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Abstrak: Malang merupakan salah satu kota dan kabupaten utama penduduk 

kedua terbanyak daerah jawa timur di Indonesia. Sebagian besar besar penduduk 

di kabupaten malang yang memiliki pangan yang besar. Namun seringkali 

terdapat penyakit dalam kekurangan gizi, pernikahan muda dibawah usia 19 

tahun (stunting) dan kekurangan didikan serta ilmu yang ada masyarakat 

menengah kebawah. Stunting adalah penyakit yang menyebabkan berbagai faktor. 

Parameter yang di sosialisasikan yaitu pencegahan, perlindungan, lingkungan dan 

sosialisasi yang berasal dari substrat pengabdian serta observasi dilapangan serta 

konsentrasi 50%, 37,5%, 25%, Untuk mengukur perbedaan antar sampel dilakukan 

dengan metode scoring. Metode pelaksanaan.yang digunakan berupa Sosialisasi, 

praktik dalam pembentukan kader- kader kesehatan serta demo/ role play, untuk 

meningkatkan dan sosialisasi pencegahan stunting di desa jedong. 

 

Kata kunci: Difusi IPTEK, Pencegahan Stunting, Sosialisasi 

 

Abstract: Malang is one of the cities and regencies of the second most populous 

regions of East Java in Indonesia. Most of the population in Malang district has 

large food. But often there are illnesses in malnutrition, young marriages under the 

age of 19 (stunting) and lack of education and knowledge that exists in the middle 

to lower classes. Stunting is a disease that causes various factors. The parameters 

socialized are prevention, protection, environment and outreach coming from the 

service substrate and field observations and concentrations of 50%, 37.5%, 25%. To 

measure the differences between samples, the scoring method is used. The 

implementation method used is in the form of socialization, practice in forming 

health cadres and demonstration / role play, to improve and socialize the 

prevention of stunting in Jedong villag. 
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PENDAHULUAN 

 

Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu 

persoalan kesehatan yang cukup menyita perhatian di dunia saat ini. Pada tahun 

2017, sebesar 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. 

Angka ini sebenarnya sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

angka stunting pada tahun 2000 yaitu 32,6%. Pada tahun 2017, kasus balita 

stunting dunia yang berasal dari Asia adalah sebesar 55%, sedangkan sebesar 
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39% tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak 

berasal dari Asia Selatan (58,7%) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah 

(0,9%). 

Fenomena stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang 

atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan balita pada umumnya. 

Kondisi demikian dibandingkan atau diukur dengan panjang atau tinggi badan 

yang ditetapkan oleh WHO. Balita stunting menjadi persoalan gizi kronik yang 

disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi ibu saat 

hamil, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Kondisi demikian biasanya 

menyebabkan balita tersebut akan mengalami perkembangan yang sulit di masa 

mendatang.  

Fenomena ini menjadi salah satu target dari Sustainable Development Goals 

(SDGs) yang di dalamnya terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, 

yakni menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi di tahun 2030. 

Selain itu tujuan dari pembangunan ini juga untuk mencapai ketahanan pangan. 

Target yang ditetapkan pada tujuan pembangunan tersebut adalah menurunkan 

angka stunting hingga 40% di tahun 2025. 

Desa Jedong dalam konteks ini mendapatkan perhatian tersendiri. Desa ini 

memiliki prevalensi balita stunting yang cenderung tinggi. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan angka balita pendek di desa jedong 

adalah sebesar 36,8%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2010, 

menjadi 35,6%. Namun kasus yang terjadi di Desa Jedong kembali meningkat 

pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%. Dengan angka prevalensi balita stunting 

yang cukup tinggi di Desa Jedong, Sosialisasi pencegahan kasus stunting 

menjadi perlu untuk dilakukan. 

