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ED1 - GIANNA VALENCIA
Buku Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan, dibuat untuk
memenuhi keperluan Mahasiswa maupun Dosen dalam menunjang Pembelajaran Mata Kuliah Promkes. Promkes merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kita mengejar Pendidikan
Kesehatan, Kesehatan didalam hidup seseorang merupakan hal
yang penting, namun banyak orang masih belum menyadari bahwa begitu pentingnya kesehatan didalam kehidupannya. Masyarakat memiliki hak didalam memperoleh pelayanan kesehatan
hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum
didalam pasal 28 ayat I. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang
harus diambil dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Tindakan yang perlu bagi masyarakat adalah salah
satunya dengan promosi kesehatan dan Pendidikan Kesehatan.
Kami telah berusaha mempelajari konsep promosi kesehatan dan
ilmu Pendidikan Kesehatan dari sumber-sumber seperti, dari
buku maupun internet. Namun, tidak menutup kemungkinan
masih adanya kekurangan maupun kesalahan, maka kami sangat
memerlukan saran dan kritik pembaca ataupun Dosen pengajar
dalam pembenahan dari Buku Promosi Kesehatan dan Pendidikan
Kesehatan ini.Didalam Buku ini akan dibahas mengenai Deﬁnisi
Promosi Kesehatan, dan Pendidikan Kesehatan.
Selama kehamilan akan terjadi perubahaan–perubahan pada seluruh sistem tubuh ibu baik ﬁsik maupuan psikologis, walaupun ﬁsiologis tapi bila tidak dimengerti oleh ibu dan tidak ditangani akan
bisa membuat ketidak nyamanan menjadi sangat mengganggu
selama proses kehamilan, bersalin dan nifas. Prenatal Care Yoga
diharapkan akan membantu dalam mengatasi ketidak nyamanan
selama kehamilan terutama kehamilan trimester III. Membawa
Ibu hamil ke dalam suasana kehamilan yang lebih tenang serta
mempersiapkan tubuh ﬁsik ibu hamil dengan lebih baik. Prenatal
Care Yoga membantu ibu kembali menyadari dan mengenali
ﬁsiknya yang berubah selama kehamilan, dan membuat komunikasi dan bonding dengan bayi jauh lebih dekat. Buku ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prenatal care yoga terhadap
pengurangan keluhan ketidaknyamanan ibu hamil trimester III. Diharapkan semua ibu hamil dapat mengatasi keluhan Ketidaknyamanan Ibu Hamil Trimester III. Desain pelatihan adalah melakukan intervensi senam Prenatal Care Yoga dengan metoda
Quasi eksperimental one grup pre-post-test design. Subjek pada
penulisan buku ini adalah ibu hamil trimester III di Puskesmas.
Subjek pada penulisan buku ini diberikan pre test berupa kuesioner pengukuran comparative scale rasa nyeri yang dirasakan ibu
sebelum pelatihan, latihan prenatal yoga dilakukan sebanyak 4
kali selama 4 minggu berturut-turut, selanjutnya dilakukan post
test setelah dilakukan senam Prenatal Care Yoga dengan menggunakan kuesioner. pengujian dilakukan di Puskesmas
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam
ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Promosi Kesehatan.
Sistematika buku Promosi Kesehatan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 13

BAB yang dibahas secara rinci, diantaranya: promosi kesehatan,
pendidikan kesehatan, antropologi kesehatan, sosiologi kesehatan, penyuluhan kesehatan, community development.
Seiring berkembangnya Ilmu dan teknologi dalam bidang kesehatan maka kebutuhan akan bacaan atau referensi dan upaya pemenuhan kebutuhan daftar bacaan maka disusunlah suatu buku
tentang Dasar Media KIE Kesehatan yang dapat digunakan untuk
pembelajaran dalam melaksanakan KIE di Institusi Kesehatan.
