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Abstak 

Islamic Boarding schools in Indonesia totaled 27.218 institution that has the problem is so 

classic, which is about the health of the students and the problems of diseases. Health problems and 

disease in islamic boarding schools very rarely gets attention from residents of the islamic 

boarding school itself as well as the community and also the Government. Boarding post healthy or 

POSKESTREN is one of the community resources health effort (UKBM) in an environment of 

boarding schools with the principle of, by and of citizens boarding schools, which give priority to 

preventive andrehabilitative promotif, assisted by local clinics. The fact that POSKESTREN has not 

been going well in Indonesia because it still found a variety of problems. It is also experienced by 

the boarding schools Tahfidhul Qur'an (YPPTQ) of Sunan Giri, Surabaya. The constraints 

currently facing the party is less healthy behaviour, absence of independent healthcare facilities 

and sanitation related diseases transmission as well as is often the case, namely the transmission 

ofdisease scabies and tomcat problem. During the establishment of the cottage has not run the 

program POSKESTREN. Health program only as dissemination of public health about hygiene, 

there has been no health facilities as health unit students, Red Cross Youth, training and handling 

health. These problems we initiated the Healthy Propagation program. Healthy Propagation 

activities give priority to the improvement of health, increased competencies of propagation and the 

health of the students and for the students. Upgrade first aid at accident (rehabilitative), disease 

prevention and health promotion. The methods used in the implementation ofthe activities of the 

Healthy Propagation i.e. form pre and post test, control booklet, presentation, syllabus students 

healthy, Healthy Propagation module, starter kit, goal setting, calligraphy contest and awarding 

for active students.The result of Healthy Propagation program is formed 10 cadres in each room 

are expected to continue this program. In addition to that cadre is expected to become a consultant 

to health behavior in an environment of boarding schools. In addition our program will have 

several programs foreign i.e. realizing students of Tahfidhul Qur’an Islamic Boarding School 

Foundation (YPPTQ) Sunan Giri, Surabaya became a student of health responds going prone 

diseases occurring in boarding schools. An evaluation of this program is to increase the knowledge 

of 89.7% and the attitude of life clean and healthy behavior of 85.9%, so the transmission ofdisease 

scabies and tomcat problem are getting resolved. The sustainability of this program will have the 

skills students are expected to health so that the students will be able to address health problems 

towards promotif and preventive. Healthy Propagation expected creation of students foreign 

towards independence health and improvement of livelihood in Tahfidhul Qur’an Islamic Boarding 

School Foundation (YPPTQ) Sunan Giri, Surabaya according to the potential and characteristic. 

Keywords : Students, Islamic boarding school, Healthy Propagation, SAFAAT 
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PENDAHULUAN  

Kesehatan merupakan salah 

satu kunci suksesnya 

penyelenggaraan pendidikan dan 

dakwah di pondok pesantren. Pondok 

pesantren berperan penting dalam 

pengembangan mental dan karakter 

harus didukung dengan peningkatan 

kualitas hidup di dalam 

pelaksanaannya. POSKESTREN 

atau pusat kesehatan pesantren 

merupakan program pemerintah 

melalui dinas terkait yang bertujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup 

santri di pesantren. Namun, pada 

pelaksanaannya POSKESTREN 

memiliki berbagai kendala antara 

lain kurang sesuai dengan kebutuhan 

pondok pesantren, terbatasnya sarana 

dan prasarana pendukung serta 

menggunakan kurikulum pendidikan 

formal yang dirasa kurang tepat. 

Pondok Pesantren di Indonesia 

berjumlah 14.798 instansi dengan 

jumlah santri sebanyak 3.464.334   

orang,   terdiri   dari   3.184   (21,5%)   

pondok   pesantren   Salafiah 

(tradisonal), 4.582 (31,0%) pondok 

pesantren Khalafiah (modern), dan 

pondok pesantren terpadu/kombinasi 

sebanyak 7.032 (47,0%) namun 

masih sebagian pondok pesantren 

yang menerapkan pengembangan 

kesehatan (Depkes, 2007). 

Yayasan Pondok Pesantren 

Tahfidhul Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri merupakan salah satu pondok 

pesantren Salafiah di Surabaya. 

