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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Analisis Situasi 

A. KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR 

Stunting seringkali tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Padahal stunting 

merupakan dampak dari keadaan kurang gizi yang terakumulasi dalam waktu yang cukup 

lama dan menjadi indikasi masalah kesehatan masyarakat. Ini berhubungan dengan 

meningkatnya risiko morbiditas dan mortalitas, mengurangi kapasitas fisik, terhambatnya 

perkembangan dan fungsi motorik serta mental. Berdasarkan median WHO Child Growth 

Standard, stunting didefinisikan sebagai tinggi badan menurut umur (TB/U) dibawah minus 

dua standar deviasi (< -2 SD) atau pendek dan dibawah minus tiga standar deviasi (<-3 SD) 

atau sangat pendek (UNICEF, 2013). Anak yang stunting tidak hanya memiliki tingkat 

intelegensi lebih rendah, tetapi juga memiliki penilaian lebih rendah pada fungsi motorik, 

koordinasi tangan dan mata, pendengaran, berbicara, maupun kinerja jika dibandingkan 

dengan anak normal (Chang et al., 2010).   

Stunting juga sering mengakibatkan terhambatnya perkembangan mental, 

menurunnya prestasi sekolah, dan mengurangi kapasitas intelektual pada amak. Hal ini akan 

mempengaruhi produktivitas ekonomi suatu negara. Anak-anak yang terhambat 

pertumbuhannya sebagai akibat asupan yang kurang atau infeksi berulang berisiko lebih 

besar untuk mengalami penyakit bahkan kematian (World Health Organization, 2015). Selain 

itu, anak-anak yang mengalami stunting pada dua tahun pertama kehidupan dan mengalami 

kenaikan berat badan dengan cepat, berisiko tinggi terhadap penyakit kronis, seperti obesitas, 

hipertensi, dan diabetes (Victora et al., 2008). 

Tingginya angka stunting pada balita sangat berkaitan erat dengan kondisi yang 

terjadi dalam waktu yang lama seperti kemiskinan, perilaku hidup bersih dan sehat yang 

kurang, kesehatan lingkungan yang kurang baik, pola asuh yang kurang baik dan rendahnya 

tingkat pendidikan. Akan tetapi, kejadian stunting ini hendaknya tidak hanya dikaji dari 

faktor kemiskinan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi, tetapi bisa juga 

ditinjau dari kebiasaan, persepsi, sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi gizi 

anak. Bisa saja tubuh anak yang kecil dan pendek dianggap atau dilihat sebagai suatu hal 

yang biasa, takdir atau memang karena keturunan keluarga (Departemen Kesehatan dalam 

Sabaruddin, 2012).  
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Ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang kurang berisiko memiliki anak stunting 

sebesar 3,264 kali dibandingkan ibu dengan pengetahuan gizi yang baik (Picauly and Toy, 

2013). Stunting sebagian besar merupakan akibat irreversibel dari kondisi gizi yang tidak 

memadai dan serangan infeksi berulang yang terjadi selama 1000 hari pertama kehidupan 

(1000 HPK) (World Health Organization, 2014). Masa dalam kandungan hingga dua tahun 

pertama kehidupan anak sangat menentukan terhadap kejadian stunting pada masa dewasa 

(Achadi, 2013). Martorell R. dan Habitch J. P. (2001) menyebutkan bahwa status gizi pendek 

tidak dapat dipulihkan (irreversible) dan berlanjut pada usia berikutnya (retained effect), 

sehingga sulit untuk dilakukan intervensi untuk kejar tumbuh tinggi badan anak balita 

(Fuada, Muljati and Hidayat, 2011). 

Di Indonesia kasus anak stunting ini jika dilihat dari proporsinya cukup tinggi dan 

masih sedikit sekali penurunannya dari tahun ke tahun. Menurut Pemantauan Status Gizi 

(PSG) 2017 Kabupaten Bogor, Balita pendek (Stunting) Kabupaten Bogor cukup tinggi 

adalah sebesar (26.9%) Angka ini lebih tinggi 6,1% dibandingkan Jawa Barat (20,8 %) dan 

2,7% lebih rendah dari prevalensi nasional (29,6%) (Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, 

2018). 

Untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya stunting, diperlukan kerjasama dari 

berbagai stakeholder, terutama yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan anak. Stakeholder 

yang terkait tidak hanya tenaga kesehatan tetapi juga bisa tenaga kader dan perangkat desa. 

Kader posyandu dan perangkat desa sebagai orang yang juga dekat dengan masyarakat dan 

merupakan perpanjangan tangan petugas kesehatan dalam hal menangani masalah kesehatan 

ibu dan anak yang terdapat di masyarakat bisa sangat strategis untuk dijadikan sebagai pihak 

yang bisa membantu mengatasi masalah stunting sesuai dengan kapasitasnya. Berdasarkan 

hal tersebut, tim Pengabdi Masyarakat FKM UI bermaksud untuk melakukan intervensi 

kepada kader dan perangkat desa sebagai promotor pencegah dan deteksi dini stunting di 

wilayah Kecamatan Babakan Madang sebagai kecamatan dengan angka stunting yang masih 

terbilang tinggi di Kabupaten Bogor. Kader dan perangkat desa akan diberikan pelatihan, 

selanjutnya mereka diharapkan bisa menerapkan ilmu dan pengetahuannya ke masyarakat 

terutama calon ibu, ibu baru melahirkan dan ibu dengan batita untuk peduli terhadap stunting 

dan mencegah terjadinya stunting.  

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari 40 

kecamatan di Kabupaten Bogor yang terletak di wilayah tengah dengan luas wilayah 9.871 

Ha. Secara adminsitratif, Kecamatan Babakan Madang terdiri dari 9 desa, 32 dusun, 70 RW 

dan 272 RT.  
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Batas wilayah di sekitar Babakan Madang adalah: 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Citeureup 

b. Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Mega Mendung 

c. Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Sukaraja 

d. Sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan Sukamakmur 

  

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Babakan Madang. Kab. Bogor 

 

B. DESA BOJONGRAHARJA, KECAMATAN CIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI 

Tingkat partisipasi angkatan kerja kelompok penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2016 

sebesar 47,88 persen dari populasi atau sebesar 16,88 juta jiwa. Hal ini menggambarkan 

bahwa hampir separuh populasi remaja telah memasuk dunia kerja. Kelompok tenaga kerja 

ini menempati posisi pekerjaan tingkat bawah, karena kebanyakan masuk ke dunia kerja lebih 

awal, dan dengan pendidikan yang lebih rendah. Karena telah memasuki dunia kerja, remaja 

masuk pada kehidupan individu yang harus mampu mengambil keputusan secara mandiri. 

Pengetahuan yang masih terbatas dan kemapuan beradaptasi yang belum baik, 

memungkinkan risiko kesehatan semakin bersar. Salah satu aspek risiko kehidupan masa 

remaja adalah kesehatan reproduksi. Masalah yang sering muncul pada kelompok ini adalah 

masalah yang berkaitan dengan seks bebas (unprotected sexuality), penyebaran penyakit 

kelamin (sexual transmitted disease), kehamilan yang tidak dikehendaki (unwanted 

pregnancy), hingga aborsi tidak aman (unsafe abortion) dan pernikahan usia muda.  
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Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja, diharapkan dapat 

membentuk sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. 

Remaja usia 15-24 tahun yang masuk ke pasar tenaga kerja, merupakan kelompok yang 

relatif tidak tersentuh berbagai program pembangunan remaja. Tenaga kerja usia remaja 

memiliki aktivitas dan ritme kehidupan yang berbeda, sehingga tidak memiliki cukup waktu 

untuk mengakses informasi, konseling bahkan mendapat layanan kesehatan reproduksi. 

Model peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja ditujukan untuk mengatasi 

persoalan kesehatan reproduksi tenaga kerja remaja. Pengembangan tersebut termasuk model 

advokasi kebijakan kesehatan. 

Salah satu daerah pengabdian kepada masyarakat adalah desa Bojongraharja merupakan 

salah satu dari 10 desa di kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah 

501.35 Ha yang merupakan Kawasan industri. Desa Bojongraharja memiliki jumlah 

penduduk 7716 jiwa, 2460 rumah tangga, dengan rata-rata 3.14 jiwa perrumah tangga 

 

Gambar 2.Peta Kecamatan Cikembar, Kab. Sukabumi 
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Batas wilayah di sekitar Kecamatan Cikembar adalah: 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan kecamatan Sukamulya 

b. Sebelah selatan : berbatasan dengan kecamatan Cibatu dan Sukamaju 

c. Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Cimanggu 

d. Sebelah timur : berbatasan dengan kecamatan Bojongkembar 

 

1.2. Rumusan Masalah 

A. KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR 

 

1. Permasalahan berkaitan dengan stunting dan penerapan gizi seimbang: 

a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya kader, 

perangkat desa, guru, dan siswa mengenai stunting dan penerapan gizi seimbang 

di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

b. Belum adanya keterampilan kader dan perangkat desa dalam mendeteksi dini 

dan pencegahan stunting di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

c. Masih terbatasnya penyuluhan dan sosialisasi tentang deteksi dini dan 

pencegahan stunting serta penerapan gizi seimbang di Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor. 

d. Masih rendahnya perhatian dalam deteksi dini dan pencegahan stunting serta 

penerapan gizi seimbang di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

2. Permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 

kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 

rendahnya angka pemberian ASI Ekslusif di Kecamatan Babakan Madang. Selain 

itu, setelah berdiskusi dengan pemerintah desa serta bidan desa, dan meninjau data-

data sekunder yang ada, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2019, dari 1678 

jumlah anak di 9 desa di Kecamatan Babakan Madang hanya 421 (25.1%) anak 

yang mendapatkan ASI Eksklusif, dengan angka yang terendah yaitu di desa 

Cipambuan (12.1%) dan angka tertinggi di desa Citaringgul (35.1%). Angka 

pemberian ASI Eksklusif di desa lainnya antara lain: Cijayanti (28.5%), Sumurbatu 

(13.5%), Sentul (32.9%), Karangtengah (21.5%), Kadumangu (29.7%), Babakan 

Madang (25.0%), dan Bojongkoneng (23.4%). 

3. Masalah Kesehatan Lingkungan: 

a. Sebagian besar rumah tangga menggunakan sumur gali yang terlindung, yaitu 

sebanyak 662 Rumah Tangga (45,19%). Mengacu pada data hasil survei masih 
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ditemukan adanya rumah tangga yang menggunakan air tadah hujan sebagai 

sumber air minum mereka, yaitu sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan sumber air minum masih sangat bervariasi di kecamatan Babakan 

Madang. 

Tabel 1. Sumber Air Minum di Kecamatan Babakan Madang 

 

b. Rumah tangga yang membuang akhir limbahnya di sungai sebanyak 394 rumah 

tangga (26,89%). Kepemilikan jamban di rumah tangga berdasarkan hasil 

survey di kecamatan Babakan Madang sebesar 1194 rumah tangga (81,50%) 

dimana masih terdapat 201 rumah tangga yang tidak memiliki jamban (13,72%).  

4. Kondisi sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di Babakan Madang memiliki 

perbedaan, terutama dalam hal fasilitas. Seperti kondisi gedung sekolah, lapangan 

olahraga sekolah, kantin, serta fasilitas kesehatan. Baru-baru ini terjadi kasus tebing 

amblas pada salah satu sekolah di Babakan Madang, yaitu di SD Cijayanti 

(Beritautama.net, 2019). Contoh kasus lainnya adalah seorang siswa meninggal 

akibat terjatuh dan terseret arus (Haryudi, 2019). Melihat banyaknya siswa sekolah 

dasar yang ada di Babakan Madang, terdapat potensi bahaya keselamatan dan 

kesehatan yang dapat mengancam kondisi siswa dan menghambat proses belajar. 

perlu diterapkan sekolah yang selamat dan sehat untuk mendukung keberlangsungan 

proses belajar mengajar dan meningkatkan status kesehatan siswa. Diharapkan 

siswa juga dapat menerapkan nilai-nilai sehat dan selamat yang diberikan di sekolah 

pada kehidupan sehari-hari 
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B. KECAMATAN CIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI 

Berdasarkan Laporan dari BKKBN (2017) Beberapa temuan penting berkaitan dengan 

isu Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Cikembar antara lain: 

1. Maraknya kehamilan di luar nikah, peningkatan kasus bayi baru lahir dibuang; 

prostitusi terselubung, utamanya di kost-kostan terjadi di beberapa desa di 

kawasan industri Cikembar, dengan pelaku adalah karyawan pabrik.  Hal tersebut 

dikhawatirkan menimbulkan peningkatan risiko HIV/AIDS.  Berdasarkan data 

Komisi Penangulangan AIDS Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2015 dari Januari 

hingga Mei, pengidap HIV mencapai 35 kasus dengan mayoritas mereka yang 

positif berada pada angka produktif, yakni 15-29 tahhun, dan sudah ada tujuh 

orang yang meninggal akibat virus ini.  Setiap bulan di tahun 2015 ditemukan 10 

kasus baru, berbeda dengan tahun sebelumnya hanya enam sampai tujuh kasus 

baru saja. 

2. Adanya disorientasi seksual dan perilaku seks bebas. Hal ini akan berisiko 

terhadap peningkatan kasus Infeksi Penyakit Menular (IMS).Setiap tahunnya 

terjadi lebih dari 3 juta kasus baru IMS.  Peningkatan kasus tentu akan sangat 

berpengaruh pada peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS, karena terdapat 

hubungan yang sangat erat antara kasus IMS dan HIV/AIDS.  IMS akan 

meningkatkan risiko seseorang terkena HIV dari hubungan seksual menjadi 2-10 

kali lipat. 