Buku ini membahas tentang: Bab 1 Dasar Media KIE (Komunikasi,
Informasi Dan Edukasi) Bab 2 Prinsip Dalam Media KIE Bab 3
Sasaran Dalam Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Bab 4
Strategi dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Bab 5 KIE
dalam Pelayanan Kesehatan Bab 6 Konseling dalam Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Bab 7 Desain Media KIE
Bab 8 Model / Jenis Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Kesehatan Bab 9 Perkembangan Media KIE Dalam Kesehatan
Buku ini diharapkan dapat hadir memberikan kontribusi positif
dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pengantar
Promosi Kesehatan. Sistematika buku Pengantar Promosi Kesehatan ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan bunga rampai ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di
perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Perilaku merokok adalah perilaku yang tidak patut dipertahankan
karena sangat berbahaya untuk kesehatan, baik bagi dirinya
sendiri sebagai perokok aktif maupun sebagai perokok pasif. Kebiasaan merokok tersebut menjadi tantangan jika berada dalam
lingkungan kerja yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Buku
ini menggambarkan perilaku merokok petugas sejak menginisiasi
rokok hingga menjadi perokok aktif dan upaya-upaya yang dilakukan untuk berhenti merokok serta tantangan yang mereka hadapi dari adiksi rokok. Buku ini sangat penting dihadirkan menjawab permasalahan perilaku merokok bahwa larangan merokok
tidak cukup untuk meredam atau memutus mata rantai perilaku
merokok, perlu upaya atau layanan dan bimbingan konseling
dalam upaya berhenti merokok.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karuniaNya Buku Kolaborasi dalam bentuk Book
Chapter ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan
pembaca. Book Chapter ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari
berbagai wilayah di Indonesia. Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan khususnya bekaitan dengan Ilmu Kesehatan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu
dari segi Konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami.
Sistematika buku yang berjudul “Promosi Dan Pendidikan Kesehatan” terdiri dari 10 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai
berikut: 1. Sejarah dan Konsep Dasar Promosi Kesehatan 2. Promosi Kesehatan Dalam Lima Tingkat Pencegahan (Five Level Of
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Prevention) 3. Strategi – Strategi Promosi Kesehatan 4. Deﬁnisi
Perilaku dan Domain Perilaku 5. Determinan Perilaku Menurut Precede – Proceed Model (Lawrence Green) 6. Determinan Perilaku
Menurut Theory Of Reasoned Action dan Planned Behavior 7.
Health Literacy Sebagai Hasil Promosi Kesehatan 8. Pendidikan
Kesehatan Sebagai Upaya Promosi Kesehatan 9. Kelebihan dan
Kekurangan Berbagai Metode Pendidikan Kesehatan 10. Analisis
Permasalahan Perilaku Kesehatan Pada Kelompok Masyarakat Tertentu Akhirnya kami mengucapkan Terima Kasih kepada semua
pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Peningkatan pengetahuan dan teknologi yang sedemikian cepat
dalam segala bidang serta meningkatnya pengetahuan masyarakat berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan termasuk pelayanan
keperawatan. Hal ini merupakan tantangan bagi profesi keperawatan dalam mengembangkan profesionalisme selama memberi pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan yang tinggi
memerlukan landasan komitmen yang kuat dengan basis pada
etik dan moral yang tinggi. Sikap etis profesional yang kokoh dari
setiap perawat akan tercermin dalam setiap langkahnya, termasuk penampilan diri serta keputusan yang diambil dalam merespon situasi yang muncul. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam memberikan
asuhan keperawatan dimana nilai-nilai pasien selalu menjadi pertimbangan dan dihormati
This book constitutes a through refereed proceeding of the 3rd International Conference on Environmental Risks and Public Health,
ICER-PH 2018 that held on 26-27 of October 2018, in Makassar, Indonesia. The conference was organized by the Faculty of Public
Health, Universitas Hasanuddin. The 39 full papers presented
were carefully reviewed and selected from 45 submissions. The
scope of the paper includes the followings: communicable diseases, non-communicable diseases, disaster and environmental risks
management, occupational and health safety, health system, maternal, neonatal, and child health, adolescent and reproductive
health, epidemiological studies and pandemics risks, nutrition
and food safety, health promotion, ecology and health, health economics, medical applied research, environmental science and
technology, new emergencies diseases, and entomology and
zoonosis.
Buku ini akan membuka pikiran pembaca mengenai pentingnya
pengetahuan berkaitan dengan kanker serviks dan bagaimana
pencegahan sejak dini.
Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan YME atas lindungan dan rahmat-Nya karena para penulis dari berbagai Perguruan Tinggi kembali mampu menyelesaikan naskah kolaborasi dengan Judul “Ilmu
Kesehatan Masyarakat”. Yang melatarbelakangi penerbit mengadakan kegiatan Menulis Kolaborasi adalah untuk membiasakan
Dosen menulis sesuai dengan rumpun keilmuannya, Buku dengan judul Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan buku ajar yang
disusun sebagai media pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan dalam buku
ini mencakup: 1) Konsep Kesehaatan Masyarakat, 2) Penyakit-penyakit Tropis yang disebarkan oleh Bakteri, Virus, dan Parasite, 3) Program Kesehatan yang Terkait dalam Peningkatan Status Kesehatan Ibu dan Anak, 4) Pelayanan Kesehatan pada Anak:
Bayi dan Balita, 5) Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, 6)
Epidemiologi dalam Pelayanan Masyarakat, 7) Upaya Promotive,
Preventif, Kuratif dalam Pelayanan Kesehatan, 8) Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Keselamatan Pasien di Pelayanan Kesehatan, 9) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, 10) Kegiatan
Pengembangan Kemitraan, 11) Monitoring dan Evaluasi Kinerja
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Pemberdayaan Masyarakat, 12) Kegiatan Promosi Kesehatan
dalam Pelayanan Masyarakat. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Editor Buku Bp Gunawan, HS. SMTW., S.Pd., M.M
yang telah mengarahkan dan membantu dalam mengeditori buku
tersebut sehingga menjadi buku yang baik dan bermanfaat. Akhir
kata Dengan terbitnya buku ini, harapan penerbit ialah menambah Khazanah Keilmuan dibidang Kesehatan dan dapat dinikmati
oleh kalangan pembaca baik Akademisi, Dosen, Peneliti, Mahasiswa atau Masyarakat pada Umumnya.
Profesi pendidik memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi kunci majunya kehidupan dan peradaban manusia, bahkan
bangsa dan negara. Peran pendidik menjadi sangat penting sebagai agen perubahan pada kehidupan anak bangsa. Oleh karena
itu, para calon guru perlu meluangkan waktunya untuk melakukan orientasi spiritualitas profesi pendidik sehingga mampu
memiliki internalisasi mendalam atas nilai-nilai pilihan dan keputusan profesinya: Mengapa menjadi Guru? Ada apa dengan Guru?
dan Bagaimana menjadi Guru?. Book chapter Teori dan Konsep
Pedagogik ini mendeskripsikan teori, dan konsep pedagogic yang
dapat membantu setiap individu, baik guru, mahasiswa keguruan, maupun pemerhati pendidikan untuk mengembangkan kemampuan pedagogik berdasarkan kajian teori dan empiris dengan berfokus pada internalisasi nilai-nilai diri. Selain itu, book
chapter ini juga dapat menjadi referensi dalam mendukung pencapaian efektivitas kemampuan yang terwujud dalam bentuk
pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui aspek pengetahuan pedagogik sebagai dasar kerangka peran dan ﬁgur dalam
bentuk berpikir; bersikap reﬂektif dan emosi yang cerdas; kemampuan dalam pola komunikasi instruksional; serta aspek-aspek
yang menjadi sarana untuk mewujudkan kompetensi pedagogik.
Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi buku wajib yang memberi arah dan solusi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi pedagogik
Buku ini berisi tentang gabungan aspek legal kesehatan masyarakat dan hal yang berkaitan dengan itu. Undang-undang
otonomi daerah, undang-undang rumah sakit, peraturan menteri
kesehatan tentang puskesmas, administrator kesehatan, promosi
kesehatan dan ilmu perilaku, epidemiolog kesehatan, sistem kesehatan nasional dan masih banyak lagi yang dituliska dalam buku
ini berkaitan dengan dasar hokum kesehatan masyarakat dan
pengantar kesehatan masyarakat.
naskah buku ajar ini, tidak sekadar untuk melengkapi materi kuliah, akan tetapi menjadi ”inspirator” bagi mahasiswa untuk melakukan kajian riil di lapangan.
Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: Paradigma
Penelitian Kuantitatif ; Perbedaan antara Penelitian Kuantitatif
dengan Penelitian Kualitatif; Latar Belakang, Perumusan Masalah,
Tujuan dan Signiﬁkansi Penelitian; Teori dan Kajian Pustaka; Variabel dan Hipotesis Penelitian Kuantitatif; Menyusun Kuesioner; Penentuan Populasi Sampel dan Data Penelitian Kuantitatif; Dasar-Dasar Statistik dalam Penelitian Kuantitatif; Uji Statistik pada
Analisis Deskriptif, Asosiatif dan Komparatif; Uji Anova; Penyajian
Data, Analisis Data, dan Interpretasi Data Kuantitatif; Menyusun
Proposal Penelitian; dan Menyusun Laporan Penelitian.
