
 A n a k  s e h a t  a d a l a h  s u a t u 
keadaan atau kondisi anak yang normal. 
Tubuh terbebas dari penyakit sehingga 
dapat melakukan suatu kegiatan tanpa 
hambatan fisik maupun psikis (mental, 
emosional,  sosial ,  ekonomi,  dan 
spiritual). 
 Ciri-ciri anak sehat menurut 
Departemen Kesehatan RI (1993), di 
antaranya yaitu:
1. Tumbuh dengan baik, dapat dilihat 
dari naiknya berat badan dan tinggi 
badan secara teratur dan proporsional.
2. Tingkat perkembangannya sesuai 
dengan tingkat umurnya.
3.  Gesit, aktif, dan gembira.
4. Mata bersih dan bersinar.
5. Nafsu makan baik.
6. Bibir dan lidah tampak segar.
7. Pernafasan tidak berbau.
8. Kulit dan rambut tampak bersih dan 
tidak kering atau kusam.
9. Mudah menyesuaikan diri dengan 
lingkungan.
 K e b a n y a k a n  d a r i  k i t a 
menganggap bahwa pola hidup sehat 
adalah pola hidup yang sulit untuk 
dijalani. Namun sebenarnya, ada banyak 
cara yang mudah dilakukan untuk 
menjaga diri kita tetap sehat. Pola hidup 
sehat yang bisa kita lakukan adalah: 
m e n go n s u m s i  m a ka n a n  b e rg i z i , 
olahraga, istirahat yang cukup, berpikir 
positif dan perbanyak minum air putih.

 Jika kita terbiasa menjalani pola 
hidup sehat, maka kita akan mendapatkan 
banyak sekali manfaat. Tunas Cilik, apakah 
kamu tahu manfaat dari pola hidup sehat? 
Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita 
simak manfaatnya! 
1. Dapat tidur dengan nyenyak
2. Dapat belajar lebih baik
3.Dapat berpikir dengan sehat serta 
positif
4. Merasakan kedamaian,kenyaman dan 
ketentraman
5. Percaya diri
6. Menghemat biaya dalam mendapatkan 
kesehatan
7. Terhindar dari berbagai penyakit.
 Nah bagaimana dengan Tunas 
Cilik? Apakah saat ini kalian sudah 
menjalani pola hidup yang sehat? Mulai 
dari sekarang, yuk kita mulai tanamkan 
pola hidup yang sehat supaya kita bisa 
mendapatkan beberapa manfaat di atas 
bersama-sama. 
 Jangan lupa, ajak juga Ayah dan 
Bunda untuk memulai pola hidup yang 
sehat bersama kalian. Karena, jika hal ini 
dilakukan bersama-sama, pasti kalian 
akan lebih semangat menjalaninya. (Devi)
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Saat makan malam, 
di meja makan rumah Dodi 
sudah terhidang banyak 
sekali makanan enak dan 
bergizi. “Dodi makan ya, enak 
lho. Ini Mama simpan di 
mangkuk Dodi ya”. Ketika 
Mamanya tidak melihat, Dodi 
membuangnya ke tempat 
sampah. 

Malam itu,  hujan 
turun. Angin pun bertiup 
kencang.  Karena  be lum 
makan, Dodi pun menjadi 
lapar. Tidak lama kemudian, 
Mama masuk kamar Dodi 
sambil membawa segelas 
susu, Ketika Mamanya keluar 
kamar, “Uuh.. aku kan tidak 
suka susu.”

Karena tidak mau 
makan dan minum susu, Dodi 

menjadi lapar. Ditambah 
udara yang dingin membuat 
perut Dodi semakin lapar. 
Sambil memegangi perutnya 
yang lapar, Dodi pun duduk di 
pinggir jendela kamarnya 
yang menghadap taman. Di 
bawah pohon di  tengah 
taman Dodi melihat sebuah 
sosok. Dodi melihat sosok 
ditengah gelap itu berkepala 
botak, berbadan kurus dan 
berperut buncit. Melihatnya 
Dodi langsung berteriak dan 
berlari ke kamar Mamanya. 
“Dodi liat hantuu di taman. 
Hhiiii…serem deh”. 

