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Halo sahabat Percik Yunior, apa kabar? 
Tidak terasa liburan sekolah sudah hampir selesai.
Apakah sahabat Percik Yunior sudah siap untuk sekolah 
lagi? Pasti sudah siap dong.

Sahabat Percik Yunior, kali ini keluarga Percik Yunior 
akan membahas seputar kebersihan sekolah. Bagaimana 
membuat sekolah kita tetap indah dan bersih dengan cara 
yang asyik. Penasaran kan bagaimana ceritanya?

Selain itu, keluarga Percik Yunior juga mengajak sahabat 
semua untuk membiasakan perilaku baik, seperti 
membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun, 
membuang sampah pada tempatnya, dan juga jangan 
buang air sembarangan agar kesehatan sahabat Percik 
Yunior akan selalu terjaga.

Selamat menikmati Percik Yunior edisi 23 ini dan selamat 
berpetualang dalam ilmu pengetahuan.
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PERDI CICI KIDI

Ayah Bunda

Keluarga Percik

Pengenalan Tokoh

4



5

Anton & Kekey Geng Dudung

Pak Guru Dokter Ita

Kerabat Percik
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Rafif Athallah
Kelas 5 SDN Gunung, Jakarta Selatan
Untuk kebersihan sekolah kami adakan piket. Setiap siswa kebagian 
seminggu sekali. Ada yang menyapu, membuang sampah, dan mengepel 
lantai. Kami bersemangat tetapi ada juga teman-teman yang bermalas-
malasan. Meski WC dibersihkan setiap hari, tetapi masih saja ada WC yang 
sering bau pesing, karena ada teman-teman yang malas menyiram bekas 
buang air mereka.

Muhammad Umar Faruq
Kelas 5 SDN Gunung, Jakarta Selatan
Senang sekali ada acara bersih-bersih WC ini. Jadi WC 
sekolah lebih bersih lebih dan aman dari kuman. Untuk 
kebersihan kelas, semua kebagian piket. Saya senang sekali 
kebagian piket seminggu sekali. Saya kebagian menyapu 
lantai kelas. Namun, untuk membersihkan WC saya belum 
pernah melakukannya.

Mandu Maharani
Kelas 5 SDN Gunung, Jakarta Selatan
Senang mengikuti acara bersih-bersih 
WC karena seru dan toiletnya jadi 
bersih. Sebelumnya memang pernah

ada penyuluhan bersih-bersih, 
hanya sangat jarang. Terakhir 
kapan ya? Lupa karena sudah 
lama. 

WC Sekolahku
Cerita dapat dikirimkan ke alamat yang tertera pada 
cover belakang Percik Yunior. Sertakan foto terbaik.
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Toilet Sekolah yang Cantik

Hai, Cici, 
Anton!

Hai, 
Kekey!

Kalian tau 
tidak? WC 
sekolah 

kita sudah 
di renovasi. 

WCnya 
sekarang 
bersih dan 
sehat lo

Wah, 
asyik dong!

Jadi ingin liat 
deh. Kita 

kesana, yuk! AYOOO!!

WCnya bersih dan harum

Ada ventilasinya

Airnya bersih dan jernih
Dindingnya bersih

Lantainya bersih
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Namun, ternyata...

HAAAH?

BERUBAH!!!

Kemarin sewaktu aku melihat WC 
ini, belum ada coretan-coretan. 

Siapa

yang 

melakukan

nya?

Teman-
teman ayo 
kita cari 

tahu!

Ayo kita 

selidiki siapa 

penyebab-

nya!

Kita buat 

jera!
Benar!
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Saat Trio Petualang beraksi

HA HA

HA HA

Pipis dulu 

bentar ya!

Itu Dudung 

dan 

geng-nya!

Jangan 

lama-lama, 

Dung!

SRRR!!!

Coret-
coret 

dinding, yuk!

Psst, Jojo. 

Ada spidol? Untuk apa, 

Dung?