Yayasan Pondok Pesantren 

Tahfidhul Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri yang terletak di Jl. Wonosari 

Tegal IV/37-39, Kelurahan 

Wonokusumo, Kecamatan 

Semampir, Surabaya. Pondok 

pesantren ini mempunyai visi sebagai 

lembaga pencetak kader pemimpin 

umat, menjadi tempat ibadah, serta 

menjadi lembaga dakwah ilmu 

pengetahuan Islam dan Al-Quran. 

Berdiri sejak tahun 1982, saat ini 

memiliki 200 santri putra dan 135 

santri putri. Kendala saat ini yang 

dihadapi pihak Pondok Pesantren 

Tahfidhul Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri adalah perilaku kurang sehat, 

tidak adanya fasilitas pelayanan 

kesehatan mandiri dan penularan 

penyakit terkait sanitasi serta yang 

sering terjadi yaitu penularan 

penyakit scabies atau kudis. Selama 

berdirinya Yayasan Pondok 

Pesantren Tahfidhul Qur’an 

(YPPTQ) Sunan Giri, belum ada 

program POSKESTREN, kegiatan 

kesehatan sebatas sosialisasi dari 

puskesmas tentang kebersihan, 

belum ada fasilitas kesehatan seperti 

unit kesehatan santri, palang  merah  

remaja,  pelatihan  dan  penanganan  

kesehatan.  Pihak  pondok pesantren 

telah bekerjasama dengan puskesmas 

setempat, apabila terjadi keadaan 

darurat maka santri akan dirujuk 

untuk dapat dilakukan penanganan di 

puskesmas. Namun, kegiatan 
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tersebut hanya dapat dilaksanakan 

ketika jam dan hari kerja 

berlangsung.Penanganan awal 

keadaan darurat dan pelayanan 

kesehatan mandiri masih menjadi 

impian oleh santri dan pihak Pondok 

Pesantren. Kondisi tersebut menjadi 

faktor penghambat kegiatan para 

santri yang harus segera ditangani. 

Berdasarkan permasalahan 

tersebut kami menggagas program 

kesehatan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kharakteristik pondok 

pesantren dengan melaksanakan 

program Dakwah Sehat. Dakwah 

Sehat merupakan sistem pembinaan  

tanggap  kesehatan  yang  berbasis  

SAFAAT  (santri,  first-aid,  al 

waqayituwata’ziiza) di Yayasan 

Pondok Pesantren Tahfidhul Qur’an 

(YPPTQ) Sunan Giri, Kelurahan 

Wonokusumo, Kecamatan 

Semampir, Surabaya. Kegiatan 

dahwah sehat mengutamakan 

peningkatan berdakwah kesehatan, 

peningkatan kompetensi dan 

kesehatan dari santri dan untuk 

santri.Peningkatan kemampuan 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan (rehabilitative), preventif 

penyakit dan promosi kesehatan. 

Melalui Dakwah Sehat 

diharapkan terciptanya 

pemberdayaan santri menuju 

kemandirian kesehatan dan 

peningkatan taraf hidup di Yayasan 

Pondok Pesantren Tahfidhul Qur’an 

(YPPTQ) Sunan Giri,Surabaya 

sesuai dengan potensi dan 

kharakteristik. 

METODE  

Yayasan Pondok Pesantren 

Tahfidhul Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri,Surabaya merupakan salah satu 

Pondok Pesantren yang memiliki 

permasalahan yaitu kurangnya 

perilaku kurang sehat, tidak adanya 

fasilitas pelayanan kesehatan mandiri 

dan penularan penyakit terkait 

sanitasi serta yang sering terjadi 

yaitu penularan penyakit scabies 

atau kudis. Pondok Pesantren Sunan 

Giri juga belum memiliki 

POSKESTREN (Pos Kesehatan 

Pondok Pesantren) sendiri sehingga 

pondok pesantren ini dalam kegiatan 

bidang kesehatan masih bersifat 

kuratif dan belum bersifat promotif 

preventif. Santri di Pondok Pesantren 

Sunan Giri berjumlah 335 santri 

dengan rincian 135 santri putri dan 

200 santri putra dengan rata-rata 

berumur 9 -17 tahun. Sehingga 

pondok pesantren ini perlu di 

dirikannya POSKESTREN untuk 

mengatasi permasalahan yang ada di 

Pondok Pesantren.  

