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Abstrak
Sekelompok anak-anak pada usia sekolah berkumpul pada jam-jam tertentu dan hari tertentu

mereka berkumpul bergaul  antar  sesamanya,  belajar,  bermain  bersama,  secara  tidak  langsung
berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan kesehatan.

Anak-anak merupakan kelompok besar  masyarakat  yang  mempunyai  tingkatan  kesehatan
lebih  baik  dibandingkan  dengan  kelompok  lainnya  berdasarkan  tingkat  kesakitan.   Meskipun
demikian  merupakan  kelompok  yang  rawan  terhadap   penyakit   dan   merupakan   dasar   bagi
pendidikan kesehatan selanjutnya.

Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui  pengelolaan  di  sekolah  dengan
program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan  dan  kebiasaan  hidup
sehat  untuk  diri  sendiri  dan  lingkungannya.  Pelayanan  kesehatan  dalam  bentuk   pencegahan
penyakit,  pengobatan  dan  pemulihan.  Menciptakan  lingkungan  sekolah  sehat  dalam  kegiatan
ekstrakurikuler.
Kata kunci: anak-anak, kesehatan
Pendahuluan

Penyelenggaraan upaya kesehatan  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  kemampuan  hidup
sehat  bagi  setiap  manusia.  Adanya  kemampuan  hidup  sehat,  merupakan  syarat   utama   bagi
tercapainya derajat kesehatan yang  optimal,  selanjutnya  akan  menghasilkan  tenaga  kerja  yang
efektif.

Anak usia sekolah dasar mencakup kelompok masyarakat dengan usia antara 7 tahun sampai
dengan 12 tahun, merupakan kelompok tingkat kerawanan tinggi khususnya karena  dalam  proses
pertumbuhan. Intensitas pembinaan menuju terbentuknya perilaku hidup sehat  merupakan  bagian
penting dari pembinaan kesehatan usia sekolah dasar.

Melalui para guru Pendidikan kesehatan yang memahami dan memiliki kemampuan  tentang
kesehatan serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan selama proses  belajar  mengajar  dengan
benar, diharapkan tujuan tersebut  dapat  tercapai.  Untuk  menuju  sehat  maka  perlu  diupayakan
peningkatan   kemampuan   hidup    sehat    dan    derajat    kesehatan    peserta    didik,    sehingga
memungkinkan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  yang  harmonis  dan  optimal.  Bimbingan   dan
pengawasan di dalamnya mencakup pemahaman dan pengetahuan, sikap dan  keterampilan  untuk
melaksanakan prinsip hidup sehat, serta partisipasi aktif di dalam usaha peningkatan  kesehatan  di
sekolah. Juga memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap  pengaruh  buruk.  Usaha  kesehatan
untuk mencapai tujuan tersebut  menurut  Mu’rifah  (1991:   252)  dikenal  sebagai  TRIAS  UKS,
yaitu

1. Pendidikan Kesehatan
2. Pelayanan kesehatan di sekolah
3. Lingkungan kehidupan sekolah yang sehat

Usaha Kesehatan Sekolah
Usaha kesehatan sekolah adalah usaha  kesehatan  masyarakat  yang  dijalankan  di  sekolah-

sekolah, dengan sasaran utama adalah anak-anak sekolah dan lingkungannya Soenarjo  (2002:  2).
Dalam upaya meningkatkan kemampuan hidup sehat dan  derajat  kesehatan  peserta  didik  sedini



mungkin, dijalankan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah  lanjutan,  sekarang  pelaksanaannya
diutamakan di sekolah dasar. Hal ini  disebabkan  karena  SD  merupakan  komunitas  (kelompok)
yang  sangat  besar,rentan  terhadap  berbagai  penyakit,  dan  merupakan  dasar  bagi   pendidikan
selanjutnya.  Kegiatan  yang  dilaksanakan  melalui  masyarakat  sekolah  dipandang  lebih  efektif
dibanding kegiatan lain yang dilakukan dalam  masyarakat  umum.  Menurut  Soenarjo  (2002:  3)
keefektifannya itu karena:

a. Sekolah Dasar mempunyai komunitas peserta didik yang sangat besar.
b. Tersebar luas di seluruh pelosok tanah air
c. Anak lebih peka terhadap perubahan dan pembaharuan
d. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kesehatan lehih ekonomis.
1. Pendidikan Kesehatan
Pendidikan kesehatan bertujuan menanamkan pengetahuan, pandangan dan kebiasaan  hidup

