Jadi, bisa diobati. 
Untuk sementara kamu duduk di 

paling depan

Wah, bisa 
dapat juara 

satu neh Gozi
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Biji Kacang
yang Tersesat

Yanda sedang membaca koran dan Cita sedang 
main boneka. Tiba-tiba, Manda datang dengan 
menggendong Adon.

Yah, Adon kok pileknya 
gak sembuh-sembuh ya? 

Padahal, sudah diberi 
obat flu dan badannya 

kok tidak panas

Coba Yanda 
lihat

Yanda memeriksa hidung Adon. Cita dan Manda memerhatikan.

Wah, ingus Adon sudah 
kental dan bau lagi. Tapi aneh, 

pileknya hanya satu lubang 
hidung saja

Kita ke Dokter Enny 
saja, Yah
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Yanda, Manda, dan Cita 
mengantar Adon ke 
Dokter Enny.

Coba Dokter 
Enny lihat 

hidung Adon 
dulu ya

Gak pa-pa, 
Sayang.

Sepertinya, ada benda 
asing dalam hidung 

Adon. Sebentar, saya 
ambil forcep untuk men-

cabutnya.

Sakit 
tidak, Nda?

Tidak

Nah, sudah keluar. Ternya-
ta, ada biji kacang di hidung 

Adon. Mungkin, tidak 
sengaja Adon memasukkan-
nya dan tersedot. Untung 

hanya di hidung, tidak 
terus tersesat ke saluran        
pernafasan lebih dalam
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Ap… apa akibat-
nya, Dok?

Saluran napas yang kecil 
itu akan tersumbat. Awal-

nya, anak akan batuk-batuk 
tidak berhenti, lalu napas 

mulai sesak dan muka mulai 
membiru. Keadaan ini 

sangat berbahaya.

Manda memeluk erat Adon

Lalu, apa yang 
pertama mesti kami laku-
kan jika hal itu terjadi, 

Dok?

Segera telungkupkan anak. 
Posisi kepala lebih rendah dari 
badan. Lalu, tengkuk atau pung-
gungnya ditepuk-tepuk selama 30 
menit tanpa henti.

Atau telentangkan dengan posisi kepala juga lebih 
rendah dari badan. Lalu, perut ditekan ke arah 
paru-paru agar udara yang terpompa ke paru-paru 
dapat mendorong benda keluar.

Hal lain yang harus 
diingat, jangan 
membentak atau 
mengagetkan anak 
yang sedang makan. 
Jangan tertawa atau 
bicara saat makan.
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Teman-teman ingat yah...
• Jangan memasukkan apapun ke dalam lubang 

hidung atau telinga.
• Jangan tertawa atau bicara ketika makan.
• Jangan mengagetkan orang yang sedang makan.
• Segera lakukan pertolongan pertama jika terse-

dak, caranya:
    1. Telungkupkan penderita, posisi kepala 
        lebih rendah dari badan.
    2. Tepuk-tepuk tengkuk atau punggung 
        selama 30 menit tanpa henti.

Hal ini juga bisa terjadi pada orang 
dewasa, misalnya tukang yang “me-
megang” paku dengan mulutnya. Jika 
dikagetkan, paku bisa tertelan. Juga 
orang tua yang lupa melepas gigi 
palsu ketika tidur.

Setelah mendapat penjelasan dari 
Dokter Enny, mereka berjanji akan 
menjaga Adon lebih hati-hati.

Kita jaga Adon lebih hati-
hati ya karena Adon masih 

kecil, dia belum banyak 
mengerti

Baiklah, 
Nda
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Karena Malas
Boni dan Cita sangat senang mendapat burung dari Paman Willy.

Mama…Mama…! Boni 
diberi burung oleh 

Paman Willy. 
Bagus ya! Paman Willy 

baik

Boni dan Cita mengawasi burung 
dan memberinya makan.

Makan yang banyak, ya Boy. 
Biar gemuk kayak aku

Kamu harus rajin 
mengurusnya, ya
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Beberapa minggu berlalu. Boni sudah 
mulai malas mengurus burungnya.

Bi.. Bi.. Bi Inah, tolong Boy 
dikasih makan, ya. Aku lagi 

tanggung nih bacanya

Kini, Bibi Inah menggantikan 
tugas Boni untuk mengurus 
burungnya.

Minumnya masih ada. 
Tambahin makanan 

sedikit aja, deh

Boni anak yang pembosan. 
Mainannya tergeletak saja 
di halaman rumah. Ember-
emberan dan bak truk menjadi 
tempat genangan air.

Suatu hari, ketika Boni 
pulang sekolah.

Ma…, Boni 
pusing. Badan 
Boni terasa 

panas

Kamu demam, 
Nak. Ganti baju, 

lalu tidurlah. 
Mama ambilkan 
obat penurun 

panas
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Sudah dua hari, panas Boni 
tidak turun. Bahkan, timbul 
bintik-bintik merah.

Wah, Boni terkena 
demam berdarah. Banyak 
minum dan habiskan obat 

ini terlebih dahulu

Demam Berdarah 
disebabkan oleh 
virus. Penularan-
nya oleh nyamuk 
Aedes Aegypty.

