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ABSTRACT
One of the important periods in the first 1000 days of life (HPK) for child is the complementary
food for breast milk (MPASI). The age of babies above 6 months is transition period so that
babies can experience failure in their growth due to poor quality complementary foods. The
purpose of this community service is to increase the knowledge and skills of posyandu cadres
in making complementary foods with local ingredients so that it will be able to decrease
wasting and stunting rates in Balonggabus Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The
method that has been used in community service is providing training to posyandu cadres by
providing knowledge about local complementary foods and practicing making local
complementary foods. The number of posyandu cadres in Balonggabus Village is 30 people,
then divided into 5 groups. Before and after the training, questionnaires were given (pre-test
and post-test). The equipment and materials used for the training have been prepared by the
community service team. The pre-test results for knowledge posyandu cadres with less
criteria are 63.3% and skills with less criteria are 50%. The post-test results for knowledge
posyandu cadres with good criteria are 90% and good criteria are 86.7%. It can be concluded
that the knowledge and skills of posyandu cadres about complementary foods from local
materials have increased so that it is expected to decrease wasting and stunting rates,
especially in Balonggabus Village. Suggestions are aimed at implementing community service,
namely conducting training on the role of posyandu cadres as role models or personal
references for pregnant and breastfeeding mothers in their villages.
Keyword: complementary food for breast milk, local ingredients, posyandu cadre
ABSTRAK
Salah satu periode yang penting dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seorang anak
adalah pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI). Usia bayi diatas 6 bulan merupakan
masa transisi sehingga bayi dapat mengalami gagal tumbuh karena kualitas MPASI yang
kurang baik. Tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kader posyandu dalam membuat MPASI berbahan dasar lokal sehingga
menurunkan angka wasting dan stunting di Desa Balonggabus Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah
memberikan pelatihan kepada kader posyandu dengan memberikan pengetahuan tentang
MPASI lokal dan mempraktekkan pembuatan MPASI lokal. Kader posyandu di Desa
Balonggabus sebanyak 30 orang kemudian dibagi menjadi 5 kelompok. Sebelum dan
sesudah pelatihan diberikan kuisioner (pre-test dan post-test). Peralatan dan bahan
disiapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Hasil pre-test untuk pengetahuan
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kader posyandu dengan kriteria kurang sebesar 63,3%, sedangkan untuk keterampilan
dengan kriteria kurang sebesar 50%. Hasil post-test untuk pengetahuan kader posyandu
dengan kriteria baik sebesar 90%, sedangkan untuk keterampilan dengan kriteria baik
sebesar 86,7%. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan keterampilan kader posyandu
tentang MPASI berbahan lokal mengalami peningkatan sehingga diharapkan dapat
menurunkan angka wasting dan stunting khususnya di Desa Balonggabus. Saran
pengabdian kepada masyarakat selanjutnya adalah melakukan pelatihan tentang peran
kader posyandu sebagai role model atau personal reference bagi ibu hamil dan ibu
menyusui di lingkungan tempat tinggalnya.
Kata kunci: bahan lokal, kader posyandu, MPASI
I. PENDAHULUAN
Bayi usia 0-6 bulan akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya dengan pemberian ASI
eksklusif. Setelah usia bayi mencapai 6 bulan maka kebutuhan akan zat gizi semakin
meningkat sejalan dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya (IDAI, 2018).
Sedangkan produksi ASI semakin menurun akan kandungan zat gizi yang diperlukan oleh
bayi. Oleh karena itu, bayi tetap diberikan ASI dan ditambah dengan makanan tambahan
sebagai pendamping ASI. Makanan pendamping ASI (MPASI) merupakan makanan
tambahan yang mengandung zat gizi dan diberikan pada bayi mulai usia 6 bulan hingga 24
bulan agar terpenuhi kebutuhan gizi bayi selain yang didapatkan dari ASI (Arini, et al.,
2017). MPASI merupakan makanan peralihan (transisi) dari ASI ke makanan keluarga.
Pengenalan MPASI harus dilakukan tahap demi tahap agar bayi dapat beradaptasi.
Jumlah, tekstur, bentuk, frekuensi disesuaikan dengan usia dan kemampuan bayi.
Pemberian MPASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk membantu
tumbuh kembang bayi. Perlu diperhatikan tentang kebersihan (hygiene) dalam pemberian
MPASI karena jika terdapat kontaminasi dengan mikroba maka dapat meningkatkan risiko
infeksi bagi bayi (Falicha, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Suryana, et al (2019)
menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian MPASI terhadap pertumbuhan dan
perkembangan anak usia 12-24 bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Waliyo & Nurseha
(2017) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan gizi,
jumlah pemberian MPASI, dan frekuensi pemberian MPASI terhadap kejadian gizi kurus.
