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PENYULUHAN KESMAS

Muslim, MPH
Blog: muslimpinang@wordpress.com

Email: muslimmph@yahoo.co.id

STIKES Hangtuah Tanjungpinang

PENYULUHAN KESEHATAN

• PROMOSI KESEHATAN

• PERUBAHAN PERILAKU

DEFENISI PROMKES :

• SEBAGAI BAGIAN DARI TINGKAT PENCEGAHAN PENYAKIT 

(LEVEL & CLARCK)

• UPAYA MEMASARKAN, MENYEBARLUASKAN, MENGENALKAN 

ATAU MENJUAL TTG KESEHATAN

LAWRENCE GREEN 91984):

“ SEGALA BENTUK KOMBINASI PENDIDIKAN KESEHATAN DAN 

INTERVENSI YANG TERKAIT DENGAN EKONOMI, POLITIK DAN 

ORGANISASI YANG DIRANCANG UNTUK MEMUDAHKAN 

PERUBAHAN PERILAKU DAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF 

BAGI KESEHATAN”

PIAGAM OTTAWA 1986:

“SUATU PROSES UNTUK MEMAMPUKAN MASYARAKAT DALAM 

MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MEREKA”

YAYASAN KESEHATAN VICTORIA 1997:

“ SUATU PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT YANG 

MENYELURUH DALAM KONTEKS MASYARAKATNYA”

UPAYA INTERVENSI TERHADAP FAKTOR PERILAKU DAPAT 

DILAKUKAN MELALUI DUA CARA :

1. PENDIDIKAN� PEMBELAJARAN KPD MASYARAKAT �

ACTION

2. PAKSAAN/TEKANAN � AGAR MAU ACTION

LAWRENCE GREEN 1980:

PERILAKU TD 3:

• FAKTOR PREDISPOSISI (MEMPERMUDAH)

(MIS: PENGETHUAN SEBELUMNYA)

• FAKTOR PEMUNGKIN/PENDUKUNG

(MIS: 

• FAKTOR PENGUAT

(MIS: TOMA)

HUBUNGAN PROMOSI KESEHATAN DENGAN 

DETERMINAN PERILAKU
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HEALTH 
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STRATEGI PROMKES;

• ADVOKASI (PEMBUAT KEPUTUSAN)

• DUKUNGAN SOSIAL (TOMA)

• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RUNG LINGKUP PROMKES BERDASARKAN 4 TATANANAN:

• TATANAN KELUARGA 

• TATANAN SEKOLAH

• TATANAN TEMPAT KERJA 

• TATANAN TTU

• TATANAN PELAYANAN KESEHATAN
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METODE /TEKNIK PROMKES

• INDIVIDUAL

• KELOMPOK

– KECIL (MIS: DISKO)

– BESAR (MIS: CTJ)

• MASSA

• Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

merupakan bagian dari program

kesehatan anak usia sekolah. Anak usia

sekolah adalah anak yang berusia 6 – 21

tahun, yang sesuai dengan proses tumbuh

kembangnya dibagi menjadi 2 sub

kelompok, yakni pra remaja (6-9 tahun)

dan remaja (10-19 tahun).

UKS

• Pelayanan kesehatan pada UKS adalah

pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi

dan mulut siswa SD dan setingkat melalui

penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama

dengan guru UKS terlatih dan dokter kecil

secara berjenjang (penjaringan awal oleh guru

dan dokter kecil, penjaringan lanjutan oleh

tenaga kesehatan).

• Salah satu kegiatan untuk membina dan

mengembangkan UKS adalah dengan

mengadakan Lomba Cerdas Tangkas

Dokter Kecil. Dokter Kecil adalah siswa

yang dipilih guru untuk melaksanakan

sebagian usaha pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan terhadap diri

sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan

sekolah.