Waktu dan Tempat 

Kegiatan pengabdian 

masyarakat D[nakwah Sehat 

dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Sunan Giri, Kelurahan 

Wonokusumo, 

Surabaya.Pelaksanaan kegiatan ini 

dilaksanakan selama 4 bulan setelah 

usulan PKM Pengamdian 

Masyarakat diterima oleh 

Kemenristekdikti. 

Kerjasama Mitra 
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Sebelum Penyusunan Proposal 

Kegiatan ini, telah dilaksanakan: 

1.1 Jajak Pendapat Dan 

Analisa 

Pada proses awal, 

untuk mengetahui kondisi 

nyata dari keadaan masarakat 

mitra, kami telah melakukan 

jajak pendapat dengan mitra 

mengunakan metode SWOT. 

Hasil analisa komponen-

komponen yang mendukung, 

faktor penghambat, bobot dan 

potensi yang ada sehingga 

kami dapat  menyusun  

langkah  rencana 

pengembangan  dan  modul  

kompetensi yang sesuai.Hasil 

dari jajak pendapat 

permasalahan mitra ialah 

masih ada kegiatan berbasis 

kesehatan semisal UKS, 

PMR dan penenaganan serta 

pencegahan 

penyakit.Sehingga pihak 

pesantrenmenginginkan 

adanya kegiatan yang dapat 

peningkatan kompetensi 

kesehatan bagi 

santri.Peningkatan tersebut 

antara lain adanya 

peningkatan kesadaran pola 

hidup sehat, peningkatan 

kemampuan dalam mencegah 

dan menangani permasalahan 

kesehatan serta terciptanya 

kemandirian kesehatan di 

pondok pesantren. 

1.2 Perumusan Gagasan 

Berdasarkan  

permasalahan  dan  harapan  

mitra  maka  kami 

menyususun program dakwah 

sehat.Dakwah sehat 

merupakan program 

pembinaan kesehatan yang 

sesuai dengan kharakteristik 

kurikulum pondok pesantren 

yaitu melakukan dakwah dari 

Alqur’an dan hadist serta 

ditambah dengan 

perkembangan ilmu dan 

teknologi dibidang 

kesehatan.Kurikulum yang 

digunakan berbasis SAFAAT 

(santri, first-aid, al-

waqayituwata’ziiza). 

Kegiatan dahwah sehat 

mengutamakan peningkatan 

kompetensi dan kader 

kesehatan dari santri dan 

untuk santri.Peningkatan skill 

penanganan pertolongan 

pertama pada kecelakaan, 

preventif penyakit dan 

promosi kesehatan. 

1.3 Konsultasi dan Fiksasi 

Setelah melakukan 

seraingkaian kegiatan, 

koordinasi serta konsultasi 

dengan dosen pembimbing, 

maka disusunlah rangkaian 

rencana program kesehatan  

yang akan dilaksanakan  

Yayasan Pondok 

Pesantren Tahfidhul 
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Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri, Surabaya 

Alur Kegiatan 

Setelah Proposal pengajuan 

PKM-Pengabdian Masyarakat 

disetujui oleh DIKTI untuk 

menerima dana hibah, maka langkah 

selanjutnya sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan 

 

Kerjasama Kesehatan 

(YPPTQ) Sunan Giri 

 

Pelaksanaan Dakwah Safaat Monitoring Dan Evaluasi 

 

Penyusunan Kurikulum 

Dakwah Sehat 

 

Potensi hasil dan luaran 

a. Peningkatan kompetensi dan kesehatan 

b. Tercapainya modul kesehatan dakwah 

sehat 

c. Keberlanjutan program Dakwah Sehat 

 

Skema Alur Dakwah Sehat 
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A. Persiapan Pelaksanaan  

Setelah proposal PKM 

Pengabdian Masyarakat dinyatakan 

lolos oleh Kemenristekdikti,   langkah   

selanjutnya   ialah   mengkonfirmasi   

kelanjutan kegiatan dan menyusun 

jadwal kegiatan bersama. 

