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Pendidikan 
kesehatan 

jiwa di 
sekolah/

madrasah

•Masalah kesehatan jiwa dapat terjadi pada semua

usia (termasuk anak dan remaja)

•Pengembangan kesehatan jiwa di sekolah = 

pelaksanaan pelayanan kesehatan lainnya

(Program UKS). 

•Pengembangkan sekolah sehat jiwa dilakukan upaya

menanamkan perilaku sehat sedini mungkin melalui: 

- pendidikan kesehatan

- pelayanan kesehatan

- pembinaan lingkungan sekolah sehat.

4



TUJUAN - Memberikan penyuluhan, pelatihan, dan

bimbingan kepada warga sekolah

- Melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa

kepada warga sekolah

- Melakukan intervensi dini terhadap warga sekolah

yang terdeteksi

- Merujuk warga sekolah yang tidak bisa

mendapatkan intervensi maksimal ke puskesmas

atau rumah sakit
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GAMBARAN 
PERMASALAHAN 

DI SEKOLAH
▹ Bullying

▹ Psikosomatis

▹ Kecemasan

▹ Depresi

▹ Mogok sekolah

▹ Membolos

▹ NAPZA

▹ Slow Learner

▹ Mental Retardasi

▹ Minder

▹ Gangguan

Pemusatan

Perhatian (GPP)

▹ Hiperaktifitas

▹ Adiksi Gadget

▹ KTD 

▹ dll
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Petugas

Kesehatan

yang Terlibat

(Promotif,Preventif, 

Kuratif, 

rehabilitatif)

▹ Penanggungjawab

UKS

▹ Penaggungjawab

Upaya Kesehatan

Jiwa

▹ Penanggungjawab

Upaya Kesehatan

reproduksi

▹ Penanggungjawab

Upaya Perkesmas

▹ Tenaga Medis dan

paramedis

▹ Psikolog

▹ Promkes

▹ Nutrisionist

▹ Sanitarian
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MANFAAT
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Bagi Pendidik

&

Tenaga

Kependidikan

▹ Memahami tentang perkembangan jiwa peserta didik 

sesuai kelompok usia  mereka, dikaitkan dengan 

perkembangan fisik.

▹ Memahami permasalahan kesehatan jiwa yang sering 

dihadapi peserta didik sesuai kelompok usia dan warga 

sekolah lainnya. 

▹ Mampu membimbing peserta didik dalam meningkatkan 

kesehatan jiwa 

▹ Warga sekolah mampu berfikir  dan berperilaku positif 

terhadap diri sendiri dan orang lain.

▹ Mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis antara 

sesama warga sekolah. 
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Bagi Peserta

Didik
▹ Mampu menghadapi tantangan hidup serta memiliki 

daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar 

(narkoba, arus dan teknologi informasi).

▹ Mampu berfikir  dan berperilaku positif terhadap diri 

sendiri dan orang lain.

▹ Mewujudkan hubungan kerjasama  yang harmonis 

antara sesama warga sekolah. 
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PELAKU
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KEPALA 
SEKOLAH
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Peran :

❖ Mengkodisikan

semua warga untuk

peduli terhadap

program yang 

dijalankan

❖ Memberikan

fasilasitas yang 

dibutuhkan

❖ Melakukan

komunikasi dengan

institusi lain  untuk

bekerja sama



GURU ▹ GURU

▹ Peran:

❖ Pendamping murid

❖ Penerima rujukan

sementara pada kasus yang  

telah ditemukan oleh kader

atau helper

❖ Melanjutkan rujukan ke

puskesmas atau rumah sakit

atau yankeswa terkait

❖ Koordinator deteksi dini

keswa awal dan deteksi

keswa berjangka
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MURID
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▹ Peran:

❖ Kader keswa

sekolah /  helper / 

konselor sebaya



ORANG TUA
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▹ Peran :

❖ Pendukung

utama kondisi

siswa

❖ Melakukan

rujukan di

yankeswa



SATPAM,
CLEANING 
SERVICE, 
KANTIN

OBSERVER
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TAHAPAN
PERSIAPAN

PELAKSANAAN
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MONITORING 

DAN EVALUASI



PERSIAPAN
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PERSIAPAN PENDUKUNG KEBIJAKAN

❑ DINAS PENDIDIKAN

❑ DINAS KESEHATAN

❑ RSUD / RSJ

SEKOLAH

❑ KEPALA SEKOLAH DAN WARGA

❑ SEKOLAH

❑ MURID DAN ORANG TUA

LINTAS SEKTOR

❑ SEMUA INSTITUSI YANG TERLIBAT :  INSTITUSI 

PENDIDIKAN YANG LAIN,  LSM
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PERSIAPAN
1. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Linsek (Dinas pendidikan

dan Kemenag) untuk sosialisasi kepada sekolah

❖ Kesepakatan

❖ Identifikasi kebutuhan operasional

❖ Persiapan pelaksanaan : Puskesmas, jumlah sekolah, jumlah

warga sekolah

2. Dinas Kesehatan menugaskan Puskesmas melaksanakan deteksi

dini kesehatan jiwa (Pediatric  Symptom Checklist) sebagai dasar

pemetaan

3. Puskesmas mengadakan pertemuan dengan Tim Pembina UKS 

Kecamatan dan Kepala Sekolah :

