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PENGERTIAN  KESEHATANPENGERTIAN  KESEHATAN

SehatSehat dandan KesehatanKesehatan
SehatSehat MerupakanMerupakan nikmatnikmat karuniakarunia Allah yangAllah yang menjadimenjadi dasardasar
bagibagi segalasegala nikmatnikmat dandan dasardasar bagibagi segalasegala kemampuankemampuan..
MemeliharaMemelihara dandan meningkatkanmeningkatkan kesehatankesehatan:: caracara terpentingterpenting,,
termurahtermurah dandan FungsionalFungsional ((FisiologisFisiologis)) adalahadalah melaluimelalui olahragaolahraga
AcuanAcuan SehatSehat paripurnaparipurna daridari OrganisasiOrganisasi KesehatanKesehatan DuniaDunia
(WHO)(WHO) yaituyaitu: Sejahtera: Sejahtera jasmanijasmani,, RohaniRohani dandan sosialsosial,, bukanbukan
hanyahanya bebasbebas daridari penyakitpenyakit,, cacatcacat ataupunataupun kelemahankelemahan..

SehatSehat dandan KesehatanKesehatan
SehatSehat MerupakanMerupakan nikmatnikmat karuniakarunia Allah yangAllah yang menjadimenjadi dasardasar
bagibagi segalasegala nikmatnikmat dandan dasardasar bagibagi segalasegala kemampuankemampuan..
MemeliharaMemelihara dandan meningkatkanmeningkatkan kesehatankesehatan:: caracara terpentingterpenting,,
termurahtermurah dandan FungsionalFungsional ((FisiologisFisiologis)) adalahadalah melaluimelalui olahragaolahraga
AcuanAcuan SehatSehat paripurnaparipurna daridari OrganisasiOrganisasi KesehatanKesehatan DuniaDunia
(WHO)(WHO) yaituyaitu: Sejahtera: Sejahtera jasmanijasmani,, RohaniRohani dandan sosialsosial,, bukanbukan
hanyahanya bebasbebas daridari penyakitpenyakit,, cacatcacat ataupunataupun kelemahankelemahan..



LanjutanLanjutan…..…..
 PENDIDIKAN JASMANIPENDIDIKAN JASMANI

PendidikanPendidikan dengandengan MenggunakanMenggunakan MediaMedia KegiatanKegiatan JasmaniJasmani

cont:cont: OlahragaOlahraga didi SekolahSekolah,,

 PENDIDIKAN KESEHATANPENDIDIKAN KESEHATAN

PendidikanPendidikan dengandengan menggunakanmenggunakan mediamedia kegiatankegiatan kesehatankesehatan

cont: UKS (Usahacont: UKS (Usaha KesehatanKesehatan SekolahSekolah))

 ILMU KESEHATANILMU KESEHATAN

ilmuilmu yangyang mempelajarimempelajari caracara memeliharamemelihara dandan meningkatkanmeningkatkan kesehatankesehatan,, caracara
mencegahmencegah penyakitpenyakit,, caracara menyembuhkanmenyembuhkan dandan caracara memulihkanmemulihkan

 OLAHRAGA KESEHATANOLAHRAGA KESEHATAN

OlahragaOlahraga untukuntuk memeliharamemelihara dandan atauatau untukuntuk meningkatkanmeningkatkan derajatderajat kesehatankesehatan
dinamisdinamis,, sehinggasehingga orangorang bukanbukan sajasaja sehatsehat dikaladikala diamdiam ((sehatsehat statisstatis)) tetapitetapi
jugajuga sehatsehat sertaserta mempunyaimempunyai kemampuankemampuan gerakgerak yangyang dapatdapat mendukungmendukung
setiapsetiap aktivitasaktivitas dalamdalam periperi kehidupanyakehidupanya seharisehari harihari ((sehatsehat dinamisdinamis)) yangyang
bersifatbersifat rutinrutin,, maupunmaupun untukuntuk keperluankeperluan rekreasirekreasi dandan atauatau mengatasimengatasi
keadaankeadaan gawatgawat daruratdarurat..
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SehatSehat adalahadalah sejahterasejahtera jasmanijasmani,, rohanirohani dandan sosialsosial :: bukanbukan hanyahanya
bebasbebas daridari penyakitpenyakit,, cacatcacat maupunmaupun kelemahankelemahan .. SecaraSecara seksamaseksama halhal
tersebuttersebut dapatdapat ditulisditulis sebagaisebagai berikutberikut::

SEHAT    =    SEJAHTERA     +     BEBASSEHAT    =    SEJAHTERA     +     BEBAS
-- jasmanijasmani -- penyakitpenyakit
-- rokhanirokhani -- cacatcacat
-- sosialsosial -- kelemahankelemahan

Kutub lain dari sehat  ialah sakit, sehingga sesungguhnya sehat
adalah bertingkat-tingkat, oleh karena itu adalah lebih masuk
akal untuk menyebut sehat dalam pengertian derajat sehat.
Dengan istilah ini yang diliat ialah berapa banyak ke-sehat-an
dimiliki manusia itu, sehingga dengan demikian maka
sesungguhnya semua orang memiliki derajat sehat tertentu.