1 Materi dan 

Instrumentasi kegiatan 

     1.   Borang Pre-Tes dan Post-

Tes 

Borang Pre-Test dan Post-Test 

ini diberikan kepada santri untuk 

mengetahui peningkatan kesadaran 

dan kompetensi kesehatan santri 

sebelum dan sesudah 

berlangsungnya kegiatan. 

2.   Controlbooklet 

Buku yang berfungsi sebagai 

kontrol kegiatan, tingkat kehadiran 

santri, dan kompetensi yang telah 

dimiliki. 

3.   Pembuatan Materi Presentasi 

Pembuatan materi yang 

diperlukan saat melakukan promosi 

dan pelatihan tanggap kesehatan. 

4.   Pembuatan SILABUS santri 

sehat 

Berisi  panduan  pengenalan, 

panduan, tahapan kegiatan, 

kurikulum  dan luaran program 

Dakwah sehat. 

5.   Modul Dakwah Sehat 

Panduan langkah berdakwah 

dengan tema kesehatan. 

6.   Modul Tanggap P3K 

Panduan penanganan 

kesehatan bila terjadi insiden 

kecelakaan maupun penularan 

penyakit 

7.   Modul PHBS 

Materi pelaksanaan perilaku 

hidup bersih dan sehat, 

pencegahan penyakit dan 

pentingnya kesehatan bagi 

kehidupan. 

8.   Stiker promotif, xbanner dan 

lain-lain 

2 Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan Dakwah Sehat 
antara lain: 

1.   Penyampaian materi preventif 

dan promosi kesehatan 

2.   Pelatihan penanganan kesehatan 

3.   Praktik lapangan dan uji 

kompetensi 

4.   Pembentukan kader kesehatan 

B. Tahapan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Langkah-langkah kegiatan yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidhul 
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Qur’an terbagi dalam beberapa pertemuan 

yaitu: 

a.  Pertemuan Pertama : “Santri Sehat” 

Pada pertemuan pertama 

diadakan sosialisasi mengenai 

program dan dilanjutkan dengan  

pemberian pre test. Selain itu, 

diberikan materi yaitu tentang 

penguatan kaidah  mengenai pola 

hidup bersih dan sehat kepada 

santri. Materi ini diberikan agar 

santri dapat mengerti bagaimana 

penerapan pola hidup bersih dan 

sehat untuk mencegah penyakit-

penyakit yang disebabkan oleh 

personal hygiene santri seperti   

penyakit   kulit dan 

dikolaborasikan dengan ilmu 

agama. Pada pertemuan ini santri 

diberikan edukasi bagaimana cara 

berdakwah mengenai kesehatan. 

Pada pertemuan ini juga diberikan 

informasi mengenai  lomba 

mewarnai mengenai kaligrafi 

terkait hadist dan ayat Al-Quran 

mengenai kebersihan. Dan setiap 

kegiatan selalu di akhiri dengan 

praktek berdakwah  

b.  

Pertem

uan 

Kedua  

: 

“Santri 

Bersih

” 

Pada pertemuan kedua 

diberikan  materi tentang pola 

hidup bersih dan sehat kembali 

kepada santri. Namun pada materi 

ini diberikan pelatihan secara 

langsung kepada santri  mengenai 

cuci tangan dan membersikan 

tomcat di setiap kamar mereka. 

Agar dapat mengerti bagaimana 

penerapan pola hidup bersih dan 

sehat untuk mencegah penyakit-

penyakit yang disebabkan oleh 

personal hygiene santri seperti 

penyakit   kulit dan penyakit 

gangguan pencernaan.  

 

c.  

Pertemuan 

Ketiga : 

“Santri 

Tanggap” 

Pada pertemuan ketiga 

diberikan materi tentang 

pencegahan penyakit kulit dan 

pencernaan di Pesantren . Pada 

pertemuan ini santri diberikan 

edukasi tentang penyakit kulit 

seperti penyakit scabies,kudis serta 

penyakit akibat gigitan tomcat dan 

bagaimana cara penangannya. 