Hasil dari penelitian tersebut, membuktikan bahwa MPASI sangat penting dan dibutuhkan
untuk pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi optimal.
Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dan menjadi
kabupaten lokus stunting berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional No. Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan perluasan kabupaten/kota
lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022 (Bappenas, 2021).
Kecamatan Candi merupakan salah satu daerah lokus stunting di Kabupaten Sidoarjo.
Sejalan dengan Target RPJMD Dinkes Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 meliputi
stunting 26.2, dan ASI eksklusif 65%. Data pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Candi
sebesar 47,7% (2019) (Dinkes Kab. Sidoarjo, 2019). Upaya yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah banyak dilakukan untuk menangani wasting dan stunting antara
lain pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, penyuluhan tentang ASI eksklusif
dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta beberapa inovasi berupa aplikasi (online)
seperti SiCantik, Lestari dan BKB Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting) (Dinkes Kab.
Sidoarjo, 2020). Namun, intervensi tersebut belum cukup untuk menangani wasting
maupun stunting karena perlu adanya peran serta masyarakat untuk ikut andil dalam
menangani masalah stunting.
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Salah satu bentuk peran serta masyarakat yaitu adanya kader posyandu. Kader
posyandu merupakan tenaga sukarela yang membantu tenaga kesehatan di pelayanan
kesehatan dasar dan paling dekat dengan keluarga khususnya keluarga dengan ibu
menyusui serta ibu yang mempunyai bayi/balita. Sehingga perlu untuk diberikan wawasan
dan pengetahuan serta keterampilan bagi kader posyandu, agar dapat membantu
menurunkan angka wasting maupun stunting di desanya. Penelitian yang dilakukan oleh
Arini, et al (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor pengetahuan pemberian
MPASI sebelum dan sesudah penyuluhan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.
Namun, tidak terdapat perbedaan skor perilaku pemberian MPASI kelompok perlakuan
dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah perlakuan. Penelitian Lestiarini & Sulistyorini
(2020) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku
pemberian MPASI. Namun, tidak ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan ibu atau
pengasuh dengan perilaku pemberian MPASI dini. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni,
et al (2019) menunjukkan bahwa pelatihan dengan modul terintegrasi dapat meningkatkan
pengetahuan dan sikap kader posyandu. Sejalan dengan pengabdian kepada masyarakat
oleh Pujiastuti, et al (2020) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan
keterampilan kader posyandu sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya,
pengabdian kepada masyarakat oleh Pujiastuti, et al (2021) menunjukkan bahwa terdapat
usulan berbagai macam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan bagi kader posyandu saat dilakukan FGD antara kader posyandu, tokoh
masyarakat, dan bidan desa. Pengabdian kepada masyarakat oleh Jumiyati (2014)
menunjukkan bahwa pemberian pelatihan dengan metode simulasi dan pemberian modul
dapat meningkatkan perilaku kader posyandu. Perilaku meliputi pengetahuan dan
keterampilan. Dari hasil beberapa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kader posyandu. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu tentang MPASI berbahan
lokal sehingga dapat membantu menurunkan wasting maupun stunting di Desa
Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
II. METODE
Tahapan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahap
identifikasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap identifikasi berupa pengumpulan data dasar
melalui Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Puskesmas
Candi, Kecamatan Candi, tokoh masyarakat, kader posyandu, dan bidan desa. Selanjutnya
melakukan koordinasi dan perijinan.
Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pelatihan untuk
mewujudkan Kader Posyandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik
tentang pembuatan MPASI dengan bahan lokal. Sasarannya adalah kader posyandu
sejumlah 30 orang. Peralatan dan bahan makanan lokal yang dibutuhkan dalam pelatihan
disediakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Narasumber didatangkan dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan tim pengabdian kepada masyarakat.
Buku panduan untuk pelatihan telah disusun oleh tim pengabdian kepada masyarakat
sejumlah 50 buah untuk peserta, bidan desa, dan perangkat desa. Karena dalam situasi
pandemic COVID-19, protokol kesehatan tetap dilakukan antara lain menyediakan tempat
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menyediakan masker medis, serta
menjaga jarak saat pemberian materi dan pelatihan.
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Tahap terakhir yaitu evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat output dari masingmasing kegiatan baik secara individu maupun kelompok. Alat yang digunakan berupa
kuesioner dengan 10 pertanyaan terkait MPASI dan lembar observasi pelaksanaan praktek
pembuatan MPASI
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan MPASI
dengan bahan lokal dilaksanakan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 08.00-14.00 WIB. Diikuti oleh 30
kader posyandu Desa Balonggabus. Narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
yaitu Moh. Soffa, S.Gz dan Bidan Desa Balonggabus yaitu Marija Ulfa, Amd.Keb., S.Psi,
notulen dilakukan oleh 2 orang mahasiswa Kampus II Poltekkes Kemenkes Malang dan
fasilitator adalah ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes
Malang yaitu Dr. Nurul Pujiastuti, S.Kep., Ns., M.Kes.