 Justifikasi hasil telaah dari dua kajian di atas menjadi justifikasi Direktorat Analisis 

Dampak Kependudukan untuk mengembangkan suatu model peningkatan kualitas kesehatan 

reproduksi dengan sasaran tenaga kerja usia remaja. 

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

A. Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 

dua wilayah pengabdian yaitu Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan 

Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan pengadian kepada 

masyarakat berbasis wilayah yang menggabungkan akademisi, komunitas, dan 

pemerintah setempat. 
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B. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai ialah: 

1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai stunting, 

penerapan gizi seimbang, dan pentingnya ASI Eksklusif di Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor. 

2) Adanya keterampilan kader dan perangkat desa dalam mendeteksi dini dan 

pencegahan stunting di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

3) Meningkatnya penyuluhan dan sosialisasi tentang deteksi dini dan pencegahan 

stunting, penerapan gizi seimbang serta ASI Eksklusif di Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor. 

4) Meningkatnya perhatian masyarakat dan petugas kesehatan dalam deteksi dini dan 

pencegahan stunting, penerapan gizi seimbang, serta peran nyata dukungan pada ibu 

menyusui di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, aparat desa dan aparat 

kecamatan dalam pencapaian 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 

6) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah melalui 

pembentukan Bank Sampah. 

7) Pengembangan indikator dan modul penilaian sekolah selamat dan sehat. 

8) Sosialisasi siswa, guru, orangtua dan kementerian Pendidikan dan jajaran yang 

berwenang dalam penilaian sekolah selamat dan sehat. 

9) Intervensi keselamatan dan kesehatan di sekolah yang dipilih. 

 



BAB 2  

APLIKASI IPTEKS 

 

A. KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR 

2.1.PEMBERDAYAAN KADER DAN PERANGKAT DESA DALAM DETEKSI 

DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING, PENERAPAN GIZI SEIMBANG, 

DAN ASI EKSLUSIF 

Tabel 2.Solusi dan Implementasi IPTEKS 

No. Solusi Implementasi IPTEKS 

1. Meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran kader dan 

perangkat desa mengenai 

pentingnya pencegahan 

stunting di Kecamatan 

Babakan Madang, Kabupaten 

Bogor 

Kader dan perangkat desa diberikan pelatihan 

mengenai: 

- Cara mendeteksi dini stunting 

- Cara pencegahan stunting, diantaranya 

mengenai: gizi seimbang, ASI eksklusif, pola 

hidup sehat, kesehatan lingkungan dan PHBS 

2. Meningkatkan keterampilan 

kader dan perangkat desadalam 

mendeteksi dini stunting dan 

selanjutnya mempromosikan 

cara mencegah stunting ke 

masyarakat di Kecamatan 

Babakan Madang, Kabupaten 

Bogor 

Ketika kader dan perangkat desa implementasi 

ke masyarakat, dibekali dengan berbagai media 

diantaranya adalah: 

- Kit KIE untuk deteksi dini stunting 

- Kit KIE untuk penyuluhan ke masyarakat, 

diantaranya adalah: poster, flipchart, dan 

buku saku 

Selanjutnya ketika dukun bayi dan kader 

melaksanakan implementasi didampingi oleh 

tim peneliti  

3. Memberdayakan kader dan 

perangkat desasebagai 

promotor dalam mendeteksi 

dan pencegahan stunting di 

Kecamatan Babakan Madang, 

Kabupaten Bogor 

Dibentuknya kelompok promotor deteksi dini 

dan pencegahan stunting (Duta Peduli Stunting) 

di Kecamatan Babakan Madang. Selain itu juga 

dibentuk wadah Whatsapp Group yang 

bertujuan sebagai sarana komunikasi dan 

pemantauan. Anggota Whatsapp Group terdiri 

dari: 

- Tim penyuluh FKM UI 

- Tim Gizi Puskesmas Babakan Madang dan 

Sentul 

- Tim Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor  

- Kelompok Kader di Kec. Babakan Madang 

- Kelompok Perangkat Desa di Kec. Babakan 

Madang 

4 Mengadvokasi Puskesmas 

Babakan Madang dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bogor 

agar meningkatkan komitmen 

Mengajak kelompok promotor deteksi dini dan 

pencegahan stunting (Duta Peduli Stunting)serta 

para stakeholder sepakat dan memiliki 

komitmen untuk mengatasi pentingnya deteksi 
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untuk deteksi dini dan 

pencegahan stunting 

dini dan mencegah stunting 

5 ASI Eksklusif Video edukasi ASI Eksklusif yang mudah untuk 

dipahami bagi masyarakat Indonesia, agar 

mereka mengetahui pentingnya pemberian ASI 

Eksklusif sejak dini. Di website resmi 

kecamatan Babakan Madang dan TV display di 

kantor kecamatan, puskesmas induk, dan 

berbagai fasilitas kesehatan lainnya akan 

dimasukkan video edukasi mengenai ASI 

Eksklusif agar penerima/penggunanya dapat 

melihat secara online dan offline. 
 

2.2.UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN LINGKUNGAN 

MELALUI PENGUATAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS 

MASYRAKAT (STBM) 

 Iptek yang dikembangkan adalah pengetahuan dasar mengenai peran sanitasi 

dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat. Aspek sanitasi 

lingkungan yang akan dikembangkan dalam upaya pemecahan masalah kesehatan 

berbasis lingkungan yang terjadi pada masyarakat mitra, meliputi 5 Pilar Sanitasi 

Berbasis Lingkungan: 

a. Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) 

b. Cuci Tangan Pakai Sabun 

c. Pengelolaan makanan dan air minum yang sehat 

d. Pengelolaan air limbah rumah tangga 

e. Pengelolaan sampah rumah tangga 

 Iptek kedua yang akan diterapkan pada mitra masyarakat adalah pengetahuan 

dan teknologi mengenai manajemen Bank Sampah, yang diharapkan dapat 

membantu menggelola permasalahan gangguan kesehatan lingkugan yang 

bersumber dari pengelolaan sampah rumah tangga yang buruk. 

2.3. MEWUJUDKAN SEKOLAH DASAR SELAMAT DAN SEHAT 

 IPTEKS yang akan dikembangkan adalah indikator penilaian kondisi 

keselamatan dan kesehatan sekolah dasar, cara penilaian dan Analisa data, serta modul 

intervensi nya guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan sekolah dasar di 

Kecamatan Babakan Madang. Intervensi yang akan dikembangkan dititikberatkan pada 
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pengembangkan software atau modul-modul kegitaan dan program yang dapat 

diterapkan oleh sekolah dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang akan dijelaskan pada Bab 

selanjutnya. 

 

B. KECAMATAN CIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI 

2.4. PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA 

PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI 

Tahap pelaksanaan pengembangan model akan dilaksanakan secara bertahap, 

yakni tahap evaluasi dan tahap penguatan. Pada tahap evaluasi akan dihasilkan beberapa 

perbaikan dan penguatan terhadap modul kesehatan reproduksi yang terlah ada. Selama 

tahap evaluasi ini akan dilaksanakan diskusi dengan stakeholder pelaksana seperti 

Tenaga Kesehatan di Klinik Perusahaan, Serikat Pekerja sebagai pelaksana dan yang 

memonitoring sosialiasi kesehatan reproduksi di pekerja, Dinas terkait seperti DPPKB, 

KPAD, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dimana hasilnya akan menjadi bahan 

untuk menyempurnakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pengembangan model.  

Sementara, tahap penguatan merupakan tahap pengembangan dari hasil evaluasi modul 

yang telah berjalan.  

  

  



 

12 
 

BAB 3  

URAIAN KEGIATAN 

 

A. KECAMATAN BABAKAN MADANG, KABUPATEN BOGOR 

3.1. PEMBERDAYAAN KADER DAN PERANGKAT DESA DALAM 

DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN STUNTING, PENERAPAN GIZI 

SEIMBANG, DAN ASI EKSLUSIF 

3.1.1. Tahapan Kegiatan 

 Kegiatan didalam “Pemberdayaan Kader dan Perangkat Desa dalam Deteksi 

dan Pencegahan Stunting di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi 

Jawa Barat” ini dilaksanakan dalam beberapa tahap terdiri dari: 

 

Gambar 3. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Kader dan Perangkat Desa Dalam Deteksi 

Dini dan Pencegahan Stunting, Penerapan Gizi Seimbang, Serta Asi Ekslusif 
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Tahap 1 (Persiapan) 

Tahap pertama ini merupakan tahap persiapan program yang diawali dengan 

pengurusan izin, advokasi, serta koordinasi dengan mitra diantaranya adalah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas Babakan Madang, dan Puskesmas Sentul. 

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi sasaran, yaitu kader dan perangkat desa dari 

Desa Citaringgul, Desa Cipambuan, Desa Sentul, dan Desa Kadumangu yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Babakan Madang dan Puskesmas Sentul yang kemudian akan 

diikutsertakan dalam pelatihan. 

Kemudian perlu dilakukan pendekatan awal pada kader dan perangkat desa 

sehingga mereka tidak merasa asing dengan tim pelaksana kegiatan. Pendekatan ini 

dilakukan sekaligus pada studi awal dengan cara mengunjungi para kader dan perangkat 

desa di rumahnya dan mengajak mereka berbincang-bincang untuk timbul rasa dekat 

satu dengan yang lainnya. 

Kegiatan berikutnya adalah pembuatan media, modul, instrument atau tools 

pelatihan serta menyusun strategi dan bentuk/metode pelatihan yang akan digunakan. 

Setelah semua media, bahan, dan model sudah siap, selanjutnya dilakukan kegiatan uji 

coba model pelatihan dan kuesioner/instrument pengukuran untuk sasaran. Dari hasil uji 

coba dilakukan evaluasi dan kemudian revisi instrument, metode dan modul yang 

digunakan. 

 

Tahap 2 (Pelatihan) 

Kegiatan pada tahap 2 berupa pelatihan dan penyusunan rencana tindak lanjut 

(RTL). Kegiatan pelatihan dilakukan secara terstruktur dan intensif di 4 Desa di 

Kecamatan Babakan Madang yaitu Desa Citaringgul, Desa Cipambuan, Desa Sentul, 

dan Desa Kadumangu.Sebelum pelaksanaan pelatihan terlebih dahulu dilakukan pre-test 

terhadap peserta pelatihan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, praktik tentang 

stunting yang dimiliki oleh kader dan perangkat desa. Kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan pelatihan mengenai pencegahan stunting dengan menggunakan metode 

“Peduli Kader dan Perangkat Desa”, yaitu suatu metoda yang disesuaikan dengan latar 

belakang kader dan perangkat desa, seperti keterbatasan pendidikan pada kader dan 

perangkat desa. Metode penyampaian materi dilakukan secara interaktif dan partisipatif 
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dengan menggunakan berbagai media audio visual yang menarik, seperti pemutaran 

film, ceramah, diskusi kelompok, roleplay (bermain peran), simulasi, testimoni, dan 

metode bercerita dengan menggunakan lembar sketsa bergambar. Metode ini dipilih 

karena cenderung tidak memerlukan peserta yang mampu membaca atau menulis. Pada 

akhir materi, peserta pelatihan diminta untuk membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

sederhana berupa hal apa saja yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan materi 

pelatihan. Setiap peserta diharapkan melakukan pendeteksian dan promosi tentang 

pencegahan stunting ini sekurang-kurangnya pada 5-6 ibu atau warga yang ada disekitar 

tempat tinggalnya. Setelah pelaksanaan pelatihan, kemudian dilakukan post-test 1. 

 

Tahap 3 (Monitoring dan Observasi Pendampingan Pelaksanaan RTL) 

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan terhadap kaderdan perangkat desa 

untuk melihat apakah mereka mempraktekkan materi yang telah diberikan dalam 

pelatihan. Saat pendampingan, setiap kaderdan perangkat desa dikunjungi ke rumahnya 

dan diminta untuk menceritakan pengalamannya selama deteksi dini dan sosialisasi 

tentang stunting kepada ibu dan warga. Berdasarkan dari cerita kader dan perangkat 

desa maka akan dapat disimpulkan apa saja yang menjadi kekurangan serta kendala 

yang dialami kader dan perangkat desa disaat melakukan sosialisasi stunting.  

Selanjutnya kader dan perangkat desa akan diajak untuk mengingat kembali 

informasi tentang stunting. Hal ini merupakan pengukuran ketiga berupa post-test 2 

untuk mengukur pengetahuan sikap perilaku pasca pelatihan. Selain itu, selama 

pendampingan akan digunakan lembar pedoman pendampingan untuk memudahkan 

identifikasi masalah yang terjadi. 

 

Tahap 4 (Evaluasi) 

Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil pelaksanaan pelatihan dan implementasi 

kader dan perangkat desayang sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan bersama dengan 

mitra dan diharapkan program ini selanjutnya bisa diteruskan oleh mereka dikemudian 

hari. 
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Tahap 5 (Keberlanjutan) 

 Melakukan presentasi dan sosialisasi hasil kegiatan ke pihak yang terkait seperti 

Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Selanjutnya melakukan advokasi 

agar kegiatan ini dapat diterima menjadi bagian dari kegiatan di Puskesmas dan Dinkes 

Kabupaten Bogor dan kemudian dapat direplikasi untuk Puskesmas lain yang ada di 

Kabupaten Bogor dan kota sekitar lainnya. 

 

Tahap 6 (Laporan) 

Tahap terakhir akan dilakukan penyusunan laporan akhir sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan program. 

