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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Pada umumnya, masalah gizi diakibatkan dari kecanggungan antara 

konsumsi dan hasil suplemen, khususnya konsumsi yang melebihi hasil atau 

sebaliknya, selain kesalahan dalam memilih bahan makanan untuk dimakan. 

Gizi kurang adalah keadaan tidak sehat yang disebabkan oleh rendahnya 

pemanfaatan energi protein dari makanan sehari-hari dan berlangsung cukup 

lama (Sodikin, 2013). Salah satu masalah gizi yang sebenarnya terjadi adalah 

kesehatan yang terganggu (Arisman, 2013). 

      Status gizi kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor 

langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari asupan makan dan 

penyakit infeksi. Sedangkan faktor secara tidak langsung terdiri dari 

ketahanan pangan keluarga, kesehatan lingkungan, dan pola asuh orang tua 

termasuk dalam praktik pemberian makan. 

      Data prevalensi  menunjukkan penderita gizi kurang terbesar di seluruh 

dunia dilihat dari segi wilayah yaitu lebih dari 70% kasus gizi buruk pada 

anak didominasi di Asia, sedangkan 26% Afrika, dan 4% di Amerika Latin.  

terdapat 17,7% kasus balita kekurangan gizi dan jumlah tersebut terdiri dari 

3,9% balita dengan gizi buruk (Riskesdas,2018). Dari 83,6 juta balita  

mengalami kekurangan gizi, Asia tenggara menduduki peringkat kedua yaitu 

sebesar 14,9% (Kementrian Kesehatan RI, 2018).  

      Negara-negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki kejadian gizi 

kurang paling menonjol adalah Indonesia mempunyai prevalensi status gizi 

anak berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) di Indonesia 

yaitu 36,4% tinggi badan sangat pendek dan untuk prevalensi status gizi 

berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) persentase di 

Indonesia yaitu 6,7% berat badan sangat kurus. Status gizi anak dapat dilihat
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dari pemantauan status gizi (PSG) dengan mengelompokkan status gizi 

menjadi 3, terutama berdasarkan Daftar Berat Badan menurut Usia (BB/U), 

dilihat dari Data Tinggi Badan menurut Usia (TB/U) dan dilihat dari Besar 

Daftar Perawakan (BW/U) BB/TB). 

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten sukabumi 

menunjukkan 37,1% anak yang mengalami gizi kurang, angka ini termasuk 

ke dalam 13 kabupaten/kota prioritas penanganan gizi kurang di jawa barat.  

sedangkan di puskesmas selajambe kaabupaten sukabumi  terdapat 5,6% 

yang mengalami gizi kurang di tahun 2018. 

     Program parenting merupakan bentuk kegiatan informal yang dilakukan 

untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan pengasuhan dan pendidikan anak di 

kelompok bermain dan dirumah ( Silvianti Candra, 2018). program parenting 

di indonesia berpengaruh terhadap   orangtua dan keluarga, dengan hasil 

angket program parenting ini meningkatkan mutu pendidikan anak melalui 

parenting sebesar 74,62%, perkembangan pendidikan anak melalui parenting 

sebesar 78,27%, kesadaran orangtua meningkat sebagai pendidik yang utama 

sebesar 75,77%, meningkatnya sikap keluarga dalam melakukan kesehatan 

seb esar 80,19%, dan orangtua menumbuhkan kerja sama terhadap 

penyelenggaraan pendidikan parenting sebesar 72,30%. 

      Peran perawat dalam  memberikan edukasi  sebagai care provider dan 

counselor yang sangat dibutuhkan dalam membantu keluarga untuk dapat 

memberikan pola asuh yang tepat untuk memandirikan anak, perawat juga 

berperan sebagai pendidik yaitu memberi penyuluhan atau pendidikan 

kesehatan kepada orangtua dan juga memberikan pengetahuan dasar. 

(Puspitawati, 2012). 

      Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh  dari 

berbagai sumber, salah satunya adalah metode dan media. Metode dapat 

diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran atau masyarakat 

(Notoatmodjo, 2013). Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode 

ceramah. Metode ini dipilih karena baik dalam menjangkau sasaran yang 
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banyak dan untuk sasaran berpendidikan rendah maupun tinggi, tetapi 

metode ini akan lebih efektif dengan menggunakan alat bantu atau alat 

peraga yaitu media (Sibagariang, 2016).  

     Flipchart adalah media berbentuk buku dengan setiap lembar (halaman) 

dan lembar baliknya (bagian belakangnya) berisi kalimat dan gambar yang 

diinformasikan sebagai pesan atau informasi yang berkaitan (Panggabean, 

2015). Pengetahuan ibu mengenai pemenuhan gizi yang seimbang bagi balita 

merupakan hal yang penting. Ibu dengan sumber informasi yang luas maka 

akan lebih banyak mempunyai pengetahuan mengenai gizi balita lebih 

banyak dibandingkan ibu dengan sumber informasi yang minim.  

     Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku tersebut dapat dilakukan 

salah satunya melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan sendiri 

dapat dilakukan dengan berbagai macam metode menyesuaikan sasaran yang 

akan diberikan pendidikan. Salah satu metode dalam pendidikan kesehatan 

adalah media lembar balik.  

Oleh karena itu pemberian pendidikan kesehatan tentang asupan gizi pada 

anak melalui metode flip chart sangat membantu orangtua dan keluarga 

untuk memahami asupan gizi yang baik untuk anak sehingga media ini dapat 

membantu dalam penyajian pesan secara ringkas dan praktis mengenai gizi 

yang harus dipenuhi pada anak usia prasekolah. media ini merupakan media 

yang sangat efektif  dan relatif mudah untuk digunakan dalam  pemberian 

pendidikan kesehatan terutama mengenai pemenuhan gizi pada anak dengan 

gizi kurang (Susanto, 2014).  

      Berdasarkan uraian di atas , penulis tertarik untuk melakukan studi kaus 

tentang pengaruh metode ceramah  pemeberian pendidikan kesehatan  

menggunakan media flipchart terhadap tingkat pengetahuan  oramgtua dalam  

upaya penerapan metode pemberian edukasi parenting pada an. I (usia pra 

sekolah) dengan status gizi kurang di wilayah kerja puskesmas selajambe 

kabupaten sukabumi provinsi jawa barat. 
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1.1 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.1.1 Tujuan Umum 

Memahami dan mengaplikasikan konsep asuhan keperawatan dengan karya 

inovasi Penerapan metode pemberian edukasi parenting pada an. I (usia 

prasekolah) dengan status gizi kurang di wilayah kerja puskesmas selajambe 

kabupaten sukabumi provinsi jawa barat. 

1.1.2 Tujuan Khusus 

a. Menerapkan asuhan keperawatan pada klien dengan gizi kurang 

b. Melakukan pengkajian keperawatan pada anak usia pra sekolah dengan 

masalah gizi kurang. 

c. Menetapkan diagnosis keperawatan pada Anak usia pra sekolah  dengan 

memberikan penyuluhan kesehatan pada keluarga dengan status gizi 

kurang 

d. Melakukan tindakan implementasi keperawatan dengan pemberian 

pendidikan kesehatan mengenai gizi terhadap keluarga dengan status 

gizi kurang. 

e. Melakukan evaluasi keperawatan setelah dilakukan pemberian 

pendidikan  kesehatan untuk mengatasi tingkat pengetahuan keluarga 

terhadap status gizi kurang. 

1.2 Pengumpulan Data 

1.2.1 Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Proses interaksi dan komunikasi secara langsung anatara 

pewawancara dan pasien untuk memperoleh data yang bersifat 

fakta. 

b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan berupa fakta objektif langsung dari 

pasien dan melakukan kegiatan pelayanan keperawatan. 
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c. Studi Pustaka 

Penulis mendapatkan sumber-sumber pustaka melalui jurnal, buku, 

internet yang memiliki konsep dan teori terkait dengan Penerapan 

Metode pemberian Edukasi Parenting Pada An.I Dengan Status Gizi 

Kurang Dalam Pemenuhan Gizi Pada Anak Usia Prasekolah Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Selajambe Kabupaten Sukabumi Provinsi 

Jawa Barat. 

1.3 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

1.3.1 Bagi Penulis 

Penulis dapat mengaplikasikan  teori-teori atau karya inovasi yang 

diperoleh dari pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan 

serta wawasan mengenai konsep asuhan pada klien dengan Penerapan 

Metode pemberian Edukasi Parenting Pada An.I Dengan Status Gizi 

Kurang Dalam Pemenuhan Gizi Pada Anak Usia Prasekolah Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Selajambe Kabupaten Sukabumi Provinisi Jawa Barat. 

1.3.2 Bagi Masyarakat 

Memberikan manfaat dan bahan masukan untuk lebih meningkatkan 

promosi kesehatan khususnya pada Penerapan Metode pemberian 

Edukasi Parenting Pada An.I Dengan Status Gizi Kurang Dalam 

Pemenuhan Gizi Pada Anak Usia Prasekolah Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Selajambe Kabupaten Sukabumi Provinisi Jawa Barat. 

1.3.3 Bagi profesi keperawatan 

Hasil Karya Ilmiah dapat dijadikan bahan evaluasi yang berkaitan 

dengan Penerapan Metode pemberian Edukasi Parenting Pada An.I 

Dengan Status Gizi Kurang Dalam Pemenuhan Gizi Pada Anak Usia 

Prasekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Selajambe Kabupaten 

Sukabumi Provinisi Jawa Barat.  

 

 


