Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera (EMaSS) : Jurnal Pengabdian
kepada Masyarakat
2656-0364 (Online)
Journal Homepage: http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/EMaSS/index

PENYULUHAN STUNTING KEPADA IBU BALITA DI DESA MAGEPANDA,
KECAMATAN MAGEPANDA KABUPATEN SIKKA
Maria K. Ringgi Kuwa1*, Gabriel Mane2, Elfirida Nona Ferni3 , Emirensiana Watu4,
Marianus Oktavianus Wega 5
1,2,3,4,5
Institusi Penulis, Akademi Keperawatan St. Elisabeth Lela, Maumere
*mariakorneliaringgikuwa@gmail.com

ABSTRACT
This form of growth failure (growth faltering) caused by lack of nutrition that lasts from the first age of
pregnancy until the age of 2 years is known as stunting. Stunting that occurs in toddlers can have an
impact on the intellectual development of children. The indirect impact can result in a decrease in
productivity, an increased risk of degenerative diseases, an increase in the birth of babies with low
birth weight in the future. Stunting is also a problem because it can increase the risk of illness, death,
and inhibit the mental growth process of the sufferer. The Magepanda community does not prioritize
foods that contain nutrients, mothers of toddlers tend to choose unhealthy snacks, and the application
of a healthy lifestyle is not understood, as well as a lack of understanding about stunting. The solution
we can offer for this problem is to carry out counseling on stunting with several methods, namely the
implementation of counseling at the village hall, group counseling to mothers of stunting toddlers and
pregnant women, as well as door to door counseling. The implementation of stunting counseling with
different methods is expected to increase the knowledge of the people of Magepanda village about what
stunting is, the causes of stunting, the dangers of stunting for the long term and how to overcome the
effects of stunting, processing nutritious food for toddlers so as to minimize the occurrence of stunting
in children.
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ABSTRAK
Bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) disebabkan karena kurangnya nutrisi yang
berlangsung dari usia pertama kehamilan sampai pada usia 2 tahun dikenal dengan istilah stunting.
Stunting yang terjadi pada balita dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan
intelektual anak. Dampak secara tidak langsung tersebut dapat berakibat pada penurunan
produktivitas, peningkatan risiko penyakit degenaratif, peningkatan kelahiran bayi dengan berat
badan lahir rendah di masa mendatang. Stunting juga menjadi masalah karena dapat meningkatkan
risiko terjadinya kesakitan, kematian, melambatnya proses perkembangan motorik dan menghambat
proses pertumbuhan mental penderita. Masyarakat Magepanda kurang mengutamakan makanan yang
mengandung zat gizi, ibu balita cenderung memilih jajanan yang tidak sehat, dan hal penerapan pola
hidup sehat yang belum dipahami, serta kurangnya pemahaman tentang stunting. Solusi yang dapat kami
tawarkan untuk permasalahan tersebut dengan melaksanakan penyuluhan mengenai stunting dengan
beberapa metode yaitu pelaksanaan penyuluhan di balai desa, penyuluhan kelompok terhadap ibu balita
stunting dan ibu hamil, serta penyuluhan door to door. Dilaksanakannya penyuluhan stunting dengan
metode yang berbeda ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Magepanda
mengenai apa itu stunting, penyebab stunting, bahaya stunting untuk jangka panjang serta cara
menanggulangi dampak dari stunting, pengolahan makanan bergizi bagi balita sehingga dengan begitu
dapat meminimalisir terjadinya stunting pada anak.
Kata Kunci : Penyuluhan, Kesehatan, Stunting, Ibu Balita
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I. PENDAHULUAN
Penurunan angka kejadian stunting merupakan salah satu tujuan dari target global di tahun 2025
dan menjadi indikator dari SDGs yaitu zero hunger. Indonesia adalah salah satu Negara yang cukup
tinggi prevalensi stunting anak selama dekade teakhir yaitu sekitar 37%.1 Tahun 2017, diperkirakan 1
dari setiap 4 (23%) dari usia < 5 tahun mengalami stunting di seluruh dunia.2 Stunting menjadi
masalah global yang sangat penting diperhatikan karena dapat meningkatkan kerentanan terhadap
penyakit dan apabila dapat diatasi maka 45% kematian anak tidak dapat terjadi. Penyebab stunting
jangka pendek yakni perkembangan kognitif yang tertunda, jangka menengah misalnya prestasi sekolah
yang lebih rendah, dan konsekuensi jangka panjang seperti penghasilan yang lebih rendah dan
kemungkinan menderita penyakit kronis dewasa yang menular.3
Indonesia memiliki rata-rata prevalensi balita pendek di region Asia Tenggara tahun 2015-2017
pada urutan ke 3 setelah India dan Timor Leste yaitu 36,4%.4 Berdasarkan data PSG tahun 2017,
presentase stunting yang paling meresahkan ada di Provinsi NTT, mencapai 40,3%. Angka prevalensi
stunting nasional sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 27,67%. Walaupun terlihat
adanya penurunan, tetapi stunting dinilai masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena angka
prevalensi masih di atas 20%.5 Sikka adalah salah satu kabupaten yang ada di Flores Provinsi NTT
dengan jumlah angka stunting 41,3%, sedangkan kecamatan Magepanda April tahun 2021 terdapat 66
Balita yang mengalami stunting. Desa Magepanda terletak di kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka
dengan jumlah stunting 60 orang pada bulan April 2021.
.
II. METODE
Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan proses Pra SMD kemudian dilanjutkan dengan SMD I
dan SMD II. Hasil Pra SMD terdapat beberapa masalah kesehatan yang menjadi prioritas yakni
stunting, STBM dan ibu hamil KEK. Dari ketiga masalah tersebut skala prioritas yang ditangani
terlebih dahulu yaitu stunting, dengan total jumlah anak stunting adalah 60 anak.
Hasil pelaksanakan SMD I terdapat 5 masalah pokok tertinggi penyebab stunting di Desa
Magepanda, dengan data sebagai berikut :
Tabel 1. Penyebab Stunting Di Desa Magepanda
No. Penyebab Stunting
Jumlah
1.