Selain itu diberikan materi tentang 

gizi yang meliputi pentingnya 

sarapan bagi santri. Diharapkan 

dengan adanya materi gizi ini, 

santri dapat menjaga pola makan 

serta selalu sarapan di pagi hari. 

Hasil pencarian tomcat diharapkan 

mampu memberikan motivasi 

kepada santri agar selalu 

mencegah kebersihan.  

b. Pertemuan Keempat : “Santri 

Siaga” 

Pada pertemuan keempat 

diberikan materi tentang pemberian 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan yang mungkin saja 

terjadi dilingkungan pondok 
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pesantren.   Pada   materi   “Santri   

Siaga”,   santri   akan   dibekali   

cara penanganan  pada luka bakar, 

luka terbuka, cara pembidaian, dan 

cara penanganan pada kasus 

terkilir. Diharapkan dengan adanya 

materi ini, santri menjadi lebih 

tanggap untuk memberikan 

pertolongan pertama pada kasus- 

kasus yang mungkin saja terjadi di 

pondok pesantren. Pada materi ini 

juga dilakukan praktik langsung 

dengan simulasi 

d. Pertemuan Kelima : “Santri 

Cerdas” 

Pada pertemuan kelima santri 

dibekali pengetahuan mengenai 

Peningkatan pengetahuan dan 

pengelolaan kesehatan menstruasi 

pada santri putri di Pesantren. 

Sehingga santri diberikan edukasi 

bagaimana cara pengelolaan ketika 

pre menstruasi, menstruasi dan 

pasca menstruasi dan bagaimana 

menjaga kebersihan alat reproduksi 

dan pakaian dalam.   

e.  Pertemuan Keenam : “Diklat 

Dakwah Sehat” 

Pada   pertemuan   keenam   

diadakan   Diklat. Pada kegiatan 

diklat dilakukan review kembali 

mengenai materi disetiap 

pertemuan. Dan pada diklat juga 

dilakukan evaluasi untuk   melihat   

adanya peningkatan pengetahuan 

santri tentang semua materi yang 

telah diberikan. Evaluasi ini berupa 

post test yang akan diberikan 

kepada santri. Selain evaluasi, akan 

diberikan awarding untuk 

mengapresiasi santri yang aktif. 

Dan diakhir kegiatan juga 

dibentuklah POSKESTREN 

beserta kadernya dengan pihak 

pesantren agar Pondok Pesantren 

Sunan Giri memiliki unit kesehatan 

sendiri 

C. Monitoring dan Evaluasi 

1. Indikator Keberhasilan dan alat 

pengukuran 

No Keberhasilan Alat Ukur Target Keterangan 

1 Indikator Masukan    
 

 

Peningkatan Pemahaman 

Pretes Dan 

Postes 

Peningkatan 

50 % 

 

 

Kuisioner 

 

 

Keterampilan 

Uji 

Kompetensi 

 

 

Nilai 80% 

 

 

Form Penilaian 

Modul Materi Ppt Bukti Fisik Terbuat 

Masing 

Masing 

Modul 

Materi Sesuai 

Kebutuhan Mitra 
Silabus 

Modul 

Keterampilan 

Kesehatan Modul 

Preventif 

Modul 

Promotif 

Leavlet 

2 Indikator Proses   Keterlibatan Mitra 
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Terlaksana 

Program 1 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 

Terlaksana 

Program 2 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 
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 Terlaksana 

Program 3 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 

 

Terlaksana 

Program 4 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 

Terlaksana 

Program 5 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 

 

Terlaksana 

Program 6 

 Absensi, 

Dokumentasi 

Diikuti 20 

Orang Ditiap 

Pertemuan 

 

Kehadian  Control 

booklet 

  

3 Indikator Luaran    

Kebermanfaatan Wawancara Testimoni 

Baik 

Pimpinan Dan Santri 

Keberlanjutan Terbentuk 

Kader 

Terdapat 10 

Orang Penerus 

Kesediaan 
Melanjutkan Dan 
Bertanggung Jawab 
Meneruskan Program 

Penerapan Sistem Surat 

Pernyataan 

Kesediaan 

Surat 
Kebersediaan 
Pemimpin 
Ponpes 

 

Dakwah Sehat Uks Dokumentasi Terlaksana 
Kegiatan Min 
1 Kali 
Seminggu 

Kegiatan Siaga 

Sehat, Pelatihan, 

Pertolongan 

Pertama, Preventif, 

Promotif 
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ah Sehat akan 

mencetak kader yang 

diharapkan dapat 

melanjutkan program 

ini. Selain itu kader 

diharapkan dapat 

mejadi konsultan 

perilaku kesehatan di 

lingkungan pondok 

pesantren. 

