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ABSTRACT
Early in life, Children experience a period of rapid growth and development, the basic needs of
children’s growth development depend on how the pattern of love, honing and nurturing, from parent.
Parent play a very important role in providing physical and spiritual food for optimal growth and
development of children. The touch of love, mental stimulation and nutritional needs or breastfeeding
from the beginning through the womb will have a huge influence on child development. The percentage
of Stunting in East Sumba Timur Regency in 2018 reached 39,3% this can describe the poor condition
of children’s growth and development. The results of the data collection found that 75 % of mothers
under five worked as sellers in the market, since the morning they left their children to be cared for by
their families and returned at night. This community service is carried out with the aim of providing
educating to cadres and the community about the importance of Asih Asah Asuh to prepare the quality
of children in the future. Providing food for toddlers, establishing sharing cadres by distributing
leaflets for posyandu cadres and assisting in monitoring weitght gain for 3 mounth independently
during the Covid – 19 pandemic. This activity received financial support from the DIPA Poltekkes
Kemenkes Kupang for the 2019 budget. The response of cadres and mother of toddlers was very good,
this can be seen when we carried out activities with lost of questions and good reception when we came
to provide assistance.
Keywords: Asih Asah Asuh, Healthy Family
ABSTRAK
Awal kehidupan masa anak – anak mengalami masa tumbuh kembang yang pesat, kebutuhan dasar
tumbuh kembang anak tergantung bagaimana pola asih, asah dan asuh, dari orang tua. Orang tua sangat
berperan memberikan makanan jasmani dan rohani agar pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi
optimal. Sentuhan kasih sayang, stimulasi mental dan kebutuhan nutrsi atau pemberian ASI sejak awal
melalui dalam kandungan akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak.
Prosentase angka Stunting di Kabupaten Sumba Timur tahun 2018 mencapai 39,3%, hal ini dapat
menggambarkan kondisi tumbuh kembang anak yang kurang baik. Hasil pendataan ditemukan bahwa
75% ibu balita bekerja sebagai penjual dipasar, sejak pagi meninggalkan anaknya diasuh oleh keluarga
dan pulangnya pada malam hari. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan edukasi kepada kader dan masyarakat tentang pentingnya Asih Asah Asuh untuk
mempersiapkan kualitas anak di masa yang akan datang. Pemberian Makanan Tanbahan kepada balita,
pembentukan sharing kader dengan pembagian Leaflet untuk kader posyandu dan pendampingan
monitoring kenaikan Berat Badan selama 3 bulan secara mandiri selama masa pandemi Covid-19.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan dana dari DIPA Poltekkes Kemenkes Kupang anggaran tahun 2019.
Respon kader dan ibu-ibu balita sangat baik hal ini dapat dilihat saat kami melakukan kegiatan dengan
banyaknya pertanyaan dan penerimaan yang baik saat kami dating melakukan pendampingan.
Kata kunci: Asih Asah Asuh, Keluarga Sehat
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I. PENDAHULUAN
Awal kehidupan masa anak – anak mengalami masa tumbuh kembang yang pesat, kebutuhan
dasar tumbuh kembang anak tergantung bagaimana pola asih, asah dan asuh, dari orang tua. Orang tua
sangat berperan memberikan makanan jasmani dan rohani agar pertumbuhan dan perkembangan anak
menjadi optimal. Hasil pretest dan post test yang diikuti oleh 30 responden dalam kegiatan pengabdian
masyarakat, setelah dilakukan penyuluhan serta pendampingan pengenalan cara menstimulasi anak usia
dini dengan alat permainan edukatif, dapat dinyatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan responden
meningkat, (Uliyatul Laili, 2020). Sentuhan kasih sayang, stimulasi mental dan kebutuhan nutrsi atau
pemberian ASI sejak awal melalui dalam kandungan akan mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap perkembangan anak.
Prosentase angka Stunting di Kabupaten Sumba Timur tahun 2018 mencapai 39,3%, hal ini
menggambarkan kondisi tumbuh kembang anak yang kurang baik. Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun
2017 menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-59 bulan di Indonesia adalah 3,8%,
sedangkan persentase gizi kurang adalah 14%. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi
kurang pada balita usia 0-59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur. Masalah gizi kurang dan
gizi buruk dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan nutrisi, kesehatan dasar dan stimulasi,
(Kemenkes RI, 2017).
Beberapa artikel mengatakan adanya peningkatan kemandirian pada anak bila dilakukan dengan
pola Asih Asah dan Asuh, saat pre (40%) dan post test (92%), Pahrur Razi, (2020). Banyak orang tua
kurang menyadari pentingnya pola asuh anak yang baik, kurang terlibat langsung dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan anak serta mengganggap dengan menyediakan makanan adalah cukup
untuk pertumbuhan anak tanpa pemantauan dan stimulasi, bahkan ada orang tua yang mengganggap
bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung dari genetis atau gen keturunan. Hasil
pendataan oleh mahasiswa Prodi Keperawatan Waingapu ditemukan bahwa 75% ibu balita di Mboka
bekerja sebagai penjual dipasar, sejak pagi sampai malam hari meninggalkan anaknya dan anak diasuh
oleh keluarga. Melihat fenomena ini maka Tim pengabdian ingin melakukan kegiatan pengabdian
tentang pentingnya Asih Asah Asuh
.
II. METODE
Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu 1) memberikan edukasi
kepada kader dan masyarakat tentang pentingnya Asih Asah Asuh untuk mempersiapkan kualitas anak
di masa yang akan datang, 2) pemberian Makanan Tanbahan (PMT) kepada balita, 3) pembentukan
sharing kader dengan pembagian Leaflet untuk kader posyandu dan 4) pendampingan monitoring
kenaikan Berat Badan selama 3 bulan secara mandiri selama masa pandemi Covid-19. Untuk
pelaksanaannya dilakukan tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan. Pada tahap
persiapan, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan kepala Puskesmas dan ibu
bidan yang bertugas diwilayah lokasi kegiatan pengabdian masyarakat, survei lokasi serta persiapan alat
untuk kegiatan penyuluhan dan bahan-bahan untuk makanan tambahan balita. Pada tahap pelaksanaan,
tim melakukan pendampingan kader dalam melakukan penyuluhan dan saat pemberian makanan
tambahan pada balita. Pendampingan ini dilakukan selama 3 bulan dan mengevaluasi kegiatan.
Aksi tersebut dilakukan berdasarkan penelusuran pustaka dari berbagai macam hasil penelitian
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun akademisi. Tempat dan waktu pelaksanaan Tim
pengabdi melakukan kegiatannya di Mboka Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba
Timur. Kegiatan ini dilakukan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Bulan September –
November 2020. Jumlah kader yang hadir ada 5 orang semua perempuan, bidan dan Petugas Lapangan
KB dari dinas Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan ini merupakan agenda Pengabdian Masyarakat
dalam rangka melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan koordinasi dan pemberian informasi kegiatan pengabdian kepada mitra, dan kepala
Puskesmas dilaksanakan akhir Agustus 2020, Tim pelaksana ke Puskesmas Kanatang untuk bertemu
kepala Puskesmas mempersiapankan pelaksanaan dengan melibatkan mahasiswa Keperawatan
sebanyak 4 orang. Pada kesempatan ini juga Tim menjelaskan rangkaian kegiatan secara teknis
pelaksanaan pengabdian. Didukung dengan penjelasan yang dilakukan (Priyoto, 2014) Seseorang dapat
melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan, jika orang tersebut memahami dengan benar bahwa
tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajib dikerjakan
Koordinasi kegiatan pengabdian dilakukan juga kepada desa mitra dalam hal ini dengan bidan
yang bertugas diwilayah lokasi kegiatan. Tim Pengabdian menjelaskan rincian kegiatan secara teknis
dan sepakat waktu yang disesuaikan dengan jadwal Posyandu Luri Mandang. Selanjutnya bidan yang
melanjutkan informasi kepada kader untuk kegiatan yang dimaksud dan persiapan untuk pembuatan dan
Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Selanjutnya kader yang mengundang masyarakat (ibu balita
untuk hadir dalam kegiatan pengabdian). Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker dan menjaga jarak.