sehat agar berperilaku hidup  sehat  dan  dapat  ikut  bertanggung  jawab  terhadap  kesehatan  diri
sendiri serta lingkungannya, memiliki daya  tangkal  terhadap  pengaruh  buruk  seperti  narkotika,
alkohol dan zat-zat berbahaya lainnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan antara lain meliputi:
a. Memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk hidup sehat dan teratur
b. Memiliki nilai dan sikap yang positif terhadap prinsip hidup sehat

c.  Memiliki  keterampilan  dalam  melaksanakan   hal   yang   berkaitan   dengan   pemeliharaan,
pertolongan, dan perawatan kesehatan

d. Memiliki kebiasaan hidup sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan
e.  Memiliki  kemampuan  dan  kecakapan  (life  skills)  untuk  berperilaku   hidup   sehat   dalam

kehidupan sehari-hari
f. Memiliki pertumbuhan termasuk bertambahnya tinggi badan dan berat badan secara harmonis
g. Mengerti dan  dapat  menerapkan  prinsip-prinsip  pengutamaan  pencegahan  penyakit  dalam

kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari
h. Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar
i. Memiliki tingkat kesegaran jasmani yang memadai dan derajat  kesehatan  yang  optimal  serta

mempunyai daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit
Menurut Ida Bagus Tjitarsa (1992: 13) bahwa  pendidikan  kesehatan  yang  diberikan  di  sekolah
dapat  membantu  meningkatkan  kemampuan  siswa  dalam  hal:  (a)  menetapkan   masalah   dan
kebutuhan mereka sendiri; (b) memahami apa yang dapat mereka  lakukan  terhadap  masalahnya,
(c) menentukan kegiatan yang paling tepat guna meningkatkan taraf hidup sehat.

Kesehatan Pribadi
Kehidupan modern menuntut agar selalu berupaya memelihara dan meningkatkan  kesehatan

pribadi maupun kesehatan tempat di mana tinggal. Dengan  meningkatnya  kesehatan  masyarakat,
maka diharapkan dapat meningkatkan pula derajat kesehatan masyarakat dalam  mencapai  tingkat
kesehatan yang optimal.

Unsur-unsur yang tercakup dalam kesehatan pribadi adalah  pemeliharaan  kebersihan  kulit,
kuku, rambut, mata, hidung, telinga, mulut dan gigi, serta pakaian. Pada dasarnya banyak penyakit
akan  menyerang  seseorang  di  antaranya  karena  unsur-unsur  dari  bagian  tubuh   yang   belum
terjamin kebersihannya. Kuku yang kotor dan tidak terawat  misalnya maka  akan  menjadi  media
bagi bibit penyakit dapat masuk ke dalam tubuh seseorang, contohnya saja  adalah  penyakit  yang
menyerang alat pencernaan seperti cholera, disentri, typhus, dsb.



Hidup Teratur
Kegiatan sehari-hari  harus  dilakukan  secara  wajar  dan  alamiah,  diatur  sedemikian  rupa

sehingga ada keseimbangan  kerja  fisik,  istirahat  dan  tidur.  Keseimbangan  antara  jasmani  dan
rohani erat sekali hubungannya  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnya.  Oleh  karena  itu
menjaga jasmani saja, tanpa memperhatikan kesehatan rohani tidak ada gunanya. Seseorang  yang
telah lama menderita sakit yang tidak  sembuh-sembuh  (tbc),  lama  kelamaan  mungkin  menjadi
apatis,  harapan  masa  depan  menjadi  kabur  dan  putus  asa,  demikian  tadi  sebagai  salah   satu
contohnya. Menurut Mu’rifah (1991:  49) manfaat tidur dan istirahat adalah sebagai berikut:

a. Menghilangkan zat-zat sampah yang tertimbun di dalam jaringan tubuh.
b. Memperbaiki bagian-bagian tubuh yang usang/rusak.
c. Penghentian dari aktivitas-aktivitas yang tidak pokok (gerak tubuh, berfikir, dll)
d. Menurunkan / melambatkan aktivitas-aktivitas  yang  pokok  (jantung,  pernafasan,

dll)
e. Selama tidur aktivitas saraf dan jiwa berkurang, karena aliran darah ke otak berkurang.
f. Suhu tubuh menurun.