D. Laporan 

1) Publikasi dan Dokumentasi 

Kami akan  melakukan 

publikasi pada media social 

agar program kami tersebar 

luas serta mengumpulkan 

dokumentasi kegiatan untuk 

kelengkapan publikasi. 

2) Penyusunan laporan akhir 

dan artikel 

Penyusunan laporan 

akhir dan artikel akan kami 

laksanakan setelah proposal 

ami mendapatkan dana hibah 

serta kami telah merealisasikan 

program Dakwah Sehat  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yang dilakukan dalam 

program DAKWAH SEHAT ini meliputi 

enlighten, educate, selecting, empowering, 

controlling dan evaluation : 

1. Enlighten 

Tahap pertama program dilakukan 

pada awal bulan Maret dengan tahap awal 

melakukan sosialisasi mengenai program dan 

dilanjutkan dengan  pemberian  pre test 

materi yaitu tentang penguatan kaidah  

mengenai pola hidup bersih dan sehat kepada 

santri. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

pencerahan kepada santri akan pentingnya 

kebersihan. Serta dapat mengajarkan tentang 

kebersihan dengan cara berdakwah  

 

2. Educate & Selecting 

Tahap kedua memberikan edukasi 

melalui lima pertemuan. Pertemuan pertama 

dilakukan program santri sehat, dimulai 

dengan pre test semua materi. Hasil dari pre 

test menunjukan tidak ada yang lulus dengan 

kriteria dikatakan lulus jika nilai yang didapat 

melebihi 70. Setelah melakukan pre test 

dilanjutkan dengan memberikan materi 

mengenai penguatan kaidah  mengenai pola 

hidup bersih dan sehat kepada santri. 

Pertemuan selanjutnya santri bersih 

dengan diberikan materi mengenai materi 

tentang pola hidup bersih dan sehat kembali 

kepada santri. Namun pada materi ini 

diberikan pelatihan secara langsung kepada 

santri. Pertemuan ketiga Santri Tanggap,  

diberikan materi tentang materi tentang 

pencegahan penyakit kulit dan pencernaan di 

Pesantren  

Pertemuan keemapat yaitu Santri 

Siaga diberikan materi mengenai penanganan 

penyakit- penyakit yang sering menyerang 

santri seperti pingsan, sesak pernafasan, atau 

demam. Sehingga santri dapat memiliki 

keterampilan untuk melakukan pertolongan 

pertama pada kejadian pingsan, sesak nafas, 

dan demam. Pertemuan kelima yang masih 

dilaksanakan bulan Mei  2017 yaitu tentang 

Santri Cerdas membahas mengenai materi 

peningkatan pengetahuan dan pengelolaan 

kesehatan menstruasi pada santri putri di 

Pesantren. Sehingga santri diberikan edukasi 

bagaimana cara pengelolaan ketika pre 

menstruasi, menstruasi dan pasca menstruasi 

dan bagaimana menjaga kebersihan alat 

reproduksi dan pakaian dalam.  