 

3.1.2. Diagram Proses Input-Process-Output-Outcome 

 

Gambar 4. Diagram Proses Input-Process-Output-Outcome 

 

3.1.3. Keterlibatan Masyarakat dan Sustainability 

Kecamatan Babakan Madang merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kecamatan Babakan Madang 

terletak antara 6°30’0” sampai dengan 6°38’17” Lintang Selatan dan 106°50’22” 

INPUT

•Tim FKM UI

•Tim Puskesmas 
Babakan 
Madang

•Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten
Bogor

•Kit deteksi dini 
stunting

•Kit KIE 
pencegahan 
stunting

•Lembar pre-
post test

•Lembar 
pendampingan

PROSES

•Pendekatan 
dengan Kader
dan perangkat 
kecamatan

•Pelatihan Kader
dan perangkat 
kecamatan

•Implementasi 
dan 
pendampingan 
deteksi dini 
stunting dan 
pencegahan 
oleh kader dan 
perangkat 
kecamatan

•Advokasi 
penerapan 
program secara 
kontinu di 
Posyandu

OUTPUT

•Peningkatan 
pengetahuan, 
sikap, perilaku 
kader dan 
perangkat 
kecamatan 
(diukur dengan 
pre-post test) 
sebelum dan 
sesudah 
pelatihan

•Rencana Tindak 
Lanjut

•Laporan

•Monograph

•Berita popular 
di media massa 
online

OUTCOME

•Turunnya angka 
stunting 

•Program dapat 
secara kontinu 
berlangsung 



 

16 
 

sampai dengan 106°58’52” Bujur Timur, dengan luas wilayah ± 9.230 ha. Kecamatan 

Babakan Madang terdiri dari 9 desa, yaitu: Desa Cijayanti, Bojong Koneng, Karang 

Tengah, Sumur Batu, Babakan Madang, Citaringgul, Cipambuan, Kadumangu, dan 

Sentul (Iswati, Panuju and Wibowo, 2012). 

Kegiatan akan dilakukan di 4Desa di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten 

Bogor, yaitu Desa Citaringgul, Desa Cipambuan, Desa Sentul, dan Desa Kadumangu. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bogor, 

khususnya wilayah Kecamatan Babakan Madang. Jarak UI dengan masing-masing 

Kelurahan yang apabila ditempuh dengan menggunakan jalur Tol Jagorawi adalah: 

1. Desa Kadumangu : 32 kilometer 

2. Desa Sentul : 32 kilometer 

3. Desa Cipambuan : 33 kilometer 

4. Desa Citaringgul : 35 kilometer 

 

a) Karakteristik Peserta 

Berdasarkan pelatihan yang telah dilaksanakan selama 4 hari di 4 Desa yang 

terletak di Kecamatan Babakan Madang, diketahui bahwa keseluruhan peserta yang 

mengikuti pelatihan deteksi dini dan pencegahan stunting adalah sebanyak 66 orang, 

yang terbagi ke dalam 4 Desa, yaitu 17 orang dari Desa Citaringgul, 15 orang dari Desa 

Cipambuan, 17 orang dari Desa Sentul, dan 17 orang dari Desa Kadumanggu.  

Dari keseluruhan jumlah peserta tersebut, 57 orang (86,4%) diantaranya berusia 

≤ 50 tahun, sedangkan 9 orang (13,6%) lainnya berusia > 50 tahun. Selanjutnya, 

diketahui bahwa usia termuda peserta yang mengikuti pelatihan adalah 24 tahun yang 

berasal dari kelompok Desa Citaringgul, sedangkan usia tertua adalah 67 tahun yang 

berasal dari kelompok Desa Sentul. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, peserta pelatihan dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Perguruan 

Tinggi. Lebih lanjut, diketahui bahwa peserta yang tidak tamat SD adalah sebanyak 1 

orang (1,5%), tamat SD adalah sebanyak 13 orang (19,7%), tamat SMP adalah 

sebanyak 21 orang (31,8%), tamat SMA adalah sebanyak 23 orang (34,9%), dan tamat 

Perguruan Tinggi adalah 8 orang (12,1%). Rincian karakteristik peserta dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3. Karakteristik Peserta Kader dan Perangkat Desa Kecamatan Babakan Madang, 

Kabupaten Bogor 

Variabel 
Desa 

Total 
Citaringgul Cipambuan Sentul Kadumanggu 

 n % n % n % n % n % 

Umur           

 Termuda 24 25 30 28 24 

 Tertua 50 50 67 60 67 

 ≤ 50 tahun 17 100 15 100 14 82,4 11 64,7 57 86,4 

 > 50 tahun 0 0 0 0 3 17,6 6 35,3 9 13,6 

 Total 17 100 15 100 17 100 17 100 66 100 

Pendidikan           

 Tidak Tamat SD 0 0 0 0 0 0 1 5,9 1 1,5 

 Tamat SD 0 0 4 26,7 5 29,4 4 23,5 13 19,7 

 Tamat SMP 7 41,2 4 26,7 6 35,3 4 23,5 21 31,8 

 Tamat SMA 6 35,3 6 40,0 5 29,4 6 35,3 23 34,9 

 Tamat PT 4 23,5 1 6,7 1 5,9 2 11,8 8 12,1 

 Total 17 100 15 100 17 100 17 100 66 100 

 

b) Peningkatan Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum dan Sesudah 

Pelatihan Per Desa di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 

Sebelum pelatihan dimulai, peserta terlebih dahulu diberikan pre-test untuk 

mengetahui tingkat pengetahuan kader dan perangkat desa tentang stunting.  Setelah 

pre-test diberikan, maka selanjutnya dilakukan pelatihan mengenai deteksi dini dan 

pencegahan stunting yang diberikan dengan menggunakan triangulasi metode agar 

pelatihan lebih menarik. 

 

Gambar 5.  Peningkatan Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa tentang Deteksi Dini 

dan Pencegahan Stunting di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Pre-Test Post-Test

Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum 
dan Sesudah Pelatihan

Citaringgul Cipambuan Sentul Kadumanggu



 

18 
 

Peningkatan pengetahuan pada kader dan perangkat desa di Kecamatan Babakan 

Madang setelah diberikan pelatihan tentang deteksi dini dan pencegahan stunting. 

Sebelum dilakukan pelatihan, diketahui bahwa rata-rata hasil pre-test untuk Desa 

Citaringgul adalah 12,46, Desa Cipambuan adalah 7,08, Desa Sentul adalah 9,82, dan 

Desa Kadumanggu adalah 12,29. 

Setelah pelatihan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan pada masing-

masing kelompok Desa. Diketahui rata-rata hasil post-test pada Desa Citaringgul adalah 

14,23, Desa Cipambuan adalah 14,00, Desa Sentul adalah 14,23, dan Desa 

Kadumanggu adalah 13,29. 

 

Tabel 4. Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum dan 

Sesudah Pelatihan di Desa Citaringgul 

Pemberian Pelatihan Mean SD P value 

Sebelum 

Sesudah 

12,46 

14,23 

2,106 

1,013 
0,008 

Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan kader dan perangkat 

desa di desa Citaringgul tentang deteksi dini dan pencegahan stunting sebesar 1,77 poin 

dari 12,46 menjadi 14,23. Hasil uji T diperoleh p value = 0,008 artinya secara statistik 

ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

pemberian pelatihan. 

 

Tabel 5. Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum 

dan Sesudah Pelatihan di Desa Cipambuan 

Pemberian Pelatihan Mean SD P value 

Sebelum 

Sesudah 

7,08 

14,00 

2,503 

2,000 
0,0005 

Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan kader dan perangkat 

desa di desa Cipambuan tentang deteksi dini dan pencegahan stunting sebesar 6,92 poin 

dari 7,08 menjadi 14,00. Hasil uji T diperoleh p value = 0,0005 artinya secara statistik 

ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

pemberian pelatihan. 

  



 

19 
 

Tabel 6. Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum dan 

Sesudah Pelatihan di Desa Sentul 

Pemberian Pelatihan Mean SD P value 

Sebelum 

Sesudah 

9,82 

14,23 

2,481 

1,404 
0,0005 

Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan kader dan perangkat 

desa di desa Sentul tentang deteksi dini dan pencegahan stunting sebesar 3,882 poin dari 

9,82 menjadi 14,23. Hasil uji T diperoleh p value = 0,0005 artinya secara statistik ada 

perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah pemberian 

pelatihan. 

 

Tabel 7.  Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum dan 

Sesudah Pelatihan di Desa Kadumanggu 

Pemberian Pelatihan Mean SD P value 

Sebelum 

Sesudah 

12,29 

13,29 

1,929 

1,572 
0,019 

Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan kader dan perangkat 

desa di desa Kadumanggu tentang deteksi dini dan pencegahan stunting sebesar 1 poin 

dari 12,29 menjadi 13,29. Hasil uji T diperoleh p value = 0,019 artinya secara statistik 

ada perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah 

pemberian pelatihan. 

 

c) Total Peningkatan Pengetahuan Kader dan Dukun Bayi Sebelum dan Sesudah 

Pelatihan di Kecamatan Babakan Madang 

Pemberian pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan kader dan perangkat desa 

di Kecamatan Babakan Madang sebesar 3,4 poin dari 10,85 menjadi 14,25. Hasil uji T 

diperoleh p value = 0,0005 artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan tingkat 

pengetahuan antara sebelum dan sesudah pemberian pelatihan.  
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Tabel 8.  Perubahan Tingkat Pengetahuan Kader dan Perangkat Desa Sebelum dan 

Sesudah Pelatihan di Kecamatan Babakan Madang 

Pemberian Pelatihan Mean SD P value 

Sebelum 

Sesudah 

10,85 

14,25 

3,028 

1,646 
0,0005 

 

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar efek pelatihan terhadap 

pengetahuan sasaran digunakan rumus sebagai berikut: 

Efek intervensi pelatihan = 
𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒆𝒔𝒕   −  𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝑷𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒆𝒔𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

= 
𝟏𝟒,𝟐𝟓   −  𝟏𝟎,𝟖𝟓

𝟏𝟎,𝟖𝟓
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 31,33% 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa: “Ada peningkatan pengetahuan 

kader dan perangkat desa sebesar 31,33% mengenai deteksi dini dan pencegahan 

stunting”. 

 

d) Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

Setelah pelatihan tentang deteksi dini dan pencegahan stunting dilaksanakan 

terhadap kader dan perangkat desa dari masing-masing desa di Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor, maka selanjutnya kader dan perangkat desa diharapkan 

dapat mensosialisasikan pengetahuan tentang stunting yang telah didapatkan melalui 

pelatihan sebagai Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari kegiatan ini. Adapun untuk 

mengawasi dan mendampingi pelaksanaan kegiatan RTL ini, maka tim pengabdian 

masyarakat FKM UI membentuk sebuah Whatsapp Group untuk masing-masing desa, 

yakni Desa Citaringgul, Desa Cipambuan, Desa Sentul, dan Desa Kadumanggu. 

Berdasarkan hasil pelaporan dari kader dan perangkat desa di Desa Citaringgul, 

11 dari 17 peserta pelatihan melaksanakan kegiatan RTL, sedangkan sebagian lainnya 

tidak melaporkan kegiatan RTL melalui Whatsapp Group yang telah dibentuk mulai 21 

Oktober 2019. Pada umumnya, peserta mensosialisasikan stunting pada kegiatan 

Posyandu, kelas Ibu hamil, dan di RT tempat tinggal masing-masing peserta.  
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Tabel 9. Pelaksanaan RTL oleh Kader dan Perangkat Desa dari Desa Citaringgul 

No Peserta Tanggal Kegiatan 

1 YY 24/10/19 - Dilakukan sosialisasi pada kelas Ibu Hamil tentang 

stunting, parenting, dan 1000 HPK 

- Sasaran 13 orang Ibu Hamil di RT 02/02, yang hadir 

hanya 8 orang 

- Dilakukan dengan Bidan, Bu Lurah, dan beberapa 

peserta pelatihan lainnya 

26/10/19 - Dilakukan pukul 9 pagi di RT 02/04 

- Sosialisasi parenting, 1000 HPK, dan stunting 

2 NF 31/10/19 Penyuluhan stunting di RT 02/03 bersama YY, LY, dan 

DF 

01/11/19 Penyuluhan stunting di RT 01/03  

3 LY 02/11/19 Penyuluhan stunting di RT 03/01 

14/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Tirta Jaya 1 (RT 

03/01 dan  RT 02/01) di Paud Raudhotul Jannah 

bersama LK 

4 RD 02/11/19 Penyuluhan stunting di RT 01/04 

5 FT 13/11/19 Penyuluhan stunting Posyandu Tirta Jaya 2 RT 01/01 

18/11/19 Penyuluhan stunting di RT 03/02 

6 KR 13/11/19 Penyuluhan stunting Posyandu Tirta Jaya 2 RT 01/01 

7 LK 14/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Tirta Jaya 1 (RT 

03/01 dan  RT 02/01) di Paud Raudhotul Jannah 

bersama LY 

8 ML 16/11/19 Penyuluhan stunting di RT 03/03 Posyandu Mekar Jaya 

2 

9 BR 18/11/19 Penyuluhan stunting di RT 03/02 

10 DF 18/11/19 Penyuluhan stunting warga RT 03/03 

11 HL 26/11/19 Penyuluhan stunting, BKB dan Kader TB di Posyandu 

Nusa Jaya 

 

Sedangkan berdasarkan hasil pelaporan dari kader dan perangkat desa di Desa 

Cipambuan, 6 dari 15 peserta pelatihan melaksanakan kegiatan RTL, sedangkan 

sebagian lainnya tidak melaporkan kegiatan RTL melalui Whatsapp Group yang telah 

dibentuk mulai tanggal 23 Oktober 2019. Pada umumnya, peserta mensosialisasikan 

stunting pada kegiatan Posyandu dan secara individual kepada tetangga yang berada di 

sekitar tempat tinggal peserta.  
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Tabel 10. Pelaksanaan RTL oleh Kader dan Perangkat Desa dari Desa Cipambuan 

No Peserta Tanggal Kegiatan 

1 AW 12/11/19 Penyuluhan pencegahan stunting di Posyandu Mawar 

2 BS 13/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Melati 2 

19/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Kenanga 2 

3 IE 18/11/19 Individual 

4 YY 18/11/19 Individual 

5 SR 18/11/19 Individual 

6 IP 19/11/19 Individual 

 

Selanjutnya, berdasarkan hasil pelaporan dari kader dan perangkat desa di Desa 

Sentul, 11 dari 17 peserta pelatihan melaksanakan kegiatan RTL, sedangkan sebagian 

lainnya tidak melaporkan kegiatan RTL melalui Whatsapp Group yang telah dibentuk 

mulai tanggal 29 Oktober 2019. Pada umumnya, peserta mensosialisasikan stunting 

pada kegiatan Posyandu, namun ada juga yang mensosialiasikan stunting kepada 

tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal peserta.  