Oooh, Nih!

Ambil!

Bagi, dong!

HAAAH!
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STOOP!!
Jangan 

coret-
coret 
WC!

BERISIK,
AH!

Kita harus 

menjaga

 kebersihan!

Jangan 

sok baik, 

deh!

La La La La

hooo ini toh, 
anak-anak yang 
suka mengotori 

dinding WC

Geng Dudung terkaget melihat 
Pak Guru.

Akhirnya, 
Geng Dudung

dihukum

Kebersihan 
WC adalah 

tanggung jawab 
bersama!

Teman-

 Teman
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TATA TERTIB TOILET :

1. Siram sampai 
    bersih setelah 
    buang air.

2. Cuci tangan pakai 
    sabun setelah 
    keluar.

 3. Rawat Kebersihan 
     Toilet.

1. Coret - coret 
    dinding.

2. Buang sampah 
    sembarangan 
    dalam kamar 
    mandi.
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Teman-teman pasti sudah banyak yang 
tau tentang teman kita yang satu ini. 
Ya, betul, dia adalah Karel Susanteo, salah 
satu personil Boys Band bernama Super 
Seven.

Karel Susanteo yang bersekolah di  
SMP Ichtus International Christian 
School, ternyata selalu menjaga 
kebersihan. 

Bagi follower Karel Susanteo, yang 
konon terbanyak dari seluruh anggota 
Super Seven, marilah ikut jejak Karel 
yang selalu menjaga kebersihan rumah 
dan juga lingkungan sekolahnya. 

Karel yang sejak kecil akrab di dunia 
iklan, menjadi icon acara Domestos 
bertemakan “Kebersihan WC di 
Sekolah-Sekolah” terutama di sekolah 
dasar. 

Karel bercerita, ternyata dia tidak 
segan-segan membantu membersihkan 
toilet di rumahnya sendiri.

Karel dikenal sebagai orang yang 
jarang mengeluh. Ia adalah anak 
yang suka bekerja keras. Ia juga 
pintar. Saking pintarnya, Karel 
pernah menjadi peserta anak pada 
acara “Are you smarter than the 
Fifth Grader Indonesia” bersaing 

melawan kakak-kakak 
yang sudah dewasa. Wow!! 
keren ya, Teman-teman.

(red-Dita)

Karel Susanteo
SUPER SEVEN
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Kali ini, Perdi membahas tentang 8 perilaku baik 
sanitasi dan higiene yang bisa diterapkan di rumah dan 
juga di sekolah. Apa saja? Ini dia diantaranya: 

Tidak membuang air 
(besar/kecil) 
sembarangan!

Mencuci tangan 
menggunakan sabun sebelum 
makan dan setelah buang 

air!

Membuang air besar/kecil sembarangan, 
dapat menyebabkan penyebaran penyakit, 

Teman-teman!

Dapat mencegah kuman dan 
penyakit masuk ke tubuh kita.

Membawa makanan dan minuman 
yang sehat dari rumah!

Membawa bekal makanan dan 
minuman dari rumah mencegah 
kuman dan penyakit masuk ke 

tubuh kita.

1

3

4

12

Gunakan WC dengan baik!

Duduklah disaat menggunakan 
kloset duduk!

2
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Pengenalan ilmu pengetahuan seputar air minum, 
sanitasi, dan kebersihan lingkungan

Memilah Sampah untuk menjaga 
lingkungan sekolah yang sehat!

Memeriksakan kesehatan diri 
(mata, telinga, gigi dll)!

Ayo teman-teman, lakukan 
pemilahan sampah, piket, serta 

jumat bersih secara rutin!

Ayo, lakukan pemeriksaan terhadap 
kesehatan tubuh setiap 6 bulan 

sekali!

Ikut merawat fasilitas 
sanitasi di rumah maupun di sekolah!

5 6Yes

Demikianlah, 8 dari sekian banyak perilaku yang sesuai untuk kita lakukan, agar 
menjaga diri selalu sehat. Selamat mencoba!

