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ABSTRACT
With the development of the times, humans are faced with instant conditions where it is
very easy to get instant foods without paying attention to the nutritional content. We
know that instant food products are not good for health, apart from the processing that
we don't know, there are also chemicals contained in every food. The food consumed
will affect the nutritional status and health status. Nutritional needs are needed for
growth and development from infancy to old age. However, these needs will not be the
same for everyone depending on age, gender, occupation, and stress factors. Efforts in
conveying various understandings of health in the community, one of which can be
assisted and driven by a Integrated Healthcare Center (IHC) cadre. This cadre is an
extension of the service range of the IHC. Increasing the knowledge and skills of a cadre
in the community must always be done continuously in order to improve the quality of
health services in the community. The purpose of implementing community service
activities is to increase the knowledge and understanding of IHC cadres about the
concept of nutrition, assessment, and calculation of Body Mass Index (BMI) as an early
detection of correct eating patterns. The community service activities were carried out in
the working area of the Kedungdoro Health Center, Surabaya in July 2021 which was
attended by 41 participants. The method used is to provide health education through
lectures, discussions, and practice of calculating BMI through the media zoom meeting.
The results of this activity were obtained from 41 participants, there were 30
participants who filled out pre and post questionnaires with 10 questions given via
google form. The results of the calculation of the questionnaire obtained a pre-test value
of 76.7% (23 people) with sufficient knowledge and 23.3% (7 participants) with good
knowledge. After being given counseling and training (post test) it was found that all
participants (100%) had good knowledge. It is proven by this activity that there is an
increase in the knowledge of a IHC cadre’s about the concept of nutrition and calculating
BMI. It is proven by this activity that there is an increase in the knowledge of a IHC
cadre’s about the concept of nutrition and calculating BMI. With this activity, it is hoped
that IHC cadres will understand more and be able to provide further information to the
community for early detection of healthy nutrition.
Keywords: knowledge, nutrition, cadres, Body Mass Index (BMI)
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ABSTRAK
Dengan perkembangan zaman, manusia dihadapkan dengan kondisi yang instan
dimana sangat mudah untuk mendapatkan makanan-makanan instan tanpa
memperhatikan kandungan zat gizinya. Produk makanan instan memang kita ketahui
tidak baik untuk kesehatan, selain dari pengelolaan yang tidak kita ketahui juga zat
kimia yang terkandung didalam setiap makanan. Makanan yang dikonsumsi akan
mempengaruhi status gizi dan status kesehatan. Kebutuhan nutrisi diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan dari usia bayi sampai usia lanjut usia. Namun
kebutuhan tersebut akan tidak sama bagi semua orang tergantung dengan usia, jenis
kelamin, pekerjaan, dan faktor stresnya. Upaya dalam menyampaikan berbagai
pemahaman tentang kesehatan dimasyarakat salah satunya dapat dibantu dan
digerakkan oleh seorang Kader Posyandu. Kader ini merupakan perpanjangan
jangkauan pelayanan puskesmas. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan
seorang kader didalam masyarakat harus selalu dilakukan secara terus menerus agar
dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan di masyarakat. Tujuan
pelaksanaan
kegiatan
pengabdian
kepada masyarakat
(abdimas)
adalah
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kader posyandu tentang konsep nutrisi,
pengkajian, dan perhitungan IMT sebagai deteksi dini terhadap pola makan yang
benar. Kegiatan abdimas dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro
Surabaya pada bulan Juli 2021 yang dihadiri 41 peserta. Metode yang digunakan
yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan melalui ceramah, diskusi, dan
praktek perhitungan IMT melalui media zoom meeting.
Hasil dari kegiatan ini
didapatkan dari 41 peserta, ada 30 peserta yang mengisi kuesioner pre dan post
dengan 10 pertanyaan yang diberikan melalui google form. Hasil perhitungan
kuesioner didapatkan nilai pre test 76.7% (23 orang) dengan pengetahuan cukup dan
23.3 % (7 peserta) dengan pengetahuan baik. Setelah diberikan penyuluhan dan
pelatihan (post test) didapatkan semua peserta (100%) memiliki pengetahuan baik.
Terbukti dengan kegiatan ini ada peningkatan pengetahuan kader posyandu tentang
konsep nutrisi dan perhitungan IMT. Dengan kegiatan ini diharapkan kader posyandu
semakin memahami dan dapat memberikan informasi selanjutnya kepada
masyarakat guna deteksi dini terhadap nutrisi yang sehat.
Kata kunci: pengetahuan, nutrisi, kader, Indeks Masa Tubuh (IMT)
I.