Tabel 11. Pelaksanaan RTL oleh Kader dan Perangkat Desa dari Desa Sentul 

No Peserta Tanggal Kegiatan 

1 OD 06/11/19 Sosialisasi cegah stunting di Posyandu Bunga Mekar 2 

Desa Sentul 

2 RN 13/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Melati 1 RT 03/03  

3 NL 13/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Melati 1 

4 RH 17/11/19 Penyuluhan pada tetangga (2 orang Ibu Balita) 

5 PT 18/11/19 Penyuluhan di Posyandu Garuda 2 

6 NM 19/11/19 Penyuluhan di rumah tetangga 

7 WT 19/11/19 Penyuluhan di rumah pribadi 

8 TY 24/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Cendrawasih 3 RT 

01/01 

9 RS 24/11/19 Penyuluhan di Posyandu Dahlia 2 RT 04/05 

10 LN 24/11/19 Penyuluhan di Posyandu Melati 2 

11 NR 25/11/19 Penyuluhan di Posyandu Garuda 1 

 

Terakhir, berdasarkan hasil pelaporan dari kader dan perangkat desa di Desa 

Kadumanggu, 12 dari 17 peserta pelatihan melaksanakan kegiatan RTL, sedangkan 4 

orang lainnya tidak melaporkan kegiatan RTL melalui Whatsapp Group yang telah 

dibentuk mulai tanggal 2 November 2019. Pada umumnya, peserta mensosialisasikan 

stunting pada kegiatan Posyandu, namun ada juga yang mensosialiasikan stunting 

kepada tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal peserta. 
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Tabel 12.  Pelaksanaan RTL oleh Kader dan Perangkat Desa dari Desa Kadumanggu 

No Peserta Tanggal Kegiatan 

1 ID 18/11/19 Penyuluhan di Posyandu Garuda 5 RT 01 

2 NG 18/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Merpati 2 

3 HY 18/11/19 Penyuluhan pada tetangga; Individual; Merpati 1 

4 ST 18/11/19 Penyuluhan pada tetangga 

5 HC 19/11/19 Penyuluhan pada Ibu Hamil dan Ibu Balita 

6 MH 19/11/19 Penyuluhan stunting di Posyandu Garuda 1 

7 DD 19/11/19 Penyuluhan stunting pada Ibu Bayi/Balita dan Ibu Hamil 

8 YF 20/11/19 Sosialisasi pada kader Posyandu Gelatik 2 

9 TD 21/11/19 Penyuluhan kepada Ibu Hamil dan Ibu Balita 

10 SA 21/11/19 Penyuluhan kepada Ibu Hamil dan Ibu Balita 

11 FT 23/11/19 Penyuluhan di lingkungan Posyandu Merpati 3 

12 NK 25/11/19 Penyuluhan kepada Ibu Hamil di lingkungan Posyandu 

Garuda 4 

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

yang telah dilaksanakan, tim pengabdi masyarakat juga melakukan wawancara dengan 

menggunakan instrumen kuesioner kepada Ibu yang telah diberi sosialisasi oleh kader 

dan perangkat desa. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 November 

di Desa Citaringgul, tanggal 20 November di Desa Cipambuan, tanggal 25 November di 

Desa Sentul, dan tanggal 26 November di Desa Kadumanggu. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang kader dan perangkat desa dari Desa 

Citaringgul, 10 orang kader dan perangkat desa dari Desa Cipambuan, 14 orang kader 

dan perangkat desa dari Desa Sentul, dan 14 orang kader dan perangkat desa dari Desa 

Kadumanggu. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ibu-Ibu yang telah mendapatkan 

sosialisasi dari kader dan perangkat desa, yaitu sebanyak 80 orang dari Desa 

Citaringgul, 51 orang dari Desa Cipambuan, 72 orang dari Desa Sentul, dan 70 orang 

dari Desa Kadumanggu, dimana sebagian besar Ibu yang hadir adalah Ibu hamil dan Ibu 

dengan bawah dua tahun (baduta).  

 

3.2. PENERAPAN MEDIA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI GIZI 

SEIMBANG UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR 

3.2.1. Sasaran dan Lokasi Kegiatan 

Kegiatan ini akan melibatkan siswa-siswi kelas 1 – 6, guru dan orang tua murid 

pada SDN Cijayanti 03 dan siswa-siswi siswa-siswi kelas 3 – 6, serta guru SDN 

Cijayanti 06, Kecamatan Babakan Madang. SDN Cijayanti 03 diharapkan dapat 
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menggambarkan keadaan status gizi, pengetahuan, sikap, serta perilaku anak 

sekolah dasar sebagai kelompok intervensi dan SDN Cijayanti 06 sebagai 

kelompok kontrol. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 pada SDN Cijayanti 06 diputuskan 

untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan ini. Hal ini sebagai bentuk evaluasi 

terhadap kegiatan sebelumnya yang dilakukan di SDN Cijayanti 03, dimana 

seluruh siswa kelas 1 dan 2 dirasa belum mampu mengikuti kegiatan ini dari 

aspek kesiapan dan kemandirian siswa, serta kemampuan menulis dan membaca 

yang masih sangat terbatas sehingga membuat pelaksanaan kegiatan tidak lagi 

feasible. Dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk siswa kelas 1 dan 2 

dapat mengisi kuesioner yang diberikan, meskipun seluruh pertanyaan sudah 

didiktekan, dan hasilnya pun sulit dipastikan keakuratannya.  

 

3.2.2. Jumlah Sasaran 

Terhitung hingga tanggal 28 November 2019, sebagai kali terakhir pelaksanaan 

pengumpulan data awal, sebanyak 354 siswa dari kelas 1-6 pada SDN Cijayanti 

03 dan kelas 3-6 pada SDN Cijayanti 06 berhasil dikumpulkan data terkait status 

gizi, pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait gizi seimbang, aktivitas fisik, 

menimbang berat badan, serta PHBS.  

 

3.2.3. Detail Kegiatan 

Pada tahun pertama kegiatan, telah dilakukan: 

a. Uji coba kuesioner yang diadakan pada sebanyak 30 orang siswa SDN 

Pekayon 11 Pagi, Jakarta Timur mengenai pengetahuan, sikap, dan 

perilaku siswa terhadap Gizi Seimbang. 

b. Pengumpulan database terkait gambaran status gizi anak sekolah dasar 

(berat badan dan tinggi badan), pola konsumsi, perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS), kebiasaan memantau berat badan, dan aktivitas fisik 

pada anak sekolah dasar. Selain itu juga dilihat pengetahuan dan 

penerapan gizi seimbang serta identifikasi media KIE pada anak sekolah 

Dasar.  

c. Penyerahan media KIE awal untuk kedua wilayah (intervensi dan 

kontrol), berupa poster (terlampir). 
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Berdasarkan data inilah, tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan 

pengembangan materi dan media intervensi, termasuk Roda IMT (Indeks Massa 

Tubuh) yang akan diberikan kepada kedua kelompok perlakuan untuk 

memudahkan seluruh siswa memantau status gizinya dengan cara yang mudah 

dan menyenangkan. Di tahun yang sama, hasil intervensi akan dianalisis untuk 

mengetahui ada tidaknya perubahan pengetahuan maupun sikap dari seluruh 

sasaran. 

 

Khusus untuk sasaran pertama yakni anak usia sekolah dasar, kelompok 

intervensi dikategorikan sesuai jenjang kelasnya, yakni kelas 1-3 dan kelas 4-6 

berdasarkan perkembangan kemampuan kognitif sesuai usianya. Adapun media 

edukasi yang direncanakan untuk disusun meliputi: video, permainan edukasi, 

story-telling, serta diskusi dua arah. Khusus untuk kelompok intervensi, berikut 

adalah tujuan pelaksanaan kegiatan: 

i. Mendorong untuk membawa bekal sehat sesuai konsep ISI PIRINGKU 

disertai klarifikasi untuk kelas 3-6 

ii. Terlaksananya penyuluhan gizi melalui story-telling atau membaca 

komik untuk kelas 1-2 

iii. Mendorong adanya ahli gizi cilik (jika memungkinkan di setiap kelas) 

 

Gambar 6. Diagram Proses Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Kader dan Perangkat 

Desa tentang Deteksi Dini dan Pencegahan Stunting di Kecamatan Babakan Madang 
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Tahun ketiga kegiatan difokuskan kepada guru dan orang tua. Pada kelompok 

guru akan diberikan pelatihan penggunaan modul gizi seimbang yang telah 

dikembangkan sebelumnya. Sedangkan untuk kelompok orang tua murid akan 

dilakukan penyuluhan setiap kali saat pengambilan hasil belajar anak. 

Penyuluhan kepada orang tua disampaikan oleh guru kelas yang telah dilatih 

sebelumnya. 

 

3.2.4. Kendala yang dialami 

a. Siswa kelas 1 dan 2 kesulitan untuk mengisi kuesioner secara mandiri 

(sebagian besar belum dapat menulis dan membaca), butuh didampingi 

dan membutuhkan waktu lama. Dengan demikian, pada SDN Cijayanti 

06, kelas 1 dan 2 tidak lagi dilibatkan, namun tetap diukur tinggi dan 

berat badannya. 

b. SDN Cijayanti 06 saat ini dalam proses renovasi dan sempat mengalami 

longsor, meski demikian, poster edukasi tetap dapat dipaparkan. 

 

3.3. PENINGKATAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 

3.3.1. Tahapan Pelaksanaan: 

▪ Tim UI melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Kec. 

Babakan Madang, Puskesmas Babakan Madang terkait rencana kegiatan dan 

perizinan 

▪ Tim UI membuat perencanaan content video beserta panduan script atau 

skenario 

▪ Tim UI melakukan kerjasama denganAsyifa Photography Enterprise sebagai 

pihak pembuat video edukasi ASI Eksklusif 

▪ Tim UI mensosialisasikan draft video animasi ASI Eksklusif ke Kantor 

Kecamatan Babakan Madang dan Puskesmas Induk 

▪ Tim UI melakukan pengambilan gambar (shooting) himbauan pemberian 

ASI Esklusif oleh Camat dan Bidan Koordinator Puskesmas 

▪ Asyifa Photography Enterprise menyelesaikan video edukasi final yang siap 

tayang 
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▪ Tim UI melakukan sosialisasi kepada petugas di kecamatan dan puskesmas 

terkait penayangan video di website dan TV display 

▪ Tim UI membuat menyajikan hasil yang telah diolah dalam bentuk laporan 

dan mendaftarkan hak cipta video 

3.3.2. Evaluasi Pelaksanaan dan Strategi Keberlanjutan 

               Monitoring dan evaluasi akan dilakukan bersama- sama dengan Camat, Kepala 

Puskesmas dan Bidan Puskesmas di Kecamatan Babakan Madang. Evaluasi 

pelaksanaan dilakukan sebanyak dua sampai dengan tiga kali selama program 

berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan mengkonfirmasi jumlah views video dari 

website dan melalui studi kelayakan penayangan video di TV display melalui kuesioner 

yang ditanyakan kepada para pengunjung maupun stakeholder terkait kelayakan 

program edukasi yang telah dikembangkan. 

 

3.4. UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN LINGKUNGAN 

MELALUI PENGUATAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS 

MASYRAKAT (STBM) 

3.4.1. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Melalui 

Pembentukan Bank Sampah 

 Kegiatan ini sebenarnya masih merupakan implementasi dari penguatan salah 

satu pilar dalam STBM yaitu pilar ke 4 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. 

Namun kegiatan ini lebih memfokuskan pada kepedulian/peran masyarakat di tingkat 

rumah tangga untuk mengelola sampah yang dihasilkan secara berkelompok 

(beberapa RT atau RW) melalui upaya pemilahan sampah dari sumbernya (organik, 

anorganik dan residu) dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk jenis sampah 

tertentu (organik). 

 Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat (rumah tangga), Ketua RT dan 

Ketua RW. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk program ini meliputi: 

a) Penyuluhan kepada kelompok masyarakat  

b) Pelatihan Pemilahan Sampah 

c) Pelatihan Pengelolaan Sampah  

d) Pembentukan Bank Sampah 
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 Melalui kegiatan tersebut diharapkan timbul kesadaran dan kemauan masyarakat 

untuk mengelola sampah di lingkungan rumah sekaligus dapat dijadikan sarana 

untuk menambah pendapatan mereka dari hasil penjualan produk pengolahan 

sampah. 

 Melalui kegiatan ini diharapkan akan timbul semangat dari masyarakat untuk 

secara mandiri membuat jamban keluarga yang sehat serta meningkatkan semangat 

kelompok masyarakat yang tergabung dalam tim pelaksana TPS-3R untuk 

melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. 

 

3.4.2. Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Organik 

Rumah Tangga Bersumber dari Dapur melalui program BIOPORI. 

  Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk modifikasi dari pemanfaatan lubang 

Biopori yang juga berfungsi menjadi lubang resapan air untuk menjaga kelangsungan 

proses siklus hidrologi.  

  Bentuk kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi 2 yaitu penyuluhan mengenai 

maksud, tujuan dan manfaat dari luban Biopori dan pelatihan bagaimana membuat 

lubang Biopori yan baik dan benar.  