DERAJAT SEHAT= SEHAT SEMPURNA-TINGKAT/DERAJAT SAKIT

Kutub lain dari sehat  ialah sakit, sehingga sesungguhnya sehat
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sesungguhnya semua orang memiliki derajat sehat tertentu.

DERAJAT SEHAT= SEHAT SEMPURNA-TINGKAT/DERAJAT SAKIT



LanjutanLanjutan………………

AncamanAncaman bahayabahaya ituitu dapatdapat bersifatbersifat::
BiologisBiologis :: berbagaiberbagai macammacam penyakitpenyakit infeksiinfeksi oleholeh virus,virus, bakteribakteri,, dandan jamurjamur,,

sertaserta berbagaiberbagai macammacam penyakitpenyakit infestasiinfestasi oleholeh parasitparasit misalnyamisalnya oleholeh cacingcacing
dandan amoebaamoeba..

KimiaKimia :: BerbagaiBerbagai macammacam penyakitpenyakit alergialergi,, keracunankeracunan obatobat--obaatanobaatan,, pestisidapestisida
dandan atauatau pencemaranpencemaran lingkunganlingkungan lainyalainya..

FisikaFisika :: penyakitpenyakit hyperbarichyperbaric ((penypeny.. CalsonCalson)) yaituyaitu penyakitpenyakit akibatakibat tekanantekanan
barometerbarometer ((udaraudara)) tinggitinggi,, seringsering didi jumpaijumpai padapada parapara penyelampenyelam,, penyakitpenyakit
radiasiradiasi akibatakibat terkenaterkena sinarsinar radioradio aktifaktif atauatau sinarsinar rontgenrontgen secarasecara berlebihanberlebihan,,
kecelakaankecelakaan lalulintaaslalulintaas,, dandan kecelakaankecelakaan kerjakerja..

MentalMental :: BerbagaiBerbagai rasarasa tidaktidak puaspuas,, kecewakecewa,, sakitsakit hatihati dlldll

KeadaanKeadaan sehatsehat yangyang demikiandemikian ituitu agaknyaagaknya sulitsulit dijumpaidijumpai oleholeh
karenakarena manusiamanusia dalamdalam perjalananperjalanan hidupnyahidupnya senantiasasenantiasa
dihadapkandihadapkan padapada berbagaiberbagai ancamanancaman bahayabahaya..

AncamanAncaman bahayabahaya ituitu dapatdapat bersifatbersifat::
BiologisBiologis :: berbagaiberbagai macammacam penyakitpenyakit infeksiinfeksi oleholeh virus,virus, bakteribakteri,, dandan jamurjamur,,

sertaserta berbagaiberbagai macammacam penyakitpenyakit infestasiinfestasi oleholeh parasitparasit misalnyamisalnya oleholeh cacingcacing
dandan amoebaamoeba..

KimiaKimia :: BerbagaiBerbagai macammacam penyakitpenyakit alergialergi,, keracunankeracunan obatobat--obaatanobaatan,, pestisidapestisida
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kecelakaankecelakaan lalulintaaslalulintaas,, dandan kecelakaankecelakaan kerjakerja..
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DerajatDerajat sehatsehat belumbelum memberikanmemberikan gambarangambaran ygyg jelasjelas
hubunganhubungan sebabsebab akibatnyaakibatnya dengandengan olahragaolahraga,, khususnyakhususnya
bagaimanabagaimana mekanismenyamekanismenya makamaka olahragaolahraga dapatdapat
menyehatkanmenyehatkan dandan meningkatkanmeningkatkan kebugarankebugaran jasmanijasmani..
UntukUntuk keperluankeperluan iniini perluperlu kitakita meninjaumeninjau sehatsehat iniini daridari
sudutsudut yangyang lainlain yaituyaitu daridari sudutsudut ilmuilmu faalfaal..