Nyamuk Aedes Ae-
gypty menggigit di 
siang hari. Nyamuk 
ini bersarang di 
tempat yang agak 
gelap, lembab, 
dan kurang sinar 
matahari.

Nyamuk ini bertelur di air jernih, misalnya air 
tempat minum burung, air di vas bunga yang tidak 
diganti, kolam yang tidak ada ikan, dan ember 
yang tergenang.
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Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga 
kebersihan lingkungan sekitarmu, jangan sampai 
ada air menggenang karena nyamuk Aedes 
Aegypty senang dengan tempat seperti itu.

Demam Berdarah sangat 
berbahaya, dapat mengakibatkan 
kematian. Kebersihan lingkungan 

harus selalu dijaga
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Bercak Putih
yang Mengganggu

Halo Olin? 
Hari Minggu ini, 

aku mau berenang 
dengan Yanda. 

Ikut yuk!

Wah, 
tentu aku mau

Di kolam renang…

Olin, punggungmu kok 
banyak bercak-bercak 

putih?
Masa sih, 

Cita?

Mungkin, kamu kena 
penyakit kulit panu.

Hari Minggu, Cita ingin berenang bersama Yanda. 
Cita mengajak Olin ikut.
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Berbahaya 
tidak, Yanda?

Tidak. Tidak berbahaya, 
tapi tentunya tidak enak dilihat, 

bukan? Biasanya 
terasa gatal

Menular gak, 
Om?Penyakit ini dapat 

menular dengan 
persentuhan antar kulit

Gejalanya, kulit membentuk bercak-
bercak. Biasanya, berwarna putih, hitam, 
cokelat atau merah. Jika diperhatikan 
lebih teliti, tampak sisik-sisik putih di atas 
bercak itu. Penyebabnya, sejenis jamur. 
Malassezia furfur.14



Bagaimana 
menyembuhkannya, 

Om?

Minta Ibumu
mengantarkan ke 
dokter kulit. Tapi, 

Olin harus 
sabar, ya

Karena penyakit 
ini tidak dapat 
langsung hilang. 
Perlu perawatan 

yang sabar

Mandilah dua kali 
sehari. Jangan lupa 
memakai sabun. 
Punggungmu jangan 
terlewatkan, ya.

Selain itu, rajin-
rajin mengganti 
baju. Bila bajumu 
basah oleh ke-
ringat, gantilah 
dengan yang 
bersih dan kering. 
Usahakan pakai 
baju dengan bahan 
yang menyerap 
keringat.
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Tips terhindar dari penyakit 
kulit panu:
1.  Mandilah dua kali sehari.
2.  Gunakan sabun ke seluruh tubuhmu 
    secara merata saat mandi.
3.  Gantilah bajumu jika basah oleh keringat 

dengan baju yang bersih dan kering.
4.  Usahakan memakai baju dengan bahan 
    yang menyerap keringat.
5.  Hindari bertukar baju atau handuk 
    dengan orang lain.

Jangan-jangan 
kamu jarang 

mandi ya, Lin?

Eh…iya. 
Abis, kalau sore 
dingin jadi malas 

mandi

Nah, sekarang kita pulang saja. 
Untuk sementara, Olin tidak 
bisa berenang dulu karena bisa 
menular ke orang lain. Sebagai 
gantinya, kita makan es krim 
saja yuk

Asik!
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3M Pluss..

Banyak betul 
nyamuknya! Aduhh.., 

iya nih

Eh..., segera pasang 
obat nyamuknya, Cit. 

Jangan-jangan, nyamuk 
Demam Berdarah, nih

Halo, Om. 
Darimana?

Om dari rapat di RW. Besok 
ada kerja bakti rutin Waspada 

Demam Berdarah Dengue. 
Kalian ikut ya?

Boni ikut ya, Pa. Memang 
Waspada Demam Berdarah 

Dengue itu apa sih, Pa?

Cita, Olin, dan Boni sedang mengerjakan 
tugas kelompok bersama di rumah Boni.
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Kerja bakti Waspada Demam 
Berdarah Dengue ini akan 

melakukan 3M, yaitu mengubur, 
menutup, dan membersihkan 

tempat-tempat air yang 
menggenang agar tidak jadi 
tempat perindukan nyamuk

Sekarang, Virus 
Dengue tidak hanya 
ditemukan dalam tubuh 
nyamuk Aedes Aegypty 
dewasa saja, tapi juga 
ada dalam telur dan 
larva nyamuk.  

Oleh karena itu, 
sekarang, jadi 3M 
Plus, yaitu ditambah 
memelihara ikan 
pemakan jentik di 
bak-bak penampungan 
air.

Jadi, sampai ketemu 
besok pagi, ya!

Baiklah
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Bon, 
jangan lupa 

beli ikan, ya..!

Ok, Pa!

Keesokan hari, Papa Boni dan Boni 
membersihkan bak mandi dan wc.