Banyak tenaga kesehatan menganggap promosi kesehatan menjadi suatu hal yang sangat familiar untuk didengar dan dilakukan
namun promosi kesehatan yang dilakukan tidak terlalu efektif
dan efesien, sehingga tujuan promosi kesehatan yang dilakukan
tidak tercapai. Promosi Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami terkait teori dan aplikasi dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari di berbagai tempat. Buku Promosi Kesehatan lanjutan ini menggunakan bahasa yang sederhana dan diharapkan mudah dipahami oleh praktisi kesehatan dan
mahasiswa jika ingin mengaplikasikannya di masyarakat. Buku ini
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diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dalam melakukan
promosi kesehatan di berbagai tempat dan menjadi salah satu
buku panduan dalam pembuatan berbagai karya tulis terkait promosi kesehatan Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
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tan dan Keselamatan Kerja Bab 7 Epidemiologi Kesehatan Bab 8
Perilaku Sehat dan Pendidikan Kesehatan Bab 9 Patologi Lingkungan dan Penyakit Lingkungan Bab 10 Kesehatan Lingkungan Bab
11 Gizi Kesehatan Masyarakat Bab 12 Penanganan Ketagihan
Obat dan Alkohol dalam Masyarakat Bab 13 Sistem Kesehatan Nasional Bab 14 Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan
Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan
dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber
daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain
yang serupa. Dalam buku ini membahas hal-hal sebagai berikut:
Bab 1 Pengantar Kesehatan Komunitas Bab 2 Konsep Dasar Epidemiologi Bab 3 Komunitas Sebagai Klien Bab 4 Asuhan Keperawatan Komunitas Bab 5 Kebijakan Dalam Menanggulangi
Masalah Kesehatan Bab 6 Promosi Kesehatan Bab 7 Konsep
Keluarga Buku ini cocok untuk mahasiswa kesehatan yang berasal dari jurusan kesehatan massyarakat, keperawatan dan kebidananan.

The increasing demand for halal products, including goods and
services, every year, especially for food and beverages, has resulted in a growing need for products with halal guarantees.
Along with the increasing trend of the global demand, it has resulted in an increase in producers of halal food and beverages in
both Muslim and non-Muslim countries. In addition the demand
for halal tourism is also increasing. Indonesia is one of the largest
Muslim countries in the world. However, there are still many Muslim consumer actors and Muslim producer actors who do not yet
have an awareness of the importance of complying with the provisions of Islamic law in consuming and producing goods and services. There are still many restaurants and hotels that serve food
and drinks that are not certiﬁed halal. There are still many food,
medicinal and cosmetic products that are not halal certiﬁed. But
now many secular countries such as France, Canada, Australia,
the United States, Britain are also halal certiﬁed with the aim of
meeting the Muslim demand for halal products for food and beverage, including for halal tourism. Starting from the development of
the halal industry both in the ﬁelds of food, beverages and services, an International Seminar was held, which provides a more
complete understanding of halal products, current halal developments and can serve as motivation to produce halal products, providing research results from the topic of halal development. The
international seminar, entitled International Conference on Halal
Development, listed speakers from several countries able to provide an overview of the halal development of several countries.
This book contains a selection of papers from the conference.
Buku ini mengusung konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan
mandiri dengan memberikan pengalaman praktis melalui praktikum mengolah data penelitian dan memanfaatkan aplikasi Weka sebagai salah satu tools dalam menerapkan pembelajaran
yang berkaitan dengan kajian di bidang Data Mining. Buku ini memuat langkah demi langkah bagaimana cara mengolah data
penelitian dengan pendekatan Algoritma K-Means dalam mengcluster data antropometri balita di suatu wilayah untuk mendapatkan informasistatus gizi dari balita tersebut. Dari informasi gizi
balita yang didapatkan, maka akan didapatkan gambaran terkait
gizi balita di lingkungan setempat. Dengan memanfaatkan data
tersebut, maka petugas kesehatan di wilayah setempat dalam
hal ini pihak puskesmas dapat memberikan penyuluhan kepada
masyarakat terkait pentingnya gizi buat balita dan perlunya
menghindari bahaya gizi buruk (Stunting).
Ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni untuk
mencegah kejadian penyakit, memperpanjang masa hidup dan
melakukan promosi kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan. Bentuk dari implementasi dari ilmu kesehatan masyarakat
yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan masyarakat berupa
upaya – upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk memahami lebih mendalam mengenai Dasar – Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca khususnya bagi dosen, mahasiswa/I, dan praktisi Kesehatan baik dokter, bidan, perawat, sanitarian maupun masyarakat awam, karena di dalamnya dikupas
tuntas tentang seluk beluk Dasar dari Ilmu Kesehatan Masyarakat
(IKM), yang terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:
Bab 1 Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat Bab 2 Sejarah
Perkembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat Bab 3 Sasaran Kesehatan Masyarakat Bab 4 Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Bab 5 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Bab 6 Keseha-

Dewasa ini umur harapan hidup usia lanjut di beberapa negara telah meningkat, terutama di negara-negara maju telah bertambah
panjang sehingga warga yang berusia lebih dari 65 tahun juga semakin bertambah. Tanda-tanda masa tua disertai dengan adanya
kemunduran-kemunduran kemampuan kerja panca indera, gangguan fungsi alat-alat tubuh, perubahan psikologi serta adanya
berbagai penyakit yang muncul. Penyakit pada lansia berbeda
dengan penyakit pada usia dewasa atau muda, ketika masih muda tubuh masih memiliki cadangan sehingga organ masih memberikan reaksi toleransi untuk mengatasi kelainan yang terjadi.
Sebaliknya, pada lansia kemampuan toleransi sudah berkurang,
terlihat gejala yang berat sehingga memerlukan penanganan khusus.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan
dengan baik. Buku Metodologi Penelitian Kesehatan ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, buku ini ditulis
secara ringkas dan padat, tetapi dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk memahami proses penelitian. Buku ini diharapkan
dapat digunakan secara praktis oleh mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian. Buku ajar ini memuat informasi tentang metode, prosedur, dan teknik yang dapat diterapkan dalam penelitian. Penyajian bagian alir dan contohcontoh penerapan dalam
buku ini membantu untuk menjelaskan konsep yang rumit menjadi lebih mudah dimengerti oleh mahasiswa sebagai peneliti pemula. Urutan penulisan yang disesuaikan dengan langkah-langkah
dalam proses penelitian juga memudahkan mahasiswa untuk
mempelajari buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari
sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami
memohon masukan dan saran yang bersifat membangun sebagai
upaya menyempurnakan buku ini. Maka dari itu, kami meminta
dukungan, kritik, dan saran dari para pembaca untuk perbaikan
buku ini di masa yang akan datang. Medan, September 2021
This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through the
Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari
Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects such as health, humanities, science and technology. We
would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the participants of this
national seminar, as well as the research committee and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy
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of publication in the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this
proceedings are expected to provide academic beneﬁts, especially in broadening our horizons of understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we
present for this publication is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper in the NSUNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee also want to say thank you so
much to all persons who have supported and actively participated
in the success of this event. Hopefully this proceeding can be
used as a reference in developing academic studies, technology
and improving learning activities in the ﬁelds of health, humanities, and science and technology. This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and Strategy
of Higher Education through the Results of Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on
November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National
Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from various aspects such as health, humanities,
science and technology. We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the participants of this national seminar, as well as the
research committee and paper reviewers who have worked hard
until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM
2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic beneﬁts, especially in broadening our horizons of
understanding in our area of expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication is far
from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement.
Finally, I represent the national seminar committee and also on
behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the
publication of the paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee
also want to say thank you so much to all persons who have supported and actively participated in the success of this event.
Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing academic studies, technology and improving learning activities in the ﬁelds of health, humanities, and science and technology. Best regards, Dr. Ir. Agustinus Hermino, M.Pd (Vice President
III for Resources and Partnerships)
Building on the strengths of the fourth edition, Basic Nursing: Essentials for Practice is back in a new edition! Thoroughly updated
and revised to provide a more focused and engaging presentation, this new edition oﬀers the basic principles, concepts, and
skills needed by nursing students. The ﬁve-step nursing process
returns to provide a consistent, logical organizational framework,
with a clear writing style and numerous learning aids. An increased emphasis on caring, along with new boxes on Focused
Client Assessment and Outcome Evaluation, reﬂect current practice trends. This new edition is better than ever! Five-Step Nursing Process provides a consistent organizational framework. More
than 40 nursing skills are presented in a clear, 2-column format
with rationales for all steps. Procedural Guidelines boxes provide
streamlined step-by-step instructions for performing basic skills.