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu dan teknologi saat ini telah mempengaruhi kehidupan manusia
dalam pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisi diperlukan untuk
pertumbuhan dan perkembangan dari usia bayi sampai usia lanjut usia. Namun
kebutuhan tersebut akan tidak sama bagi semua orang tergantung dengan usia, jenis
kelamin, pekerjaan, dan faktor stresnya. Menu makanan yang kita sajikan setiap hari
haruslah mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang
sesuai dengan memperhatikan keseimbangannya mulai dari faktor jumlah, jenis,
usia, dan faktor eksternal lainnya. Dengan perkembangan zaman, manusia
dihadapkan dengan kondisi yang instan dimana sangat mudah untuk mendapatkan
makanan-makanan instan tanpa memperhatikan kandungan zat gizinya. Produk
makanan instan memang kita ketahui tidak baik untuk kesehatan, selain dari
pengelolaan yang tidak kita ketahui juga zat kimia yang terkandung didalam setiap
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makanan. Makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi status gizi dan status
kesehatan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, pada prevalensi
Gizi Kurang (Underweigth) 17,7%, prevalensi stunting 30,8%, dan prevalensi kurus
(Wasting) 10,2%. Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran MDG (Millenium
Development Goal) tahun 2015 yaitu 15,5% maka prevalensi berat kurang secara
nasional harus diturunkan minimal sebesar 2,4% dalam periode 2011 sampai 2015.
Secara keseluruhan, semua provinsi di Indonesia masih memiliki prevalensi berat
kurang masih di atas batas non-public health problem menurut WHO yaitu 10,0%.
Kandungan zat gizi yang diperlukan tubuh antara lain karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral, dan air. Tubuh membutuhkan zat gizi tersebut untuk menghasilkan
energi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, untuk proses tumbuh kembang
terutama pada anak, penggantian jaringan tubuh yang rusak atau sebagai zat
pembangun, serta untuk mengatur semua fungsi tubuh dan melindungi tubuh dari
penyakit atau sebagai zat pengatur. Pentingnya asupan makanan yang sehat didalam
tubuh dengan memperhatikan kandungan zat gizi pada makanan yang dikonsumsi.
Bila makanan yang dikonsumsi berlebih atau kurang kandungan zat gizinya maka
akan mempengaruhi status kesehatannya. Pengkajian status nutrisi merupakan
salah satu intervensi untuk mengidentifikasi dan memonitoring seseorang yang
mengalami resiko gangguan nutrisi dan juga berdampak pada status gizi. Upaya lain
dalam mencegah masalah gizi adalah dengan perubahan perilaku masyarakatnya.
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah wahana
pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat,
dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas
Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. (Kementerian kesehatan RI,
2011). Salah satu UKBM adalah posyandu sebagai penyelenggara pembangunan
kesehatan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan. Kegiatan yang diselenggarakan di posyandu akan dibantu dan
digerakkan oleh Kader Posyandu. Kader ini merupakan perpanjangan jangkauan
pelayanan puskesmas. Peningkatan keterampilan kader akan pentingnya pendidikan
kesehatan bagi masyarakat harus dilakukan secara berkala guna meningkatkan
kualitas dari suatu pelayanan kesehatan (Rufitai, 2011).
Dalam memenuhi keterampilan sebagai kader kesehatan, seorang kader perlu
menambah pengetahuannya guna menyampaikan informasi sementara setelah
menemukan data yang dapat diukur dan diobservasi yang kemudian akan
ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Antropometri merupakan
salah satu bentuk keterampilan yang dapat dilakukan oleh seorang kader seperti
penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan seterusnya. Namun
keterampilan kader kesehatan saat dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa masih
ada yang belum melakukannya sesuai dengan prosedur pengukuran antropometri
sehingga hasil pengukuran tersebut diperoleh dari pengukuran yang tidak tepat.
Pengabdian masyarakat rencana akan dilaksanakan Di Puskesmas Kedungdoro. Dari
masalah yang sudah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di Puskesmas Kedungdoro dalam
bentuk pelatihan pendidikan kesehatan melalui pendidikan kesehatan tentang
nutrisi, perhitungan IMT, Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah untuk
menambah pengetahuan kader terhadap keterampilan yang dimilikinya terutama
pengukuran antropometri yang sesuai prosedur yang benar guna memperoleh hasil
yang benar pula. Kegiatan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman kader posyandu tentang nutrisi melalui pengukuran, pemeriksaan,
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dan perhitungan IMT guna dapat mengidentifikasi deteksi dini adanya gangguan
nutrisi yang dialami oleh masyarakat. Setelah kegiatan ini selesai diharapkan kader
posyandu dapat melakukan pemeriksaan antropometri dengan prosedur yang benar,
dapat melakukan perhitungan IMT. Juga diharapkan menambah wawasan terhadap
hasil yang didapat dan dapat menindaklanjuti hasil tersebut ke petugas kesehatan.