Menutup Mengubur

Membersihkan bak penampungan air
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Mencegah Demam Berdarah Dengue 
(DBD) gunakan 3M Plus:
menutup, menguras, menimbun, plus memelihara ikan 
pemakan jentik, menabur bubuk antilarva nyamuk, 
menggunakan kelambu pada waktu tidur, memasang 
kasa, menyemprot dengan insektisida, menggunakan 
lotion antinyamuk, memasang obat nyamuk, dan 
memeriksa jentik berkala.

PLUS

Ikan..ikan..

Sini, 
kumasukkan 

dalam 
gentong air

Sekarang, kita 
terbebas dari 

nyamuk

Untuk melawan nyamuk DBD, 
bisa juga dengan menabur 
bubuk antilarva nyamuk, 
menggunakan kelambu 
pada waktu tidur, memasang 
kasa, menyemprot dengan 
insektisida, menggunakan 
lotion antinyamuk, dan 
memasang obat nyamuk.
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Saat Tante Dama
Hamil
Waktu Tante Dama hamil 2 bulan, Cita merasa Tante Dama 
berbeda. Biasanya, setiap menginap di rumah Tante Dama,  
Tante Dama selalu menemani Cita bermain.

Duh…, Tante Dama 
kenapa, ya? Kok, dari 

pagi belum keluar 
kamar? Cita mengetuk pintu kamar 

Tante Dama.

Tante… 
Tante Dama. 

Tante sudah bangun? 
Aku boleh masuk?
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 Tante kenapa? 
Sakit? Aku pijit 

ya?

Huuuekk…
hueekkk! Tidak 

usah, Cita. Terima 
kasih

Tante masuk angin ya? 
Cita ambilkan minyak 

gosok, ya

Tidak usah, Tante sedang hamil. Cita 
akan punya adik kecil. Cita senang?

Horee…! Asik! 

Sekarang, adik 
bayi masih tidur di 
perut Tante ya?

Iya, adik bayi masih 
sangat kecil. Ia akan 
tumbuh besar dalam 

kandungan Tante
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Adik bayinya 
nakal ya, Tante? 

Tante jadi 
muntah-muntah 

terus Muntah dan mual pada 
ibu hamil itu biasa 
karena perubahan 
hormon. Biasanya, 

tidak lama, tiga atau 
empat bulan. Nanti, 
juga hilang sendiri 

Hah? Lama 
juga ya, Tante. 
Terus, kapan 
adik bayi lahir?

Adik dalam perut selama 
sembilan bulan sepuluh hari. Jadi, kira-kira 

Bulan Maret tahun depan adik lahir

Duh, adik kasian… 
di dalam tidur 

terus, ya? Lama-
lama kan pegel, 

Tante

Hahaha…, Di dalam, 
adik bergerak juga, tapi 
sekarang belum keliatan. 
Nanti, bulan ketujuh, Cita 

bisa melihatnya perut 
Tante gerak-gerak

Tante, adik di 
dalam makan 
juga, gak?
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Rahasia adik bayi dalam perut.
1.  Adik bayi akan lahir setelah sembilan 
    bulan sepuluh hari dalam kandungan ibu.
2.  Semakin lama adik bayi dalam kandungan 
    ibu akan tumbuh besar.
3.  Adik bayi dapat makanan dari darah ibu 
    yang masuk ke tubuh adik bayi melalui tali 
    pusat adik bayi yang panjang.
4.  Adik bayi juga bergerak dalam perut ibu.

Ya iya dong, Cita. 
Adik makan sendiri, 

tapi tidak pakai tangan 
karena adik belum 
makan pakai mulut 

Makanan adik dibawa oleh 
darah Tante. Masuk ke 

dalam tubuh adik melalui tali 
pusat adik yang panjang

Nah, Cita. Sudah dulu ya, Tante 
istirahat sebentar. Sekarang, 
Cita main sama Gozi dulu ya, 

Sayang

Baiklah, Tante
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Flu
Hari ini, Boni tidak masuk sekolah karena sakit. Cita dan Olin 

akan menjenguk Boni di rumahnya.

Olin, kita 
jenguk Boni 

yuk
Yuk

Cita dan Olin disambut ibu Boni

Assalamualaikum

Wa’alaikum salam. Eh, Cita dan Olin. 
Ayo masuk, Boni ada di kamar. Pakai 
masker ya agar kalian tidak tertular

Bagaimana 
keadaanmu, 

Bon?

Kepalaku masih 
pening. Trus bersin-

bersin tidak berhenti

Iya. Semalam, 
badan Boni 

panas

Wah, flu-
mu parah 
juga ya
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Sudah ke 
dokter, Bu?

Boni tidak mau ke 
Puskesmas. Dia takut. 

Ibu sudah telepon 
Dokter Enny. Sebentar 

lagi mungkin datang

Akhirnya, Dokter Enny datang.

Assalamualaikum Wa’alaikum 
salam

Eh, ada Cita dan 
Olin juga. Kamu 
kenapa, Bon?

Dokter Enny memeriksa keadaan Boni.

Coba diperiksa 
dulu, ya. Buka 
mulutmu, Bon
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Dokter Enny juga 
memeriksa suhu 
badan Boni.