  

METODE 

 

Metode pelaksanaan.yang digunakan berupa Sosialisasi, praktik dalam 

pembentukan kader- kader kesehatan serta demo/ role play, berikut denah 

dibawah ini 

 
Gambar 1. Alur Peningkatan dan Sosialisasi Pencegahan Sunting 
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HASIL & PEMBAHASAN 

 

Tahapan ini merupakan tahapan kegiatan sebelum pasien mendapatkan 

penanganan di rumah sakit yang dilakukan di rumah yang mempunyai balita 

atau di pusat pendampingan setempat (contoh, rumah singgah) di desa jedong. 

Tahap pertama dari konsep Sosialisasi, bimbingan, serta penanganan stunting 

yaitu dengan tahapan- tahapan yang meliputi edukasi, dan penjemputan. 

 

Edukasi 

Edukasi diberikan kepada keluarga yang mengalami stunting. Edukasi ini 

merupakan langkah pertama berupa penjelasan mengenai penyakit yang 

diderita dengan menggunakan komunikasi secara efektif berbahasa lokal dan 

menggunakan media sosial sebagai sarana pendukung. Hasil penelitian 

Yuliwulandari et al (2017) bahwa edukasi harus ditargetkan kepada empat 

kelompok: penderita, keluarga penderita, petugas kesehatan, dan rekan-rekan 

atau masyarakat yang hidup di sekitar penderita. Edukasi pada penderita 

dewasa mengenai penyakit mereka memungkinkan mereka menjadi lebih tegar 

dan percaya diri dalam menjalani bimbingan, serta makanan gizi yang baik dan 

memiliki pengetahuan untuk menangkis penolakan yang mereka hadapi dari 

orang lain. Namun, edukasi kepada penderita saja tidak cukup, keluarga dan 

masyarakat sekitar mereka juga perlu diberi edukasi contoh kepada penderita 

anak-anak stunting di pengabdian ini, edukasi kepada orang tua sebagai pihak 

keluarga terdekat menjadi sangat penting, karena orang tua bertanggungjawab 

dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan segala resiko serta 

tindakan. 

 

b. Kontrol dan kunjungan warga 

Pemantauan pasca operasi melalui pengaturan jadwal sosialisasi serta 

bimbingan kewarga untuk kontrol kembali ke keluarga sehat bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang sempurna. Pemantauan kemajuan hasil dari pola 

makan serta hidup yang bersih dan estetika terhadap stunting meliputi 

pemeriksaan kebersihan lingkungan dan gotong royong dari pencegahan 

stunting untuk warga sehat. 
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Gambar 2. Proses kegiatan pendampingan & sosialisasi pencegahan stunting 

 

Pemberdayaan keluarga sehat terhadap pencegahan stunting 

Pemberdayaan kepada keluarga penderita stunting terhadap perawatan 

lingkungan yang bersih melalui pengajaran cara perawatan lingkungan oleh tim 

pengabdian. Perawatan dengan kebersihan rumah serta bimbingan ODF yang 

baik dan cara mengkonsumsi makanan yang sehat, serta menjaga lingkungan 

bersih dimasyarakat. 

 

Evaluasi keberhasilan  

Evaluasi keberhasilan pada pendampingan kader, serta ibu puskesas, 

keluarga dan penderita stunting menggunakan deep interview terhadap tenaga 

ahli mengenai penerapan serta strategi saat mendampingi keluarga penderita. 

  

SIMPULAN 

 

Pendampingan keluarga dan penderita stunting terhadap penatalaksanaan 

sosialisasi menggunakan strategi pendekatan warga sangat efisien dalam proses 

pendampingan. Sebelum menggunakan konsep pendekatan dan bimbingan 

harus mempunyai strategi , proses penanggan stunting biasanya diselesaikan 

dalam jangka waktu satu hingga tiga bulan. Akan tetapi, proses penangan 
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menjadi lebih singkat, yaitu tiga minggu. Tiga tahapan mulai dari berapa 

tahapan merupakan Sosisalisasi dan meningkatkan pencegahan stunting yang 

bertujuan untuk membantu menuntaskan permasalahan kesehatan para 

keluarga dan penderita stunting di desa jedong. 
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