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SETIAP INSAN PERLU MEMAHAMI ILMU KESEHATAN

• Setiap insan harus hidup sehat, maka setiap insan
harus memahami pengetahuan tentang
bagaimana cara hidup sehat. Ilmu tentang
Kesehatan tidak hanya wajib dipelajari oleh para
dokter dan tenaga medis saja, walaupun
pengetahuan yang dipelajari oleh orang awam
hanya dasar-dasar ilmu kesehatan. Belajar
tentang dasar-dasar ilmu kesehatan dengan
harapan agar kita bisa hidup lebih sehat.



Q.S. SURAH ASY-SYU'ARA’ 80

• واَِذا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفْينِ 
• “Dan apabila aku sakit, Dialah pada hakikatnya

yang menyembuhkan aku”.

• ِصْيبٍَة فَبَِما كَ   ْن مُّ ا َعْن َكثِْيرٍۗ َسبَْت اَْيِدْيُكْم َويَْعفُوْ َوَمآ اََصابَُكْم ّمِ
• “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu
sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari

kesalahan-kesalahanmu)”.
• (Q.S. Asy-Syura ayat 30)



Q.S. ATTAGHABUN 11: MUSIBAH ATAS IZIN ALLAH

• ِ ۗ َوَمنْ َ◌ا أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة إِالَّ بِ م َّ  إِْذِن 
ِ يَْهِد قَْلبَهُ ۚ َّ ُ بُِكّلِ َشْيٍء عَ  يُْؤِمْن بِا َّ ِليمٌ َو

• "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa
seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan
barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya
Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."



ORGAN VITAL BAGI KESEHATAN 



HATI-HATI MENJAGA “PERUT”
• Hadis:

ما مأل آدميٌّ وعاًء شرا من بطن، بحسب ابن آدم 
امه، أكالت يُقمن صلبَه، فإن كان ال محالة، فثُلٌث لطع

وثلٌث لشرابه، وثلٌث لنفَِسه
“

• Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk yaitu
perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan
untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus
(melebihinya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk
makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk
bernafas” [1]
Karenanya kita diperintahkan agar mengontrol makanan, bukan
sekedar untuk memuaskan nafsu mulut dan perut. Tidak tamak
dan asal makan saja, seorang muslim perlu banyak puasa dan
menyedikitkan makanan



HADIS: FUNGSI HATI BAGI KESEHATAN

• الْ  َصلَحَ   َصلََحتْ   اإِذَ   ُمْضغَةً،  اْلَجَسدِ   فِي  َوإِنَّ   َ◌آلأ
ْلبُ اْلقَ   َوِهيَ   أَآل ُكلُّهُ،  َجَسدُ الْ   فََسدَ  فََسَدتْ   َوإِذَا ُكلُّهُ،  َجَسدُ 

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu
ada segumpal daging. Jika daging tsb. baik, mk
baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah
seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu
adalah kalbu” (HR. al-Bukhari dan Muslim)



MAKAN DAN MINUMLAH YG HALAL & BAIK

• ا فِي اْألَ  َال ْرِض َحَالًال َطيِّبًا وَ يَاأَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ
هُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِينٌ تَتَّبِعُوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّ 

• Hai sekalian manusia, makanlah yang
halal lagi baik/ berkualitas dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah setan; karena
sesungguhnya setan itu adalah musuh
yang nyata bagimu (Q,S, Albaqarah 168).



VIDEO: PERAN “EMOSI” BAGI KESEHATAN



IKHTIAR UTK HIDUP SEHAT

• HINDARI PENYEBAB SAKIT:
• MAKAN & MINUM YG TAK SEHAT (HINDARI 

PENGAWET/JUNK FOOD/”SAMPAH”/ MSG/ 
DIPANASKAN BERULANG-KALI)

• KURANG ISTIRAHAT
• SERING MENGELUH/ SEDIH/
• PESIMIS/PEMARAH/SAKIT HATI
• PERILAKU KOTOR
• MENGONSUMSI ZAT PERUSAK/ BERBAHAYA 

(ROKOK, ALKOHOL, MORFIN, DSB.)



Q.S. ALBAQARAH 172: MAKAN YG BAIK

• ْم ْن َطيِّٰبِت َما َرَزْقٰنكُ ٰيٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ُكلُْوا مِ 
ِ اِْن ُكْنتُْم اِيَّ  ّٰ ِ اهُ تَْعبُُدْونَ َواْشُكُرْوا 

• “Wahai orang-orang yang beriman! 
Makanlah dari reJeki yang baik yang 

Kami berikan kepada kamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika kamu

hanya menyembah kepada-Nya”.