❖ Menghitung jumlah sekolah

❖ Rencana kerja
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PERSIAPAN 4. Satuan Pendidikan

❖ Mendata jumlah murid, pendidik (guru) dan tenaga

Kependidikan (Dinkes)

❖ Mendata jumlah pendidik untuk dilatih melakukan deteksi dini

dan intervensi psikoedukasi

❖ Mendata jumlah murid yang dilatih sebagai kader kesehatan

remaja

5. Memberikan informasi kepada murid dan orangtua terkait deteksi

dini

6. Menyediakan form pemeriksaan Tim Puskesmas dan sekolah

7. Mengenali gejala perilaku berisiko dan merujuk ke

Puskesmas
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PELAKSANAAN
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PELAKSANAAN
(PUSKESMAS) ▪ Puskesmas bertanggung jawab dalam

pelaksanaan

❖ Deteksi kesehatan jiwa

❖ Pelatihan

❖ Pembinaan

❖ Pemberian tindak lanjut
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SEKOLAH
❖ Sosialisasi program kepada

semua warga sekolah

❖ Kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakulikuler
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KEGIATAN  

KESEHATAN 

JIWA DI 

SEKOLAH

1.Kegiatan intrakurikuler

Integrasi dengan semua

mata pelajaran pada

kurikulum yang berlaku.

Pelaksanaan : sesuai

dengan usia peserta 

didik

25

2.Kegiatan ekstrakurikuler

Pembelajaran  yang 

dilaksanakan di luar jam 

pelajaran sekolah 

maupun di luar sekolah 

untuk 

menerapkan materi 

kesehatan jiwa serta 

meningkatkan perilaku 

hidup sehat bagi peserta 

didik



KEGIATAN  
KESEHATAN 

JIWA DI 
SEKOLAH

3. Kegiatan sosial di sekolah

▹ Kegiatan - kegiatan 

bersifat sosial yang 

mendukung kesehatan 

jiwa peserta didik 

seperti:

▹ Kerja bakti yang dapat 

mempererat rasa 

persaudaraan dan 

kebersamaan 

▹ Aksi sosial (kunjungan 

dan memberi bantuan 

ke panti sosial) dsb.

4. Kegiatan perlombaan

▹ Pertandingan olah raga

▹ Perlombaan pada Hari-

hari besar Nasional 

yang dirayakan oleh 

sekolah dan Madrasah 

dsb.
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Kegiatan 

intrakurikuler 

Untuk usia 11 - 18 tahun (SD Kelas 5 - SMA)

Materi pendidikan kesehatan jiwa mencakup :

▹ Materi perkembangan fisik dan jiwa sesuai kelompok usia 

peserta didik (lihat Pedoman Upaya Kesehatan Jiwa 

Anak Usia Sekolah di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah dan Sekolah Lanjutan)

▹ Permasalahan kesehatan jiwa yang sering dihadapi 

peserta didik.

▹ Meningkatkan kecakapan hidup dalam menghadapi 

pengaruh negatif dari luar serta membimbing siswa untuk 

berperilaku hidup sehat, berteman yang baik (lihat materi 

kesehatan jiwa “Keterampilan Sosial”).

27



Ekstra

Kurikuler
a. Kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan 

tenaga kesehatan,meliputi :

▹ Kader kesehatan sekolah (dokter kecil, kader 

kesehatan sekolah/KKR, konselor sebaya/peer 

conselor, pramuka, PMR, kunjungan ke RS 

Jiwa,  Panti sosial dll). 

▹ Kreatifitas peserta didik : Majalah dinding (untuk 

menampilkan prestasi, kegiatan dan informasi 

kesehatan jiwa di Sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan dan memotivasi warga sekolah).
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Ekstra
Kurikuler

b. Pendidikan dan bimbingan kesehatan yang 

diberikan kepada tenaga pendidik dan

kependidikan

- Materi pola asuh. 