Orang dewasa sangat bervariasi dalam tidur setiap harinya, kurang lebih delapan  jam  tidur  sudah
cukup. Akan tetapi ada juga orang dewasa yang tidurnya kurang dari  delapan  jam  atau  ada  pula
yang  bahkan  lebih  dari  jumlah  jam   tersebut.   Namun   demikian   beberapa   hal   yang   dapat
mengganggu dalam suasana tidur adalah:

a. suara-suara yang keras
b. cahaya lampu yang terlalu terang
c. fikiran yang tidak tenang
d. kerja jasmani atau kerja rohani yang terlalu keras
e. perut kosong atau terlalu kenyang

Makanan dan Minuman Sehat
Sekolah Dasar merupakan tempat yang baik sekali untuk menanamkan sikap  dan  kebiasaan

makan  yang  baik.  Mereka  biasanya  mempunyai  sifat  yang  lebih  terbuka  dan   mudah   untuk
menerima hal-hal yang baru. Untuk mewujutkan  hal  tersebut  maka  perlu  dibekali  pengetahuan
tentang makanan dan gizi.

Tubuh memerlukan zat-zat gizi dalam  bentuk  bahan  makanan  yang  berasal  dari  tumbuh-
tumbuhan maupun dari hewan. Kebutuhan akan zat gizi tidak dapat  dipenuhi  hanya  dengan  satu
atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya  tidak  ada  satu  bahan  makananpun
yang mengandung zat-zat gizi secara lengkap. Tiap  bahan  makanan  mengandung  zat  gizi  yang
berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh sebab itulah  untuk  memenuhi  kebutuhan
tubuh akan gizi, harus makan  berbagai  macam  makanan  setiap  harinya.  Dalam  hal  ini  variasi
makanan sangat memegang peranan penting.
Berikut ini adalah guna makanan dan zat gizi yang diperlukan menurut Mu’rifat (1991:  62),  yaitu
untuk membangun pada masa pertumbuhan dan memelihara serta memperbaiki bagian tubuh yang
hilang dan rusak terdiri dari protein, mineral dan air; sebagai  sumber  tenaga  adalah  karbohidrat,
protein dan lemak; sebagai pengatur proses faali tubuh adalah protein, vitamin, mineral dan air.

Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan
Pelaksanaan  pendidikan  kesehatan  di  Sekolah  Dasar  dan  Madrasah   Ibtidaiyah   melalui

kegiatan kurikuler, yaitu  pelaksanaan  pendidikan  pada  jam  pelajaran.  Pelaksanaan  pendidikan
tersebut sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), khususnya pada standar isi



yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mendiknas  nomor  22  tahun   2006   pada   mata   pelajaran
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Depkes (2006: 14).

Pelaksanaan diberikan melalui peningkatan pengetahuan penanaman nilai  dan  sikap  positif
terhadap  prinsip  hidup  sehat  dan  peningkatan  keterampilan   dalam   melaksanakan   hal   yang
berkaitan  dengan  pemeliharaan,   pertolongan   dan   perawatan   kesehatan.   Materi   pendidikan
kesehatan menurut Depkes (2006: 15) adalah sebagai berikut:

a. menjaga kebersihan diri
b. mengenal pentingnya imunisasi
c. mengenal makanan sehat
d. mengenal bahaya penyakit diare, demam berdarah dan influenza
e. menjaga kebersihan lingkungan (sekolah dan rumah)
f. membiasakan membuang sampah pada tempatnya
g. mengenal cara menjaga kebersihan alat reproduksi
h. mengenal bahaya merokok bagi kesehatan
i. mengenal bahaya minuman keras
j. mengenal bahaya narkoba
k. mengenal cara menolak ajakan mengunakan narkoba
l. mengenal cara menolak perlakuan pelecehan seksual
Pelaksanaan  pada  kegiatan  ekstrakurikuler  adalah  kegiatan  di  luar  jam  pelajaran   biasa

(termasuk kegiatan pada waktu libur), yang dilakukan di sekolah ataupun di  luar  sekolah  dengan
tujuan antara lain untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa serta melengkapi upaya
pembinaan manusia Indonesia  seutuhnya.  Kegiatan  ektrakurikuler  disini  mencakup  pendidikan
kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat menurut  Depkes
(2006: 18) adalah:

a. Wisata siswa.
b. Kemah (persami).
c. Ceramah, diskusi.
d. Lomba antar kelas maupun antar sekolah
e. Bimbingan hidup sehat
f. Warung sekolah sehat
g. Apotik hidup.
h. Kebun sekolah.

Kegiatan  ekstrakurikuler  yang  berkaitan  dengan  penyuluhan   keterampilan   dan   latihan
keterampilan antara lain: (a) dokter kecil; (b) kader kesehatan  remaja;  (c)  palang  merah  remaja;
(d) pramuka. Kegiatan yang berkaitan  dengan  pembinaan  lingkungan  kehidupan  sekolah  sehat
dalam bentuk kerja bakti kebersihan, lomba sekolah sehat,  lomba  masalah  kesehatan  linkungan,
pembinaan kebersihan lingkungan  mencakup  pemberantasan  sumber  penularan  penyakit,  piket
sekolah.

2. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan di sekolah adalah upaya peningkatan (promosi), pencegahan (preventi),

pengobatan  (kuatif),  dan  pemulihan  (rehabilitatif)  yang  dilakukan  tehadap  peserta  didik   dan
lingkungannya.  Adapun  kegiatan-kegiatan  pelayanan  kesehatan  menurut  Depkes  (2006:    25)
meliputi:

a. Peningkatan kesehatan (promotif) dilaksanakan  melalui  kegiatan  penyuluhan  kesehatan  dan



latihan keterampilan.
b. Pencegahan (preventif) dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan

pemutusan mata rantai penularan  penyakit  dan  kegiatan  penghentian  proses  penyakit  pada
tahap dini sebelum timbul penyakit.

c. Penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) dilakukan melalui  kegiatan  mencegah
komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk peningkatan  kemampuan  peserta
didik yang cedera/cacat agar dapat berfungsi optimal.

Tujuan pelayanan kesehatan di sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
melakukan tindakan hidup  sehat,  dalam  rangka  membentuk  perilaku  hidup  sehat.  Juga  untuk
meningkatkan daya tahan tubuh terhadap  penyakit  dan  mencegah  terjadinya  penyakit,  kelainan
dan cacat, serta menghentikan proses penyakit  dan  komplikasi  akibat  penyakit,  mengembalikan
fungsi dan peningkatan kemampuan bagi yang cedera/cacat agar dapat befungsi optimal.

Layanan kesehatan yang  baik  dan  sempurna  yaitu  apabila  pelaksanaan  pelayanan  sudah
mencapai strata pelaksanaan layanan kesehatan yang paripurna. Tingkatan strata menurut  Depkes
(2006: 28) adalah sebagai berikut;
Strata minimal

1. Dilaksanakan penyuluhan kesehatan,
2. Dilaksanakannya imunisasi, dan
3. Ada penyuluhan kesehatan gigi maupun sikat gigi masal minimal kelas 1, 2, 3  SD.  Strata

standar 
1. Dipenuhinya strata minimal
2. Penjaringan kesehatan
3. Pemeriksaan kesehatan secara berkala tiap 6 bulan, termasuk pengukuran tinggi  dan  berat

badan
4. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan siswa pada buku/kms
5. Penjaringan kesehatan gigi  untuk  kelas  1  diikuti  dengan  pencabutan  gigi  sulung  yang

sudah waktuunya tanggal
6. Ada rujukan bila diperlukan,
7. Ada dokter kecil,
8. Melaksanakan P3P dan P3K,
9. pengawasan warung sekolah/kantin.

Strata optimal
1. Dipenuhinya strata standar
2. Dana sehat/dana UKS
3. Pelayanan medik gigi dasar atas permintaan siswa

Strata paripurna
1. Dipenuhi strata optimal
2. Konseling kesehatan remaja bagi siswa kelas IV – VI
3. Pengukuran tingkat kesegaran jasmani.

3. Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat
Lingkungan sekolah sehat adalah suatu kondisi lingkungan sekolah yang  dapat  mendukung

tumbuh kembang peserta didik secara optimal serta membentuk perilaku hidup sehat dan terhindar
dari pengaruh negatif. Dalam usaha untuk  menciptakan  kondisi  lingkungan  sekolah  yang  sehat
tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.



Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat  menunjang  pembinaan  lingkungan  sekolah  sehat  menurut
Depkes ( 2006: 33)

1. Lomba sekolah sehat, lomba kebersihan antar kelas,
2. Menggambar/melukis,
3. Mengarang,
4. Menyanyi,
5. Kerja bakti
Upaya  pemeliharaan  dan  pembinaan  lingkungan  dapat  dimasukkan  ke   dalam   program

pendidikan kebersihan, antara lain:
1. Pembersihan dan  pemeliharaan  kebersihan  ruang  kelas,  yang  meliputi  lantai,  dinding,

perabot, hiasan dinding dan lemari buku;
2.  Pembersihan  dan  pemeliharaan  kebersihan   halaman,   selokan,   tempat   penampungan

sampah, ruang tempat bermain, lapangan olahraga, dan taman bunga;
3. Pembersihan dan pemeliharaan kebersihan kamar mandi, WC,  sumber  air  bersih  (sumur,