Suhu badanmu sudah 
tidak terlalu panas, 
37 derajat. Kamu 

sakit flu, Bon

Semalam, suhu 
badannya panas 

hingga 39 derajat, 
Dok. Lalu, saya 

beri obat penurun 
panas

Apa sih, Dok 
penyebab flu? 
Boni sampai 

tumbang

Penyebab flu, virus. Virus sangat kecil, bahkan, tidak 
terlihat mata, tapi virus dapat membuat tubuhmu sakit. 
Flu sering ditumpangi oleh kuman lain. Jadi, flunya 
tambah parah.

Gejalanya, badan terasa 
panas, pusing, batuk, pilek, 
dan nyeri atau pegal-pegal 
pada otot.
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Terima kasih 
semuanya

Agar kita terhindar dari flu yang 
harus kalian dilakukan:
1. Makan makanan dengan gizi seimbang.
2. Istirahat yang cukup.
3. Rajin cuci tangan.
4. Tutup hidung dan mulut bila bersin atau batuk.
5. Pakai masker bila berdekatan dengan orang sakit     
    flu atau hindari bertemu orang sakit flu. 

Flu bisa disembuhkan 
dengan cukup minum 
obat flu, istirahat yang 
cukup, banyak minum 
air putih, makan 
makanan bergizi. Tapi, 
jika sudah ditumpangi 
kuman lain, perlu 
minum obat antibiotik.

HAAAAATSYIII!
Wah, Olin ketularan. 

Flu memang cepat 
menular. Apalagi, 
jika tubuh kita 
sedang lemah

Ayo kita pulang. Biar Boni 
beristirahat. Cepat sembuh 

ya, Bon
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Kanker Usus Besar

Yanda, malam ini kita 
makan di restoran 
ayam goreng, yuk. 
Sekalian ajak Gozi 

jalan-jalan

Asik. Ayo dong, 
Pak De. Aku mau 

burger atau steak

Boleh. Tapi, dengar 
dulu penjelasan 

Yanda

Burger, kentang  
goreng, ayam goreng 
atau steak, itu semua 
adalah makanan 
berlemak. Jadi, kalau 
kalian suka makanan 
seperti itu, kalian juga 
harus suka makan 
makanan berserat, 
seperti sayur-sayuran 
dan buah-buahan 
segar.
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Kenapa begitu, Pak De? 
Aku pernah lihat di film, 
orang barat makanannya 
daging semua dan mereka 

jadi kuat

Ha…ha…ha…, bener juga sih, Gozi. 
Tapi…, makanan berlemak itu penyebab 

Kanker usus besar. Dan makanan 
berserat adalah pencegahnya

Kanker usus 
besar? Apa aja 

gejalanya?

Gejala awalnya tidak 
tampak. Biasanya, Diare 
tidak berhenti-henti atau 
justru sering sembelit. 
Lalu, ada darah merah 
pada tinja. Pokoknya, jika 
ada perubahan kebiasaan 
buang air besar, perlu 
dicurigai.

Makanan berserat 
mengandung banyak 
selulosa yang tidak 
hancur oleh enzim 
pencernaan. Makanan 
serat menyerap banyak 
air, sehingga tinja dalam 
usus besar tidak keras.
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Tinja yang besar merangsang 
saraf pada usus besar bagian 
bawah, sehingga muncul 
keinginan untuk buang air besar. 
Jadi, lebih cepat dan lebih mudah 
dikeluarkan, sehingga zat-zat 
racun tinja tidak terlalu lama 
dalam usus besar.

Lalu, bagaimana 
kita tahu kita 

terkena Kanker 
usus besar atau 

tidak?

Dengan pemeriksaan 
laboratorium, rontgen, 

dan endoskopi. 
Endoskopi adalah 

pemeriksaan bagian 
dalam tubuh dengan 

teropong panjang yang 
dimasukkan ke dalam 

tubuh kita

Biasanya, penderita berusia di atas 
40 tahun karena sudah banyak 

sel-sel yang tidak normal. Pasien 
termuda berusia 19 tahun

Pengobatannya 
bagaimana, Pak 

De?

Dengan operasi. Usus besar yang 
terkena Kanker harus dibuang. 
Lalu, dilakukan kemoterapi atau 
penyinaran.
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Makanlah makanan berserat, seperti 
sayur-sayuran dan buah-buahan.
Makanan berserat baik buat usus 
besarmu.

Jika yang terkena usus besar 
bagian bawah, terpaksa dibuat 
dubur buatan di perut. Jadi, 
buang air besarnya melalui 
perut yang ditampung dengan 
kantong plastik. Belum lagi 
mual dan rambut rontok akibat 
penyinaran.

Lho, Pak De kan 
tidak melarang. 

Tapi, setelah itu kita 
makan sayur

Baiklah

Duh.., aku jadi 
takut makan 

steak nih. Gak 
jadi deh
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Waspada Kanker
Seperti biasa, Dokter Enny berkunjung ke sekolah Cita. Kali 
ini, Dokter Enny akan membahas mengenai penyakit Kanker.

Anak-anak, kali ini, kita akan membahas 
penyakit Kanker. Kalian pasti sudah per-

nah mendengar penyakit ini, bukan?