Papa pun pergi ke 
taman untuk memastikan. 
Setelah didekati, ternyata itu 
bukan hantu. Tapi itu Ipul, 
tukang sampah yang suka 
mengambil sampah di rumah 

Dodi. Ipul badannya kurus 
dan perutnya buncit karena 
Ipul kurang gizi. Ipul sedang 
mengigil kedinginan karena 
badannya basah kena hujan. 
Melihat Ipul yang menggigil, 
Papa Dodi pun mengajak Ipul 
ke rumahnya. Di rumahnya 
Dodi, Ipul diberi baju ganti 
supaya tidak kedinginan, lalu 
dibuatkan susu hangat dan 
makan malam. Setelah ganti 
baju, Ipul pun makan dengan 
l a h a p .  “ H m m m … . . e n a k 
sekali….Ipul belum pernah 
minum susu hangat dan 
makan seenak ini. Terima 
kasih ya Tante” 

Pelan-pelan Dodi pun 
keluar dan ikut duduk di meja 
makan. Di meja makan Dodi 
dan Ipul saling berkenalan.  
Dodi pun lega, ternyata dia 

tidak melihat hantu. Sambil 
malu-malu, Dodi yang lapar 
akhirnya bilang pada Mama 
“Ma, Dodi juga mau makan 
sayur dan susu hangat seperti 
Ipul”.  Setelah kenyang, Dodi 
pun bi lang pada Mama, 
“Mama sayurnya enak sekali, 
a k u  j a n j i  m a u  m a k a n -
makanan yang bergizi supaya 
aku sehat. Lalu, boleh tidak 
Ma kalau aku ajak Ipul makan 
disini? Supaya Ipul juga bisa 
makan yang bergizi sama 
seperti aku”. Mulai saat itu 
Dodi suka makan makanan 
bergizi, karena Dodi ingin 
t e r u s  s e h a t  d a n  c e r i a .
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 Buku ini tentang cerita untuk 

anak-anak yang berjudul “Saatnya Cuci 

Tangan”, yang menceritakan tentang 

Goyi, Pipi, Tito, dan Tata. Buku ini 

menceritakan tentang pentingnya 

menjaga kebersihan tangan. Goyi dan 

Pipi sedang bermain ke rumah Tito dan 

Tata. Kemudian, Ibu Tito datang untuk 

membawakan kue untuk mereka. 

 Goyi senang sekali melihat kue 

yang dibawakan Ibu Tito. Ia ingin segera 

melahap kue-kue yang dibawakan Ibu 

Tito. Tapi, Ibu Tito mengingatkan mereka 

untuk mencuci tangan sebelum makan. 

Wah kenapa ya kita harus mencuci 

tangan sebelum makan?

 Buku ini akan membuat kalian 

semakin paham mengenai pentingnya 

menjaga kesehatan dan kebersihan diri. 

Selain itu, buku ini memiliki ilustrasi 

gambar yang menarik sehingga kalian 

a k a n  s e m a k i n  t e r t a r i k  u n t u k 

menyelesaikan cerita pada buku ini. Dua 

karakter lucu yang ditujukan untuk 

menjadi sahabat anak - anak, yaitu Goyi 

dan Pipi tidak hanya bertujuan untuk 

menghibur anak - anak, namun juga 

menjadi sahabat untuk belajar bersama. 

(Ina)

TAHUKAH KAMU

 Indonesia merupakan negara tropis 
yang memiliki keanekaragaman hayati, sehingga 
jenis buahnya melimpah ruah. Ternyata, 
mayoritas buah-buahan di Indonesia sulit 
ditemukan pada belahan dunia lainnya, lho. Hal 
ini disebabkan karena keadaan alam di berbagai 
negara cenderung berbeda-beda. 

   B a h k a n  
b e b e r a p a b u a h 
I n d o n e s i a s e c a r a 
p e r l a h a n 
m u l a i m e n g h i l a n g 
dengan berkurangnya 
lahan, serta akibat 
cuaca ekstrem. 