VIDEO: JUMLAH PERSENDIAN MANUSIA (HADIS & SCIENCE)”



360 persendian manusia

• Hadits:  ُكلِّ  َعلَى يُْصبِحُ  قَالَ  أَنَّهُ  َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبّيِ  َعنْ  َذرٍّ  أَبِي َعنْ 
 َصَدقَةٌ  ِليلَةٍ تَهْ  َوُكلُّ  َصَدقَةٌ  تَْحِميَدةٍ  َوُكلُّ  ةٌ َصَدقَ  تَْسبِيَحةٍ  فَُكلُّ  َصَدقَةٌ  أََحِدُكمْ  ِمنْ  ُسَالَمى

 ِمنْ  َويُْجِزئُ  َصَدقَةٌ  اْلُمْنَكرِ  َعنْ  َونَْهيٌ  َصَدقَةٌ  بِاْلَمْعُروفِ  َوأَْمرٌ  َصَدقَةٌ  تَْكبِيَرةٍ  َوُكلُّ 
Dari .)مسلم أخرجه( .الضَُّحى ِمنْ  يَْرَكعُُهَما َرْكعَتَانِ  ذَِلكَ  Abu Dzar, dari

• Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau telah
bersabda: “Di setiap pagi, ada kewajiban sedekah atas
setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap
tasbiih adalah sedekah, setiap tahmiid adalah sedekah,
setiap tahliil adalah sedekah, setiap takbiir adalah
sedekah, amar makruf nahi mungkar adalah sedekah.
Dan dapat memadai untuk semua itu, dua rakaat yang
dilakukan pada waktu Dhuha”.]



KIAT MENYEMBUHKAN LAMBUNG
(Perhatikan dosis resmi Depkes)



KEUTAMAAN AIR PUTIH BG KESEHATAN
(Efek negatif kebanyakan garam, gula, dan minyak)



Bagaimana makan & minum yang sehat



و•

لَْيِهُم اْلَخبَائِثَ َ◌يُِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ ُم عَ •
• “

• “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik
(thayyib) dan mengharamkan bagi mereka segala yang
buruk (khabits)” (QS Al A’raf: 157).

• Kita harus selektif memilih makanan yg halal dan
berkaulitas dan diharamkan makan dari sesuatu yang
buruk/junk food

•

Q.S. Al A’raf: 157: SELEKTIF DALAM MEMILIH MAKANAN



VJDEO: EFEK NEGATIF ES



BAHAYA PEROKOK AKTIF & PASIF



PERCOBAAN: BAHAYA ASAP ROKOK BG PARU



VIDEO” FATWA MUI TTG LARANGAN MEROKOK



.
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KYAI H. KHOERUN DOLOPO MADIUN 



IBNU SINA (980 – 1037)



VAKSINASI (TAHUN 1721) DI KHILAFAH TURKI UTSMANI



Prof. David Hawkins, Ph.D.: KESEHATAN JIWA 
AMAT BERPENGARUH THD KESEHATAN FISIK

KASIH SAYANG ITU 
MENYEHATKAN



KASIH SAYANG & POSITIVE THINKING

• "Kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya
tidak ada hati yg penuh dgn CINTA KASIH YG
TULUS & IKHLAS”.

• Yang ada hanya kesedihan & deraian air mata
• Getaran magnet kasih di bawah 200 hertz

menyebabkan seseorang mudah terserang
penyakit.

• David Hawkins mendapati bahwa kebanyakan
orang sakit SELALU menggunakan pikiran negatif.



HADIS:

• Nabi saw. bersabda:

ْحَمنُ  اِحُمْوَن يَْرَحُمُهُم الرَّ تَبَاَرَك َوتَعَالَى  اَلرَّ
ُكْم َمْن فِى السََّمآءِ اِْرَحُمْوا َمْن فِى اْألَْرِض يَْرَحمْ 

"Orang-orang yang pengasih akan dikasihani
(Tuhan) yang Maha Pengasih, Maha Suci

dan Maha Tinggi (Allah), sayangilah orang 
yang ada di muka bumi, niscaya orang yang 

ada di langit (para Malaikat) akan
mengasihimu."



TANDA2 ORG BERSYUKUR...

MURAH HATI

MEMILIKI KEMANDIRIAN & TIDAK SUKA 
MENGELUH

TIDAK BERGUNJING

QANAAH/ RIDHA DG PEMBERIAN ALLAH

MEMPUNYAI PERENCANAAN HIDUP DI 
MASA DEPAN

SEMANGAT BERUSAHA UTK KEBAIKAN



Q.S. IBRAHIM 7

• SIAPA YG BERSYUKUR AKAN DITAMBAH
NIKMATNYA OLEH ALLAH, DAN SIAPA YG KUFUR
KETAHUILAH SESUNGGUHNYA AZAB ALLAH AMAT
PEDIH



SUDAHKAH ANDA BERSYUKUR



KAKEK DARNIYANTO (83TH) SURUH, SEMARANG MASIH SEHAT



MANFAAT PUASA BAGI KESEHATAN

Meremajakan sel
Meningkatkan imunitas tubuh

ReplyForward

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5718805/manfaat-
orang-berpuasa-menurut-dosen-ipb-dan-ugm
\\\\\\\