Pengertian

• Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS ) merupakan 
bagian dari program kesehatan anak usia 
sekolah . Anak usia sekolah adalah anak yang 
berusia 6-21 tahun , yang sesuai dengan proses 
tumbuh kembangnya dibagi menjadi 2 
subkelompok yakni pra remaja ( 6-9 tahun ) dan 
remaja ( 10-19 tahun ).

• Program UKS adalah upaya terpadu lintas
program dan lintas sektoral dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan serta
membentuk perilaku hidup bersih dan sehat
anak usia sekolah yang berada di sekolah dan
Madrasah Ibtidaiyah.

Tujuan UKS
Tujuan umum

• Meningkatkan kemampuan perilaku hidup bersih dan
sehat, dan derajat kesehatan siswa serta menciptakan
lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan
pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan
optimal

Tujuan khusus

Memupuk kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat
dan meningkatkan derajat kesehatan siswa, yang
mencakup :

1. Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk 
melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat serta 
berpratisipasi aktif di dalam usaha peningkatan 
kesehatan di sekolah perguruan agama, di rumah 
tangga maupun di lingkungan masyarakat.

2. Sehat fisik, mental maupun sosial.

3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap 
pengaruh buruk penyalahgunaan NAPZA.
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Program Dokter Kecil

Pengertian: 

• Dokter kecil adalah siswa yang

memenuhi kriteria dan telah terlatih untuk

ikut melaksanakan sebagian usaha

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan

lingkungannya.

Tujuan

Tujuan umum 

• Meningkatnya partisipasi siswa dalam program 

UKS

Tujuan Khusus

1. Agar siswa dapat menjadi penggerak hidup 

sehat di sekolah,di rumah dan lingkungannya.

2. Agar siswa dapat menolong dirinya sendiri, 

sesama siswa dan orang lain untuk hidup sehat.

Kriteria peserta

1. Siswa kelas 4 atau 5 SD atau MI dan belum 

pernah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

2. Berprestasi sekolah

3. Berbadan sehat.

4. Berwatak pemimpin dan bertanggung jawab.

5. Berpenampilan bersih dan berperilaku.

6. Berbudi pekerti baik dan suka menolong.

7. Izin orang tua

Tugas dan kewajiban dokter kecil

1. Selalu bersikap dan berperilaku sehat.

2. Dapat menggerakkan sesama teman-teman siswa untuk 
bersama-sama menjalankan usaha kesehatan terhadap 
dirinya masing-masing.

3. Berusaha bagi tercapainya kesehatan lingkungan yang 
baik di sekolah maupun di rumah.

4. Membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu 
pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah.

5. Berperan aktif dalam rangka peningkatan kesehatan 
,antara lain : Pekan kebersihan, Pekan Gizi, Pekan 
Penimbangan BB dan TB di sekolah, Pekan Kesehatan 
Gigi, Pekan Kesehatan Mata, dan lain-lain.

Kegiatan dokter kecil

1. Menggerakkan dan membimbing teman melaksanakan.

• a. Pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi.

• b. Pengukuran Tinggi Badan dan Berat badan.

• c. Penyuluhan Kesehatan.

2. Membantu petugas kesehatan melaksanakan 
pelayanaan kesehatan di sekolah , antara lain :

• a. Distribusi obat cacing, vitamin dan lain-lain.

• b. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

• c. Pertolongan Pertama Pada Penyakit.

3. Pengenalan dini tanda-tanda penyakit.

4. Pengamatan kebersihan Ruang UKS , warung sekolah 
dan lingkungan sekolah.

5. Pengamatan kebersihan di sekolah separti halaman
sekolah, ruang kelas , perlengkapan, persediaan air
bersih, tempat cuci, WC,kamar mandi, tempat sampah
dan saluran pembuangan termasuk PSN
(Pemberantasan Sarang Nyamuk).

6. Pencatatan dan pelaporan, antara lain Buku harian 
Dokter Kecil.

7. Melaporkan hal-hal khusus yang ditemuinya kepada 
guru UKS / Kepala Sekolah / Guru yang ditunjuk.