Seperti buah berikut ini, yaitu menteng. 
Menteng atau nama lainnya kemundung ini 
berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan 
Bogor. Namun, kini menteng sulit ditemukan, 
bahkan cenderung langka. Rasanya cenderung 
asam dengan warna kekuningan dan hijau. 
Pernahkah kamu mencoba buah menteng ini? 
(Eroh)



Hari Peduli Sampah Nasional

KEGIATAN TUNAS

Pesta Siaga

 Seperti  sekolah-sekolah pada 
umumnya yang disibukkan dengan berbagai 
kegiatan, SD Taruna Bakti pun memiliki 
s e g u d a n g  ke g i a t a n  t a h u n a n  y a n g 
dilaksanakan. Kegiatan kali ini berkaitan erat 
dengan pramuka. Pesta siaga memang 
menjadi kegiatan yang selalu ditunggu-
tunggu oleh siswa SD Taruna Bakti, terutama 
untuk siswa kelas 3 yang siap dilantik 
menjadi siaga. Bagaimana tidak, kegiatan ini 
memuat berbagai jenis permainan. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada 
tanggal 1 Februari 2020, di GOR SD Taruna 
Bakti yang berada di Jalan Surapati. Kegiatan 
yang diikuti oleh siswa kelas 3 dan 4, 
dilaksanakan pukul 07.00 - 13.00. Diawali 
dengan upacara pembukaan lalu kegiatan 
permainan berkelompok dan ditutup 
dengan upacara pelantikan siaga.

Siswa dibagi ke dalam beberapa 
kelompok untuk bisa menyelesaikan setiap 
tantangan di delapan dangau yang terdiri 
dari berbagai jenis permainan yaitu estafet 

bola,  menyusun puzzle, kim penglihatan 
dan kim raba, pesan berantai, panjang-
panjangan, memasukkan bola ke dalam ring, 
kolong jembatan, dan painting.  

Pada puncak permainan, seluruh 
siswa bersiap untuk melaksanakan perang 
pistol air. Tentunya yang paling asik adalah, 
Yanda dan Bunda pun mengikuti perang 
pistol air ini. Saking serunya perang pistol air, 
sampai-sampai semuanya basah kuyup 
akibat terkena semprotan air. 

Pesta siaga merupakan wujud 
pembinaan dan upaya peningkatan rasa 
persaudaraan, pengetahuan, pengalaman 
dan keterampilan dari para pramuka siaga. 
Semoga seluruh kegiatan pesta siaga, bisa 
memberikan pengalaman yang baik untuk 
siswa kelas 3 dan 4. (Oka)
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 Setiap tanggal 21 Februari masyarakat Indonesia 
memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Peringatan Hari 
Peduli Sampah Nasional pertama kali dicanangkan pada 
tahun 2006 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Latar 
belakang munculnya ide peringatan tersebut karena ada 
desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di 
Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ) Leuwigajah, Cimahi, Jawa 
Barat pada 21 Februari 2005 lalu.

 Pada saat itu di Leuwigajah terdapat tumpukan 
sampah yang menjadi mesin pembunuh yang merenggut 
nyawa lebih dari 100 jiwa. Peristiwa  tersebut terjadi akibat 
curah hujan yang tinggi dan munculnya ledakan gas metana 
pada tumpukan sampah. 

 Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah di Indonesia 
mencapai 65,79 ton pada tahun 2018. Total timbunan sampah 
tersebut dinilai jumlahnya semakin besar.

Diperlukan langkah nyata bagi seluruh lapisan masyarakat 
untuk mengubah kebiasaan buruk menghasilkan sampah 
menjadi lebih ramah lingkungan. Terdapat sejumlah cara 
sederhana yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi nyata 
pada lingkungan. Salah satu cara paling ampuh yaitu “diet 
plastik”.

 Berikut ini ada beberapa tips sederhana supaya kita 
turut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan yaitu:

1. Jangan menggunakan peralatan makan sekali pakai.

2. Selalu bawa tas kain jika berbelanja.

3. Hindari microbeads yaitu butiran-butiran halus yang 
terbuat dari plastik. Microbeads sering ditemukan dalam 
produk kosmetik, sabun mandi dan produk perawatan tubuh 
lainnya.

4. Mulailah melakukan daur ulang sampah. Kita bisa belajar 
mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang 
berguna.

5. Jika kita sedang berbelanja dan menemukan plastik, 
cobalah berpikir untuk tidak menggunakan plastik tersebut.

  Dari semua tips yang bisa dilakukan dengan aksi nyata 
yaitu katakan tidak pada plastik. Memang sulit dilakukan 
untuk menghindari plastik, namun dengan niat dan tekad 
yang bulat, diet plastik bisa kita lakukan dan mampu 
memberikan aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan.  
(Anastasia)
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