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DEFINISI

� UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik

beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran

utama (Depkes RI, 1978: 16)

� UKS adalah upaya pelayanan kesehatan yang 

terdapat di sekolah yang bertujuan menangani

anak didik yang mengalami kecelakaan ringan, 

melayani kesehatan dasar bagi anak didik

selama sekolah, memantau pertumbuhan dan

status gizi anak didik ( Drajat martianto, 2005: 

1)



DEFINISI

� UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat dan 

derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin, 

merupakan perpaduan dua upaya dasar yaitu 

pendidikan dan kesehatan anak usia sekolah pendidikan dan kesehatan anak usia sekolah 

pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan 

mulai dari TK/RA sampai SMA/SMK/MA



UKS

1. Anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

umurnya

2. Tidak mempunyai kelainan atau mengidap suatu 

penyakitpenyakit

3. Mempunyai sikap, tingkah laku dan kebiasaan sehat



TUJUAN UMUM

� Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

prestasi belajar peserta didik dengan 

meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 

dan derajat kesehatan peserta didik maupun 

warga belajar serta menciptakan lingkungan warga belajar serta menciptakan lingkungan 

yang sehat, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis 

dan optimal dalam rangka pembentukan 

manusia indonesia seutuhnya.



TUJUAN KHUSUS UKS

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

Sehat, baik arti fisik, mental, sosial maupun2. Sehat, baik arti fisik, mental, sosial maupun
lingkungan

3. Memiliki daya hayat dan daya tangkal thd
pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba,
alkohol & kebiasaan merokok serta hal-hal
yang berkaitan dengan masalah pornografi
dan masalah sosial lainnya



HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Mempertinggi nilai kesehatan

2. Mencegah dan memberantas penyakit

3. Mendiagnose, memeprbaiki dan memulihkan 

kesehatan

4. Rehabilitasi



SASARAN UKS

1. Sasaran primer : Peserta didik

2. Sasaran Sekunder : guru, ortu, TP UKS 
di setiap 
jenjang

3. Sasaran Tertier3. Sasaran Tertier

a. Lembaga pendidikan

b. Sarana & prasarana pendidikan 
kesehatan & pelayanan 

kesehatan

c. Lingkungan

Sekolah, keluarga, masyarakat sekitar



TIM PELAKSANA UKS DI SD/MI

a. Pembina : Lurah/kepala desa
b. Ketua : Kepala sekolah/kepala

madrasah
c. Sekretaris : Guru penjaskes/guru 

pembina UKS
d. Bendahara : Ketua unsur Pengurus BP3/ d. Bendahara : Ketua unsur Pengurus BP3/ 

POMG/ Komite sekolah
e. Anggota :

1) Unsur pengurus BP3/POMG/komite
sekolah

2) Petugas UKS Puskesmas/Bidan Desa
3) Ketua OSIS



TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

� Fungsi Tim Pelaksana UKS

Di sekolah berfungsi sbg penanggung jawab & 

pelaksana program UKS di sekolah dan 

perguruan agama berdasarkan prioritas 

kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 

TP UKS Kab/kota



TUGAS TIM PELAKSANA UKS

1. Melaksanakan trias UKS yang telah
ditetapkan/dan atau diberikan oleh
pembina UKS

2. Menjalin kerjasama yg serasi dg ortu
murid, instansi lain & masyarakat dlm
pelaksanaan kegiatan UKS di sekolahpelaksanaan kegiatan UKS di sekolah
dan perguruan agama

3. Mengadakan penilaian/evaluasi, 
menyusun & menyampaikan laporan
tengah tahunan kpd TP UKS 
kecamatan sesuai dgn tembusan kpd
instansi terkait

4. Melaksanakan ketatausahaan Tim 
Pelaksana UKS di Sekolah



TIGA PROGRAM POKOK UKS

(TRIAS UKS)

1.1. PendidikanPendidikan KesehatanKesehatan

2.2. PelayananPelayanan KesehatanKesehatan

3.3. PembinaanPembinaan LingkunganLingkungan KehidupanKehidupan sekolahsekolah sehatsehat



PPENDIDIKANENDIDIKAN KKESEHATANESEHATAN

TujuanTujuan UmumUmum::

MenanamkanMenanamkan kebiasaankebiasaan hiduphidup sehatsehat kepadakepada anakanak

didikdidik agar agar dapatdapat turutturut bertanggungbertanggung jawabjawab terhadapterhadap

kesehatankesehatan dirinyadirinya sertaserta lingkungannyalingkungannya dandan aktifaktif dalamdalamkesehatankesehatan dirinyadirinya sertaserta lingkungannyalingkungannya dandan aktifaktif dalamdalam

usahausaha--usahausaha kesehatankesehatan..



