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Pengertian 

Wood (1926 dalam Suliha 2002.  

h:1): 

  Pendidikan kesehatan sebagai 

sekumpulan pengalaman yang mendukung 

kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan kesehatan individu, 

masyarakat dan ras. 

 



Pengertian 

Nyswander (1947) yang dikutip oleh 

Notoatmodjo (1997)  :  

 menyatakan bahwa pendidikan 

kesehatan adalah proses perubahan 

perilaku yang dinamis 



Resume 

Pendidikan kesehatan suatu proses 
perubahan pada diri seseorang yang 

dihubungkan dengan pencapaian 
tujuan kesehatan individu, dan 

masyarakat.  
 



Tujuan 

Tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan 
masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku 
sehat dan lingkungan sehat, serta berperan aktif dalam 
upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

Terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, 
kelompok dan masyarakat yang sesuai dengan konsep 
hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga 
dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian 

Menurut WHO tujuan penyuluhan kesehatan adalah 
untuk merubah perilaku perseorangan dan atau 
masyarakat dalam bidang kesehatan 



WHO 1954 dalam Notoatmodjo 1997 

memperinci tujuan pendidikan kesehatan sbb: 

A 
• Menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai 

dimasyarakat 

B 

• Menolong individu agar mampu secara mandiri atau 
berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai 
tujuan hidup sehat 

C 
• Mendorong pengembangan dan penggunaan secara 

tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada 



Sasaran 

Individu 

• Individu yang mempunyai masalah 
keperawatan dan kesehatan, 
yang dapat dilakukan di RS, 
klinik, puskesmas, rumah bersalin, 
posyandu, keluarga binaan dan 
masyarakat binaan 

Keluarga 

• Keluarga binaan yang mempunyai 
masalah keperawatan dan 
kesehatan yang tergolong dalam 
keluarga Resiko tinggi, 
diantaranya adalah : 

• a. Anggota keluarga yang 
menderita penyakit menular 

• b. Keluarga dengan sosial 
ekonomi dan pendidikan yang 
rendah 

• c. Keluarga dengan masalah 
sanitasi lingkungan yang buruk 

• d. Keluarga dengan masalah 
gizi buruk 

• e. Keluarga dengan jumlah 
anggota keluarga yang banyak 
di luar kemampuan kapasitas 
keluarga  

 

 

 

 

Masyarakat 

• a. Masyarakat binaan Puskesmas 

• b. Masyarakat nelayan 

• c. Masyarakat pedesaan  

• d. Masyarakat yang datang ke 
institusi pelayanan kesehatan 
seperti Puskesmas, Posyandu yang 
diberikan pendidikan kesehatan 
secara massal 

• e. Masyarakat luas yang terkena 
masalah kesehatan seperti wabah 
DHFdan Muntaber 



Konsep Pendidikan kesehatan 

“Health education alone is nothing. 

Health education with program is 

something. 

Health education with program and 

community is everything”. 

(Jargon Health Education) 



Konsep Pendidikan kesehatan 

 Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang 

ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, 

baik pada individu maupun masyarakat. 

 Area Pendidikan Kesehatan adalah pada 

Knowledge (Pengetahuan), Attitude (Sikap) dan 

Practice (Perilaku), yang disingkat menjadi K.A.P.  



Resume 

healthy behaviour 

Practice 

Attitude 

Knowledge 

healthy life style 

HE 



”Education is not for knowing more 

But for behaving differently” 

(Ruskin) 



UPAYA KESEHATAN 



Pengertian 

 Upaya kesehatan ialah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.  



Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan 

ini, baik kesehatan individu, kelompok, atau 

masyarakat, harus diupayakan. Upaya 

mewujudkan kesehatan ini dilakukan oleh 

individu, kelompok masyarakat, lembaga 

pemerintahan, ataupun swadaya masyarakat 

(LSM). 



Upaya Pendidikan Kesehatan 

Winslow (1920) seorang ahli kesehatan 

masyarakat, membuat batasan yang 

sampai sekarang masih relevan, yaitu: 

kesehatan masyarakat (public health) 

adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, 

memperpanjang hidup, dan 

meningkatkan kesehatan 



 

melalui usaha-usaha pengorganisasian 

masyarakat untuk: 

 
1) perbaikan sanitasi lingkungan, 

2)  pembersihan penyakit-penyakit menular, 

3) pendidikan untuk kebersihan perorangan (personal 
hygiene) 

4) pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan 
perawatan untuk diagnosis dini serta pengobatan, 
dan 

5) pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin 
agar setiap orang terpenuhi kebutuhan hidupnya 
yang layak dalam memelihara kesehatannya. 
 