Ya, Dokter 
Enny

Kata Kanker berasal dari 
Cancer, yaitu kepiting. 
Mengapa dinamakan kepiting? 
Karena sel-sel Kanker tumbuh 
menyebar dengan cepat ke 
segala arah seperti kaki-kaki 
kepiting. Selain itu, penyakit 
Kanker ini, di saat terakhir, 
sangat menyakitkan seperti 
jepitan kepiting.
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Tumor tidak sama dengan 
Kanker. Tumor, artinya 
benjolan. Penyebabnya 
bisa apa saja. Benjol di 
kepala anak yang terkena 
batu ketapel temannya pun 
disebut tumor. Tapi, tumor 
dalam arti umum adalah 
daging tumbuh. Tumor ada 
yang jinak dan ganas. Tumor 
ganas disebut Kanker.

Kanker bisa menyerang 
siapa saja, anak kecil, orang 
dewasa, orang tua, baik laki-
laki maupun perempuan. Ada 
tujuh tanda Kanker, disingkat 
WASPADA.

Pertama, Waktu buang air besar atau kecil ada perubahan 
kebiasaan atau gangguan. Bisa berupa perut kembung, 
mencret-mencret yang tidak jelas penyebabnya, dan ada 
darah pada tinja atau air kencing.

Kedua, Alat pencernaan terganggu dan 
susah menelan. Gangguan pencernaan, 
nafsu makan berkurang dan rasa mual 
yang lebih dari dua minggu.
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Ketiga, Suara serak atau batuk 
yang tidak sembuh-sembuh. 
Bisa menjadi tanda Kanker 
di pita suara atau paru-paru. 
Orang yang merokok memiliki 
kemungkinan besar terkena 
Kanker paru.

Keempat, Payudara terdapat 
benjolan (tumor). Jika payudaramu 
terdapat benjolan, segera 
periksakan ke dokter. Kanker 
payudara sangat sering ditemukan 
pada wanita, terutama bagi kamu 
yang sudah menstruasi.

Kelima, Andeng-andeng atau 
tahi lalat yang berubah sifat, 
seperti menjadi besar, lebih 
hitam, pinggirnya tidak teratur dan 
sekitarnya berwarna kemerahan, 
terasa gatal atau sakit jika ditekan, 
mudah berdarah atau ada luka.

Keenam, Darah atau lendir dari tubuh 
secara tidak normal (abnormal), 
misalnya keluar darah di luar waktu 
menstruasi atau keluar lendir yang 
berlebihan dan lama.
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Cara tepat menyembuhkan Kanker ialah 
menemukannya secara dini (lebih awal) dan 
mengobati dengan cepat dan tepat.

Ketujuh, Ada koreng atau borok 
yang tidak sembuh-sembuh, 
mudah berdarah, permukaannya 
menonjol atau benjol-benjol. 
Hindari rangsangan pada kulitmu, 
seperti setuhan dengan bahan-
bahan kimia.

Jika terjadi salah satu tanda 
Kanker terebut, kalian harus 
waspada. Segera ke dokter
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Congekan
Waktu istirahat sekolah, semua anak bermain di halaman dengan riang 
gembira. Tapi Dodik, hanya termenung sendirian. Pak guru dan bu guru 

mengamati Dodik dari kejauhan.

Bu, lihat tuh, Dodik berdiri sendirian. 
Tidak bermain dengan teman lainnya. 
Di dalam kelas pun, ia sulit menangkap 

pelajaran. Harus diulang berkali-kali baru 
dia mengerti 

Iya ya. Coba Bapak 
tanyakan pada Cita 

penyebabnya

Pak guru memanggil Cita.

Cita, kamu tahu kenapa 
teman-teman tidak mau 
bermain dengan Dodik?

Iya Cita. 
Jawablah 

dengan jujur

Yang saya tahu, Dodik yang tidak 
mau bermain dengan teman-

teman karena dia malu telinganya 
berbau busuk, Bu
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Wah, mungkin ia menderita 
congekan. Sebaiknya, Ibu 
memanggil orang tuanya

Baiklah. 

Keesokan pagi, orang tua Dodik datang ke sekolah. Dan 
bu guru menceritakan masalahnya.

Ya memang Bu, telinga Dodik 
sering mengeluarkan cairan 

yang berbau busuk

Itu bukan penyakit. Gara-
gara sering berenang di kali 

dan telinganya kemasukan air

Dokter Enny di 
Puskesmas bilang 
Dodik menderita 

congekan dan harus 
diobati

Kan Dodik sudah 
minum setengah 
botol obatnya, 

tapi tidak 
sembuh juga

Maaf, Pak. Bapak keliru, obat harus 
dihabiskan. Jangan setengah-
setengah. Penyakit tidak akan 

sembuh, malah kuman bisa menjadi 
kebal. Sebaiknya, Dodik dibawa 

kembali ke dokter
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Akhirnya, orang tua Dodik 
sadar dan mereka membawa 
Dodik ke dokter lagi.

