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ABSTRACT
The incidence of stunting is one of the nutritional problems experienced by toddlers in
Indonesia, including in West Kalimantan. Stunting is a condition of failure to thrive in
children under five years old (infants under five years old) due to chronic malnutrition so
that the child is too short for his age. Stunting can increase the incidence of morbidity
and mortality, cognitive development, motor and verbal are not optimal, learning
capacity and reduced performance as well as increased health care costs. Ignorance
about the causes of stunting in the first 1000 days of life (HPK) is one of the factors that
influence the high incidence of stunting so that health education with effective media is
needed to increase this knowledge in the hope that mothers are able to prevent stunting
as early as possible.
The purpose of this Community Partnership Program (PKM) activity is to increase public
knowledge about 1000 HPK inprevention efforts stunting. PKM in the form of counseling
was carried out at the posyandu in the working area of the Saigon Health Center and
Siantan Hulu Health Center. The media chosen were booklets and e-booklets. In
addition to providing direct counseling, the team also provided media in the form of ebooklets through the Puskesmas social media group.
Keywords: counseling, stunting, 1000 HPK, West Kalimantan
ABSTRAK
Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu
masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun)
akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Stunting dapat meningkatkan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan
kognitif, motorik dan verbal yang tidak optimal, kapasitas belajar dan performa yang
kurang baik serta peningkatan biaya kesehatan. Ketidaktahuan tentang penyebab
kejadian Stunting dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah salah satu faktor
yang mempengaruhi tingginya kejadian Stunting sehingga diperlukan pendidikan
kesehatan dengan media yang efektif untuk peningkatan pengetahuan tersebut
dengan harapan ibu mampu mencegah stunting sedini mungkin.
Tujuan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini meningkatkan
pengetahuan masyarakat mengenai 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting.
PKM berupa penyuluhan dilakukan di posyandu wilayah kerja Puskesmas Saigon dan
Puskesmas Siantan Hulu. Media yang dipilih adalah booklet dan e booklet. Selain
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memberikan penyuluhan secara langsung, tim juga memberikan media berupa e
booklet melalui grup media sosial Puskesmas.
Kata kunci: penyuluhan, stunting, 1000 HPK, Kalimantan Barat
I. PENDAHULUAN
Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu
masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia dan merupakan masalah gizi utama yang
dihadapi Indonesia. Meskipun telah mengalami penurunan namun jumlah tersebut
masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN)
tahun 2019 yaitu sebesar 28%. Angka kejadian gizi Balita sangat pendek dan pendek
di Kalimantan barat juga cukup tinggi. Kalimantan barat menempati urutan ke-8 di
tahun 2019 yaitu sebesar 33,5% (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan 2017). Dari 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak, Kecamatan
Pontianak Timur merupakan kecamatan dengan angka stunting tertinggi di Tahun
2018. Dari 2100 balita yang ditimbang, 437 (20,8%) balita mengalami stunting dan
183 (8,7%) balita didiagnosis sangat pendek. Hasil research peneliti sebelumnya
tentang determinan kejadian stunting di wilayah puskesmas Saigon kecamatan
Pontianak timur tahun 2019 mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang
bermakna antara keterpaparan ibu tentang informasi 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) dengan kejadian stunting (p-value = 0.000). Hasil analisis lain menunjukan nilai
Odd Ratio sebesar 2,4 sehingga disimpulkan bahwa ibu yang tidak mendapatkan
informasi tentang 1000 HPK akan memiliki peluang sebesar 2,4 kali untuk mengalami
stunting (Kurniatin and Lepita 2020).
Stunting pada balita tidak disebabkan oleh 1 penyebab pada 1 masa tahap
pertumbuhan saja, namun proses tersebut di sebabkan oleh multifaktor dan
berkesinambungan dalam 1000 HPK, dimulai dari saat konsepsi hingga balita berusia
2 tahun. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk
melakukan penyuluhan tentang 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting dengan
media booklet di wilayah kerja Puskesmas Saigon dan Puskesmas Siantan Hulu.
II. METODE
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan
tentang 1000 HPK dalam upaya pencegahan stunting dengan media booklet cetak dan
e- booklet di wilayah kerja Puskesmas Saigon dan Puskesmas Siantan Hulu.
Pelaksanaan direncanakan dengan sasaran 30 orang per mitra diantaranya kader, ibu
hamil dan ibu yang memiliki balita. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 dan
terdapat pembatasan kegiatan, sehingga PKM ini dilakukan secara mix method yaitu
secara online dan offline.