Blum, 1974.Faktor yg mempengaruhi 

kesehatan adalah sebagai berikut: 

 

1)  lingkungan, (lingkungan fisik, sosial, budaya, 

politik, ekonomi, dan sebagainya), 

 2) perilaku, 

3) pelayanan kesehatan, dan 

4) hereditas (keturunan). 

 



Upaya Kesehatan Masyarakat:  

1. Intervensi terhadap faktor lingkungan : 

 a.fisik adalah dalam bentuk perbaikan sanitasi 

lingkungan,  

 b. lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi 

dalam bentuk program-program peningkatan 

pendidikan, perbaikan sosial ekonomi 

masyarakat, penstabilan politik dan keamanan, 

dan sebagainya 



Upaya Kesehatan Masyarakat:  

2. Pendidikan kesehatan merupakan bentuk intervensi 
terutama terhadap faktor perilaku.  

• Pendidikan kesehatan ialah suatu upaya atau kegiatan 
untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif 
untuk kesehatan.  

• Artinya, pendidikan kesehatan berupaya agar 
masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana 
cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana 
menghindari atau mencegah hal-hal yang merugikan 
kesehatan mereka dan kesehatan orang lain, ke mana 
seharusnya mencari pengobatan bilamana sakit, dan 
sebagainya 



Upaya Kesehatan Masyarakat:  

3. Intervensi terhadap faktor pelayanan 

kesehatan  :  

 adalah dalam bentuk penyediaan dan 

atau perbaikan fasilitas pelayanan 

kesehatan, perbaikan sistem dan 

manajemen pelayanan kesehatan, dan 

sebagainya. 



Upaya Kesehatan Masyarakat:  

4.Sedangkan intervensi terhadap 

faktor hereditas  :  

 antara lain dengan perbaikan gizi 

masyarakat, khususnya perbaikan 

gizi ibu hamil 



TREND 

 Penyakit yang terkait dengan gaya hidup (penyakit 

kardiovaskuler dan kanker) menempati 5 besar 

penyebab kematian tertinggi di Indonesia (Survei 

Kesehatan Rumah Tangga 2001, Depkes RI) 

Membutuhkan intervensi integratif di aspek 

promotif dan preventif. 



PERAN PENDIDIKAN 

KESEHATAN  

Di  Dalam Masyarakat 



Peran Pendidikan Kesehatan dalam 

Kesehatan Masyarakat 

• Kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai 

faktor, baik faktor internal (dari dalam diri 

manusia) maupun faktor eksternal (di luar diri 

manusia). 

• Faktor internal ini terdiri dari faktor fisik dan psikis. 

Faktor eksternal terdiri dari berbagai faktor, 

antara lain sosial, budaya masyarakat, lingkungan 

fisik, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya 



Peran Pendidikan Kesehatan dalam 

Faktor Lingkungan 

 Sarana sanitasi lingkungan dibangun untuk 

masyarakat, misalnya jamban (kakus, WC) 

keluarga, jamban umum, MCK (sarana mandi, cuci, 

dan kakus), tempat sampah, dan sebagainya. 



Peran Pendidikan Kesehatan  

dalam Perilaku 

Kesadaran masyarakat tentang 

kesehatan disebut “melek kesehatan” 

(health literacy).  



Peran Pendidikan Kesehatan dalam 

Pelayanan Kesehatan 

 Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas 

kesehatan masyarakat dalam bentuk. Pusat 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).  

 Tidak kurang dari 7.000 Puskesmas tersebar di 

seluruh Indonesia. Namun pemanfaatan Puskesmas 

oleh masyarakat belum optimal. 

 



Peran Pendidikan Kesehatan dalam 

Faktor Hereditas 

 Pendidikan kesehatan diperlukan pada kelompok 

orang tua, agar masyarakat atau orang tua 

menyadari dan melakukan hal-hal yang dapat 

mewariskan kesehatan yang baik kepada keturunan 

mereka. 



Bentuk peran : 

1. perilaku masyarakat dalam menyikapi dan 

mengelola lingkungannya,  

2. perilaku masyarakat dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya,  

3. perilaku masyarakat dan petugas kesehatan 

dalam menyikapi dan mengelola fasilitas atau 

pelayanan kesehatan, kesadaran, dan praktik 

hidup sehat dalam mewariskan status kesehatan 

kepada anak atau keturunannya.  



PENUTUP 

 Untuk mengondisikan faktor-faktor tersebut, 

diperlukan pendidikan kesehatan. Itulah sebabnya 

maka pendidikan kesehatan tidak terlepas dari 

perilaku. 

 



MATURNUWUN 

 SAMPAI KETEMU PERTEMUaN 

BERIKUTNYA…… 


