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Kata Pengantar

Halo … Adik-adik sayang. Apa kabar?

Kakak ingin memperkenalkan lagu lama yang 

dulu populer. Coba baca liriknya:

Aku anak sehat, tubuhku kuat

Karena ibuku, rajin dan cermat

Semasa aku bayi, selalu diberi ASI

Makanan bergizi dan imunisasi … (Lagu 

Posyandu)

Lagu ini menginspirasi lahirnya buku Aku 

Anak Sehat. Ada berbagai cara yang bisa 

dilakukan untuk menjadi anak sehat. Bagaimana 

caranya supaya jadi anak sehat?

Menjadi anak sehat bisa dimulai dari pola hidup 

sehat, seperti tidur yang cukup, makanan bergizi, 

menjaga kebersihan, dan juga menjaga emosi tetap 

stabil. Nah, kalian bisa baca cerita dalam buku ini. 

Ada banyak cerita menarik dan seru yang bisa kita 

baca dan teladani. Semoga cerita yang ada dalam 

buku ini dapat membantu kita untuk menjadi 

anak sehat dan kuat. Salam sehat.
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Aku Anak Sehat

Kamar Bersih 
Terbebas dari Nyamuk

Endang Fatmawa�

Setiap hari Ilma selalu bangun pagi. Namun, 

kamar tidurnya terlihat acak-acakan dan banyak 

nyamuknya. Selain itu, selimut dan seprai juga 

tidak rapi. Banyak sampah jajanan yang berserakan 

di lantai. Padahal, kakaknya yang bernama Fausta 

sudah memberikan contoh yang baik dalam 

membersihkan kamar.

“Ilma cantik, sini Nak!” ajak Ibu.

“Baik, Ibu,” jawab Ilma.

“Tolong kamarnya dibersihkan ya, Nak!” kata Ibu.

“Oh iya, saya suka lupa, Bu,” jawabnya.

Kamar yang kotor menjadi favorit nyamuk 

untuk bersembunyi. Nyamuk suka kamar yang 

lembab dan banyak tumpukan baju atau barang 

lainnya. Tempat tidur yang setiap hari selalu 

dibersihkan akan menjadi nyaman dilihat dan 

ditempati. Nasihat Ibu pagi itu membuat Ilma 

menjadi rajin membersihkan kamar tidur. Saat ini, 

bisa dipastikan bahwa setiap habis bangun pagi, 

Ilma tidak lupa selalu membereskan kamar dan 

menatanya. 

“Dik Ilma, ada ungkapan bahwa kebersihan 

sebagian dari iman. Jadi, Adik harus rajin 

membersihkan kamar, ya,” kata Kakak Fausta.

“Iya, Kak. Ilma janji mau merapikan kamar 

setiap pagi setelah bangun tidur,” janji Ilma 

kepada kakaknya.

Keesokan paginya, Ilma mulai praktik melipat 

selimut, menata seprai, membuang sampah, 

menyapu kamar, dan mengepel lantai kamarnya. 

Hasilnya, kamar menjadi tampak rapi dan terbebas 

dari nyamuk. ***

“Kebersihan itu sebagian dari iman.”
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