Congekan Dodik disebabkan waktu kecil 
dia sering pilek. Mungkin, pengobatan 

tidak tuntas jadi infeksi menjalar 
ke telinga bagian tengah. Akibatnya, 
terbentuk cairan busuk yang banyak 

dalam rongga telinga tengah

Pilek karena virus influenza 
memang dapat sembuh 
sendiri, asalkan daya tahan 
tubuh kuat. Tapi, pilek 
karena kuman harus diobati 
secara tuntas.

Cairan busuk yang menumpuk 
di rongga telinga tengah akan 
menjebol gendang telinga, 
sehingga menyebabkan robekan 
dan cairan pun mengalir keluar.

Robekan itu sulit menutup 
kembali, kecuali daya tahan 
tubuh kuat. Cara lain untuk 
memperbaikinya dengan 
operasi.

Kita tidak akan 
operasi dulu. Untuk 

sementara, minumlah 
obat ini sampai habis 

dan perbaiki gizi 
Dodik dengan makanan 

yang bergizi untuk 
daya tahan tubuhnya
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Kalau kamu sakit, minum obat sampai habis ya 
agar penyakit kalian sembuh secara tuntas. Jika 
pengobatan hanya setengah-setengah, itu kan 
membuat kuman yang ada di tubuh kalian menjadi 
kebal.

Beberapa minggu 
kemudian.

Syukurlah, sekarang, 
Dodik sudah tidak malu 
bermain dengan teman-

temannya

Iya. Dodik juga duduk di 
bangku paling depan karena 
pendengarannya belum pulih 

benar. Ia bisa mengikuti 
pelajaran dengan baik
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Masyarakat Sehat
Negara Kuat

Hari ini, Ibu guru membahas mengenai hidup sehat.

Anak-anak, siapa yang 
tahu apa artinya sehat?

Sehat lawannya 
sakit. Jadi, sehat 

artinya tidak sakit, 
Bu

WHO atau organisasi kesehatan 
sedunia telah menetapkan bahwa 
sehat bukan hanya sekedar bebas 
sakit, cacat atau kelemahan….
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Sehat itu harus 
menyeluruh. Pertama, 
sehat jasmani. Tubuh 
tidak terkena penyakit, 
selalu segar, tidak lesu 
atau lemah.

Kedua, sehat rohani. Jiwa 
kita sehat. Orang gila 
termasuk orang yang tidak 
sehat rohaninya.

Ketiga, sehat sosial. Artinya, pergaulan 
dengan orang-orang sekitar baik dan tidak 
suka berkelahi. Senang bergotong royong 

untuk kepentingan bersama.

Jika setiap orang sehat, masyarakat 
pun menjadi sehat. Derajat 

kesehatan masyarakat dipengaruhi 
oleh empat hal
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Pertama, penyakit keturunan. 
Salah satu contohnya penyakit 
Hemofili, yaitu penyakit yang 
jika ada luka, darah sulit 
dihentikan. Namun, tidak 
banyak penyakit keturunan 
yang berbahaya. Oleh karena 
itu, pengaruhnya kecil.

Kedua, fasilitas kesehatan. 
Pengaruhnya lebih besar, 
contohnya di kotamu ada 
rumah sakit, banyak dokter, dan 
perawat, maka masyarakat bisa 
lebih sehat.

Ketiga, perilaku masyarakat. 
Pengaruhnya lebih besar lagi. 
Masyarakat yang jorok dan malas 
akan membuat masyarakat sakit.

Keempat, lingkungan. Pengaruhnya paling 
besar. Contohnya, walaupun banyak dokter, 
perilaku masyarakat baik, tetapi jika ada perang, 
masyarakat akan sulit untuk sehat. Demikian pula, 
jika lingkungan kotor dan banyak polusi.
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Derajat kesehatan masyarakat 
dipengaruhi empat hal.
1.  Penyakit keturunan
2. Pelayanan kesehatan
3. Perilaku masyarakat
4. Lingkungan

Masyarakat harus berperilaku hidup bersih 
dan sehat.

Anak-anak adalah tunas 
bangsa. Mulailah dari 
sekarang hidup bersih 
dan sehat. Hingga 
kelak akan terbentuk 
masyarakat sehat. 

Nah, Anak-anak…, kalian mau 
hidup sehat kan? Karena 

masyarakat sehat, Negara pun 
kuat

44



Kekurangan Yodium

Berulang kali, terdengar gelak tawa anak-anak. Mengapa? 
Rupanya, mereka geli melihat Amin yang selalu bergerak lebih 
lambat dan tidak seirama dengan anak-anak lainnya.

Suatu pagi yang cerah, Cita dan teman-teman melakukan senam pagi 
di tempat wisata pengunungan.
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Kejadian tersebut merupakan hal 
biasa bagi mereka. Bila gerakan-
gerakannya sudah bertambah 
cepat dan rumit, Amin hanya bisa 
berdiri kebingungan.

Di daerah pegunungan 
ini, memang tidak hanya 

satu anak yang mengalami 
kelainan mental seperti 
Amin. Selain itu, tampak 
juga orang-orang cebol

Jika kita amati lagi, terlihat 
banyak para wanita yang 
mengalami pembesaran 
kelenjar gondok.