- Bimbingan untuk menerapkan perilaku hidup sehat  

seperti    menghindari      kebiasaan merokok   dan 

NAPZA  - Meningkatkan  kerjasama  kelompok

- Tidak   terlibat  tawuran, perkelahian

- Adanya hubungan yang  harmonis antara peserta 

didik,  pendidik, tenaga kependidikan, dan kepala 

sekolah melalui  materi keterampilan sosial.

29



PENDEKATAN
1). Individual 

konseling oleh guru 

dan teman sebaya).

2)Kelompok di

dalam dan di luar

jam pelajaran :

▹Di dalam kelas

▹Di luar kelas

▹Lingkungan

Keluarga
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METODE ▹ belajar kelompok

▹ kerja kelompok

▹ Diskusi

▹ belajar perorangan

▹ pemberian tugas

▹ karya wisata

▹ bermain peran

▹ tanya jawab

▹ simulasi dan bimbingan (konseling).
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Perlu
Diperhatikan

Dalam
Pelaksanaan

1)Memperhatikan kebutuhan pembangunan 

nasional.

2) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tekhnologi.

3) Sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

4) Sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

perbedaan individual peserta didik.

5) Diupayakan sebanyak-banyaknya melibatkan 

peran aktif peserta didik.

6) Selalu mengacu pada tujuan pendidikan 

kesehatan jiwa.
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Pelayanan
Kesehatan

Jiwa di 
Sekolah/

Madrasah

UPAYA :

▹ Peningkatan (promotif), 

▹ pencegahan (preventif)

▹ tatalaksana (kuratif) 

▹ pemulihan (rehabilitatif) 

yang dilakukan 

terhadap peserta didik 

dan lingkungannya. 

Tujuan :

a. Memberikan penyuluhan, 

pelatihan dan bimbingan 

kepada warga sekolah

b. Melakukan deteksi dini 

masalah kesehatan jiwa bagi 

warga sekolah.

c. Melakukan intervensi dini 

terhadap warga sekolah yang 

terdeteksi.

d. Merujuk warga sekolah 

yang tidak bisa ditangani ke 

puskesmas atau rumah Sakit.

33



PROMOTIF

▹ dilaksanakan melalui kegiatan 

penyuluhan kesehatan termasuk 

penyuluhan masalah emosi, 

perilaku dan latihan 

keterampilan sosial, dll

34



PREVENTIF DETEKSI KEPADA PESERTA DIDIK, PENDIDIK,TENAGA 

KEPENDIDIKAN SECARA MASSAL:

→ kuesioner PSC (Pediatric Symptomp Checlist)
→ Terjaring, dilanjutkan dengan SDQ (Strength Difficult 

Questioner)

SDQ Anak (usia 4 – 10 tahun)

SDQ Remaja (usia 11 – 18 tahun) 

3 Bulan SDQ lanjutan.

→ Deteksi dini kepada tenaga pendidik dan kependidikan 

dan orangtua/pengasuh dengan menggunakan SCL-90. 

→ Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan secara 

berkala dan pengamatan.
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ALUR  DETEKSI 
PEMERIKSAAN 

KESEHATAN 
JIWA
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DETEKSI

PEMERIKSAAN PADA 

KELOMPOK 

TERINDIKASI

•SDQ (Strenght Dififcult Questionioner)

•Untuk mengetahui masalah kesehatan jiwa

dan mempermudah arah tindak lanjut

•Sasaran peserta didik dengan indikasi masalah

psikososial

•Rekomendasi tindak lanjut

• PSC (Pediatric Symptom

Ceklist)

• Skrining masalah psikososial

• Sasaran peserta didik

• 6 bulan sekali

SDQ ulang setelah

3 bulan

• SDQ siswa mendapat intervensi

• Rujukan ke Faskes /  Konseling di sekolah



KURATIF,

PREVENTIF

1. Intervensi dini berupa psikoedukasi dan

konseling (oleh guru dan teman sebaya).

2. Pembinaan dan konseling kepada keluarga

agar ikut berperan aktif dalam memberikan

bimbingan, meningkatkan kemampuan anak didik

serta meningkatkan kesehatan jiwanya.

3. Bila permasalahan tidak dapat ditangani di

sekolah dapat dirujuk ke puskesmas atau rumah

sakit.
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Monitoring dan 
Evaluasi

6
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MONITORING, 
EVALUASI, 

PELAPORAN ❑ Monitoring

Tujuan : manfaat program

• Sasaran : Pelaksanaan
program

• Hasil : Input, Proses,
Output

❑ Evaluasi

• Tujuan : umpan balik
dan mengukur
keberhasilan

❑ Peloporan ( Tahunan
dan bulanan)
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TERIMAKSIH……
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