Growth and Development chapter and age-related considerations
throughout clinical chapters help prepare students to care for
clients of all ages. Sample Nursing Care Plans highlight deﬁning
characteristics in assessment data, include client goals and expected outcomes in the planning section, and provide rationales
for each nursing intervention. Progressive Case Studies follow the
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interactions of a client and nurse throughout the chapter to illustrate steps in the nursing process and develop critical thinking
skills. Brief coverage of higher level concepts including research,
theory, professional roles, and management, maintains the text's
focus on essential, basic content. The narrative style makes the
text more engaging and appealing. Focused Client Assessment
boxes provide speciﬁc guidelines for factors to assess, questions
and approaches, and physical assessment. Content on delegation
is discussed throughout the narrative and speciﬁc guidelines are
included for each skill. Skills now include Unexpected Outcomes
and Interventions to alert for potential undesirable responses and
provide appropriate nursing actions. Caring in Nursing is presented in a new chapter and as a thread throughout the text. Outcome Evaluation are based on the chapter's case study and provide guidelines on how to ask questions and evaluate care based
on the answers received. NIC and NOC are discussed in the Nursing Process chapter to provide an overview of these taxonomies
encountered in practice. NCLEX-style multiple-choice questions at
the end of each chapter help students evaluate learning.
buku ini, khususnya Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator dan fasilitator dalam perwujudan book chapter ini. Buku ini terdiri dari 12 bab yang ditulis oleh para akademisi, pakar, dan praktisi yang ada di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, kami juga mengharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan dan dapat
dipraktikan khususnya dalam pelayanan kesehatan.
Salah satu kelompok yang paling rentan terinfeksi COVID-19
adalah orang lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun keatas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC China, diketahui
bahwakasus paling banyak terjadi pada pria (51,4%) dan terjadi
pada usia 30-79 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia <10
tahun (1%). Sebanyak 81% kasus merupakan kasus yang ringan,
14% parah, dan 5% kritis (Wu Z dan McGoogan JM, 2020). Menurut buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 Kemenkes RI tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia melaporkan
kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal
30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus
konﬁrmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%)
yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada
laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54
tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun.
Seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami
berbagai penurunan akibat proses penuaan. Mulai dari menurunnya produksi hormon, kekenyalan kulit, massa otot, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ-organ tubuh. Kemudian
system imun sebagai pelindung tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya sulit
bagi lansia untuk melawan berbagai macam bakteri ataupun
virus penyebab penyakit termasuk terinfeksi COVID-19.
Sebuah fenomena yang menarik terkait dengan sinkritisasi agama dan budaya adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Tetapi hal tersebut tidak dapat untuk dinilai baik dan buruk. Realitas tersebut merupakan realitas alamiah yang ada
dalam lingkup kehidupan masyarakat tradisional terkhusus pada
masyarakat pedesaan. Fenomena pengobatan tradisional yang
ada pada masyarakat pedesaan merupakan merupakan salah satu fenomena yang menggambarkan bagaimana sinkrititasi itu terjadi. Tarik menarik antara agama dan budaya seolah terjadi secara tarik ulur, bahkan terkadang berjalan bersamaan. Buku ini
mencoba memberikan gambaran bagaimana realitas sistem pengobatan tradisional ditinjau dari persfektif sosiologi, antropologi
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dan psikologi. Sehingga didapat sebuah hakikat dari sistem pengobatan tradisional tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait
apa sebenarnya sistem pengobatan tradisional itu?, lalu apakah
sistem pengobatan tersebut akan dapat di gantikan dengan sistem pengobatan modern. Nah dalam buku ini kedua pertanyaan
itu akan di jawab dan dielaborasi. Ada tiga temuan penting yang
berhasil diungkapkan dalam buku ini, yaitu: Pertama, bahwa realitas perilaku keberagamaan masyararakat perdesaan terkontruksi
dalam bentuk agama dan mitos. Kedua, bahwa realitas sistem
pengobatan tradisional masyarakat perdesaan tidak terlepas dari
unsur agama, mitos dan magi. Dan Ketiga, bahwa pemahaman
dan pengalaman masyarakat perdesaan mengkontruksi prilaku
keberagamaan masyarakat yang kemudian akan mereﬂeksi kedalam sistem pengobatan tardisional masyarakat perdesaaan.
Salah satu keunggulan buku ini adalah mengelaborasi tentang sebuah sistem pengobatan secara holistik dan integral. Sehingga dihasilkan sebuah temuan teoritis tentang hakikat sistem pengobatan tradisional secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa
apabila kita ingin memahami tentang sistem pengobatan tradisional yang berada pada masyarakat pedesaan, maka ada tiga kata
kunci yang harus dipahami, yaitu: agama, magi, dan mitos. Ketiga hal tersebut merupakan point penting yang membedakan pengobatan tradisional dengan pengobatan modern. Diharapkan
buku ini bermanfaat sebagai referensi baik untuk kalangan umum
maupun untuk kalangan akademisi yang mengkaji tentang agama dan budaya.
Sampah menurut WHO (World Health Organization), sampah
merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan seharihari
manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut
UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
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siswa pada mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah.