Hal ini dikarenakan tanah di 
pegunungan itu miskin akan yodium, 
yaitu sejenis mineral yang sangat 

dibutuhkan tubuh. Tanaman dan air 
kurang mengandung yodium
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Yodium dibutuhkan oleh kelenjar 
gondok yang terletak di kiri 
dan kanan batang leher untuk 
membentuk hormon thyroid. 
Hormon ini berfungsi untuk 
pertumbuhan dan pembentukan 
susunan saraf pusat.

Jika yodium yang masuk ke tubuh 
sangat kurang, kelenjar gondok 
akan bekerja keras mengumpulkan 
yodium. Akibatnya, kelenjar 
gondok membesar. Ibu hamil 
yang kekurangan yodium, besar 
kemungkinan mengalami 
keguguran, melahirkan bayi 
meninggal dalam kandungan, atau 
melahirkan bayi cacat.

Cacat dapat berupa pembesaran 
kelenjar gondok, cebol, kelainan 
mental, bisu tuli, dan kelainan saraf 
lain.

Makanan yang banyak mengandung 
yodium adalah ikan laut dan binatang laut 
lainnya. Garam yang dibuat dari air laut 
tidak mengandung yodium.
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Perlu teman-teman ketahui!
l Kekurangan yodium dapat mengakibatkan, 
 cebol, kelainan mental, kelainan saraf, bisu tuli,  
 dan pembesaran kelenjar gondok.
l Gunakan Garam Beryodium setiap kali memasak 
 makanan.

Makanan yang menghambat penangkapan 
yodium oleh kelenjar yodium adalah kol, 
kedelai mentah, singkong mentah.
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Gigi juga Butuh
Ruang, Lho!
Bel sekolah belum berbunyi. Anak-anak masih 
bermain di halaman sekolah.

Olin, hari ini jam sepuluh 
dokter gigi Puskesmas 
akan datang ke sekolah 

kita bersama mobil UKGS

Iya aku tahu. UKGS itu 
Usaha Kesehatan Gigi 

Sekolah, kan?

Olin dan Cita berjalan memasuki kelas mereka, tapi tiba-tiba Olin 
melihat ada anak kelas 1 yang menangis diejek teman-temannya.

Hu…hu…hu…

Ada botol kosong diisi air manggis. 
Ada anak ompong, eh dia suka 

menangis! Ha..ha..ha..
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Jangan menangis, Dik. 
Gigimu nanti juga akan 
tumbuh lagi dengan gigi 

yang lebih kuat. Coba lihat… 
oo gigi seri bawahmu yang 

tanggal. Tidak apa-apa

Cit, katanya kalau gigi 
bawah yang tanggal harus 
dibuang ke atas genteng. 
Kalau yang atas, harus 

ditanam di tanah

Iya, katanya kalau 
tidak begitu, gigi baru 

kita akan tumbuh 
berantakan seperti… 

cakil

Karena penasaran dengan penjelasan Olin, di kelas, 
Cita menanyakannya ke dokter gigi.

Itu tidak benar. Gigi lama dibuang 
kemana pun, gigi baru akan tumbuh 

sebagaimana mestinya
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Tapi Dok, kalau ada 
orang yang giginya 

tumbuh tidak 
beraturan karena 

apa, Dok?

Penyebabnya macam-macam. Salah 
satunya karena rahang yang terlalu 

kecil, sehingga tempat yang sempit itu 
membuat gigi yang tumbuh berdesak-

desakan. Berbeda dengan rahang 
normal, gigi akan tersusun rapih

Penyebab lainnya karena gigi susu 
dicabut pada usia terlalu kecil. Gigi 
susu berfungsi sebagai penuntun 
tempat tumbuh gigi tetap. Jika 
penuntunnya dicabut, gigi tetap 

akan kehilangan arah

Kesehatan gigi harus dijaga. 
Anjurkan pada adik-adikmu untuk 
banyak makan buah-buahan berair 

dan gosok gigi minimal dua kali sehari 
dengan benar, yaitu sesudah makan 

pagi dan sebelum tidur malam
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Teman-teman, ingat-ingat 
ya...
Jagalah kesehatan gigimu dengan menyikat 
gigi minimal sehari dua kali, yaitu sesudah 
makan pagi dan sebelum tidur malam dan 
banyak makan buah-buahan berair. Periksakan 
gigimu minimal enam bulan sekali. 

Jika gigimu berlubang, jangan 
buru-buru minta dicabut. Kalau 
bisa dipertahankan. Gigi yang 

berdesakan bisa diatur dengan 
kawat gigi

Kecuali rahangnya sempit. Mau 
tidak mau harus ada gigi yang 

dicabut agat tempat tumbuh gigi 
cukup ruang. Mengerti kan, Anak-

anak?
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Bayi Tetanus
Lonceng tanda jam istirahat sudah berbunyi, Cita dan Olin 
langsung menuju ke kantin.

Dik…, 
buang sampah di 

tempatnya, ya. Bisa 
membahayakan 

temanmuEh, iya 
Kak

Lin, lihat deh ada 
yang pasang spanduk 
di seberang jalan itu

Apa arti-
nya, ya?