Dan dipertemuan terakhir diadakan 

Diklat. Pada kegiatan diklat dilakukan 

review kembali mengenai materi disetiap 

pertemuan. Dan pada diklat juga dilakukan 

evaluasi untuk   melihat   adanya peningkatan 

pengetahuan santri tentang semua materi yang 

telah diberikan. Evaluasi ini berupa post test 
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yang akan diberikan kepada santri. Selain 

evaluasi, akan diberikan awarding untuk 

mengapresiasi santri yang aktif. Dan diakhir 

kegiatan juga dibentuklah POSKESTREN 

beserta kadernya dengan pihak pesantren agar 

Pondok Pesantren Sunan Giri memiliki unit 

kesehatan sendiri 

 

3. Empowering tahap 1 

Empowering disini berarti 

pemberdayaan kader Dakwah Sehat untuk 

melaksankan program-program 

POSKESTREN seperti kegiatan siaga sehat, 

pelatihan, pertolongan pertama, promotif 

preventif yang didampingi oleh bagian Sie 

Kesehatan Pondok Pesantren yang telah 

bekerja sama dengan Puskesmas dengan 

disertai buku panduan sebagai starting kit 

yang telah diberikan sebelumnya. 

 

4. Controlling tahap 1 

Controlling telah dilakukan pada 

bulan Juni pertengahan 2017 dengan 

melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren 

Sunan Giri untuk melihat bagaimana proses 

POSKESTREN berjalan di Pondok Pesantren 

Sunan Giri  

 

5. Evaluation 

Dari hasil evaluasi tahap pertama, 

kader Dakwah Sehat sangat antusias sekali 

dalam menjalankan berbagai program terbukti 

penyakit kulit dan tomcat di Pondok 

Pesantren Sunan Giri sudah mulai berkurang. 

Dan untuk masalah pencernaan santri sudah 

mulai mampu untuk memberikan pertolongan 

sendiri kepada santri lainnya yang sakit. Oleh 

karena pengembangan yang cukup signifikan, 

para kader Dakwah Sehat difasilitasi 

mahasiswa pada pertemuan berikutnya 

melakukan diskusi terkait pencegahan 

penyakit lainnya dan optimalisasi ke 

depannya.  

 

6. Empowering tahap 2 

Empowering berikutnya berupa 

pelatihan tentang kesehatan dan optimalisasi 

program Dakwah Sehat  yang selanjutnya 

akan membentuk POSKESTREN sendiri di 

kawasan Pondok Pesantren sehingga Pondok 

Pesantren Sunan Giri dapat secara mandiri 

dalam mengatasi permasalahan mengenai 

kesehatan dan dapat lebih mengarah ke 

promotif preventif. Jika para santri di Pondok 

Pesantren Sunan Giri merasakan secara nyata 

manfaat yang didapat dari program Dakwah 

Sehat, maka para santri yang lain juga akan 

lebih tergerak untuk lebih peduli pada 

kesehatan. Sehingga meskipun ditinggal oleh 

fasilitator mahasiswa, program ini akan tetap 

terus berjalan. 

 

7. Controlling & Evaluation tahap 2 

Controlling dilakukan pada 

pertengahan Juni 2017  juga dengan cara 

memantau kader Dakwah Sehat melalui 

facebook, line dan Instagram. Untuk 

selanjutnya dapat dievaluasi kesesuaian dari 

hasil yang telah diperoleh dengan materi yang 

disampaikan.  

Selain itu, berdasarkan hasil  

controlling & evaluation diberikan apresiasi 

berupa awarding terhadap kader dan para 

santi  yang lain apabila menunjukkan 

antusiasnya dalam pelaksanaan program 

Dakwah Sehat. 
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Hasil Capaian Keberhasilan Program dan 

Keberlanjutan Program 

Kegiatan DAKWAH SEHAT telah 

dilakukan sesuai jadwal, dan dapat 

disimpulkan berhasil. Program ini akan dapat 

berlanjut, meskipun tidak ada lagi mahasiswa 

sebagai fasilitator dikarenakan program 

DAKWAH SEHAT telah terintegrasi dengan 

para tokoh Pondok Pesantren setempat . 

Berikut merupakan hasil dari kegiatan 

DAKWAH SEHAT. 

 No Proposal Hasil 

1 Terbentuknya kader 

DAKWAH SEHAT 

Pembentukan program DAKWAH SEHAT 

membuat terbentuknya kader yang telah berhasil 

melewati tes praktek dan diskusi. 

2 Pengetahuan berupa 

Informasi mengenai 

Pencegahan dan 

Penanganan Penyakit 

Kulit Dan 

Permasalahan 

Gangguan Pencernaan   

Pada saat kegiatan DAKWAH SEHAT diadakan 

pemberian pembekalan oleh kader dengan media 

yang telah dibuat. Hasil evaluasi 70% 

mengalami peningkatan pengetahuan, sikap dan 

tindakan. 