 

3.4.3. Keterlibatan Masyarakat dan Sustainability 

 Mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

terdiri Tokoh Masyarakat (Lurah/Kades, RW dan RT) serta Kader Kesehatan 

yang ada di lingkungan Desa Kadungmangu.Keterlibatan Mitra Desa meliputi: 

Tabel 13.  Keterlibatan Masyarakat dan Sustainability program STBM 

No Mitra Desa Peran/Kontribusi 

1 Kepala Desa Memberikan izin dan dukungan dalam bentuk 

penentuan alur komunikasi dan lokasi dan kontak 

person 

2 Ketua RW dan RT Memberikan sosialisasi/pengumuman ke masyarakat 

tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan 

mobilisasi warga 

3 Kader Kesehatan Mendampingi dan membantu mengkoordinir kegiatan 

yang dilakukan oleh tim pengabdi 

4 Penyuluh Lingkungan (staf 

Dinas Lingkungan Hidup 

Kab.Bogor) 

Mendampingi dan menjadi narasumber dalam kegiatan 

pengembangan Bank Sampah 
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3.4.4. Diagram Proses : Input – Proses – Output – Outcome 

  

Gambar 7. Diagram Proses program STBM 

 

3.4.5. Hasil Kegiatan 

a) Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Melalui  

      Pembentukan Bank Sampah 

 

Input: 

Stakeholder dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat antara lain 

(1) Mahasiswa/i tim Pengmas FKM UI, (2) Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Kabupaten Bogor yang diwakiliki oleh Ibu Virgowati Retono 

Purwaningsih, (3) Ketua RW 2, (4) Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, (4), (5) Warga RW 

2 Desa Kadumanggu yang terdiri dari 6 RT, dan (6) Perangkat desa.  

Partisipasi mahasiswa/i tim Pengmas yaitu membuat strategi penyuluhan 

dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk pelaksanaan kegiatan serta 

menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sosialiasi 

bank sampah. Peran Ibu Virgowati selaku fasilitator dari DLH Kabupaten bogor 

yaitu sebagai narasumber dalam penyampaian informasi tentang kegiatan bank 

sampah, manfaat, teknis pelaksanaan, hingga menunjukan barang-barang hasil 

daur ulang dari bank sampah. Ketua RW 2 berpartisipasi dalam diskusi sebelum 

terjadinya pertemuan antara mahasiswa/i Pengmas FKM UI dengan para ketua 

RT. Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 berpartisipasi dalam peynghubung antara informasi 
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yang diterima dari hasil diskusi dengan mahasiswa/i Pengmas FKM UI terhadap 

warganya. Warga sebagai stakeholder berpartisipasi dalam kegiatan yaitu rapat 

warga untuk menentukan pengurus bank sampah, membantu terselenggaranya 

acara seperti menyediakan lokasi penyuluhan bank sampah, dan menjadi 

nasabah dari bank sampah itu sendiri. Partisipasi perangkat desa yaitu untuk 

mendiskusikan terkait hal-hal teknis pelaksanaan bank sampah, dimulai dari 

penentuan tanggal sosialisasi dengan RT RW, penentuan lokasi diadakannya 

pemungutan sampah rutin dan sebagai jalur koordinasi pertama antara pelaksana 

kegiatan dengan warga. 

 

Proses: 

Proses pembentukan bank sampah berawal dari survei lokasi yaitu di Desa 

Kadumanggu RW 02 yang terdiri dari 6 RT. Setelah itu melakukan perizinan 

pembentukan bank sampah dengan menyiapkan beberapa urusan administrasi 

untuk diserahkan kepada pihak Desa Kadumanggu yaitu Kepala Desa dan salah 

satu staff kantor desa. Kemudian Kepala Desa Kadumanggu menunjuk salah 

satu staff kantor desa yaitu Ibu Nida untuk dijadikan sebagai narahubung antara 

pihak kampus dan pihak desa. Sehingga koordinasi lapangan dapat berjalan 

dengan lancar. Lalu tim pengabdian masyarakat bertemu dengan perwakilan dari 

masing-masing RT untuk mendiskusikan waktu intervensi, tempat intervensi, 

jumlah pengurus dan anggota, lokasi bank sampah serta peralatan yang 

dibutuhkan untuk bank sampah. Pada diskusi tersebut diputuskan bahwa 

intervensi dilakukan 2 kali pada bulan November, tempat intervensi di Posbindu 

RT 5 dan rumah Pak Pepen RT 1, jumlah pengurus dan anggota sebanyak 13 

orang dan lokasi penimbangan bank sampah di RT 1 dan Posbindu RT 5.  

Intervensi mengenai pemilahan sampah sekaligus peresmian bank sampah 

RW 02 dilakukan 2 kali yaitu 18 November 2019 untuk RT 4-6 di rumah Pak 

Pepen dan 29 November 2019 untuk RT 1-3 di Posbindu RT 5. Intervensi 

tersebut mengundang salah satu fasilitator bank sampah dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bogor yaitu Ibu Virgowati sebagai pemateri. Jumlah 

masyarakat yang hadir pada saat intervensi yaitu 50 peserta di masing-masing 

tanggal intervensi. Pada saat intervensi, tim pengabdian masyarakat 
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menyebarkan lembar pertanyaan pre-test dan post-test kepada peserta sebagai 

alat ukur pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah diberikan intervensi. 

Setelah acara intervensi, tim pengabdian masyarakat mengajak masyarakat 

untuk mendaftarkan diri sebagai nasabah bank sampah. Kemudian setiap 

nasabah diberikan buku tabungan bank sampah, tempat sampah organik dan 

anorganik serta karung untuk mengangkut sampah ekonomis ke bank sampah.  

Setelah intervensi, tim pengabdian masyarakat mengajarkan cara 

penimbangan sampah menggunakan timbangan digital dan cara pencatatan 

administrasi buku besar, buku tabungan nasabah, buku absen pengurus serta 

buku kegiatan bank sampah kepada pengurus bank sampah. Kemudian tim 

pengabdian masyarakat memberikan spanduk besar yang sudah dipasang 

contoh-contoh sampah yang dapat diterima oleh bank sampah, sehingga 

mempermudah nasabah untuk menyerahkan sampah ketika hari penimbangan 

bank sampah. Lalu mendiskusikan jadwal penimbangan bank sampah untuk 

setiap bulannya dan tugas masing-masing pengurus setiap penimbangan bank 

sampah.  

Proses terakhir yaitu penyusunan laporan yang dilakukan oleh tim 

pengabdian di Departemen Kesehatan Lingkungan. Penyusunan laporan 

sekaligus menghitung output dari hasil pre-test dan post-test, menyiapkan bukti 

pemasukan dan pengeluaran serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan.  

 

Output: 

Pembentukan sekaligus sosialisasi bank sampah yang dilaksanakan di 

RW 02 Desa Kadumanggu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Sosialisasi 

ditujukan kepada masyarakat RW 02 Desa Kadumanggu yang terdiri dari calon 

pengurus bank sampah serta warga sebagai nasabah bank sampah. Sosialisasi 

yang diberikan yaitu pemaparan materi terkait gambaran umum serta 

pengelolaan bank sampah dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada 

masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Selain kegiatan sosialisasi, 

diadakan juga pendaftaran nasabah bank sampah bagi masyarakat yang nantinya 

berguna untuk menabung ke bank sampah. Pendaftaran nasabah bank sampah 

berjalan dengan baik dan masyarakat yang hadir saat sosialisasi telah 
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mendaftarkan dirinya menjadi nasabah bank sampah. Masyarakat yang telah 

menjadi nasabah kemudian akan diberikan buku tabungan serta tempat sampah 

organik dan anorganik yang dapat digunakan nasabah untuk mengangkut ke 

bank sampah. Masyarakat yang tidak hadir saat sosialisasi, dapat mendaftarkan 

dirinya sebagai nasabah dengan cara menghubungi pengurus bank sampah yang 

sudah terbentuk. 

Kegiatan penimbangan di bank sampah dibagi menjadi dua titik. Titik 

satu untuk RT 1-3 berada di Rumah Pak Pepen RT 1 sedangkan titik dua untuk 

RT 4-6 berada di Posbindu RT 5 dengan strurktur kepengurusan yang telah 

terbentuk. 

 

Outcome: 

Pembentukan bank sampah di RW 02 membawa perubahan terutama 

dalam hal informasi mengenai sampah ekonomis dan juga sampah ekonomis 

dapat diperjual belikan dalam bank sampah. Sebelum masyarakat menjalankan 

bank sampah, diadakan sosialisasi bersama dengan fasilitator dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Saat sosialisasi berlangsung untuk 

mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat setempat terkait dengan bank 

sampah maka diadakan pre test dan post test. Hasil dari pre test dan post test 

tersebut didapatkan bahwa pada sosialisasi bank sampah pertama 90% warga 

yang mengisi post test sudah mengerti tentang bank sampah karena dapat 

menjawab dengan benar sebanyak 3 soal dari 5 soal yang diberikan. Sedangkan 

sosialisasi bank sampah kedua sebanyak 59% warga sudah menjawab dengan 

benar. Indikator yang ada di soal pre dan post test tersebut adalah mengenai 

jenis-jenis sampah, cara pengelolaan sampah, pemilahan sampah, dampak 

merugikan dari sampah yang tidak dikelola, dan jenis sampah yang bernilai 

ekonomis. Setiap indikator tersebut ada pada setiap soal pre dan post test yang 

diberikan kepada warga saat sosialisasi.  
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Tabel 14.  Stake Holder yang Terlibat dalam Pembentukan Bank Sampah di RW. 02 

No Stake Holder 

1. Mahasiswa Tim Pengmas FKM UI 

2. Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bogor (Ibu Virgowati) 

3. Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4. Ketua RW 02 

5. Pengurus Bank Sampah RW. 02 

6. Warga RW. 02  

 

 

b) Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Melalui  

Sosialisasi dan Praktik Langsung Biopori 

 

Input 

 Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Biopori meliputi Kepala Desa 

dan staf Desa Kadumanggu, Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor sebagai 

perwakilan Narasumber dalam kegiatan Penyuluhan Biopori, Kepala RW dan 

RT di Desa Kadumanggu sebagai perwakilan masyarakat guna 

mensosialisasikan kepada masyarakat terkait materi dan fasilitas biopori yang 

telah diberikan kepada masyarakat.  

1. Desa Kadumanggu yakni Kepala dan staf Desa: membantu 

terselenggaranya kegiatan dalam hal perizinan kegiatan biopori, 

penentuan lokasi, dan perantara antara penyelenggara kegiatan dengan 

masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat di Desa Kadumanggu. 

2. Ketua RT / RW beserta kader : memberikan sosialisasi dan pengumuman 

kepada masyarakat terkait kegiatan pembuatan lubang biopori dan 

informasi terkait biopori serta mengajak dan menggerakkan masyarakat 

guna membuat lubang biopori secara mandiri dan mobilisasi warga 

3. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup  : Narasumber dalam memberikan 

materi terkait biopori kepada perwakilan RT dan RW serta Pejabat Desa. 

4. Mahasiswa Himpunan Kesehatan Lingkungan atau ENVIHSA FKM UI : 

sebagai relawan dalam mempraktikan pembuatan biopori kepada 

masyarakat di masing-masing RW dan membantu masyarakat saat 

kegiatan berlangsung. 
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Proses 

 Kegiatan Biopori dilaksanakan melalui tahap perizinan penyelenggaraan 

kegiatan, diskusi terkait teknis kegiatan dengan ketua RT dan RW dan pejabat 

Desa, melaksanakan penyuluhan terkait Biopori kepada perwakilan masyarakat 

oleh perwakilan dari Dinas kesehatan lingkungan hidup Kabupaten Bogor, dan 

melakukan pelatihan atau praktik langsung pembuatan biopori kepada msyarakat 

di setiap lokasi RW yang dibantu oleh mahasiswa himpuna kesehatan 

lingkungan ENVIHSA, dan pemberian sarana atau fasilitas pembuatan lubang 

serapan biopori kepada setiap RT /RW. Penyuluhan dilakukan dengan metode 

diskusi dengan media video dan presentasi meteri yang menarik dan mudah 

dimengerti serta media booklet digunakan sebagai pedoman dan informasi bagi 

masyarakat terkait pentingnya biopori dan pembuatannya. 

 

Output 

 Jumlah peserta yang mengiktui sosialisasi sebanyak 10 orang dan 

merupakan perwakilan dari tingkat RT maupun RW, serta jumlah peserta yang 

mengikuti kegiatan praktik pembuatan biopori sebanyak 45 orang. Penerima 

adalah masyarakat di setiap RT yakni sebanyak  25 RT yang terdapat di 6 RW 

berbeda di Desa Kadumanggu. Setiap RT memperoleh sebanyak 3 bor biopori 

beserta peralatan pendukung seperti tutup, paralon atau PVC, dan sarung tangan 

atau sebanyak 125 bor biopori untuk Desa Kadumanggu. Selain itu setiap RW 

juga memperoleh pembekalan pengetahuan atau informasi terkait Biopori guna 

meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat guna pembuatan lubang 

biopori secara mandiri. 

 

Outcome 

 Terdapat sebanyak 2 lubang biopori yang terbentuk di setiap RW atau 

sebanyak 12 lubang Biopori untuk seluruh RW di desa Kadumanggu dan 

masyarakat membuat lubang biopori secara mandiri dengan alat atau fasilitas 

yang  telah diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. 
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3.5. MEWUJUDKAN SEKOLAH DASAR SELAMAT DAN SEHAT 

 Melalui kegiatan ini diharapkan bahwa tingkat keselamatan dan kesehatan 

sekolah dasar yang ada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dapat 

ditingkatkan sehingga tercipta sekolah yang selamat dan sehat sebagia bagian dari 

tujuan besar menuju Indonesia berbudaya K3. 

