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I. Pendahuluan 

 

  Gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, 

lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan 

perkembangan manusia, memelihara proses tubuh dan sebagai penyedia energi untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. 

  Status gizi di atas bahwa status gizi adalah status kesehatan tubuh yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient, sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi, dibedakan antara status gizi , kurus, normal, resiko untuk gemuk, 

dan gemuk agar berfungsi secara baik bagi organ tubuh. 

  Dari berbagai sumber data, perkembangan masalah gizi di Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Masalah gizi yang secara public health sudah terkendali; 

Masalah yang belum dapat diselesaikan (un-finished); dan Masalah gizi yang sudah 

meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat (emerging). Masalah gizi lain yang juga 

mulai teridentifikasi dan perlu diperhatikan adalah defisiensi vitamin D. 

   Masalah gizi yang belum selesai adalah masalah gizi kurang dan pendek (stunting). Pada 

tahun 2010 prevalensi anak stunting 35.6 %, artinya 1 diantara tiga anak kita kemungkinan 

besar pendek. Sementara prevalensi gizi kurang telah turun dari 31% (1989), menjadi 17.9% 

(2010). Dengan capaian ini target MDGs sasaran 1 yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang 

menjadi 15.5% pada tahun 2015 diperkirakan dapat dicapai. 

  Upaya pencegahan stunting merupakan prioritas dalam menurunkan angka kejadian 

stunting dan mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan. Peran tenaga kesehatan juga 

tidak kalah penting dalam pencegahan stunting.terutama peran serta petugas gizi 

  Adapun peran serta Petugas gizi yaitu menyampaikan tentang pengertian stunting, data 

status gizi, faktor penyebab terjadinya masalah gizi dan stunting, data stunting setiap 

kalurahan, upaya penanganan stunting baik program spesifik dan sensitive, serta advokasi 

lintas sektor dalam upaya penanganan stunting.Untuk mempercepat penurunan stunting, 

Puskesmas dan Posyandu memantau Pertumbuhan Balita diantaranya melalui penimbangan 

dan pengukuran serta pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS); Pemberian Kapsul Vitamin A; 

Praktek Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pendidikan gizi Ibu Balita; Minum 

Tablet Tambah Darah bersama untuk mengatasi Anemia pada Remaja Putri (50 anak); serta 

penyuluhan pada Kelas Ibu Hamil.Balita perlu dipantau pertumbuhannya setiap bulan di 

Posyandu. Selain itu, ibu Balita perlu ingat bahwa Balitanya harus mendapatkan Kapsul 



Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. 

Kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas senantisa mengingatkan masyarakat 

yang memiliki bayi untuk memberi ASI eksklusif, yaitu bayi usia 0 sampai 6 bulan hanya 

mendapat ASI saja. Selanjutnya bayi dapat mengonsumsi Makanan Pendamping ASI mulai 

usia 6 bulan serta meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih.Para 

kader di Posyandu juga memberi Penyuluhan PMBA yang diberikan di Posyandu. Hasil dari 

penyuluhan ini harus dipraktikkan di rumah supaya Balita mendapatkan asupan makanan 

bergizi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik, 

dan anak jarang sakit, terhindar dari risiko stunting.Tidak hanya kepada bayi dan Balita, para 

ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil agar ibu dan calon anak sehat 

serta terhindar dari risiko stunting. 

Demikian pula pada remaja. Mereka ditekankan untuk mengonsumsi Tablet Tambah 

Darah secara teratur agar terhindar dari Anemia (kurang darah). Konsumsi TTD bermanfaat 

sekaligus untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan sebagai persiapan menjadi calon ibu 

kelak yang sehat. 

II. Latar Belakang 
 

Permasalahan gizi yang masih menjadi masalah utama di dunia adalah malnutrisi. 

Masalah malnutrisi merupakan permasalahan global. 25% populasi dunia mengalami 

kelebihan berat badan, 17% anak usia sekolah yang memiliki berat badan kurang dan 28,5% 

mengalami stunting (Indonesia health sector review, 2012). Malnutrisi akan membawa 

dampak yang luas diantaranya mudahnya anak terkena infeksi dan gangguan tumbuh 

kembang serta fungsi organ tubuhnya (Rodrigues L dan Cervantes A 2011 dalam Giri 2013). 

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia dibawah lima 

tahun (balita) dari 24,50% dari tahun 2005 menjadi 17,90% pada tahun 2010 (Riskesdas, 

2010). Dalam perjalanannya Indonesia telah berhasil menurunkan angka gizi kurang dan gizi 

buruk. Namun demikian Indonesia dihadapkan pada pembangunan pangan dan gizi yang lain, 

yaitu masih tingginya prevalensi balita yang pendek (stunting). Walaupun penurunan 

prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk cukup bermakna, namun prevalensi anak 

balita pendek masih memprihatinkan (Bappenas, 2011). 

Penyebab masalah gizi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor langsung dan faktor tidak 

langsung. Penyebab langsung yaitu faktor makanan dan penyakit infeksi. Faktor penyebab 

tidak langsung meliputi ketahanan pangan dalam keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan 



dan sanitasi lingkungan yang kurang memadai. Keempat faktor tidak langsung tersebut saling 

berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, penghasilan, dan keterampilan ibu (Adisasmito 

2007 dalam Giri dkk 2013). 