IlmuIlmu faalfaal ialahialah ilmuilmu yangyang mempelajarimempelajari fungsifungsi//caracara
bekerjabekerja sesuatusesuatu strukturstruktur,, khususnyakhususnya strukturstruktur biologikbiologik..
PadaPada manusiamanusia strukturstruktur biologikbiologik ituitu ialahialah jasmanijasmani besertabeserta
seluruhseluruh alatalat22 tubuhnyatubuhnya.. MenurutMenurut ilmuilmu faalfaal adalahadalah
bahasanbahasan sehatsehat daridari aspekaspek jasmaniahjasmaniah yaituyaitu::

 normalnyanormalnya prosesproses –– prosesproses fisiologifisiologi didi dalamdalam tubuhtubuh

 normalnyanormalnya fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh

 normalnyanormalnya fungsifungsi tubuhtubuh secarasecara keseluruhankeseluruhan

IlmuIlmu faalfaal ialahialah ilmuilmu yangyang mempelajarimempelajari fungsifungsi//caracara
bekerjabekerja sesuatusesuatu strukturstruktur,, khususnyakhususnya strukturstruktur biologikbiologik..
PadaPada manusiamanusia strukturstruktur biologikbiologik ituitu ialahialah jasmanijasmani besertabeserta
seluruhseluruh alatalat22 tubuhnyatubuhnya.. MenurutMenurut ilmuilmu faalfaal adalahadalah
bahasanbahasan sehatsehat daridari aspekaspek jasmaniahjasmaniah yaituyaitu::
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 normalnyanormalnya fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh

 normalnyanormalnya fungsifungsi tubuhtubuh secarasecara keseluruhankeseluruhan



LanjutanLanjutan…..…..
OlehOleh karenakarena fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh berubahberubah antaraantara keadaankeadaan
istirahatistirahat dandan keadaankeadaan kerjakerja,, makamaka sehatsehat menurutmenurut ilmuilmu faalfaal didi bagibagi
dalamdalam 22 tingkatantingkatan ::
-- sehatsehat statisstatis == yaituyaitu normalnyanormalnya fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh
padapada waktuwaktu istirahatistirahat.. NormalnyaNormalnya fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh iniini jugajuga

bertingkatbertingkat--tingkattingkat sehinggasehingga terdapatterdapat istilahistilah derajatderajat sehatsehat setatissetatis..
-- sehatsehat dinamisdinamis yaituyaitu normalnyanormalnya fungsifungsi alatalat--alatalat tubuhtubuh padapada
waktuwaktu bekerjabekerja// berolahragaberolahraga yangyang jugajuga betingkatbetingkat--tingkattingkat,,
tergantungtergantung padapada beratnyaberatnya kerjakerja atauatau olahragaolahraga yangyang dilakukandilakukan,,
sehinggasehingga terdapatterdapat istilahistilah derajatderajat sehatsehat dinamisdinamis..

LanjutanLanjutan…..…..
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tergantungtergantung padapada beratnyaberatnya kerjakerja atauatau olahragaolahraga yangyang dilakukandilakukan,,
sehinggasehingga terdapatterdapat istilahistilah derajatderajat sehatsehat dinamisdinamis..

OrangOrang yangyang sehatsehat dinamisdinamis,, pastipasti jugajuga sehatsehat setatissetatis:: akanakan
tetapitetapi tidaktidak pastipasti sebaliknyasebaliknya. Cont:. Cont: penyakitpenyakit jantungjantung
angginaanggina pectorispectoris dandan dyspnoedyspnoe ((sesaksesak nafasnafas yangyang terjaditerjadi
padapada aktifitasaktifitas fisikfisik).).



PEMBINAAN KESEHATANPEMBINAAN KESEHATAN

UsahaUsaha pembinaanpembinaan kesehatankesehatan padapada dasarnyadasarnya hanyahanya
terdiriterdiri daridari 22 bidangbidang garapangarapan sajasaja yaituyaitu::

1.1. PembinaanPembinaan kesehatankesehatan yangyang ditujukanditujukan padapada
faktorfaktor manusiamanusia..
PembinaanPembinaan kesehatankesehatan padapada faktorfaktor manusiamanusia
meliputimeliputi usahausaha usahausaha::
a.a. PenyembuhanPenyembuhan ((kuratifkuratif)) termasuktermasuk didalamnyadidalamnya
usahausaha pemulihanpemulihan ((rehabilitatifrehabilitatif))
b.b. PencegahanPencegahan ((preventifpreventif)) termasuktermasuk didi dalamnyadalamnya
usahausaha peningkatanpeningkatan ((promotifpromotif))

UsahaUsaha pembinaanpembinaan kesehatankesehatan padapada dasarnyadasarnya hanyahanya
terdiriterdiri daridari 22 bidangbidang garapangarapan sajasaja yaituyaitu::
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LanjutanLanjutan……….……….