 

Gambar 8.  Rencana Aktivitas, Output dan Outcome Kegiatan Sekolah Dasar Selamat 

dan Sehat 

 

3.5.1. Gambaran Program 

 Berikut ini adalah gambaran program-program untuk mewujudkan sekolah dasar 

yang selamat dan sehat. 

A. Program Bagi Guru 

Program ini akan diberikan pada guru di tiga sekolah dasar yang terpilih dari hasil 

diskusi dengan Kecamatan Babakan Madang.  

Tabel 15.  Program Mewujudkan Sekolah Dasar yang Selamat dan Sehat Bagi Guru 

No. Kegiatan Detil 

Kegiatan 

Materi Metode 

Pengajaran 

Media 

Pengajaran 

Bentuk 

Evaluasi 

1 Training 

keselamatan 

dan 

kesehatan 

siswa di 

sekolah  

Kegiatan 

berupa 

sosialisasi 

di dalam 

kelas.  

School Safety 

Kesehatan 

Siswa Sekolah, 

Anti-Bullying, 

Keselamatan 

Transportasi 

Kuliah umum 

dan  

Video school 

safety 

Materi 

presentasi, 

video terkait 

materi, modul, 

alat peraga 

Hasil praktik 

yang 

dilakukan, pre 

test-post test 

 

  

Aktivitas:
• Menyusun tools penilaian

sekolah berbudaya K3
• Menilai kondisi existing
• Mengembangkan program 

K3 untuk sekolah (polisi
kecil, dokter kecil, dsb)

• Intervensi
• Evaluasi

Output:

Sekolah Berbudaya K3

Outcome:

Indonesia Berbudaya
K3
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B. Program Bagi Siswa 

Program ini akan diberikan pada siswa yang ditargetkan bekerja sama dengan sekolah.  

Tabel 16.  Program Mewujudkan Sekolah Dasar yang Selamat dan Sehat Bagi Siswa 

No

. 

Kegiatan Detil 

Kegiatan 

Materi Metode Pengajaran Media 

Pengajaran 

Bentuk 

Evaluasi 

1 Identifikasi 

bahaya 

kesehatan 

dan 

keselamata

n yang ada 

di sekolah 

Kegiatan 

berupa 

sosialisasi di 

dalam kelas 

untuk 

mengenalka

n jenis 

bahaya 

-Identifikasi 

bahaya di 

sekolah 

-Identifikasi 

bahaya di 

rumah 

-Cara 

mengendalikan 

bahaya  

• Pemutaran 

video school 

safety yang 

dibuat oleh 

team 

• Ceramah dan 

permainan 

 

Materi 

presentasi, 

poster 

macam-

macam 

bahaya di 

sekolah 

dan rumah 

Kuis 

2 Praktik cuci 

tangan dan 

pilih 

makanan 

sehat  

Kegiatan 

berupa 

praktik 

mengenai 

cara cuci 

tangan yang 

benar serta 

permainan 

untuk 

mendorong 

konsumsi 

sayur dan 

buah bagi 

anak-anak 

yaitu “Blind 

Test 

Games”. 

Kegiatan 

diakhiri 

dengan 

makan 

bersama 

keesokan 

harinya 

dengan 

membawa 

bekal dari 

rumah. 

-Waktu dan 

sarana 

mencuci 

tangan yang 

tepat 

-Langkah-

langkah 

mencuci 

tangan yang 

benar 

-Penyakit 

risiko akibat 

cuci tangan 

tidak benar 

-Nutrisi dalam 

buah dan sayur 

-Dampak 

kurang 

konsumsi buah 

dan sayur 

-Jenis buah 

dan sayur serta 

kandungannya 

Poster 

langkah-

langkah 

cuci 

tangan,lagu 

langkah 

cuci 

tangan, 

sayur dan 

buah asli 

(untuk 

permainan)

, lembar 

informasi 

orang tua 

mengenai 

konsumsi 

sayur dan 

buah 

Kuis 

3 Cerdas 

berlalu 

lintas  

Kelas 

pemberian 

informasi 

mengenai 

aturan lalu 

lintas, 

diusahakan 

untuk 

bekerjasama 

dengan 

kepolisian 

setempat  

 

-Aturan-aturan 

berlalu lintas 

Poster 

mengenai 

cerdas 

berlalu 

lintas, 

video 

bahaya lalu 

lintas 

Kuis 
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No

. 

Kegiatan Detil 

Kegiatan 

Materi Metode Pengajaran Media 

Pengajaran 

Bentuk 

Evaluasi 

4 Kelas 

Pintar: 

Rokok dan 

penyakit 

yang 

ditimbulkan  

Kelas 

memberikan 

informasi 

terkait rokok 

-Definisi dan 

kandungan 

dalam rokok 

-Dampak 

rokok pada 

kesehatan 

-Rokok dan 

pergaulan 

Poster 

mengenai 

rokok, 

video, 

materi 

presentasi, 

modul bagi 

siswa 

Pembuata

n mading 

tentang 

rokok 

5 Kekerasan, 

pelecehan, 

dan 

ancaman 

dari luar  

Merupakan 

kelas yang 

mengajarkan 

mengenai 

materi 

kekerasan, 

pelecehan, 

dan 

ancaman 

dari luar. 

Kelas dibagi 

menjadi 

kelas 

perempuan 

dan laki-

laki. Kelas 

akan 

dipimpin 

oleh 

fasilitator 

dan bersifat 

diskusi 

terbuka.  

-Bentuk 

pelecehan  

-Perbedaan 

laki-laki dan 

perempuan 

serta 

bagaimana 

menghargainya 

-Ancaman 

keamanan 

yang sering 

muncul dan 

cara 

menghadapiny

a 

-Bullying 

(definisi, 

bentuk, dan 

objek) dan 

dampaknya 

Materi 

presentasi, 

modul 

Kuis 
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C. Program Bagi Sekolah  

Tabel 17.  Program Mewujudkan Sekolah Dasar yang Selamat dan Sehat Bagi Sekolah 

No. Kegiatan Detil 

Kegiatan 

Materi Metode 

Pengajaran 

Media 

Pengajaran 

Bentuk 

Evaluasi 

1 Pembentukan 

UKS & 

Penunjukan 

“Dokter 

Kecil” 

Penunjukan 

pembina UKS 

yang 

bertanggung 

jawab atas 

UKS  

 

Penunjukan 

“Dokter 

Kecil” yang 

terdiri dari 

siswa kelas 5 

dan 6.  

 

Kegiatan 

berupa 

sosialisasi 

 

Persiapan 

pembentukan 

ruangan UKS 

 

Pengisian 

ruang UKS 

dengan alat-

alat dan obat-

obatan terkait 

Sosialisasi 

mengenai 

komponen 

UKS, fungsi 

UKS, proses 

pembentukan 

UKS.  

 

Sosialisasi 

mengenai 

peran pembina 

UKS dan 

Dokter Kecil 

Kuliah 

umum 

diberikan 

oleh Tenaga 

Medis dan 

Dinas 

Kesehatan,  

Materi 

presentasi, 

video terkait 

materi, 

modul, alat 

peraga 

Hasil praktik 

yang 

dilakukan, 

pre test-post 

test 

2. Penunjukan 

“Polisi Kecil” 

Penunjukan 

pembina 

“Polisi Kecil” 

 

Penunjukan 

“Polisi Kecil” 

yang terdiri 

dari siswa 

kelas 5 dan 6. 

Sosialisasi 

mengenai 

peran pembina 

UKS dan 

Polisi Kecil 

 

Sosialisasi 

mengenai 

keselamatan 

transportasi 

Kuliah 

umum 

diberikan 

oleh Pihak 

Kepolisian 

setempat.  

Materi 

presentasi, 

video terkait 

materi, 

modul, alat 

peraga 

Hasil praktik 

yang 

dilakukan, 

pre test-post 

test 

3. Penunjukan 

“Duta Anti-

bullying” 

Penunjukan 

pembina  

“Duta Anti-

bullying” 

 

Penunjukan  

“Duta Anti-

bullying” yang 

terdiri dari 

siswa kelas 5 

dan 6. 

Sosialisasi 

mengenai 

peran pembina 

“Duta Anti 

bullying” 

 

Sosialisasi 

mengenai 

bentuk-bentuk 

bullying, 

dampak 

bullying, serta 

pencegahan 

Kuliah 

umum 

diberikan 

oleh Pihak 

Kepolisian 

psikolog 

ahli.  

Materi 

presentasi, 

video terkait 

materi, 

modul, alat 

peraga 

Hasil praktik 

yang 

dilakukan, 

pre test-post 

test 
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3.5.2. Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan program akan menghabiskan waktu sekitar 6 semester untuk setiap sekolah. 

Tabel 18.  Timeline Program Mewujudkan Sekolah Dasar yang Selamat dan Sehat 

No Aktivitas Semester 

1 

Semester 

2 

Semester 

3 

Semester 

4 

Semester 

5 

Semester 

6 

1 Mengembangkan 

indicator sekolah 

selamat dan sehat  

dan tools 

penilaiannya 

      

2 Uji coba tools 

penilaian sekolah 

berbudaya K3 

kepada 3 SD di 

Kecamatan Babakan 

Madang 

      

3 Sosialisasi tools dan 

hasil penilaian 

      

4 Mengembangkan 

Modul 

“Mewujudkan 

sekolah berbudaya 

K3” 

      

4 Melakukan 

intervensi terhadap 3 

SD di Kecamatan 

Babakan Madang 

      

5 Melakukan penilaian 

pencapaian sekolah 

berbudaya K3 

      

6 Mengevaluasi 

keberhasilan 

intervensi 

      

7 Sosialisasi dan 

publikasi 

      

 

3.5.3. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat akan dilakukan di tiga SD di Babakan Madang yang 

akan dipilih setelah hasil diskusi dengan pihak Kecamatan Babakan Madang.  

Pada tahap awal dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi: 

1. Penyusunan Tools Pengambilan Data 

2. Survei dan Penilaian Awal 

3. Sosialisasi  

 

1. Penyusunan Tools Pengambilan Data 

Mewujudkan sekolah selamat dan sehat diawali dengan penyusunan instrumen dalam 

menggali besaran masalah K3 yang ada di sekolah. Penyusunan instrumen didasari oleh 

penelitian ilmiah dan best practice dari objek pengabdian masyarakat yang serupa 
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walaupun berbeda kegiatannya. Instrumen yang dibuat terdiri dari daftar pertanyaan 

wawancara, kuesioner sekolah selamat dan sehat serta daftar observasi. 

 

2. Survei dan Penilaian Awal 

Survei dan Penilaian Awal dilaksanakan di SDN Cijayanti 6, Babakan Madang, 

Kabupaten Bogor. SD Cijayanti 6 memiliki 14 personil di sekolah dengan rincian: 

1. Guru: 11 orang 

2. TU: 1 orang 

3. Kebersihan: 1 orang 

4. Keamanan: 1 orang 

Dengan jumlah total murid sebanyak 442 siswa, dimana kelas 6 sebanyak 62 orang dan 

kelas 5 sebanyak 83 orang. 

 

Hasil Survei dan Penilaian Awal: 

a. Komitmen guru cukup terlihat dari antusiasme dan semangatnya. 

b. Sekolah mengaharapkan ada MoU antara sekolah atau dinas pendidikan dengan 

pihak Univ agar kegiatannya bisa menjadi milik bersama. 

c. Kondisi sekolah sedang direnovasi. Ditargetkan 2020 selesai. 

d. Beberapa waktu lalu terjadi longsor di dinding pembatas sekolah dengan jalan. 

e. Pernah terjadi kecelakaan di sekolah (terjatuh) hingga dibawa ke puskesmas. 

f. Di sekitar sekolah sangat sering terjadi angin kencang yang berpotensi pobon 

tumbang. 

g. Kondisi kantin dan toilet tidak memadai. Bahkan air di toiletnya tidak keluar dan 

tidak ada pintunya. 

h. Workstation ruang guru perlu menjadi perhatian, cukup berantakan dan tidak tertata 

dengan baik. 

i. Halaman sekolah berupa tanah dan cukup licin ketika basah. 

 

Rencana Tindak Lanjut: 

a. Pemberian sosialisasi tentang kegiatan, tim, dan objek intervensi yang akan terlibat 

b. Sekolah dapat menyediakan ruangan dan proyektor 

c. Seluruh personil guru akan diikutsertakan dalam sosialisasi +4 orang perwakilan 

orang tua murid 

d. Pembuatan MoU 

 

3. Sosialisasi  

Telah dilaksanakan sosialisasi kepada guru-guru dan perangkat di sekolah sebagai target 

awal dari kegiatan pengabdian masyarakat. Sosialisasi diberikan untuk memberikan 

awareness terhadap pentingnya sekolah selamat dan sehat tidak hanya bagi guru tetapi 

juga bagi seluruh anggota sekolah. Sekolah selamat dan sehat dapat meningkatkan 

produktivitas dalam kegiatan belajar mengajar dengan mencegah terjadinya kecelakaan 

dan gangguan kesehatan. 
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B.  KECAMATAN CIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI 

3.6. PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA   KERJA 

PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI 

Keluaran dari kegiatan ini adalah 

1. Konsep pengembangan modul kesehatan reproduksi bagi remaja tenaga kerja 

perempuan di wilayah kerja Industri 

2. Komponen penguatan modul kesehatan reproduksi bagi remaja tenaga kerja 

perempuan di wilayah kerja Industri 

3. Penguatan keterlibatan aktif stakeholder khususnya serikat pekerja dan tenaga 

kesehatan klinik dalam mensosialisasikan informasi kesehatan reproduksi di 

lingkungan perusahaan 

 

3.6.1. Pendekatan Pengabdian Masyarakat 

 Dalam mengevaluasi pelaksanaan modul menggunakan pendekatan Round Table 

Disscussion, yang diharapkan dapat menggali lebih dalam informasi selama pemanfaatan 

modul, mengidentifikasi stakeholder yang berperan dalam sosialisasi kesehatan reproduksi. 