Nanti kita tanya ke 
Pak guru, ya
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Di dalam kelas. Pak guru, 
spanduk yang di 
seberang jalan 
itu apa artinya?Spanduk itu untuk 

mengingatkan kita bahwa 
imunisasi wajib dilakukan agar 

anak sehat. Bayi dan balita 
rawan terhadap penyakit dan 

kematian

Angka kematian bayi di 
Indonesia tinggi. Dari 1.000 
bayi yang lahir, 34 bayi 
meninggal sebelum usia 1 
tahun. Indonesia paling tinggi 
angka kematiannya di ASEAN.

Tetanus bayi itu 
apa, Pak?

Apakah sama seperti 
tetanus orang dewasa?
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Kumannya sama, tapi cara 
masuk ke tubuh kita yang 
berbeda. Pada orang dewasa, 
kuman tetanus masuk melalui 
luka, misalnya kena paku atau 
melalui infeksi telinga.

Pada bayi, kuman masuk 
melalui tali pusat yang 
dipotong dengan pisau 
atau gunting yang tidak 
steril.

Gejalanya, bayi 
tidak mau menyusu, 
mulutnya terbuka 
seperti mulut ikan, 
badannya kadang 
panas. Jika bayi 
terserang tetanus, 
jarang bisa selamat. 
Gejala utamanya, 
kejang.

Untuk mencegahnya, 
ketika hamil, ibu 
diberi imunisasi 
Tetanus Toxoid, 
sebanyak 2 kali 

dengan jarak waktu 
1 sampai 1,5 bulan
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Penyakit Tetanus pada orang dewasa masuk 
melalui luka. Jadi, kalian berhati-hatilah terhadap 
luka, seperti terkena pisau, gunting, atau paku. 
Segera ke dokter.
Pada bayi, Tetanus bisa masuk melalui tali pusat 
yang terinfeksi karena gunting yang digunakan 
tidak steril.

Imunisasi Tetanus 
Toxoid bisa diperoleh 
dengan gratis di 
Puskesmas atau 
Posyandu.

Nah, bel sudah 
berbunyi waktunya 

pulang. Ingatkan ibu 
kalian yang memiliki 

adik balita untuk 
imunisasi
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Cita Masuk Dapur
Manda sedang menggoreng ikan di dapur. Cita berniat 
membantunya.

Manda, lagi 
masak apa? 

Cita bantu ya?

Wah, Manda 
senang sekali 
kalau Cita mau 

bantu

Cita bantu 
motongin 

sayuran ini ya, 
Manda

Boleh. 
Tapi, hati-

hati ya
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Tiba-tiba, Adon berlari menghampiri 
tanpa sepengetahuan Cita.

Kak Citaaaa, ayo 
main tembak-

tembakan!

ADDUUUHHH!

Ya ampun, Cita! 
Jarimu teriris! Ayo 

cepat dicuci

Lukamu harus dicuci, biar 
kotoran yang masuk terbuang 

keluar. Tahan sedikit ya. Manda 
cuci pakai sabun, lukamu agak 

dalam

Nah, sekarang 
Manda beri obat 

merah
Aduh sakit, 

Manda. 
Jangan 
ditekan Harus ditekan sebentar 

Cita, supaya darahnya 
berhenti. Jika sudah 

berhenti, Manda tutup 
dengan kasa steril dan 

diplester
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Luka yang bersih, kemungkinannya 
kecil terkena Tetanus. Namun, jika 
luka dibiarkan kotor, mudah terkena 
Tetanus.

Jika telapak tangan yang 
terpotong atau terluka, sebelum 
diperban, luka harus ditutup dan 
ditekan dengan kain tebal. 

Lalu, balut tangan beserta kain tebal 
tersebut erat-erat. Hanya ibu jari yang 
dibiarkan bebas.

Perdarahan yang terlalu banyak 
bisa membuat penderita shok. 

Muka menjadi pucat, badan 
berkeringat dingin, napas cepat 
tapi lemah, pandangan gelap, dan 
terasa mau muntah. Orang bisa 

jatuh pingsan.

Jaga kebersihan luka 
dengan mengganti 
pembalutnya setiap hari. 
Perhatikan jika ada tanda-
tanda infeksi, seperti luka 
memerah, panas, bengkak, 
dan sakit. Jika terjadi 
infeksi, segera ke dokter.

59



Yang harus kamu lakukan jika 
kamu terluka.
1. Bersihkan lukamu atau cuci bersih dengan 

sabun.
2. Keringkan luka dengan kasa steril.
3. Tekan dan biarkan sebentar agar 

menghentikan darahmu.
4. Obati dengan obat merah.
5. Tutup lukamu dengan kasa steril dan beri 

plester. 

Nah Cita, kamu 
harus menjaga 

kebersihan 
lukamu ya

Baiklah, 
Manda. 
Terima 
kasih

Yah, lihat 
jari Cita. Ini 
korban CMD Apa itu 

CMD?Cita Masuk Dapur. 
Yuk, kita makan 

masakan sop 
buatan Cita
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