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A. KULITA. KULIT
1. Pengertian Kulit

Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh, 
luasnya sekitar 2 m2. Ketebalan pada setiap bagian 
tubuh berbeda-beda (0,5-5 mm) dan rata-rata 
ketebalanNYA 1-2 mm

2. Struktur Kulit
a. Epidermis

Lapisan epidermis terdiri dari epitel squamosa, 
dan tidak mengandung pembuluh darah. Lapisan ini 
terdiri atas lima lapisan yaitu:
1) Stratum Korneum
2) Stratum Lusidum
3) Stratum Granulosum
4) Stratum Spinosum
5) Stratum Basale



b. Dermis

Lapisan dermis merupakan bagian tersbesar 
dari komposisi

c. Hipodermis/Subkutan
Lapisan hypodermis atau lapisan 

subkutan terdiri dari jaringan adipose, 
banyak mengandung pembuluh darah, 
pembuluh limfe dan syaraf juga terdapat 
gulungan kelenjar keringat dan dasar dari 
folikel rambut



3. Fungsi kulit
a. Melindungi tubuh dari masuknya              

mikroorganisme
b. Menutupi dan melindungi organ-organ 

dibawahnya
c. Pengaturan suhu.
d. Ekskresi
f. Sensori persepsi
e. Sintesis



4.Macam - macam penyakit kulit
Ada macam-macam penyakit kulit  antara 

lain:
1.Kudis
Kudis disebabkan oleh binatang kecil berbentuk 

bulat, pipih yang kita kenal dengan nama 
tungau.

Gejala awal munculnya kudis adalah adanya 
lubang seperti luka pada permukaan kulit, 
berasa gatal dan kemerahan. 

Cara penular: Kudis dapat menular melalui 
pakaian, handuk, seprai, dan lain-lain.

Cara pencegahan:mencuci barang-barang  seperti  
pakaian ,handuk,sepraidengan bersih dan di 
setrika.



2.Gatal Karena Alergi
Bintik-bintik merah yang muncul di permukaan 

kulit akibat mengkonsumsi makanan tertentu 
akan menyebabkan gatal.

 Gejala awal :Timbul bintik-bintikmerah pada 
kulit.

 Cara penularan :Penyakit ini tidddak 
menular.

 Cara mencegah :mencuci barang-barang 
tersebut dengan bersih dan di setrika.



 3.Kurap
Penyakit ini disebabkan oleh jamur.
 Gejala awal : . Gejalanya adalah kulit bersisik-sisik halus 

disertai rasa gatal, kasar dan nyeri di sela-sela jari kaki
 Cara penularan :kontak secara langsung dengan penderita 

kurap
Cara pencegahan :Penyakit kurap dapat dicegah dengan 

menjaga kebersihan badan, menghindari kontak secara 
langsung dengan penderita kurap, dan tidak bersentuhan 
serta menjaga kebersihan tangan dengan cara rajin 
mencuci tangan dengan sabun.



 4.Kutil
Dalam dunia kedokteran, kutil dikenal 

dengan nama Papilloma yang berasal dari 
penebalan lapisan terluar kulit yang berlebihan. 

Penyebab :Virus yang menyebabkan munculnya 
kutil adalah Human Papilloma Virus (HPV)

 Cara pencegahan :Dengan menjaga kebersihan 
badan, tidak langsung membasahi tubuh atau 
muka setelah berpanas-panasan dan mengobati 
panu 



6.Eksim
Dermatitis adalah nama lain dari penyakit 

eksim di mana kulit mengalami peradangan 
dan iritasi.

 Penyebab :sistem imun dalam tubuh yang 
berlebihan

 Pengobatan :yang dapat dilakukan bagi 
penderita eksim adalah untuk menghilangkan 
rasa gatal dan mencegah terjadinya 
infeksi.Karena tidak bisa disembuhkan secara 
total. 



B.RAMBUTB.RAMBUT

1.Pengertian Rambut
Pengertian Rambut adalah sesuatu yang keluar 

dari dalam kulit.
2. Cara  Menjaga Kesehatan Rambut

1) Kurangi atau hindari pemakaian shampoo 
dengan busa yang terlalu banyak. 

2) Conditioner bermanfaat untuk melawan sifat 
rambut yang alkalis

3) Sering-seringlah memijat kulit kepala



4) Minumlah suplemen yang mengandung 
vitamin B6 dan Zinc

5) Kurangi mengkonsumsi kopi dan soda
6) Batasi penggunaan zat kimia 
7) Hindari stres, 



 3.Ciri Beberapa Jenis Rambut Dan Cara 
Perawatanya 

1.Rambut normal
Ciri-ciri:
a.Sehat berkilau
b. Mudah ditata, bentuknya tetap terjaga

Perawatan:
Keramas dengan shampoo seimbang ketika kotor

2.Rambut kering
 Ciri-ciri:
 a. Kusam

b. Terasa kusut dan sulit disisir
c. Bercabang

 Perawatan: Keramas hanya jika kotor



 3.Rambut berminyak
 Ciri-ciri:
 a. Indah berkilau ketika bersih

b. Cepat kotor, lemas, dan kusam
 Perawatan:

Keramas dengan shampoo lembut setiap 
hari, hindari kondisioner, gunakan 
perawatan mendalam pada saat tertentu.



4. Jenis –Jenis Rambut 
Pada manusia ada 3jenis dan diantaranya 

adalah
1. rambut lumbago adalah rambut dari bayi 
yang baru lahir, 
2. rambut vellus adalah rambut pada anak-
anak yang menggantikan peran dari rambut 
lumbago.
3. rambut terminal adalah rambut yang 
paling kasar dan panjang serta berwarna 
paling gelap



C.KUKUC.KUKU

Pertumbuhan Kuku 
Seberapa cepat kuku seseorang tumbuh 
tergantung pada beberapa faktor. Kuku 
tumbuh lebih cepat di musim panas 
daripada musim dingin. Rata-rata, kuku 
tumbuh 2 sampai 3 milimeter dalam satu 
bulan. Penyakit ketidakseimbangan 
hormon, dan penuaan dapat 
memperlambat pertumbuhan kuku. 



 2.Tips Merawat Kuku Tangan 
1. Stress dapat mempengaruhi kondisi 
kesehatan kuku.
2. Jangan gunakan kuku anda sebagai alat.

 3. Lindungi kuku anda ketika melakukan 
pekerjaan rumah tangga 

 4. Hentikan kebiasaan menggigit kuku.
 5. Jangan biarkan kuku tumbuh terlalu 

panjang
 6. Hapus nail polish lama jika kamu memakai 

nail polish.



7. Rendam jari tangan dan kaki anda, 
gunakan air hangat dengan sabun, lemon 
juice atau minyak 

8. Rapikan dan potong kuku jika sudah 
panjang dan tidak teratur. aitun.

9. Dorong kutikula
10. Aplikasikan krim tangan dan kaki 

kemudian gosokkan selama 5 menit.
11. Pakai nail polish. 



 3.Ciri-ciri Kuku Sehat
Untuk mengetahui kuku sehat yang 

paling mudah adalah dari warnanya.Kuku 
sehat seharusnya berwarna pink segar. 
Kemudian, tekstur permukaannya halus dan 
tidak bergelombang. Ciri kuku sehat yang 
lain adalah kuku tidak mudah patah/sobek. 
Pertumbuhan kuku sehat di negara Asia 
biasanya cukup cepat rata-rata 3-4 mm 
selama 1 bulan.