II. METODE
Kegiatan Abdimas ini diberikan dengan menggunakan beberapa metode yaitu
dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang konsep nutrisi dan kebutuhannya
berdasarkan usia dan jenis kelamin, cara melakukan pengkajian status nutrisi ABCD,
dan konsep asupan makan sehat serata pelatihan tentang perhitungan IMT. Pemateri
juga akan memberikan simulasi kasus dalam perhitungan IMT dan pengkajian nutrisi
ABCD secara sederhana. Evaluasi pemahaman tentang pendidikan kesehatan
tersebut akan diberi kuesioner pengetahuan tentang nutrisi, soal kasus, dan konsep
asupan makanan sehat sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Hasil nilai pre dan
post kuesioner tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan peningkatan
pemahaman kader dan diharapkan dapat digunakan sebagai bekal dalam
memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan meminta
permohonan izin kepada Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya (UKWMS) melalui surat pengantar yang dibuat oleh Fakultas
Keperawatan. Setelah memperoleh surat pengantar, kemudian meminta izin kepada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANGKESPOL) Kota Surabaya, kemudian
melakukan pengurusan surat izin ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan
menggunakan surat pengantar dari BANGKESPOL Kota Surabaya. Selanjutnya
penulis meminta izin kepada Kepala Puskesmas Kedungdoro Surabaya dengan
menggunakan surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan surat dari
Fakultas Keperawatan UKWMS. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Puskesmas, kami dipertemukan dengan Koordinator Puskesmas dalam bidang
pendidikan dan pelatihan yang adalah seorang perawat. Kami melakukan pertemuan
untuk membicarakan kegiatan yang akan kami lakukan dan menyepakati waktu
untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Hasil pertemuan disepakati
kegiatan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2021.
Namun kegiatan untuk
melakukan penyuluhan diundur karena pada saat itu Surabaya terdampak
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2021. Sebelumnya, kami sudah
mendapatkan kontak Koordinator Kader, dan satu hari sebelum pelaksanaan kami
mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal-hal berkaitan dengan proses
kegiatan abdimas. Metode kegiatan abdimas yang dilakukan adalah dengan
pertemuan melalui sistem dalam jaringan (daring) menggunakan Zoom meeting yang
dihadiri oleh 41 peserta kader, 3 pemateri dan 3 mahasiswa/i Fakultas Keperawatan
UKWMS.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum proses kegiatan penyuluhan kepada masyarakat berjalan dengan
lancar. Namun ada beberapa kendala jaringan dan pemahaman akan penggunaan
zoom yang terjadi selama proses kegiatan abdimas secara daring. Kegiatan ini
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dilakukan di tengah-tengah masa pandemic Covid-19, dan adanya anjuran
pemerintah untuk pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) sehingga terselenggaranya kegiatan ini dengan menggunakan metode
Daring/Online dengan media Zoom Meeting. Jumlah kehadiran peserta adalah 82 %
(41 orang) dari 50 peserta yang direncanakan. Peserta dalam kegiatan ini adalah
kader lansia di wilayah Puskesmas Kedungdoro Surabaya. Antusias kader juga
tampak terlihat dengan kehadirannya dan diskusi tanya jawab yang spontan ketika
pemateri memberikan materi kepada mereka.
Metode kegiatan penyuluhan dengan menggunakan zoom meeting sehingga
kehadiran peserta dihadiri dalam beberapa kelompok dikarenakan sarana handphone
dan adanya beberapa peserta yang merasa belum mahir dalam penggunaan zoom
meeting. Penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber juga diikuti oleh
peserta dengan baik dan antusias dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang
topik yang dibahas. Adapun beberapa pertanyaan tersebut adalah 1) bagaimana
dengan stunting bisa mengejar pertumbuhan dan perkembangan anak?, 2) telur dan
telur ayam kampung kandungan proteinnya lebih tinggi mana?, 3) pada lansia,
makanan apa yang bisa dimakan supaya tidak cekot-cekot dan bisa tidur pulas?, 4)
apa boleh minum kopi?, dll. Semua pertanyaan yang diajukan oleh peserta dapat
dijelaskan kembali oleh narasumber dengan memberikan beberapa contoh yang ada
di tengah-tengah masyarakat.