Pada tahap identifikasi, mencari data tentang jumlah kader posyandu Desa Balonggabus
kepada bidan desa yaitu sejumlah 30 orang. Kemudian melakukan koordinasi antara tim
pengabdian kepada masyarakat dengan kepala desa dan bidan desa tentang pelaksanaan
pelatihan karena masih dalam masa pandemi. Setelah disepakati, maka disusun jadual
pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan yaitu menyiapkan 10 pertanyaan untuk pretest. Tujuan pemberian pertanyaan adalah untuk menggali pengetahuan kader posyandu
tentang MPASI. Selanjutnya pemberian materi dari narasumber.
Kegiatan pelatihan dapat terlaksana karena mendapat dukungan dari Kepala Desa
Balonggabus yaitu dengan memberikan ijin dan fasilitas tempat (balaidesa) serta dukungan
dari bidan desa sebagai narasumber. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran Kepala Desa dan
Bidan Desa saat pembukaan dan pelaksanaan pelatihan. Gambar 1 adalah dokumentasi
saat Kepala Desa memberikan sambutan. Bidan desa sangat mendukung dengan adanya
kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena membantu meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan kader posyandu dan dapat berperan serta dalam menurunkan angka
wasting dan stunting. Harapan yang disampaikan adalah setelah pelatihan, kader
posyandu dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk
dapat memberi contoh dan motivasi pada ibu yang mempunyai bayi atau balita.

Gambar 1. Sambutan Kepala Desa Balonggabus
Setelah sambutan dari Kepala Desa, selanjutnya adalah sambutan yang oleh Ketua
Pelaksana kegiatan pelatihan yaitu Dr. Nurul Pujiastuti, S.Kep., Ns., M.Kes. Dalam
sambutannya disampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Desa Balonggabus, karena
telah bersedia menerima dan dengan kooperatif membantu pelaksanaan kegiatan
pelatihan. Desa Balonggabus dipilih sebagai tempat melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat karena sesuai anjuran dari Puskesmas Candi untuk dapat membantu
memberikan wawasan tentang status gizi balita khususnya wasting dan stunting pada
kader posyandu. Desa Balonggabus merupakan desa lokus stunting yang memerlukan
perhatian yang lebih untuk dapat meningkatkan asupan gizi balita. Dengan adanya
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pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kader posyandu
dan sebagai bentuk peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

Gambar 2. Peserta pelatihan
Gambar 2 adalah peserta pelatihan yang terbagi dalam 5 kelompok kecil untuk
mempraktekkan pembuatan MPASI. Peserta dengan tekun mengikuti jalannya pelatihan
dan mengikuti semua arahan yang diberikan. Peserta dipandu oleh fasilitator dan notulen
dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan agar peserta dapat mengikuti pelatihan
secara menyeluruh dan tidak sampai ketinggalan serta memberikan semangat dalam
mengikuti pelatihan, karena fasilitator membantu saat peserta sedang mengalami
kesulitan sehingga permasalahan yang dialami dapat segera diselesaikan. Saat pemberian
materi oleh narasumber, peserta aktif bertanya dan keingintahuan yang besar sehingga
hampir seluruh peserta mengajukan pertanyaan. Jumlah peserta adalah 30 kader
posyandu Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
Pada tahap terakhir yaitu evaluasi dengan memberikan post-test dan mengisi lembar
observasi pada peserta pelatihan untuk mengukur keberhasilan pemberian materi dan
keterampilan yang telah dilakukan. Metode ini sering digunakan untuk melakukan
evaluasi suatu kegiatan pelatihan ataupun penyuluhan (Suardiati, et al., 2020).
Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pengetahuan
Pre Test
Post Test
Pengetahuan
N
%
N
%
Baik
5
16,7
27
90,0
Cukup
6
20,0
3
10,0
Kurang
19
63,3
0
0,0
Jumlah
30
100,0
30
100,0
Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Keterampilan
Pre Test
Post Test
Keterampilan
N
%
N
%
Baik
5
16,7
26
86,7
Cukup
10
33,3
3
10,0
Kurang
15
50,0
1
3,3
Jumlah
30
100,0
30
100,0

IV.
SIMPULAN
.
Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu pelatihan dengan peserta
30 kader posyandu di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang
telah dilakukan, mampu menambah pengetahuan dan keterampilan kader posyandu
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sehingga diharapkan kader posyandu dapat berperan serta memberikan contoh dan
mengajari ibu yang mempunyai bayi atau balita agar dapat membuat MPASI dengan
bahan lokal.
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