Selain itu untuk sistem informasi yang digunakan guna menguatkan pemahaman remaja 

pekerja terhadap kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan wawancara, asesmen 

lapangan. 

3.6.1.1. Metode Pengumpulan Informasi 

 Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci kebutuhan 

pengguna akan sistem informasi yang akan dibangun. Beberapa metode pengumpulan 

informasi pada pengembangan sistem informasi Keluarga Berencana yaitu: 

1) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Round Table Discussion (RTD) dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang permasalahan, kondisi dilapangan, terhadap sistem 

yang ada saat ini. Selain itu untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang 

dihadapi, peluang, dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan sehingga 

dapat menjadi masukan untuk pengembangan sistem. Wawancara dilakukan ke 

beberapa informan yang dipilih dengan memperhatikan kaidah kecukupan 

(adequacy) dan kesesuaian (appropriateness). Adapun informan yang dilibatkan 

dalam pengumpulan informasi yaitu: 
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a) Dinas Kesehatan Kab Sukabumi 

b) Dinas Tenaga Kerja Kab Sukabumi 

c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarg Berencana 

d) Puskesmas Kec. Cikembar  

e) Petugas Kesehatan Klinik PT Kino, PT Citra Unggul Perkasa, PT Glostar 

Indonesia 

f) Serikat Pekerja PT Kino, PT Citra Unggul Perkasa, PT Glostar Indonesia 

g) Komisi Pengendalian AIDS Kab Sukabumi 

h) PLKB Kec Cikembar 

i) UPT KB Kec Cikembar 

j) Politeknik Kesehatan Yapkesbi Sukabumi 

2) Assesmen lapangan  

Assesmen lapangan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi dilapangan untuk 

mengamati dan mengidentifikasi kebutuhan informasi pekerja terhadap informasi 

kesehatan reproduksi.  

 

3.6.1.2. Instrumen Pengumpulan Informasi 

  Instrumen pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1) Pedoman Wawancara  

Berisikan pedoman yang digunakan terkait dengan pertanyaan yang sudah disusun 

sebelumnya. Pertanyaan bersifat terbuka dimana dapat ditambahkan dengan 

pertanyaan lain sesuai dengan kebutuhan. 

2) Angket 

Penyebaran angket digunakan untuk mengetahui materi prioritas yang dibutuhkan 

pekerja perempuan di Perusahaan terpilih.  

3) Buku Catatan dan Alat tulis 

Digunakan untuk mencatat data yang telah dikumpulkan di lapangan. 

 

3.6.2. Tahapan Kegiatan  

Kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdi FKM UI dalam evaluasi modul terdiri dari: 

▪ Tim melakukan rapat internal untuk perencanaan kegiatan yang akan dilakukan   
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▪ Tim melakukan koordinasi dengan BKKBN Pusat, Disnaker, KPAD, DPPKB, 

Yapkesbi dan terkait rencana kegiatan dan perizinan ke Desa Bojong Raharja 

▪ Tim melakukan kerjasama dengan DPPKB, Serikat Pekerja, Yapkesbi sebagai 

penanggung jawab lapangan berkoordinasi dengan penanggung jawab wilayah  

▪ Tim melakukan diskusi kelompok dengan stakeholder terkait untuk mengevaluasi 

pemanfaatan modul kesehatan reproduksi  

▪ Tim melakukan tindak lanjut terhadap hasil diskusi kelompok dengan melakukan 

assessmen lapangan  

▪ Tim berkoordinasi dengan DPPKB, Dinkes, KPAD, Puskesmas dan Tenaga 

Klinik Perusahaan, terkait penguatan konten modul  

▪ Tim melakukan penyebaran angket mengenai kebutuhan informasi kesehatan 

reproduksi pekerja  

▪ Tim mengidentifikasi best practice dalam pendekatan yang digunakan dalam 

promosi kesehatan bagi remaja pekerja  

▪ Tim melakukan koordinasi internal terkait hasil asesmen lapangan  

▪ Tim menyusun materi berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi modul  

▪ Tim membuat menyajikan hasil yang telah diolah dalam bentuk draft 

modul/leflet/buku saku 

 

3.6.3. Keterlibatan Masyarakat dan Sustainibility 

Mitra pengabdian masyarakat adalah DPPKB, KPAD, Dinas Kesehatan, Disnaker 

Serikat Pekerja, Tenaga Kesehatan Klinik Perusahaan, Yapkesbi, PLKB dan UPT KB.  

Tim DPPKB, KPAD, Dinas Kesehatan, Disnaker, Serikat Pekerja, Tenaga Kesehatan Klinik 

Perusahaan, Yapkesbi, PLKB  dan UPT KB. 

▪ DPPKB, Dinas Kesehatan, KPAD, Yapkesbi, Tenaga Kesehatan Klinik Perusahaan 

menjadi konselor dalam penguatan modul kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan 

di kawasan industri  

▪ DPPKB, Dinas Kesehatan dan KPAD menyediakan dokumen terkait materi dalam 

bentuk modul, buku saku, leaflet. 

▪ Disnaker sebagai supervisor kesehatan di perusahaaan  

▪ Yapkesbi melakukan penterjemahan Bahasa Modul menggunakan Bahasa lokal 

▪ Puskesmas cikembar mengumpulkan data terkait kesehatan reproduksi, IMS 
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▪ Tenaga Kesehatan Klinik Perusahaan menjadi fasilitator dalam proses sosialisasi 

kesehatan reproduksi di perusahaan  

▪ Serikat Pekerja sebagai supervisor pelaksanaan, penemuan kasus atau informasi terkait 

kesehatan reproduksi pekerja di perusahaannya 

▪ PLKB dan UPT KB sebagai fasilitator kesehatan reproduksi di masyarakat 

 

3.6.4. Lokasi dan Jadwal Kegiatan  

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 – Desember 2019. Dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut: 

No Uraian Waktu 

1 Perencanaa  Agustus – Oktober 2019 

2 Pelaksanaan September – November 2019 

3 Penyusunan Modul Oktober – November 2019 

4 Laporan dan Publikasi Desember 2019 – Februari 2020 

 

 

3.6.5. Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 

Berdasarkan hasil evaluasi dengan stakeholder, diperoleh hasil yang perlu diperhatikan dalam 

rangka penguatan kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja pekerja di kawasan industri 

diantaranya:  

3.6.6. Evaluasi Modul Kesehatan Reproduksi di Perusahaan  

Pekerja Industri di Kec. Cikembar didominasi oleh pekerja perempuan yang secara 

kuantitas lebih banyak dari pekerja laki laki. Pekerja perempuan memiliki permasalahan yang 

kompleks mengenai kesehatan reproduksinya. Terkadang masih ditemui pekerja perempuan 

yang sedang hamil masih melakukan pekerjaan yang berat sehingga seringkali mengalami 

kelelahan karena berdiri lama, adapula pekerja perempuan baik remaja maupun yang hamil 

tidak menjaga pola makan disaat istirahat kerja, sebagian besar mengkonsumsi jajanan 

pinggir jalan. Hal ini patut menjadi perhatian karena asupan gizi bagi ibu hamil khusus nya 

perlu diperhatikan guna kesehatan bayi dikandungan. Selain itu bagi pekerja yang belum 

menikah dapat meningkatkan potensi penyakit.  
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Dalam hal ini, Tenaga kesehatan Klinik seperti perawat memiliki peran dalam 

terlaksananya sosialisasi kesehatan reproduksi di perusahaan karena selain tenaga kesehatan 

mereka juga sebagai konselor kesehatan reproduksi. Sosialisasi dilakukan disela waktu 

kegiatan perusahaan, pergantian jam istirahat, dan kunjungan klinik. Materi sosialisasi lebih 

banyak mengenai IMS, VICT, kanker serviks, dan lainnya. Alat promosi yang digunakan 

pada saat sosialisasi kesehatan reproduksi lebih banyak dalam bentuk leaflet karena mudah 

dibawa, dapat dibaca dimana saja dan informasi nya lebih ringkas.  

Selain sosialisasi langsung, pekerja dapat pula berkonsultasi mengenai kesehatan pada 

saat melakukan kunjungan ke Klinik. Namun beberapa klinik perusahaan memiliki tenaga 

kesehatan yang terbatas sehingga seringkali pekerja memanfaatkan hotline atau melalui 

telepon untuk berkonsultasi dengan perawat klinik perusahaan. Konsultasi seringkali terbatas 

ruang dan waktu serta sumber daya manusia sehingga masih terdapat pekerja yang terhambat 

jika ingin berkonsultasi.  

Selain peran aktif perawat di klinik perusahaan, keterlibatan serikat pekerja tidak kalah 

penting sebagai wadah aspirasi pekerja perusahaan dalam segala isu termasuk isu kesehatan. 

Serikat pekerja merupakan perwakilan pekerja dengan pihak manajemen perusahaan, dalam 

isu kesehatan hal ini menjadi penting guna melakukan advokasi dengan manajemen dalam isu 

kesehatan pekerja, khususnya pekerja perempuan. Karena peran manajemen sangat penting 

dalam menghasilkan komitmen, kebijakan pekerja dalam menjaga kesehatannya.  

3.6.7. Pengembangan Modul Kesehatan Reproduksi Bagi Pekerja Perempuan  

Modul kesehatan reproduksi yang di ringkas menjadi buku saku yang ada saat ini menjadi 

acuan dalam sosialisasi pada pekerja dipandang mencukupi dengan kebutuhan informasi 

pekerja saat ini. Namun buku saku tersebut tidak diperbanyak kepada pekerja karena tidak 

efektif dari segi biaya sehingga seringkali untuk informasi yang dapat dibawa oleh pekerja 

dalam bentuk leaflet, namun leaflet pun dibagikan hanya bagi yang berkunjung ke Klinik. 

Selain itu, dari segi Bahasa buku saku yang ada saat ini perlu dikembangkan karena dinilai 

masih terdapat Bahasa medis yang sulit dipahami secara umum, sehingga muncul ide 

mengenai penggunaan Bahasa lokal sehingga mudah dipahami. Dari segi materi, materi yang 

disampaikan di buku saku dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan informasi bagi 

pekerja sehingga seringkali dalam sosialisasi kesehatan reproduksi perlu menyiapkan bahan 

materi sendiri oleh perawat. Dari segi interaktif modul dan buku saku, dinilai kurang 

interaktif sehingga belum menarik untuk dibaca.   
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Berdasarkan hasil angket yang telah diisi pekerja melalui peran aktif perawat klinik 

perusahaan diperoleh hasil untuk materi yang menarik atau sesuai kebutuhan pekerja. 

Sebanyak 9.85% yang memilih materi dasar kesehatan reproduksi meliputi gejala pubertas, 

menstruasi, pengenalan kesehatan reproduksi dan masa subur kesehatan reproduksi. Hal ini 

dijadikan acuan bagi mitra pengabdian masyarakat dalam melakukan sosialisasi kesehatan 

reproduksi bagi pekerja.  

Modul, buku saku, leaflet bagi konselor merupakan hal yang penting sebagai alat promosi 

kesehatan serta wadah informais bagi pekerja perempuan. Dengan adanya modul yang sesuai 

dengan kebutuhan dinilai dapat meningkatkan partisipasi aktif, meningkatkan informasi 

pekerja untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksinya. 

3.7. Luaran Kegiatan 

No Luaran Judul Buku/Artikel/Berita Status Keterangan 

1 
Berita 

populer 

Universitas Indonesia 

(UI) Gelar Diskusi 

Kelompok Terfokus 

Published 
https://youtu.be/1X

K2aYPKDEg  

Peduli Buruh Perempuan 

Di Kawasan Industri 

Cikembar, UI Lakukan 

Intervensi Kesehatan 

Reproduksi 

Published 

https://sukabuminow

.com/peduli-buruh-

perempuan-di-

kawasan-industri-

cikembar-ui-

lakukan-intervensi-

kesehatan-

reproduksi/  

FKM UI Teliti soal 

Kesehatan Karyawati 

Pabrik 

Published 

http://www.metropo

litan.id/2019/11/fkm

-ui-teliti-soal-

kesehatan-

karyawati-pabrik/  

UI Gelar Pertemuan 

Bersama Muspika Bojong 

Raharja 

Published 

https://hariankrimina

l.com/ui-gelar-

pertemuan-bersama-

muspika-bojong-

raharja/  

UI Bantu Cegah Stunting 

di Empat Desa 
Published 

http://www.metropo

litan.id/2019/11/ui-

bantu-cegah-

stunting-di-empat-

desa/ 

UI Bantu Berdayakan 

Kader Desa Deteksi Dini 

Stunting di Bogor 

Published 

https://jabar.antaran

ews.com/berita/1197

35/ui-bantu-

berdayakan-kader-

desa-deteksi-dini-

https://youtu.be/1XK2aYPKDEg
https://youtu.be/1XK2aYPKDEg
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/
https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
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stunting-di-bogor 

UI Educates Bogor 

Residents about Stunting 

Prevention Efforts 

Published 

https://today.line.me

/id/pc/article/UI+Ed

ucates+Bogor+Resi

dents+about+Stuntin

g+Prevention+Effort

s-8PoKoK 

FKM UI Soroti 

Pentingnya Deteksi Dini 

Stunting 

Published 

https://republika.co.i

d/berita/q0s8wl430/f

km-ui-soroti-

pentingnya-deteksi-

dini-emstuntingem 

Universitas Indonesia 

Berdayakan Kader 

Deteksi Stunting di Bogor 

Published 

https://m.jabarnews.