PPENDIDIKANENDIDIKAN KKESEHATANESEHATAN

TujuanTujuan khususkhusus

a)a) PemberianPemberian pengetahuanpengetahuan & & keterampilanketerampilan tentangtentang

prinsipprinsip--prinsipprinsip hiduphidup sehatsehat

b)b) PenanamanPenanaman perilakuperilaku//kebiasaankebiasaan hiduphidup sehatsehat dandan

dayadaya tangkaltangkal pengaruhpengaruh burukburuk daridari luarluar

c)c) PelatihanPelatihan dandan penanamanpenanaman polapola hiduphidup sehatsehat agar agar 

dapatdapat diimplementasikandiimplementasikan dalamdalam kehidupankehidupan seharisehari--

harihari



PENDIDIKAN KESEHATAN

� Topik

1. Kebersihan perorangan dan lingkungan

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

3. Gizi

4. P3K4. P3K

5. Perawatan orang sakit di rumah 



PELAYANAN KESEHATAN

� Tujuan:

� Mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak 

didik

� Mengetahui kelainan atau gangguan kesehatan 

sedini mungkin

� Pencegahan penyakit menular

� Pemgobatan secepat-cepatnya

� Rehabilitasi



PELAYANAN KESEHATAN

a) Peningkatan kesehatan (promotif): penyuluhan kesehatan, 
& latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan

b) Pencegahan (preventif): kegiatan peningkatan daya tahan
tubuh, kegiatan pemutusan rantai penularan penyakit, dan
kegiatan penghentian proses penyakit pada tahap dini
sebelum timbul kelainansebelum timbul kelainan

c) Penyembuhan dan pemulihan (Kuratif dan Rehabilitatif) : 
Berupa kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan
akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik yang cedera/cacat agar dpt
berfungsi optimal



PEMBINAAN LINGKUNGAN KEHIDUPAN

SEKOLAH SEHAT

� Tujuan

a) Kegiatan bina lingkungan fisik

Pelaksanaan 5K & pembinaan serta pemeliharaan 

kesehatan lingkungan

b) Kegiatan bina lingkungan mental sosial, sehingga b) Kegiatan bina lingkungan mental sosial, sehingga 

tercipta suasana hubungan kekeluargaan yang akrab & 

erat antar sesama warga sekolah



PEMBINAAN LINGKUNGAN

KEHIDUPAN SEKOLAH SEHAT

� Aspek

1. Fisik: bangunan sekolah, perlengkapan, sanitasi 

yang memnuhi syarat-syarat kesehatan dan 

pemeliharaan serta pengawasan kebersihannya.

2. Aspek mental:  Aspek penghuni-penghuni sekolah 

meliputi hubungan murid, guru, orang tuan murid, meliputi hubungan murid, guru, orang tuan murid, 

petugas-petugas kesehatan UKS



PEMBINAAN LINGKUNGAN

KEHIDUPAN SEKOLAH SEHAT

� Bangunan sekolah dan lingkungannya

� Pemeliharaan Kebersihan Perorangan dan lingkungan

� Keamanan umum di sekolah dan lingkungannya� Keamanan umum di sekolah dan lingkungannya

� Hubungan yang harmonis dengan warga sekolah 



PEMBINAAN LINGKUNGAN

KEHIDUPAN SEKOLAH SEHAT

� Usaha yang perlu dilakukan:

1. Menciptakan lingkungan fisik, mental dan sosial yang 

dapat memberikan anak didik untuk tumbuh kembang 

dengan baik

2. Memberikan pengalaman-pengalaman kepada anak didik 

untuk dapat membentuk kepribadian yang baik

3. Menemukan kelainan awal