Gambar 1. Persiapan menuju lokasi Pengabdian
Pemberian Edukasi Kader dan Masyrakat

Edukasi kepada kader dan orang tua balita bertujuan untuk: 1). Melakunan TRI DHARMA
Perguruan tinggi, 2). Memberikan pengetahuan dan pemahaman kader dan orang tua balita tentang A3,
3). Meningkatkan kemampuan kader posyandu balita dalam melaksanakan tugas Penggerakan dan
Pemberdayaan Masyarakat, 4). Meningkatkan pengetahuan ketrampilan kader Posyandu balita 5).
Memberikan motivasi dan pengetahuan untuk kader menjadi mandiri. Partisipasi mitra dalam hal ini
yaitu memberikan masyarakatnya untuk di bina dan didampingi menjadi kader dan orang tua peduli
balita dengan A3 (Asih Asah Asuh). Bapak Lurah dari Kelurahan Temu dan kepala Puskesmas
Kanatang memberikan dukungan dengan memberikan ijin Tim pengabmas untuk melakukan kegiatan
Pengabdian masyarakat.
Memberian kesempatan juga pada Tim Pengabmas untuk memberikan pengetahuan pada kader
dan orang tua balita dan bekerjasama dengan bidan desa dan staf puskesmas untuk bersama-sama
memberikan pendampingan dan fasilitator pada kader saat kegiatan penyuluhan dan kegiatan posyandu.
Materi yang disampaikan adalah: 1). Pemberian edukasi pada Kader dan orang tua balita tentang 2).
Pemberian makanan tambahan 3). Pemberian imunisasi dasar. Pelayanan Posyandu balita dengan 5
Meja: 1). Meja I : Pendaftaran, 2). Meja II: Penimbangan, 3). Meja III : Pencatatan, 4). Meja IV:
Penyuluhan dan Konseling, 5). Meja V: Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
18 September 2020 selama (1 hari) di Posyandu Balita Luri Mandang Kelurahan Temu Kecamatan
Kanatang Kab. Sumba Timur, dimulai jam 09.00 sampai selesai. Kegiatan edukasi ini menjelaskan
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tentang pengetahuan A3 yang dilakukan oleh TIM Pengabdian dengan waktu 10 menit dan selanjutnya
diskusi yang di pandu oleh Tim. Kegiatan edukasi ini direspon baik oleh kader, hal ini dapat dilihat dari
beberapa peserta banayk memberikan pertanyaan dan pernyataan, ada beberapa pertanyaan dari : ketua
kader tentang bagaimana TIPS mengasuh anak yang baik dan kader yang lain menanyakan tentang
bagaimana contoh Asih yan baik. Setelah mendapat penjelasan maka kader menyadari pentingnya
pengetahuan tentang A3 di lingkungan orang tua balita Desa Mboka. Sarana dan alat yang digunakan
yaitu mobil atau kendaraan roda dua mengingat jarak dari institusi ke lokasi kegiatan ± 3 km. Alat lain
yang digunakan untuk menunjang jalannya kegiatan berupa spanduk dan leaflet sebagai media
penyampaian materi. Untuk mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tersebut maka perlu alat
dokumentasi berupa kamera. Rencana Tindak lanjut bidan desa dan penanggung jawab posyandu Luri
Mandang maka bersepakat untuk meningkatkan kegiatan posyandu Luri Mandang dan membentuk
kelompok sharing kader di Posyandu Luri mandang.

Gambar 2. Pemberian Edukasi tentang Asih Asah Asuh
Pemberian Makanan Tambahan Pada Balita