Dalam kegiatan ini, peserta diberi kuesioner sebelum acara dimulai untuk
mengukur pengetahuannya tentang konsep nutrisi dan kebutuhannya terutama pada
lansia. Dari hasil pengisian tersebut, diketahui ada 30 peserta dari 41 peserta yang
hadir mengisi kuesioner tersebut dikarenakan ada beberapa orang yang bergabung
dalam satu layar handphone. Hasil kuesioner pre test ditemukan 76.7% (23 orang)
peserta dengan pengetahuan cukup, dan 23.3 % (7 peserta) dengan pengetahuan
baik. Ada 10 pertanyaan multiple choice yang diberikan dalam kuesioner tersebut
yang berkaitan dengan topik yang disampaikan dalam kegiatan abdimas ini. Setelah
diberikan penyuluhan dari narasumber, tampak ada hasil peningkatan pengetahuan
peserta yang dibuktikan dari persentase hasil post test. Hasil post test menunjukkan
bahwa 100 % (30 peserta) memiliki tingkat pengetahuan baik dengan persentase 100
% (30 peserta).

(1)
(2)
Gambar 1 Peserta melakukan pengisian kusioner melalui link google form yang
dikirim oleh panitia.
Gambar 2 Kehadiran peserta didalam media zoom meeting.
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Tercapainya nilai pengetahuan yang baik bagi seluruh kader hal ini sesuai dengan
pendapat Notoadmodjo, 2017 yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil
tahu, dan hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek
tertentu. Dalam penelitian Malonda dan Sanggelorang, 2020 juga mengatakan
terdapat pengaruh yang bermakna antara pengetahuan kader sebelum dan sesudah
diberikan pendidikan kesehatan dan pelatihan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan kader adalah
frekuensi mengikuti pelatihan kader (Rahayu, 2017). Informasi yang didapatkan dari
peserta bahwa pelaksanaan pelatihan kader sering dilakukan di puskesmas dan
Dinas Kesehatan Kota Surabaya sehingga diharapkan dengan pelatihan tersebut para
kader pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader dalam rangka peningkatan mutu
dan kinerja kader akan semakin baik. Pertemuan rutin yang dilakukan setiap
minggunya juga menambah banyak informasi tentang masyarakat sekitar sehingga
kader lebih memahami permasalahan kesehatan yang terjadi disekitarnya. Selain itu,
tingginya nilai pengetahuan kader berdasarkan hasil diatas dapat dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan, keaktifan kader di puskesmas dan posyandu, dan lamanya
menjadi kader. Akses untuk mendapatkan informasi pun saat ini sudah bebas atau
mudah sekali didapatkan dari berbagai sumber informasi melalui media cetak, media
elektronik, keluarga, dan sumber lainnya (Notoatmodjo, 2017).
Kader kesehatan merupakan seseorang yang dengan sukarela memberikan
waktunya untuk membantu kegiatan pelayanan kesehatan baik di puskesmas
maupun di posyandu. Seorang kader, dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat
sehingga dapat dikatakan kader merupakan penggerak atau promotor kesehatan yang
ada di masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peran serta kader di masyarakat
adalah dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, dan bimbingan untuk
menumbuhkan sikap mandiri sehingga mampu menggali dan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia serta menumbuhkan dan memecahkan masalah yang dihadapi di
masyarakat guna mencapai pelayanan yang optimal. Untuk itu, kader sebagai
tumpuan pemberdayaan masyarakat dan keluarga perlu dibekali pengetahuan yang
cukup sehingga kader perlu secara berkesinambungan dilakukan pembinaan,
dituntun, dan didukung oleh pembimbing yang terampil dan berpengalaman.
IV. SIMPULAN
Pelaksanaan abimas dengan cara pendampingan kepada kader posyandu untuk
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang nutrisi mendapat antusias yang
sangat baik, baik dari peserta maupun dari puskesmas. Keterlibatan kader di
masyarakat sangatlah dibutuhkan agar masyarakat semakin peduli terhadap status
kesehatan melalui pemahaman nutrisi yang sehat dan perhitungan IMT yang benar.
Dengan kegiatan ini diharapkan kader yang selalu berada
ditengah-tengah
masyarakat dapat menceritakan pemahamannya tentang konsep nutrisi dan
perhitungan IMT agar masyarakat semakin peduli terhadap status kesehatannya.
Hasil kegiatan abdimas ini didapatkan adanya peningkatan pengetahuan kader
posyandu tentang konsep nutria dan perhitungan IMT.
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