
 

ABSTRAK 

Hani Roviati Sa’adah : Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui 

Program Senyum Sehat (Studi Deskriptif di Rumah Zakat Jl. Turangga No 

33 Bandung). 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh 

karena itu Rumah Zakat memberikan bantuan kesehatan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, bantuan itu berupa 

program senyum sehat. Salah satu Program senyum Sehat dilaksanakan di Kp. 

Banen Desa Limbangan Timur, Garut. Kegiatan Kebun Gizi di dirikan sejak bulan 

November 2015.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perencanaan Rumah 

Zakat dalam memberdayakan masyarakat melalui program senyum sehat, untuk 

mengetahui pelaksanaan Program Senyum Sehat dalam memberdayakan 

masyarakat, serta untuk mengetahui hasil program senyum sehat dalam 

memberdayakan masyarakat di wilayah binaan. 

Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

pemberdayaan dari Edi Suharto yang asumsi dasarnya yaitu pemberdayaan 

merupakan sebuah proses dan tujuan. Dimana serangkaian proses dan kegiatan ini 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat. Sedangkan tujuan pemberdayaan ialah menunjuk pada keadaan atau 

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masarakat yang 

berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, lingkungan maupun sosial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan keadaan di lapangan terkait 

pelaksanaan program senyum sehat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat 

dengan melakukan wawancara. Sumber data primer diperoleh dari observasi serta 

wawancara terhadap pihak yang bersangkutan terhadap objek penelitian tersebut. 

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto 

yang relevan dalam penelitian ini.  

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pemberdayaan kesehatan 

yang dilakukan Rumah Zakat di Kampung Banen pertama dalam pemberdayaan 

program senyum sehat terdapat pelayanan kuratif dan non kuratif. Kuratif itu 

berupa pengobatan sedangkan non kuratif berupa penyuluhan kesehatan ke 

masyarakat.  Proses pelaksanaan program senyum sehat dalam memberdayakan 

masyarakat yaitu fasilitator memberikan binaan khusus kepada masyarakat 

tetntang bertani yang baik dan benar. Tujuannya untuk perbaian kehidupan 

masyarakat agar mendapatkan perbikan kesehatan. Tingkat keberhasilannya, 

keberadaan program senyum sehat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, 

khususnya dalam bentuk kebun gizi. kebun gizi sangat membantu masyarakat Kp. 

Banen dalam hal kesehatan masyarakat dan kebutuhan sehari-hari.  

Kata kunci : Pemberdayaan, Kesehatan masyarakat, senyum sehat.  

 