13

Bilas WC hingga bersih setelah buang air, 
buang sampah pada tempatnya, dan jangan 

coret-coret dinding WC. 

Hemat pemakaian air

Jangan sampai air terbuang percuma, 
matikan keran air saat menyikat gigi

7

8
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Teng..tengg..teng.. Lonceng istirahat berbunyi, semua siswa berhamburan keluar 
kelas untuk istirahat sekolah. Anak-anak langsung menyerbu kantin sekolah. 
Serunya, sekolah Cici mempunyai kantin sehat. Makanan, jajanan, dan minuman 
sehat disediakan di kantin sekolah. Anak-anak tak perlu jajan di luar sekolah.

A
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Teman-teman, kira-kira mana ya kantin sehat yang dimiliki oleh sekolah 
Cici? Pada gambar A atau B? Sebutkanlah 5 perbedaan dari kedua gambar 

di bawah ini!

Jawaban : gambar A. 
(1)Ibu Kantin, (2)Tertera Tata Tertib di Kantin , (3)Terdapat Wastafel, (4)Tempat Sampah 
yang Teratur dan bersih, dan (5)Tempat Saos dan Sambal yang Tertutup Rapat. 

CARILAH PERBEDAAN-PERBEDAAN DARI DUA GAMBAR DI BAWAH INI!

A B
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Hari Cuci Tangan Pakai Sabun 
Sedunia (HCTPS)

“Dengan mencuci tangan maka 
dapat menghindarkan dari berbagai 
penyakit, contohnya diare,” katanya.

Ibu Menkes menjelaskan, kebiasaan 
mencuci tangan pakai sabun itu 
seharusnya dilakukan pada waktu-
waktu penting, yakni sebelum 
makan, sebelum memegang/
mengolah/menyiapkan makanan, 
setelah buang air besar, setelah 
cebok, serta setelah kontak dengan 
hewan atau tanah.

“Kegiatan cuci tangan pakai sabun 
semacam ini jangan hanya sebagai 
seremoni, tetapi harus menjadi 
budaya atau gaya hidup sehat yang 
dimulai sejak dini,” jelas Menkes.

Anak-anak yang manis, kali ini Ayah 
akan menceritakan tentang sebuah 
kegiatan yang menarik yaitu seputar 
HCTPS atau Hari Cuci Tangan Pakai 
Sabun yang dirayakan oleh seluruh 
dunia.

Dalam memperingati HCTPS di 
Indonesia, para Duta Sanitasi 
2012 turut serta dalam acara yang 
diadakan di Sekolah Dasar (SD) 04, 
05 dan 06 Karet Kuningan Belakang, 
Jakarta Selatan, Senin (16/10). Duta 
Sanitasi 2012, Ilona Beatrix bersama 
para duta sanitasi lainnya berbagi 
cerita tentang masalah sanitasi 
dengan Ibu Menteri Kesehatan, 
Nafsiah Mboi.

Dalam kesempatan  tersebut, para 
duta sanitasi berbagi pengetahuan 
tentang sanitasi kepada anak-
anak SD  04, 05 dan 06. Menurut 
Ilona, cuci tangan pakai sabun 
ini merupakan salah satu bentuk 
aktivitas yang peduli akan sanitasi.
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Selain itu, sambung Ibu Menkes, 
hendaknya membiasakan 
juga menggunting atau 
membersihkan kuku secara 
teratur.

Sementara, perwakilan UNICEF 
untuk Indonesia, Mrs. Angela 
Kearney memaparkan data WHO 
memperkirakan bahwa infeksi 
diare mengancam kehidupan 1,87 
juta anak balita setiap tahun di 
seluruh Indonesia, membuat diare 
penyebab kematian bayi dan balita 
kedua terbanyak setelah pneumonia 
(penyakit paru-paru).