2.2. PembinaanPembinaan kesehatankesehatan yangyang ditujukanditujukan padapada faktorfaktor
lingkunganlingkungan..

PembinaanPembinaan kesehatankesehatan padapada faktorfaktor lingkunganlingkungan umumnyaumumnya
termasuktermasuk sebagaisebagai bagianbagian daridari usahausaha pencegahanpencegahan
((preventivpreventiv))
dengandengan demikiandemikian usahausaha pencegahanpencegahan mempunyaimempunyai 22
sasaransasaran,, yaituyaitu::

-- UsahaUsaha pencegahanpencegahan yangyang berupaberupa memperbaikimemperbaiki faktorfaktor
manusiamanusia ((faktorfaktor instrinsikinstrinsik)) dengandengan mengaktifkanmengaktifkan
unsurunsur--unsurunsur dalamdalam tubuhtubuh manusiamanusia ituitu sendirisendiri..

-- UsahaUsaha pencegahanpencegahan yangyang berupaberupa memperbaikimemperbaiki faktorfaktor
lingkunganlingkungan ((faktorfaktor ektrinsikektrinsik).).

2.2. PembinaanPembinaan kesehatankesehatan yangyang ditujukanditujukan padapada faktorfaktor
lingkunganlingkungan..
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((preventivpreventiv))
dengandengan demikiandemikian usahausaha pencegahanpencegahan mempunyaimempunyai 22
sasaransasaran,, yaituyaitu::

-- UsahaUsaha pencegahanpencegahan yangyang berupaberupa memperbaikimemperbaiki faktorfaktor
manusiamanusia ((faktorfaktor instrinsikinstrinsik)) dengandengan mengaktifkanmengaktifkan
unsurunsur--unsurunsur dalamdalam tubuhtubuh manusiamanusia ituitu sendirisendiri..

-- UsahaUsaha pencegahanpencegahan yangyang berupaberupa memperbaikimemperbaiki faktorfaktor
lingkunganlingkungan ((faktorfaktor ektrinsikektrinsik).).



TujuanTujuan daridari semuasemua usahausaha--usahausaha kesehatankesehatan iniini
ialahialah menciptakanmenciptakan manusiamanusia--manusiamanusia yangyang bukanbukan sajasaja
sehatsehat tapitapi jugajuga produktifproduktif,, yaituyaitu yangyang dapatdapat menjaminmenjamin
kehidupanyakehidupanya sendirisendiri,, keluarganyakeluarganya,, masyarakatnyamasyarakatnya,,
bangsabangsa sertaserta negaranyanegaranya dandan bukannyabukannya menjadimenjadi bebanbeban
bagibagi masyarakatmasyarakat// negaranyanegaranya..
DalamDalam masalahmasalah kesehatankesehatan padapada faktorfaktor manusiamanusia usahausaha
kuratifkuratif memangmemang lebihlebih merupakanmerupakan wewenangwewenang kalangankalangan
medismedis dandan paramedisparamedis.. TetapiTetapi usahausaha preventifpreventif,, apalagiapalagi
yangyang bersifatbersifat perbaikanperbaikan faktorfaktor ingkunganingkungan yangyang bersifatbersifat
multidisplinermultidispliner meliputimeliputi banyakbanyak bisdangbisdang keahliankeahlian:: teknikteknik
lingkunganlingkungan,, gedunggedung//bangunanbangunan,, kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat,,
dandan ahliahli kesehatankesehatan yangyang lainyalainya..
UsahaUsaha preventifpreventif yangyang ditujukanditujukan padapada faktorfaktor manusianyamanusianya
jugajuga meliputimeliputi banyakbanyak bidangbidang keahliankeahlian:: gizigizi,, ilmuilmu faalfaal,,
olahragaolahraga,, kedokterankedokteran,, dandan kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat..

DalamDalam masalahmasalah kesehatankesehatan padapada faktorfaktor manusiamanusia usahausaha
kuratifkuratif memangmemang lebihlebih merupakanmerupakan wewenangwewenang kalangankalangan
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multidisplinermultidispliner meliputimeliputi banyakbanyak bisdangbisdang keahliankeahlian:: teknikteknik
lingkunganlingkungan,, gedunggedung//bangunanbangunan,, kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat,,
dandan ahliahli kesehatankesehatan yangyang lainyalainya..
UsahaUsaha preventifpreventif yangyang ditujukanditujukan padapada faktorfaktor manusianyamanusianya
jugajuga meliputimeliputi banyakbanyak bidangbidang keahliankeahlian:: gizigizi,, ilmuilmu faalfaal,,
olahragaolahraga,, kedokterankedokteran,, dandan kesehatankesehatan masyarakatmasyarakat..



TerimaTerima KasihKasih
dandan

cukupcukup sekiansekian

TerimaTerima KasihKasih
dandan

cukupcukup sekiansekian