dll);
4. Pembersihan dan pemeliharaan kebersihan taman dan kebun sekolah.
Prinsip-prinsip   manajemen    seperti    perencanaan,    pengoganisasian    dan    pengawasan

seyogyanya diterapkan dalam pemeliharaan dan pengembangan lingkungan sekolah   yang  bersih,
sehat  dan  aman.   Pembentukan   regu-regu   kerja   ditiap-tiap   kelas   untuk   pembersihan   dan
pemeliharaan ruangan kelas  perlu  diadakan.  Penyelenggaraan  gotong  royong  yang  melibatkan
seluruh murid untuk pembersihan dan pemeliharaan halaman, tempat bermain, WC, kamar  mandi
perlu pula dilakukan.
Cara ini dapat dipandang sebagai upaya pendidikan, di samping mempunyai nilai  praktis  ditinjau
dari  segi  kebersihan  lingkungan,  juga  mempunyai  nilai  yang  tinggi  bagi  pembentukan   rasa
kekeluargaan, kerja sama dan semangat gotong royong.

Pembinaan  lingkungan  sekolah  sehat  yang  merupakan  salah  satu  unsur  penting   dalam
membina ketahanan sekolah harus  dilakukan,  karena  lingkungan  kehidupan  yang  sehat  sangat
diperlukan untuk meningkatkan kesehatan murid, guru, dan  pegawai  sekolah,  serta  peningkatan
daya serap murid dalam proses belajar mengajar. Maka pembinaan lingkungan kehidupan  sekolah
sehat dilaksanakan melalui konsep 5 K, yaitu:

1. Keamanan
2. Keindahan
3. Kebersihan
4. Kekeluargaan
5. Ketertiban

Strata pelaksanaan UKS untuk pembinaan lingkungan sekolah dasar menurut  Depkes  (2006:  35)
yaitu:
Strata minimal

1. Ada air bersih
2. Ada tempat cuci tangan
3. Ada WC/jamban yang berfungsi
4. Ada tempat sampah
5. Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi
6. Ada halaman/pekarangan/lapangan
7. Memiliki pojik UKS
8. Melakukan 3M Plus, 1 kali seminggu



Strata standar
1. Memenuhi strata minimal
2. Ada kantin/warung seklah
3. Memiliki pagar
4. Ada penghijauan/perindangan
5. Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup
6. Memiliki ruang UKS tersendiri, dengan peralatan sederhana
7. Memiliki tempat ibadah
8. Lingkungan sekolah bebas jentik
9. Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m

10. Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan bebas asap rokok, narkoba dan miras
Strata optimal

1. Memenuhi strata standar
2. Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran
3. Ada tempat cuci peralatan masak/makan di kantin/warung sekolah
4. Ada petugas kantin yang bersih dan sehat
5. Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah
6. Ada WC/jamban siswa dan guru yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan
7. Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga
8. Ada pagar yang aman
9. Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap

10. Terciptanya sekolah kawasan bebas asap rokok, narkoba, dan miras

Strata paripurna
1. Memenuhi strata optimal
2. Ada tempat cuci tangan setiap kelas dengan air mengalir/kran da dilengkapi sabun
3. Ada kantin dengan menu gizi seimbang dengan petugas kantin yang terlatih
4. Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan
5. Sampah langsung dibuang diluar sekolah/umum
6. Ratio WC : siswa 1 : 20
7. Saluran pembuangan air tertutup
8. Ada pagar yang aman dan indah
9. Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label ( untuk  sarana  belajar)  dan

pengolahan hasil kebun sekolah
10. Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan ( ventilasi dan pencahayaan cukup)
11. Ratio kepadatan siswa 1 : 1,5/1,75 m2
12. Memiliki ruang dan peralatan UKS yang idial.

PENUTUP
Anak-  anak  yang  sedang  tumbuh  dan  berkembang  mereka   rentan   terhadap   gangguan

kesehatan, oleh karenanya  itu  perlu  diiringi  dengan  memiliki  pengetahuan  tentang  kesehatan,
kebiasaan  hidup  sehat,  segera  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  jika   mengalami   gangguan
kesehatan dan terlibat langsung dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah sehat.

Sekolah  merupakan  unsur  utama  dalam  rangka  menciptakan   anak-anak   dapat   tumbuh



berkembang dengan memiliki derajat kesehatan yang tinggi, dengan mengoptimalkan peran  Trias
UKS  yaitu  memberikan  pengetahuan  kesehatan  kepada  peserta  didik,   melakukan   pelayanan
kesehatan bagi anggota sekolah dasar  yang  memerlukan,  dan  berada  pada  lingkungan  sekolah
sehat.
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