“Cuci tangan pakai sabun dapat 
mengurangi hampir setengan kasus 
kejadian diare dan seperempat 
kasus infeksi pernapasan (termasuk 
pneumonia). Perilaku ini juga 
mengurangi risiko penyakit lainnya. 
CTPS jelas merupakan cara yang 
paling efektif dan murah untuk 
pencegahan, namun banyak orang 
tidak melakukannya,” urai Mrs. Angela.

Demikianlah, cerita Ayah tentang 
peringatan HCTPS. Semoga dapat 
membuat kita bersemangat untuk 
mencuci selalu tangan kita dengan 
sabun.

Sumber : http://ciptakarya.pu.go.id/v2/?act=vin&nid=1213
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Ulah Si Kidi
Belajar Memilah SampahKidi, 

sedang apa,
Sayang? Kok, 

asyik 
sekali?

Hehe, 
bukan begitu 
caranya, Kidi!

Jadi, 
bagaimana, 

dong?
Jadi, sampah itu 
ada 2 jenis. Yang 
pertama sampah 

basah atau 
sampah yang dapat 
membusuk. Itu bisa 

menjadi pupuk

Sedangkan, yang kedua 
adalah sampah botol 

plastik, kaleng, kardus, 
dan koran adalah sampah 
kering yang bisa di daur 
ulang. Bahkan bisa dijual 

kembali

Kemarin Pak Guru bilang, 
kita harus membiasakan 

memilah sampah dari 
rumah, Bunda. Jadi, 

tempat sampahnya, Kidi 
bagi. Yang biru Ayah, yang 
hijau Kak Perdi dan lain-

lain
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Belajar Memilah Sampah
Nah, kedua sampah 

tadi dibedakan 
tempatnya. Kedua 
tempatnya diberi 

warna yang berbeda 
agar kita tidak 

bingung

Kalau tidak 
dibedakan, maka kita 

akan kebingungan 
untuk membuang 
sampah di tempat 

yang benar

Kalau tidak 
membedakan sampah 

sejak dari rumah, 
maka tukang sampah 

akan kewalahan 
memilah sampah. 

Sehingga sampah akan 
terus menumpuk dan 

busuk

Hoo, begitu 
toh!

Tapi, Perdi 
bangga sama 
Kidi. karena 

mau memulai 
sesuatu yang 

baik

Bunda juga sangat 
bangga sama kalian 
berdua. Anak-anak 
Bunda semuanya 

hebat!
Berarti kalau anaknya 
hebat, Bundanya juga 

hebat, dong! 

Hehehe, Bunda 
kegeeran tuh!

Ha ha Ha 

Ha ha Ha 
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Mengapa Begini?

Cici, Anton, dan Kekey sering bertanya. Mereka tidak mengetahui sebab kenapa 
sesuatu kegiatan yang tidak baik masih saja dilakukan oleh orang-orang pada 
zaman modern ini. Mereka penasaran untuk mengetahui jawabannya. Apakah 
teman-teman bisa membantu mereka?

Ceritanya, suatu saat Cici, Anton, 
dan Kekey sedang dalam perjalanan 
pulang ke rumah mereka sehabis 
sekolah. Mereka melalui jalan pintas 
yang lebih dekat ke rumah mereka. 
Tujuannya agar mereka lebih cepat 
sampai dan juga ingin melihat-lihat 
daerah sekitar rumah mereka.

Pada saat melewati jalan tersebut, 
mereka melihat seseorang anak 
yang buang air sembarangan 
di pinggir jalan. Dan Astaga! 
Ternyata ibu sang anaklah yang 
menyuruh anak tersebut buang air 
sembarangan di tempat itu.

Cici, Anton, dan Kekey terkejut dan 
sangat menyayangkan kejadian 
tersebut mengapa masih saja ada 
praktik buang air sembarangan. 
Apakah karena tidak ada WC di 
rumah, atau fasilitas WC umum 
yang kurang? ataukah memang 
kebiasaan masyarakat sejak dahulu 
masih saja belum bisa diubah?

