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ABSTRACT
Family care is an care that focuses on various problems in one family, where the problems they face
are due to ignorance, unwillingness, and inability to overcome health problems and the family's lack of
knowledge about health problems. Family health problems that are often encountered include stunting
(short / stunted), underweight (less weight), wasting (thin), and anemia in pregnant women as well as
increasing obesity in adults. Fulfillment of the nutritional intake of pregnant women needs to be
maintained, because during pregnancy, of course, pregnant women who get balanced and good
nutrition are expected to be able to avoid and prevent health risks for both the fetus and the mother
herself. There is still a lack of knowledge and understanding of the community, especially pregnant
women, on the importance of fulfilling nutritional needs during pregnancy and after birth, which plays
a very important role in the next life process. In this activity we provide health education counseling
related to nutritional fulfillment during pregnancy to prevent health problems, including stunting in
children. The implementation of this counseling is expected to increase knowledge and understanding
of mothers during pregnancy about the importance of fulfilling healthy and balanced nutrition in an
effort to prevent stunting in children.
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ABSTRAK
Asuhan keluarga merupakan suatu asuhan yang dititik beratkan pada berbagai masalah dalam satu
keluarga, yang mana masalah - masalah tersebut mereka hadapi karena ketidaktahuan, ketidakmauan,
dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah kesehatan dan kurangnya pengetahuan keluarga tentang
masalah kesehatan. Masalah kesehatan keluarga yang sering ditemui antara lain stunting (pendek/kerdil),
underweight (berat kurang), wasting (kurus), dan anemia pada ibu hamil serta semakin meningkatnya
obesitas pada dewasa. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil perlu dijaga, karena dalam masa kehamilan
tentunya bagi para ibu hamil yang mendapatkan gizi seimbang dan baik diharapkan dapat terhindar dan
mencegah dari risiko kesehatan baik bagi janin dan ibu sendiri. masih kurangnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat terutama ibu hamil akan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi selama hamil
dan setelah kelahiran sangat berperan dalam proses kehidupan berikutnya. Dalam kegiatan ini kami
memberikan penyuluhan Pendidikan kesehatan terkait pemenuhan gizi selama kehamilan untuk
mencegah masalah kesehatan antara lain stunting pada anak. Dilaksanakannya penyuluhan ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu selama hamil akan pentingnya
pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang guna upaya mencegah terjadinya stunting pada anak.
Kata kunci : Penyuluhan, Gizi, Ibu hamil
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I. PENDAHULUAN
Pentingnya manfaat dan tujuan pemenuhan gizi nutrisi ibu hamil dan janin dalam rangka menjaga
kesehatan ibu hamil dan janin di dalam kandungan perlu untuk diketahui dan dipahami dengan baik dan
benar oleh para ibu-ibu dalam masa kehamilan. Pemenuhan asupan gizi ibu hamil perlu dijaga, karena
dalam masa kehamilan tentunya bagi para ibu hamil yang mendapatkan gizi seimbang dan baik
diharapkan dapat terhindar dan mencegah dari risiko kesehatan baik bagi janin dan ibu sendiri.
Kebutuhan gizi nutrisi untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janin dalam setiap semester bulannya
bertambah seiring dengan bertambahnya umur kehamilan sang ibu. Masalah kesehatan keluarga yang
sering ditemui antara lain stunting (pendek/kerdil), underweight (berat kurang), wasting (kurus), dan
anemia pada ibu hamil serta semakin meningkatnya obesitas pada orang dewasa (Riskesdas, 2018)
Menurut (World Health Organization) WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masalah
pertumbuhan tidak hanya gizi buruk, tetapi juga gizi lebih. Prevalensi balita gizi buruk sebesar 7,3%
overwight sebesar 5,9% dan balita stunting (pendek) sebanyak 21,9%. Anak sebagai harapan dan
investasi dimasa depan, terutama pada seribu Hari Pertama Kehidupan/ 1000 HPK yaitu dimulai dari
masa janin dalam kandungan hingga anak berusia lima tahun penting untuk diperhatikan. Hal ini masih
banyak belum disadari oleh masyarakat khususnya bagi pasangan muda yang merencanakan kehamilan,
dimana masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam menentukan kualitas kehamilan,
diantaranya dengan pemenuhan asupan gizi yang baik selama hamil untuk mencegah terjadinya
masalah kesehatan baik pada ibu maupun ananknya. Masih kurangnya kesadaran keluarga (ibu) atau
masyarakat disana untuk memeriksakan dan memantau kondisi kehamilan ke Pelayanan Kesehatan
terdekat.

II. METODE
Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi selama
hamil dan kurangnya minat untuk mendapatkan layanan informasi terkait cara memenuhi gizi selama
kehamilan. Maka pada kegiatan pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan untuk mencapai
tujuan kegiatan antara lain dengan penyuluhan Pendidikan kesehatan dan pemeriksaan kehamilan.
Sasaran kegiatan ini adalah semua ibu hamil dan ibu pasangan usia subur warga RT 26
Kelurahan Plaju Darat, dimana metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi dan sesi tanya jawab.
Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang ibu hamil dan 30 orang ibu pasangan usia subur. Kegiatan ini
diawali dengan pemeriksaan bagi ibu hamil dan pembagian leaflet bagi seluruh peserta yang hadir. Lalu
dilanjutkan dengan penyuluhan terkait pentingnya pemenuhan gizi selama kehamilan sebagai salah satu
upaya pencegahan stunting. Dimana peserta mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Pada akhir
kegiatan dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta terkait informasi penyuluhan yang telah
disampaikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dibantu oleh Ketua RT 26 dan kader. Dari prioritas masalah yang
di dapatkan maka dilakukan tindak lanjut dengan penyuluhan, adapun tujuan penyuluhan ini sasarannya
adalah warga masyarakat RT 26 khususnya Ibu Hamil Dan Ibu pasangan usia subur sehinga dapat
mengetahiu pentingnya kebutuhan gizi yang cukup serta seimbang untuk Ibu Hamil, karena kurangnya
pengetahuan dan kemauan ibu yang hamil akan pentingnya Pemantauan gizi yang seharusnya sudah
harus di perhatikan sejak 1000 HPK.
Dari evaluasi yang dilakukan ibu menjadi lebih mengerti akan pentingya memenuhi kecukupan
gizi selama hamil agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan baik selama kehamilan maupun
setelah kelahiran.Hal ini di buktikan dengan ibu menjadi tau apa manfaat dari pengukuran tinggi badan
dan berat badan pada saat hamil dan sebelum hamil setiap bulannya, ibu menjadi lebih tau bagaimana
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cara mengatasi dan mengatur pola makan / menu makan sehari- sehari agar lebih menarik dan sehat,
dan ibu lebih waspada serta sigap sejak dini mengetahui akan penyakit yang bisa terjadi jika
kekurangan gizi saat hamil yang tidak terpenuhi.

IV. SIMPULAN
Penyuluhan yang telah dilakukan pada warga di RT.26 khususnya pada ibu hamil dan ibu
pasangan usia subur dapat mengetahui manfaat dan pentingnya pemenuhan gizi yang didapat dari
asupan makan dan minum keseharian selama ibu hamil , sehingga ibu dapat memilih menu yang sehat
dan seimbang sesuai kebutuhan selama hamil. Evaluasi kegiatan ini sudah berjalan dengan baik.
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