Suka mengonsumsi jajan

39

2.

Anak mendapat MP-ASI < 6 bulan

30

3.

Kurangnya pengetahuan ibu tentang stunting

23

4.

Tidak melakukan cuci tangan pakai sabun

21

5.

Lahir BBLR

19

Penyebab masalah kesehatan stunting di Desa Magepanda pada tabel di atas diperoleh pada saat
dilaksankannya SMD I. Langkah selanjutnya adalah dilaksanakannya SMD II, yakni melakukan
penyuluhan di kantor desa, dengan sasaran utama pada ibu balita stunting, ibu hamil dan para kader
posyandu, serta penyuluhan dilakukan di rumah-rumah ibu yang tidak hadir. Penyuluhan tatap muka
berbasis protokol kesehatan dengan pemberian materi penyuluhan serta evaluasi hasil penyuluhan.
Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yakni hari pertama penyuluhan berlangsung di Kantor Desa
Magepanda, Kecamatan Magepanda, kemudian hari berikutnya dilakukan penyuluhan di Dusun
Rategulu, Desa Magepanda karena Dusun ini mempunyai anak stunting paling banyak, dan dilanjutkan
ke rumah orang tua anak stunting yang tidak mengikuti penyuluhan stunting di Kantor Desa dan juga di
Dusun Rategulu.
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Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Stunting

Tabel 2. Proses Pelaksanaan Penyuluhan
No
Waktu
Kegiatan penyuluhan
1.
09.00-09.15
1. Pembukaan
 Salam
 Perkenalan tim penyuluhan
2.

09.15-10.15

3.

10.15-10.30

2. Penyampaian materi :
 Pengertian stunting
 Penyebab stunting
 Ciri anak dengan stunting
 Pengaruh stunting pada anak mengerti
pencegahan Stunting pada anak dan cara
penanggulangan
3. Penutupan
 Evaluasi : sesi tanya jawab dan diskusi

Respon peserta
Menjawab salam
Memperhatikan
dengan
saksama
Audience mendengarkan
penyuluhan

Memberiakan pertanyaan
dan mendengar jawaban
dari pemateri.

Kegiatan penyuluhan melibatkan masyarakat khususnya ibu yang memiliki balita stunting dan
telah terdaftar di Puskesmas setempat dengan terlebih dahulu berkoordinasi melalui pihak Desa dan
Puskesmas karena kegiatan ini harus melalui izin. Proses pelaksanaan penyuluhan tetap memperhatikan
protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Tim memakai masker dan mencuci tangan dengan
sabun dan air mengair sebelum dilaksanakan kegiatan, penggunaan handz sanitaizer serta pengaturan
duduk berjarak. Hal demikian sama juga dilaksanakan pada saat penyuluhan dilakukan door to door
pada ibu dengan anak stunting yang tidak hadir mengikuti penyuluhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, setelah mendapat izin dari Kepala Desa, Kepala Dusun
dan pengurus Ketua RT/RW setempat, tim melakukan berbagai persiapan seperti menyediakan media
berupa LCD, laptop, leafleat dan beberapa video yang ditayangkan oleh pemateri bersama tim kepada
ibu yang memiliki balita stunting. Pelaksanaan penyuluhan materi mengenai stunting berjalan dengan
lancar, para ibu terlihat begitu antusias. Pada saat sesi diskusi, beberapa ibu menanyakan hal-hal yang
berkaitan dengan stunting. Adapun pertanyaan yang dapat dirangkum oleh tim, yaitu: apakah stunting
merupakan penyakit keturunan? Mengapa dari ketiga anak saya, anak pertama dan kedua tidak
menderita stunting, akan tetapi anak ketiga mengalami stunting apakah alasannya? Tim menjelaskan
semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta sebagai berikut: stunting bukan merupakan penyakit
keturunan namun disebabkan karena kekurangan asupan nutrisi selama masa kehamilan dari 0 hari
hingga 1000 hari pertumbuhan atau dikenal dengan golden period. Anak yang dilahirkan dari ibu hamil
yang menderita KEK, dan terlahir BBLR mempunyai risiko yang cukup tinggi terkena stunting.
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Pertanyaan berikut dijawab oleh pemateri dengan menggali terlebih dahulu riwayat kehamilan
ibu dan berdasarkan penjelasan ibu bahwa sang anak lahir dengan BBLR dengan kelainan bawaan
jantung. Riset yang dilakukan oleh para peneliti tentang kejadian stunting pada anak membuktikan
stunting terjadi akibat suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak dan
sepanjang siklus kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak
langsung dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil yang
menderita gizi kurang memberikan efek janin mengalami keterlambatan pertumbuhan yang berdampak
pada gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Anak-anak terlahir dengan cacat bawaan semakin
mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan sehingga berpeluang terjadinya stunting,
demikian hal ini terjadi pada anak ketiga ibu yang menderita stunting

IV. SIMPULAN
.Penyuluhan kesehatan stunting dapat menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan yang
pada akhirnya mampu mengubah sikap juga perilaku pola hidup yang sehat bagi anak di Desa
Magepanda dan juga para orang tua dan anak dapat mengetahui manfaat pola makanan gizi seimbang
serta jajanan sehat.
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