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada kader dan orang tua tentang pentingnya
makanan bergizi bagi anak balita. Hal ini mengimplementasikan kegiatan yang berhubungan deng Asuh
yaitu bagaimana kita memberikan pengasuhan pada anak dalam hal pemberian makanan yang bergizi
sesuai dengan pertubuhan balita. Makanan tambahan ini berupa bubur kacang hijau dicampur dengan
susu dan tepung sagu Mutiara. Makanan sederhana ini bila dilihat dari nilai gizinya sudah mengandung
protein, karbohidrat dan lemak. Pemberian makanan yang sederhana ini sudah mengajarkan kepada
orang tua balita dalam memberikan makan pada balitanya harus selalu memperhatikan kandungan nilai
gizi yang ada pada makanan yang diberikan pada balitanya. Pemilihan makanan pada balita tidak perlu
mewah tetapi yang penting nilai gizi yang terkandung didalamnya. Sehingga dengan demikian kita
tidak kesulitan untuk mencarikan makan bagi anak balita kita dengan memanfaatkan lingkungan
sekitarnya. Tim pengabmas juga mengajarkan bagaimana memberikan contoh mengolah makanan
bervariasi dan sederhana dengan nilai gizi yang tinggi, misalnya bubur daun kelor, bubur dicampur
dengan telur ayam kampung dan lain sebagainya. Pemberian materi dilakukan secara bergantian oleh
ketua dan anggota Tim Pengabdian Masyarakat. Pemberian makanan ini dilakukan setiap ada kegiatan
posyandu selama 3 bulan.
Pembentukan kelompok Sharing Kader Balita

Tujuan egiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mengemban
perannya sebagai kader posyandu balita. Kader perlu dibekali dengan pengetahuan yang luas tentang
pengetahuan kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak balita. Sehingga bila suatu
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saat kader dituntut harus mandiri memberikan penyuluhan maka kader sudah banyak mempunyai
pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak balita. Kegiatan ini juga untuk dapat menggali potensial
kader sehingga kita sebagai tenaga kesehatan dapat membina dan memperdayakan kader sebagai
perpanjangan tangan tenaga keseghatan dalam memberikan pelayanan dasar yaitu mempromosikan
kesehatan melalui penyuluhan yang kader lakukan. Pemberi materi dilakukan secara bergantian oleh
Tim Pengabmas. Adapun kegiatan sharing kelompok kader yaitu : 1) Pemberian materi Asih Asah
Asuh, 2) Diskusi dan tanya jawab, 3) Pemberian motivasi pada kader dan 4) Nonton video bareng
dengan topik A3 (Asaih Asah Asuh). Dalam sesi diskusi kader banyak memberikan pertanyaan yang
berhubungan dengan materi yang disampaikan dan kader mengusulkan: 1) pembinaan terus dilakukan
secara rutin tiap bulan 2) materinya ter update. 3) sarana prasarana mohon difasilitasi untuk
perkembangan posyandu balita. 4) adakan pelatihan kader. 5) adakan lomba-lomba kader antar
posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kanatang. Hasil diskusi disepakati akan dikomunikasikan
dengan kepala puskesmas Kanatang. Setelah melakukan diskusi, kegiatan selanjutnya yaitu
mendampingi dan memfasilitasi kader dalam pelaksanaan posyandu balita. Tim Pengabdian juga
memberikan penguatan-pengutan baik untuk kader posyandu balita maupun kepada bidan desa Mboka.

Gambar 3. Setelah kegiatan Sharing Kader
Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monev dilakukan selama 3 bulan berturut-turut pada bulan September –November
2020. Evaluasi kegiatan pemberian edukasi, pemberian makanan tambahan dan pembentukan kelompok
sharing kader, pleh Tim yang dilakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan tentang: 1). Asih 2) Asah
dan 3) Asuh yang harus di implementasikan pada anak balita. Dari beberapa pertanyaan yang
ditanyakan, 5 kader dapat menjawab dengan semangat. Sedangkan dari ibu balita merespon kegiatan ini
dengan baik hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan Asih Asah asuh.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya respon positif kader dan ibu balita terhadap
kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengabdian sesuai dengan topik tentang A3 (Asaih Asah
Asuh). Kegiatan berjalan dengan lancar meskipun mengalami kendala dalam pelaksanaannya misalnya
jadwal kegiatan yang harus diundur karena ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya.

IV. SIMPULAN
Kegiatan ini bermanfaat untuk kader untuk menambah wawasan dan sharing pengalaman, hal ini
dapat dilihat dari respon kader dan masyarakat sangat baik, kehadiran dan partisipasi kehadiran,
pertanyaan yang diajukan dan usulan tentang kegiatan selanjutnya. Kader semakin percaya diri dalam
memberikan penyuluhan secara mandiri. Kader dapat menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan ini.
Kader dengan percaya diri menyampaikan ide-idenya
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