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Gambar 1. Media Booklet 1000 HPK
Untuk Mitra 1 (Puskesmas Saigon) penyuluhan dilakukan pada tanggal 1 April
2021 berlokasi di Posyandu Ibu Siaga RW 015, peserta yang hadir berjumlah 12
orang. Sedangkan untuk mitra ke-2 (Puskesmas Siantan Hulu), penyuluhan
dilakukan pada tanggal 30 Juni 2021 berlokasi di Posyandu RW 015, peserta yang
hadir berjumlah 17 orang. Pelaksanaan PKM melibatkan mahasiswi jurusan
kebidanan Poltekkes Pontianak berjumlah 3 orang pada setiap kegiatan. Pelaksanaan
PKM ini juga menerapkan protokol kesehatan karena terselenggara dalam masa
pandemi COVID-19.

Gambar 2. Pelaksanaan PKM di wilayah Puskesmas Saigon
Tahapan pelaksanaan penyuluhan adalah dengan melakukan pre test, pemberian
materi dan diakhiri dengan post test. Setelah diberikan penyuluhan secara offline, tim
juga memberikan e booklet kepada kedua mitra untuk dapat dibagikan ke grup media
sosial (whats app) seperti grup kelas ibu hamil dan balita. Booklet cetak juga
diserahkan kepada kedua mitra untuk diserahkan kepada ibu hamil dan ibu balita
yang datang berkunjung ke puskesmas.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan PKM dilakukan dengan bentuk Penyuluhan tentang 1000 Hari
Pertama Kehidupan dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas
Saigon dan Puskesmas Siantan Hulu. Peserta yang hadir secara offline adalah 29
orang yang selanjutnya dilakukan analisis perbedaan pengetahuan sebelum dan
sesudah dilakukan penyuluhan dengan metode booklet.

Gambar 3. Pelaksanaan PKM di wilayah Puskesmas Siantan Hulu

Peserta sangat antusias dalam menyimak materi yang disampaikan dan aktif
dalam mengajukan pertanyaan. Selanjtunya hasil kegiatan pengabdian masyarakat
ini juga dipublikasikan dalan prosiding.
Tabel 1 Perbedaan pengetahuan ibu hamil sesudah diberikan edukasi dengan
media booklet pendampingan 1000 HPK
n
Median
p
(minimunmaksimum)
Pengetahuan sebelum
29
7 (4-10)
0,002
edukasi
Pengetahuan setelah
8 (4-10)
edukasi
Analisis data dilakukan dengan uji Wilcoxon dan didapatkan hasil p value = 0.002
sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara
sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi dengan media bookletpendampingan
1000 HPK.
Stunting pada balita di Indonesia tidak disebabkan oleh 1 penyebab pada 1 masa
tahap pertumbuhan saja, namun proses tersebut di sebabkan oleh multifactor dan
berkesinambungan dalam 1000 HPK, dimulai dari saat konsepsi hingga balita berusia
2 tahun. Pada periode tersebut banyak permasalahan kesehatan yang dapat terjadi
khususnya mengenai praktik pengasuhan yang kurang optimal, diantaranya anemia
dan KEK pada saat hamil, ANC tidak sesuai standar, persalinan tidak ditolong oleh
tenaga kesehatan, tidak melakukan IMD, tidak memberikan ASI ekslusif,tidak
memberikan imunisasi dasar lengkap hingga tidak memberikan MP ASI yang baik.
Semua siklus permasalahan tersebut terjadi pada 1000 HPK anak. Sehingga ibu
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sebagai orang terdekat yang memberikan pengasuhan pada balita, harus
mendapatkan informasi yang memadai tentang optimalisasi pertumbuhan anak pada
1000 HPK sehingga dapat memaksimalkan perannya dan kasus malnutrisi pada
balita dapat dicegah (Kementrian Kesehatan RI 2018).
Ketidaktahuan tentang penyebab kejadian Stunting dalam 1000 HPK adalah salah
satu faktor yang mempengaruhi tinggi nya kejadian Stunting sehingga diperlukan
pendidikan kesehatan dengan media yang efektif untuk peningkatan pengetahuan
tersebut dengan harapan ibu mampu mencegah kejadian tersebut sedini mungkin
(Uliyanti, Tamtomo, & Anantanyu, 2017).
Hasil research peneliti sebelumnya tentang determinan kejadian stunting di wilayah
puskesmas Saigon kecamatan Pontianak timur tahun 2019 mendapatkan hasil
bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara keterpaparan ibu tentang informasi
1000 HPK dengan kejadian stunting (p-value = 0.000). Hasil analisis lain menunjukan
nilai Odd Ratio sebesar 2,4 sehingga disimpulkan bahwa ibu yang tidak mendapatkan
informasi tentang 1000 HPK akan memiliki peluang sebesar 2,4 kali untuk mengalami
stunting (Kurniatin and Lepita 2020).