3 Perubahan Perilaku 

dan Peningkatan 

Kesehatan di Pondok 

Pesantren Sunan Giri  

Dengan pembelajaran Dakwah Sehat mengenai 

Kesehatan Dan Kaidah Agama, PHBS, 

Penanganan Penyakit Kulit Dan Gangguan 

Pencernaan, Pertolongan Pertama Pada 

Kedaruratan Medis Serta Edukasi Mengenai 

Menstruasi, dapat  memperbaiki hasil evaluasi 

perubahan perilaku mengenai kesehatan menjadi 

lebih baik. 

Pondok Pesantren Sunan Giri yang selama ini 

belum memiliki Unit Kesehatan sendiri, kini 

telah memiliki POSKESTREN. Sehingga kini 

Pondok Pesantren tidak hanya mengarah ke arah 

kuratif tapi juga promotif preventif dibuktikan 

dengan peningkatan kesehatan di Pondok 

Pesantren Sunan Giri.  

4 Publikasi Kegiatan Publikasi kegiatan dilakukan melalui online 

yaitu News Unair, Appach (Asia-Pacific 

Academic Consortium for Public Health) 

5 Dukungan Mitra Untuk membuat program DAKWAH SEHAT 

tetap berlanjut, program ini telah diintegrasikan 

dengan program di Pondok Pesantren Sunan Giri 

setempat. 

Adanya kerjasama keberlanjutan dengan Pondok 

Pesantren, juga turut serta membantu 

keberlanjutan program DAKWAH SEHAT ini. 

 

Dalam program kami yang berjudul 

DAKWAH SEHAT : PEMBINAAN 

TANGGAP BERBASIS SAFAAT (SANTRI, 

FIRST-AID, AL-

WAQAYITUWATA’ZIIZA) DI YAYASAN 

PONDOK PESANTREN TAHFIDHUL 

QUR’AN (YPPTQ) SUNAN GIRI, 

SURABAYA ini memiliki potensi hasil yang 

sangat bermanfaat bagi para santri serta 

Pondok Pesantren Sunan Giri, Surabaya.  

 

KESIMPULAN 

Kegiatan “Dakwah Sehat : Pembinaan 

Tanggap Berbasis Safaat (Santri, First-Aid, 

Al-Waqayituwata’ziiza) Di Yayasan Pondok 

Pesantren Tahfidhul Qur’an (YPPTQ) Sunan 

Giri, Surabaya” terbukti dapat 

memberdayakan para santri di Pondok 

Pesantren Sunan Giri dalam meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran dalam upaya 

mengatasi permasalahan di Pondok Pesantren 

seperti penyakit kulit dan gangguan 

pencernaan. Hal ini terbukti dengan 

terciptanya kader DAKWAH SEHAT yang 

kini menjadi mandiri dalam menanggulangi 

berbagai macam permasalahan mengenai 

kesehatan di Pondok Pesantren. Kader 

DAKWAH SEHAT berhasil merubah pola 

perilaku para santri di Pondok Pesantren 

menjadi lebih promotif preventif serta dapat 

menjadi role model bagi para santri lainnya di 

Pondok Pesantren Sunan Giri. Tidak hanya 

sekedar pencegahan mengenai gangguan 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK66vl0MzUAhUMNo8KHZSZC38QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fapacph.org%2F&usg=AFQjCNGfjuMYBrl9oOQVV6LiB8cQz4tIRw&sig2=KYDA61twhudXBErYC_qNeQ
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK66vl0MzUAhUMNo8KHZSZC38QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fapacph.org%2F&usg=AFQjCNGfjuMYBrl9oOQVV6LiB8cQz4tIRw&sig2=KYDA61twhudXBErYC_qNeQ
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kesehatan, kader DAKWAH SEHAT juga 

melakukan edukasi rutin bagi santri lainnya 

guna untuk menularkan ilmunya bagi santri 

yang lain di Pondok Pesantren Sunan Giri 