Pembahasan di awali dengan konsep bisnis syariah sampai dengan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah . Buku yang telah
disusun ini masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat penulis
harapkan guna perbaikan buku ini. Ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.
Aktivitas manusia pada intinya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan amanah Allah sebagai khalifah-Nya. Dalam konstelasi berpikir seperti ini kemudian manusia dapat melakukan aktivitas yang kemudian melahirkan sebuah karya meskipun hanya bagian terkecil dalam deretan disiplin ilmu yang jauh lebih awal terjadi dan tercipta.
Judul : BUKU AJAR STATISTIKA Penulis : Ig. Dodiet Aditya
Setyawan, SKM.,MPH., Ade Devriany, SKM., M.Kes. Nuril Huda Nina Rahmadiliyani, S.Kep., MPH Ros Endah Happy Patriyani,S.Kp.,Ns.,M.Kep Ukuran : 20,5 x 29 cm Tebal : 150 Halaman No ISBN :
978-623-56872-2-3 SINOPSIS Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Buku Ajar Statistika untuk Mahasiswa, yakni mata kuliah
Statistika. Buku Ajar ini disusun berdasarkan RPS Statistika. Buku
Statistika teridiri dari beberapa penulis/dosen Perguruan tinggi
ternama. Isi Buku membahas mengenai Distribusi Frekuensi, Ukuran Pemusatan, Dispersi, Probabilitas, Populasi dan Sampel ,
Teknik Pemilihan Analisis Statistik, Analisis Statistik Parametrik
dan Analisis Statistik Non Parametrik. Dengan dibuatnya Buku
Ajar ini penulis berharap agar dapat bermanfaat dan membantu
dalam memahami materi Statistika Selanjutnya, rasa terima
kasih yang penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu
dalam penyelesaian Buku Ajar ini. Penulis menyadari bahwa Buku
Ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis
mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan
Buku Ajar ini kedepannya. Akhir kata penulis ucapkan terima
kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca.
Buku ini disusun untuk mengetahui, memahami dan menghayati
tentang antropologi kesehatan dalam keperawatan sehingga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi dosen, mahasiswa, pemerhati, dan profesi keperawatan. Struktur penyajian Buku ini terbangun atas Konsep Antropologi Sosial, Sejarah Perkembangan
Antropologi Kesehatan, Konsep Antropologi Kesehatan, Proses
Sosial dan Interaksi Sosial, Pengertian Kelompok Sosial, LapisanLapisan Sosial Masyarakat, Ciri-Ciri Kelompok Masyarakat Sosial,
Konsep Sehat – Sakit, Perilaku Kesehatan dan Implikasi Transtruktural dalam Praktik Keperawatan. Buku ini membahas: Bab 1
Konsep Antropologi Sosial Bab 2 Sejarah Perkembangan Antropologi Kesehatan Bab 3 Konsep Antropologi Kesehatan Bab 4
Proses Sosial dan Interaksi Sosial Bab 5 Antropologi Kesehatan
Dalam Keperawatan Bab 6 Lapisan-Lapisan Sosial Masyarakat
Bab 7 Ciri – Ciri Kelompok Masyarakat Sosial Bab 8 Konsep Sehat
– Sakit Bab 9 Perilaku Kesehatan Bab 10 Implikasi Transkultural
Dalam Praktik Keperawatan
Menarche (menstruasi pertama kali) terjadi pada umur berkisar
antara 10-12 tahun, merupakan masa peralihan ke masa remaja,
bahwa anak telah terjadi perubahan ﬁsik, biologi, psikologi
maupun sosial di dalam dirinya. Masih banyak anak Sekolah
Dasar yang belum siap menerima kenyataan, bahkan ketakutan
ketika menghadapi menarche, menimbulkan kepanikan, kenapa
ini terjadi pada dirinya, hal demikian sebenarnya dapat dikurangi
apabila anak telah disiapkan dengan membekali diri melalui pendidikan kesehatan, dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, bahwa menarche adalah proses alami pada setiap anak
wanita menuju remaja. Berdasar hal itu, jika dicermati secara
mendalam, nilai-nilai pendidikan kesehatan dan pengetahuan ten-

Buku ini mencoba memberikan gambaran tentang pendidikan
dan promosi kesehatan secara umum. Buku ini berisi tentang teori dasar promosi kesehatan, pendekatan promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, prinsip perubahan perilaku, komunikasi dan advokasi promosi kesehatan, konsep pendidikan kesehatan, konsep perilaku yang berkaitan dengan kesehatan, model
penyuluhan kesehatan, alat bantu dan media desain produk,
strategi pendidikan kesehatan, srategi promosi kesehatan, komunikasi untuk pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan kebijakan publik, etika promosi kesehatan, dan penerapan prinsip
dalam pelaksanaan promosi kesehatan.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam
ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Good Governance.