Media atau alat peraga adalah alat yang digunakan oleh pendidik dalam
menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Media pendidikan kesehatan
disebut juga sebagai alat peraga karena berfungsi membantu dan memeragakan
sesuatu dalam proses pendidikan atau pengajaran. Prinsip pembuatan alat peraga
atau media bahwa pengetahuan yang ada pada setiap orang diterima atau ditangkap
melalui pancaindra. Semakin banyak pancaindra yang digunakan, semakin banyak
dan semakin jelas pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan alat peraga dimaksudkan mengerahkan indra
sebanyak mungkin pada suatu objek sehingga memudahkan pemahaman. Pancaindra
yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata (kurang lebih
75% sampai 87%), sedangkan 13% sampai 25% pengetahuan manusia diperoleh atau
disalurkan melalui indra lainnya. Pembagian alat peraga secara umum terbagi
menjadi tiga yaitu: alat bantu lihat (visual aids), Alat bantu dengar (audio aids), dan
alat bantu dengar dan lihat (audio visual aids). Contoh alat bantu dengar dan lihat
(audio visual aids) seperti TV, film, video (Maulana, 2013).
Media booklet dalam pengertian yang sederhana adalah lembaran-lembaran kertas
menyerupai album atau kelender yang berisi gambar peragaan dan dibaliknya berisi
kalimat sebagai pesan atau informasi berkaitan dengan gambar tersebut. Media
booklet biasanya digunakan dengan cara membuka atau membalik halaman demi
halaman secara bergantian untuk meperlihatkan gambar peraga kepada peserta
pendidikan sekaligus pemberi pendidikan menjelaskan informasi atau pesan
kesehatan yang ingin disampaikan.
Pada kegiatan PKM ini media booklet dipilih karena merupakan salah satu bentuk
alat bantu pendidikan yang saat ini umum digunakan karena pembuatan yang efektif,
relatif mudah dan penggunaan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh para
penyuluh kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya
diantaranya Listyarini dan Fatmwati (2020) yang menggunakan media booklet sebagai
media edukasi gizi ibu hamil dalam meningkatkan perilaku pencegahan stunting
balita di wilayah Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus.
Hasil penelitian
menunjukan dari hasil analisa uji paired t test diketahui perbedaan pre test dan post
test edukasi gizi menggunakan media booklet adalah nilai p= 0,000 < α 0,05. Dengan
demikian ada Pengaruh edukasi gizi ibu hamil menggunakan media booklet terhadap
perilaku pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus.
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Penelitian lainnya yang meneliti efektivitas media booklet dan audiovisual terhadap
pengetahuan orang tua dengan balita stunting menjelaskan bahwa
rata-rata
pengetahuan orangtua tentang merawat balita stunting sebelum pemberian edukasi
menggunakan media booklet adalah 62,50 setelah pemberian edukasi rata-rata
pengetahuan orangtuaadalah 70,00 Hasil uji statistic didapatkanp-value 0,003 (p<?0,05) artinya pemberian edukasi menggunakan media booklet terbukti efektif
meningkatkan pengetahuan orangtua tentang merawat balita stunting. Dalam
penelitian tersebut juga didapatkan hasil lainnya yaitu penggunaan media booklet
yang ditambah dengan penggunaan media audiovisual secara statistik lebih
bermakna dibandingkan hanya dengan menggunakan satu media saja (Juniah,
Apriliawati, and Sulaiman 2020).
Booklet merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan – pesan kesehatan
yang berisi tulisan dan gambar dalam bentuk buku. Booklet diketahui memiliki
beberapa kelebihan dibandingkan media cetak lainnya diantaranya mudah dipelajari,
ringkas, dapat dibaca setiap saat karena didesain dalam bentuk buku dan memuat
informasi yang lebih banyak (Lityarini and Fatmawati 2020).
IV.
SIMPULAN
1. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan Penyuluhan tentang 1000 Hari Pertama
Kehidupan dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas
Saigon dan Puskesmas Siantan Hulu Tahun 2021” telah diselenggarakan dengan
baik.
2. Terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang 1000 Hari Pertama
Kehidupan dalam Upaya Pencegahan Stunting
3. Booklet merupakan media yang efektif untuk penyuluhan masyarakat
4. Luaran wajib yang dapat terlaksana dalam kegiatan ini adalah prosiding jurnal
pengabdian masyarakat dan booklet 1000 HPK.
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