Teman-teman, hilangkanlah 
kebiasaan buang air sembarang, 
karena dapat menjadi penyebar 
penyakit kepada lingkungan kita.

20
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Pertanyaan :
Dokter, bagaimana 
cara untuk merawat 
diri agar tetap sehat?

Anak-anak yang manis, tubuh kita 
terdiri dari bagian-bagian yang satu 
sama lainnya saling berhubungan. 
Apabila gigi kita sakit, pasti anggota 
tubuh lainnya akan merasakan 
sakit. Untuk itu kita harus menjaga 
tubuh kita tetap sehat sehingga 
bisa melakukan aktifitas sehari-hari 
dengan baik. 

Apa yang harus dijaga agar tubuh 
kita tetap sehat?

1 . Makan dan minum yang bergizi.
2 . Selalu menjaga kebersihan tubuh  
     dengan mandi setiap hari.
3 . Pakaian yang digunakan harus selalu 
     bersih.
4 . Menjaga kesehatan  mata. Kita tidak 
     boleh membaca ditempat yang 
     kurang atau terlalu terang. Jangan 
     menatap langsung sinar matahari.
     Tidak boleh menggosok mata secara 
     berlebihan, periksakan ke dokter 
     apabila terjadi gangguan pada mata.

5 . Menjaga kesehatan telinga. Jangan memasukkan  
     suatu benda ke dalam telinga atau mengorek 
     telinga, mintalah pertolongan orang dewasa, tidak 
     boleh meninju telinga orang lain atau teriak keras-
     keras di depan telinga. Segera berobat ke dokter 
     bila ada gangguan telinga.
6 . Menjaga kesehatan Pernafasan. Pernafasan 
     melalui mulut hendaknya tertutup. Menutup mulut 
     dengan sapu tangan bila bersin atau batuk. Jangan 
     memasukkan jari yang kotor atau benda lain ke 
     dalam lubang hidung.
7 . Kebersihan kaki dan tangan, Cucilah tangan dan 
     kaki secara teratur. Cucilah tangan dengan sabun 
     selepas buang air besar. Potonglah kuku paling 
     sedikit seminggu sekali. Pakailah selalu alas kaki.
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Cici : 
Bunda, mulai Jumat besok, 
sekolahku menerapkan 
Jumat Bersih. Seperti apa sih, 
jumat bersih yang baik itu?

Bunda :
Karena, Jumat Bersih dilaksanakan 
bertujuan untuk  menjaga kebersihan 
dan kesehatan lingkungan serta menjaga 
kekompakan murid dan guru dalam 
menjaga lingkungan sekolah.

Maka, bisa dibagi menjadi 
beberapa kelompok. 

Misalnya: Kelompok untuk 
anak kelas 1,2, dan 3 juga 
kelompok untuk anak kelas 
4,5, dan 6 yang semuanya 
di awasi oleh Bapak dan 
Ibu guru.

Untuk kelas :

Mengecek dan membersihkan 
sampah di kolong meja

Memilah sampah menjadi 
2, yaitu sampah yang bisa 

membusuk dan tidak Menuliskan 
daftar piket dan 
mengerjakannya

Menghias tempat sampah 
menjadi cantik
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Untuk kelas 4,5, dan 6 bisa 
dilaksanakan seperti ini :

1. Membersihkan kolong meja
2. Menyapu dan mengepel lantai 
    kelas
3. Menuliskan jadwal piket yang akan 
    ditaati
4. Ikut membersihkan toilet sekolah
5. Menanam tumbuh-tumbuhan dan 
    merawatnya agar lingkungan 
    sekolah semakin asri.

Jangan lupa, kegiatan ini 
sebaiknya di awasi oleh 

Ibu dan Bapak Guru

Kegiatan Jumat Bersih ini sangat 
penting dalam menjaga lingkungan 

sekolah tetap nyaman, sehingga 
mendukung proses belajar dapat 

berjalan dengan baik.
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