Hasil identifikasi permasalahan yang ada di Puskesmas Muara Harus Kabupaten 

Tabalong dan sesuai uraian tugas pokok fungsi pegawai secara garis besar dapat dirumuskan 

isu strategis yang diperoleh sesuai dengan data Laporan Kinerja Indikator Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat dari tahun 2019, 2020 dan  2021. Data ini juga didapatkan dari hasil 

penginputan aplikasi E-PPGBM yaitu sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi 

berbasis masyarakat yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu masih ditemukannya bayi 

atau balita stunting di Puskesmas Muara Harus yaitu sebanyak 13,4% tahun 2019. Meski 

angka ini lebih baik daripada target indicator Kalsel yaitu 21,1%, namun capaian ini masih di 

bawah target Kabupaten Tabalong sebesar 11%. 

Untuk menekan angka tersebut, perlu dipahami faktor apa saja yang menyebabkan 

stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan 

otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak 

normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Kekurangan gizi dalam waktu 

lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari 

Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, 

rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein 

hewani. 

Salah satu yang mempengaruhi terjadinya stunting di Puskesmas Muara Harus adalah 

faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian 

makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan 

asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa 

kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Oleh 

karena itu dilakukan lah kegiatan Inovasi dengan cara mengadakan KELAS STUNTING 

khusus untuk orang tua anak stunting (KELAS RATU PENTING) sebagai upaya untuk 

Peningkatan Pola Asuh Orang Tua Anak Stunting Melalui Edukasi Gizi . setelah dilakukan 

kelas stunting orang tua anak stunting dapat melakukan konsultasi gizi yang dapat dilakukan 

melalui Forum Grup WhatsApp Ratu Penting untuk memudahkan orang tua anak stunting. 

Inovasi ini memerlukan dukungan lintas sektor yang ke depannya akan didukung oleh 

pendanaan dari APBDes. Harapannya dengan peran serta lintas sector dan lintas program, 

maka semua desa dapat menerapkan kegiatan inovasi ini sebagai upaya penurunan angka 

stunting di kecamatan Muara Harus. 

 



 

 

Tabel 1.1 Persentase (%) Prevalensi Stunting Tahun 2019 - 2021 

No Tahun % Stunting 

1 2019 13,4% 

2 2020 10,6% 

3 2021 9,4% 

 Sumber : Data Laporan Kinerja Indikator Program Perbaikan Gizi Tahun 2019-2021 

III. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pola asuh orang tua anak stunting 

melalui edukasi gizi 

2. Tujuan Khusus 

 

a) Peningkatan pola asuh orang tua anak stunting terutama mengenai gizi 

b) Pemahaman pentingnya pencegahan dan penanganan stunting 

c) Penurunan stunting di Puskesmas Muara Harus  

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Melakukan pengumpulan data status gizi 

2. Menetapkan masalah status gizi (stunting) 

3. Melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas dan lintas program 

4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan desa yang akan dilakukan 

inovasi 

5. Menyusun perencanaan Kegiatan Kelas Ratu Penting 

a. Menetapkan tujuan 

b. Penentuan sasaran 

c. Menyusun materi / isi Kegiatan Kelas Ratu Penting 

d. Memilih metode yang tepat 

e. Menentukan dan menyiapkan jenis alat peraga yang akan digunakan 

f. Penentuan kriteria evaluasi 

6. Pelaksanaan Kegiatan Ratu Penting 

7. Membuat Grup WhatsApp khusus orang tua anak stunting 



 

8. Tindak lanjut dari Kegiatan Kelas Ratu Penting 

 
 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Perkenalan diri 

2. Menjelaskan tujuan Kegiatan Kelas Ratu Penting 

3. Menciptakan suasana akrab dengan penampilan sikap yang ramah dan sopan 

4. Menjelaskan pokok permasalahan yang akan dibahas 

5. Menyampaikan materi Kegiatan Kelas Ratu Penting bisa dengan suara yang jelas 

dan bahasa yang mudah dimengerti 

6. Penyampaian materi bisa diselingi dengan humor 

7. Gunakan alat peraga (lembar balik dan demo makanan PMBA)  untuk memudahkan 

pengertian pendengar dan bawakan Kegiatan  Kelas Ratu Penting secara santai 

8. Berikan kesempatan kepada sasaran untuk bertanya terhadap hal-hal yang kurang jelas 

9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan sasaran dengan jelas dan meyakinkan 

10. Menyimpulkan hasil Kegiatan Kelas Ratu Penting 

 
 

VI. Sasaran 

Orang Tua Anak Stunting di wilayah Puskesmas Muara Harus 

 
VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Tahapan Inovasi KELAS RATU PENTING 
 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari 2021 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide Januari 2021 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Januari 2021 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Uji Coba Februari 2021 Pelaksanaan dilakukan 

di        Puskesmas Muara 

Harus 



 

5. Implementasi/ 
Penerapan 

Maret 2021 Pelaksanaan dilakukan di 

desa yang menjadi 

wilayah kerja Puskesmas 

Muara Harus 

 

2. Pelaksanaan Inovasi KELAS RATU PENTING 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun di setiap desa yang ada di wilayah 

Puskesmas Muara Harus 
 

 
No 

 
Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 KELAS RATU 
PENTING 

 √ √   √  √  √ √ √ 

 
VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah berjalan selama enam bulan. 

Pencatatan dan  pelaporan dilaksanakan di Puskesmas, data dan informasi hasil pencatatan 

akan diolah dan     di analisa yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. 

 

   

 

 

 

 
             