Sistematika buku Good Governance dalam Pelayanan Publik ini
mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab, diantaranya: Pelayanan Publik;
Good Governance; Birokrasi; Otonomi Daerah; Konsep Dasar Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah; Pelayanan yang Bebas dari
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); Pelayanan Publik yang
Eﬁsien, Efektif dan Responsif; Pelayanan Publik Partisipatif; Transparansi Pelayanan Publik; Strategi Reformasi Birokrasi di Indonesia; Serta Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik.
Buku dengan judul Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis Syariah merupakan buku pegangan yang dapat digunakan bagi maha-
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tang menarche sejatinya banyak bermanfaat untuk mengurangi
ketakutan dan kepanikan anak menghadapi menarche. Buku ini
akan membahas ihwal menarche dari berbagai perspektif keilmuan. Selain itu, beberapa treatment mengatasi ketakutan anak
menghadapi menarche yang dipaparkan secara jelas dan materi
yang penting kenapa terjadinya menarche disajikan dalam buku
ini. Harapannya, buku ini dapat menambah pengetahuan dalam
menghadapi menarche dan pendidikan kesehatan tentang pengetahuan tentang menarche kepada para pembaca terutama pada
anak Sekolah Dasar, sehingga tidak ada lagi rasa ketakutan, kebingungan pada anak dalam menghadapi menarche.
Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, nilai-nilai ajarannya selalu dapat diterima pada setiap zaman. Ajaran Islam itu tinggi
dan tidak ada yang bisa menandinginya, sehingga merupakan suatu hal yang bijak jika pemerintah menjadikan pendidikan agama
Islam menjadi salah satu komponen yang dipelajari secara
berkesinambungan dalam dunia pendidikan normal di Indonesia.
Bahkan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan
dasar, menengah, dan mata kuliah wajib pada perguruan tinggi,
sekalipun pada perguruan tinggi umum. Pada dasarnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari
pendidikan agama yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan sebelumnya. Perguruan tinggi umum telah terukir dalam sejarah
pendidikan di tanah air sejak awal hadirnya perguruan tinggi di
negeri ini. Bermula dari mata kuliah yang dianggap kehadirannya
tidak diperlukan hingga dijadikan sebagai mata kuliah wajib.
Jamu menjadi salah satu ikon dari budaya yang mewakili kehidupan masyarakat Desa Nguter, Sukoharjo, Solo. Masyarakat ini san-
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gat mendukung upaya-upaya pelestarian jamu. Bagi mereka jamu bukan sekadar warisan, melainkan bentuk kearifan. Bagaimana upaya tersebut dilakukan, siapa saja yang berperan aktif
dalam proses pelestarian, fakta-fakta apa yang ditemukan di lapangan, dan bagaimana analisis semiotik terhadap interpretasi
makna kemasan, semua terangkum dalam buku ini.
Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang ditelaah
dan pengelompokkan berbagai data empiris yang menggambarkan makna keseharian serta problematis dalam kehidupan seseorang. Aspek penting yang perlu dipahami dalam lingkup
penelitian kualitatif. Antara lain: karakteristik; tipe; etika dan generalisasi; perbedaan; menggabungkan penelitian kuantitatif dan
penelitian kualitatif; metode pengumpulan data; langkahlangkah; analisis dan interpetasi data; validitas, reliabilitas dan
objektivitas; menginterpretasikan hasil temuan, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Lima keragaman penelitian kualitatif
adalah penelitian naratif, penelitian fenomenlogis, penelitian
grounded theory, penelitian etnograﬁs dan penelitian studi kasus.
Salah satu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang cocok
digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab berkenaan dengan how atau why adalah studi kasus.
Pengertian Metodologi Penelitian Kuantitatif, Tujuan Penelitian
Kuantitatif, Peranan Dan Jenis Penelitian Kuantitatif, Ciri- Ciri
Penelitian Kuantitatif, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Rancangan Penelitian Kuantitatif, Prosedur Penelitian Kuantitatif, Populasi, Sampel Dan Variabel Penelitian, Pengukuran Skala, Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data Dan Perbedaan
Penelitian Kualitatif Dengan Kuantitatif

Soekidjo Notoatmodjo 2012

7-08-2022