Awet muda: Usia 50 tahun





BERINFAQ DI JALAN ALLAH

• َِّ  َسبِيلِ  فِى َوأَنِفقُوا۟    َۛوأَْحِسنُٓوا۟   ۛٱلتَّْهلَُكةِ  إِلَى بِأَْيِديُكمْ  ا۟ تُْلقُو َوالَ  ٱ
َ  إِنَّ  َّ ٱْلُمْحِسنِينَ  يُِحبُّ  ٱ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah,
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
berbuat baik”.
• (Membelanjakan harta di jalan Allah utk jihad maupun
ibadah secara umum termasuk merawat diri, keluarga, dan 

masyarakat dari kebinasaan)







LAMPIRAN: AYAT-AYAT TENTANG KESEHATAN

• 1. QS. At-Taubah (9): 14

• ۡبُهمُ قَاتِلُۡوُهمۡ  ُ يُعَذِّ ۡؤِمنِۡينَۙ قَۡومٍ ُصدُۡورَ َويَۡشفِ َعلَۡيِهمۡ مۡ َويَۡنُصۡركُ َويُۡخِزِهمۡ بِاَۡيِدۡيُكمۡ ّٰ مُّ

• Artinya: Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan
(perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan
menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta mengobati/
melegakan hati orang-orang yang beriman,

2. QS. Yunus (10): 57

• اَيَُّها ۡوِعَظةٌ َجآَءۡتُكمۡ قَدۡ النَّاسُ ٰيۤ نۡ مَّ بُِّكمۡ ّمِ دُۡورِۙ فِىلَِّماَوِشفَآءٌ رَّ َرۡحَمةٌ َوُهدًىالصُّ ۡينَ لِّـۡلُمۡؤِمنِ وَّ

• Artinya: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-
Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.



LAMPIRAN: AYAT-AYAT TENTANG KESEHATAN

3. QS. An-Nahl (16): 69
• َشَرابٌ َهابُُطۡونِ ِمنۢۡ يَۡخُرجُ ◌ؕ  ذُلًُال َربِّكِ ُسبُلَ فَاۡسلُِكىۡ الثََّمٰرتِ ُكلِّ ِمنۡ ُكِلىۡ ثُمَّ 

ۡختَِلفٌ  لنَّاِس ِشفَآءٌ فِۡيهِ اَۡلَوانُهٗ مُّ يَةً ِلكَ ذٰ فِىۡ اِنَّ ؕ لِّ ُرۡونَ يَّتَفَكَّ لِّقَۡومٍ َالٰ  

• Artinya: kemudian makanlah dari segala (macam)
buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah
dimudahkan (bagimu)." Dari perut lebah itu keluar
minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di
dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
berpikir.



LAMPIRAN: AYAT-AYAT TENTANG KESEHATAN

•

4. QS. Al-Isra (17): 82

• لُ  َرۡحَمةٌ ِشفَآءٌ ُهوَ َمااۡلـقُۡرٰانِ ِمنَ َونُنَّزِ ـۡلُمۡؤِمنِۡينَ ۙوَّ  َخَساًرااِالَّ الظِّٰلِمۡينَ يَِزۡيدُ َوَال لِّ

• Artinya: Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi
obat hati/ penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan
bagi orang yang zhalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah
kerugian.

•

5. QS. As-Syu’ara (26): 80

•  ۙ◌ يَۡشِفۡينِ فَُهوَ َمِرۡضتُ َواِذَا

• Artinya: dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku,



LAMPIRAN: AYAT-AYAT TENTANG KESEHATAN

6. QS. Fushilat (41): 44

• لَۡت لَۡوَال لَّقَالُۡوااَۡعَجِمياقُۡرٰانًاَجعَۡلٰنهُ َولَۡو  َعَربِىٌّ َءاَۡعَجِمىٌّ ◌ؕ هٗ ٰاٰيتُ فُّصِ ُهدًىَمنُۡوااٰ ِللَِّذۡينَ ُهوَ قُلۡ ◌ؕ  وَّ
ِشفَۗاءٌ  ُهوَ َوۡقرٌ ٰاذَانِِهمۡ فِىۤۡ يُۡؤِمنُۡونَ َال الَِّذۡينَ وَ وَّ َكانٍۢ ِمنۡ يُنَادَۡونَ اُوٰلٓىكَ ◌ؕ  َعًمىلَۡيِهمۡ عَ وَّ ِعۡيدٍ بَ مَّ

• Artinya: Dan sekiranya Al-Qur'an Kami jadikan sebagai bacaan
dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan,
"Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah patut (Al-Qur'an)
dalam bahasa selain bahasa Arab sedang (rasul), orang Arab?
Katakanlah, "Al-Qur'an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-
orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada
telinga mereka ada sumbatan, dan (Al-Qur'an) itu merupakan
kegelapan bagi mereka. Mereka itu (seperti) orang-orang yang
dipanggil dari tempat yang jauh."

• Pengajian FIB UNS 17 September 2021 pukul 13.00 (Istadiyantha)