com/read/77554/uni

versitas-indonesia-

berdayakan-kader-

deteksi-stunting-di-

bogor 

2 
Buku ber-

ISBN 

Pemberdayaan Kader dan 

Perangkat Desa dalam 

Deteksi Dini dan 

Pencegahan Stunting di 

Kecamatan Babakan 

Madang, Kabupaten 

Bogor, Provinsi Jawa 

Barat 

Draft   

Penguatan Kesehatan 

Reproduksi Bagi Pekerja 

Perempuan di Kawasan 

Industri 

Draft   

Informasi Kesehatan 

Reproduksi Dasar 
Draft   

3 
Indikator 

Penilaian 

Sudah disusun dan 

digunakan untuk 

penilaian awal 

Terlampir   

4 
Modul 

Intervensi 

Sudah dilakukan pada 1 

SD 
Terlampir   

5 

Hasil 

Penilaian 3 

SD 

Sudah dilakukan 

penilaian awal pada 1 SD 

Dokumentasi 

kegiatan terlampir 
  

6 

Peningkatan 

Pengetahuan, 

Sikap, dan 

Praktik 

Sasaran 

tentang 

Deteksi Dini 

dan 

Pencegahan 

Stunting 

- - Ada 
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7 

Model dan 

Strategi 

Pelatihan 

Deteksi Dini 

dan 

Pencegahan 

Stunting 

- - Ada 

8 
Media KIE 

Stunting 

Buku Saku   

Ada Flipchart   

Poster   

9 

Terbentuknya 

kelompok/ 

forum dukun 

bayi dan 

kader 

Terhitung tanggal 19 Juli 

2019, telah dIbuat: 
  

Ada 

Whatsapp Group untuk 

Kelurahan Cibuluh  
  

Whatsapp Group untuk 

Kelurahan Tanah Baru  
  

Whatsapp Group untuk 

Kelurahan Cimahpar 
  

10 

Terdistribusi

nya media 

KIE 

- - Ada 

11 

Terlaksanany

a RTL oleh 

peserta dan 

Dukun Bayi 

- 

Telah terlaksana, 

dIbuktikan dengan 

lampiran 

pelaksanaan RTL 

yang diunggah 

peserta pelatihan 

melalui Whatsapp 

Group 

Ada 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

• Pemberdayaan Kader Dan Perangkat Desa Dalam Deteksi Dini Dan Pencegahan 

Stunting, Penerapan Gizi Seimbang, serta ASI Ekslusif 

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

 

 
Diskusi dengan Pihak Puskesmas Babakan 

Madang 

 
Diskusi dengan Pihak Puskesmas Sentul 

 
Diskusi dengan Pihak Kecamatan Babakan 

Madang 

 
Diskusi dengan Pihak Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor 

 
Diskusi dengan Pihak Desa Cipambuan 

  
Diskusi dengan Pihak Desa Kadumanggu 
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Media untuk Pelatihan 

  
Media yang dibagikan kepada Peserta Pelatihan 

 

 

Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama “Desa Citaringgul” 

 
Pelatihan penggunaan mikrotoa 

 
Peserta pelatihan belajar menggunakan 

cakram gizi 

 
Penjelasan tentang RTL 

 

 
Games Pengetahuan 1000 HPK 

 

 

 

Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama “Desa Cipambuan” 



  

 
 

 
Pemberian materi stunting oleh 

narasumber pelatihan 

 
Pemberian materi tentang 1000 HPK oleh 

narasumber 

 

 
Praktik menggunakan mikrotoa oleh 

peserta pelatihan 

 

 
Peserta mengerjakan post-test setelah 

pelatihan dilaksanakan 

 

 
Pemberian kit dan sertifikat pada peserta 

pelatihan 

 

 

 

  



  

 
 

Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama “Desa Sentul” 

 
Pembukaan kegiatan pelatihan oleh pihak 

Desa Sentul 

 
Penjelasan tentang 1000 HPK 

 

 
Peserta pelatihan praktik menggunakan 

cakram gizi 

 

 
 

Peserta membaca buku saku 

 

 

 
Bersama peserta pelatihan 

 

 

 
Penjelasan tentang stunting oleh 

narasumber pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Pelaksanaan Pelatihan Hari Pertama “Desa Kadumanggu” 

 

 
Pemberian materi deteksi stunting oleh 

narasumber pelatihan 

 
Pemberian materi RTL 

 

 
Pemberian sertifikat pelatihan secara 

simbolis 

 
Pemberian kenang-kenangan kepada pihak 

Desa Kadumanggu 

 

 

Whatsapp Group Masing-Masing Desa  

 
Whatsapp Group Desa Citaringgul 

 

 
Whatsapp Group Desa Cipambuan 

 

 
Whatsapp Group Desa Sentul 

 

 
Whatsapp Group Desa Kadumanggu 



  

 
 

Kegiatan Tindak Lanjut Oleh Para Kader dan Petugas Desa 

DI DESA CITARINGGUL 

1. Ibu YY (24/10/19) 

 
“Sosialisasi di Kelas Ibu Hamil” 

 

2. Ibu YY (26/10/19) 

 
“Sosialisasi di RT 02/04” 

 

3. Ibu NF (31/10/19) 

 
“Sosialisasi di RT 02/03 bersama Ibu 

YY, Ibu LY, dan Ibu DF” 

 

4. Ibu NF (01/11/19) 

 
“Sosialisasi di RT 01/03” 

5. Ibu LY (02/11/19) 

“Sosialisasi di RT 03/01” 

 

6. Ibu FT (13/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Tirta Jaya 2 

RT 01/01” 

7. Ibu LY dan Ibu LK (14/11/19) 8. Ibu ML (16/11/19) 



  

 
 

 
“Sosialisasi di Posyandu Tirta Jaya 1 di 

Paud Raudhotul Jannah” 

 

 
“Penyuluhan di RT 03/03 Posyandu Mekar 

Jaya 2” 

9. Ibu FT (18/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di RT 03/02” 

 

10. Ibu BR (18/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di RT 03/02” 

11. Ibu DF (18/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting pada warga RT 

03/03” 

 

12. Ibu HL (26/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting pada BKB dan 

Kader TB di Posyandu Nusa Jaya” 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Kegiatan Tindak Lanjut Oleh Para Kader dan Petugas Desa 

DI DESA CIPAMBUAN 

 

13. Ibu AW (12/11/19) 

 
“Penyuluhan pencegahan stunting di 

Posyandu Mawar” 

14. Ibu BS (13/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Melati 2” 

15. Ibu IE (18/11/19) 

 
“Penyuluhan Individual” 

16. Ibu YY (18/11/19) 

 
“Penyuluhan Individual” 

17. bu SR (18/11/19) 

 
“Penyuluhan Individual” 

18. Ibu IP (19/11/19) 

 
“Penyuluhan Individual” 

19. Ibu BS (19/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Kenanga 2” 

 



  

 
 

Kegiatan Tindak Lanjut Oleh Para Kader dan Petugas Desa 

DI DESA SENTUL 

 

20. Ibu OD (06/11/19) 

 
“Sosialisasi cegah stunting di 

Posyandu Bunga Mekar 2” 

 

21. Ibu RN (13/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Melati 1 RT 03/03” 

22. Ibu NL (13/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Melati 1” 

 

23. Ibu RH (17/11/19) 

 
“Penyuluhan pada tetangga” 

24. Ibu PT (18/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Garuda 2” 

 

25. Ibu NM (19/11/19) 

 
“Penyuluhan di rumah tetangga” 

26. Ibu WT (19/11/19) 27. Ibu TY (24/11/19) 



  

 
 

 
“Penyuluhan di rumah pribadi” 

 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Cendrawasih 3 RT 01/01” 

28. Ibu RS (24/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Dahlia 2 RT 

04/05” 

 

29. Ibu LN (24/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Melati 2” 

30. Ibu NR (25/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Garuda 1” 
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Kegiatan Tindak Lanjut Oleh Para Kader dan Petugas Desa 

DI DESA KADUMANGGU 

31. Bapak ID (18/11/19) 

 
“Penyuluhan di Posyandu Garuda 5 RT 

01” 

 

32. Ibu NG (18/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Merpati 2” 

33. Ibu HY (18/11/19) 

 
“Penyuluhan pada tetangga” 

 

34. Ibu ST (18/11/19) 

 
“Penyuluhan pada tetangga” 

35. Ibu HC (19/11/19) 

 
“Penyuluhan pada Ibu hamil dan Ibu 

balita” 

 

36. Ibu MH (19/11/19) 

 
“Penyuluhan stunting di Posyandu 

Garuda 1” 

37. Ibu DD (19/11/19) 38. Ibu YF (20/11/19) 



  

 
 
 

 
“Penyuluhan stunting pada Ibu 

bayi/balita dan Ibu hamil” 

 

 
“Sosialisasi pada kader Posyandu 

Gelatik 2” 

39. Ibu TD (21/11/19) 

 
“Penyuluhan kepada Ibu hamil dan Ibu 

balita” 

 

40. Ibu SA (21/11/19) 

 
“Penyuluhan kepada Ibu hamil dan Ibu 

balita” 

41. Ibu FT (23/11/19) 

 
“Penyuluhan di lingkungan Posyandu 

Melati 3” 

 

42. Ibu NK (25/11/19) 

 
“Penyuluhan kepada Ibu hamil di 

lingkungan Posyandu Garuda 4” 

 

  



  

 
 
 

 

Evaluasi Pelaksanaan RTL (Wawancara dengan Kuesioner kepada Ibu yang Telah 

Disosialisasikan Stunting oleh Kader dan Perangkat Desa) 

 

  
Ibu baduta/hamil yang hadir mengisi daftar hadir 

 

 
Wawancara kepada Ibu baduta yang telah 

mendapat edukasi stunting 

 
Suasana kegiatan evaluasi pelaksanaan RTL di 

salah satu desa 

 
Wawancara kepada Ibu yang telah 

 

  



  

 
 
 

• UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI 

PENGUATAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYRAKAT (STBM) 

 

 

 
Audiensi ke Kantor Kepala Desa 

 

 
Audiensi ke Kantor Kepala Kecamatan & Puskesmas Babakan Madang 

 

 



  

 
 
 

 
Berdiskusi dengan Perwakilan Masyarakat 

 
Berdiskusi dengan Perwakilan Masyarakat 

 

 

  

  

  
Peresmian dan Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah 



  

 
 
 

 

 

Survey untuk Pembagunan MCK 

 

 
 

Sosialisasi Biopori 

 

  
Praktik Langsung Biopori Satu Desa 

 



  

 
 
 

 

• DOKUMENTASI KEGIATAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT DAN SEHAT 
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• PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI 

KAWASAN INDUSTRI 
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LAMPIRAN LUARAN KEGIATAN 

 

• Pemberdayaan Kader Dan Perangkat Desa Dalam Deteksi Dini Dan Pencegahan Stunting, 

Penerapan Gizi Seimbang, serta ASI Ekslusif 

Antaranews.com Jabar, terbit tanggal 10 November 2019 
https://jabar.antaranews.com/berita/119735/ui-bantu-berdayakan-kader-desa-deteksi-dini-
stunting-di-bogor 

 
 

 
 
Metropolitan.id, terbit tanggal 11 November 2019 

http://www.metropolitan.id/2019/11/ui-bantu-cegah-stunting-di-empat-desa/ 

 
 

  

https://jabar.antaranews.com/berita/119735/ui-bantu-berdayakan-kader-desa-deteksi-dini-stunting-di-bogor
https://jabar.antaranews.com/berita/119735/ui-bantu-berdayakan-kader-desa-deteksi-dini-stunting-di-bogor
http://www.metropolitan.id/2019/11/ui-bantu-cegah-stunting-di-empat-desa/


  

 
 
 

Republika.co.id, terbit tanggal 11 November 2019 
https://republika.co.id/berita/q0s8wl430/fkm-ui-soroti-pentingnya-deteksi-dini-emstuntingem 

 
 
LineToday, terbit tanggal 11 November 2019 

https://today.line.me/id/pc/article/UI+Educates+Bogor+Residents+about+Stunting+Prevention+Eff
orts-8PoKoK 

 
 

Jabarnews.com (Press Release) 
https://m.jabarnews.com/read/77554/universitas-indonesia-berdayakan-kader-deteksi-stunting-di-
bogor 

 
  

https://republika.co.id/berita/q0s8wl430/fkm-ui-soroti-pentingnya-deteksi-dini-emstuntingem
https://today.line.me/id/pc/article/UI+Educates+Bogor+Residents+about+Stunting+Prevention+Efforts-8PoKoK
https://today.line.me/id/pc/article/UI+Educates+Bogor+Residents+about+Stunting+Prevention+Efforts-8PoKoK
https://m.jabarnews.com/read/77554/universitas-indonesia-berdayakan-kader-deteksi-stunting-di-bogor
https://m.jabarnews.com/read/77554/universitas-indonesia-berdayakan-kader-deteksi-stunting-di-bogor


  

 
 
 

Pre – Tes Pelatihan  

Pemberdayaan Kader dan Perangkat Desa Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Stunting 

di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 

21-22 dan 28-29 Oktober 2019 

 

Data Karakteristik Responden 

 

1.1. Nama:  ________________________ 

 

1.2. Tempat tinggal: Kelurahan____________________________ 

 

1.3. Jenis Kelamin 

 1. Laki-Laki   2. Perempuan 

 

1.4. Umur:  _____________Tahun 

 

1.5. Status Pernikahan       

 1. Belum Menikah  3. Cerai hidup 

 2. Menikah   4. Cerai mati 

 

1.6. Pendidikan:  

 1. Tidak Sekolah   4. Tamat SMP dan Sederajat 

2. Tidak Tamat SD  5. Tamat SMA dan Sederajat 

 3. Tamat SD   6. Perguruan Tinggi  

 

1.7. Pekerjaan Utama: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

 

1.8. Pekerjaan Sampingan: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

  



  

 
 
 

Jawab pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari pilihan jawaban yang benar. 

 

2.1 Menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan anak pendek? 

a. Anak yang tinggi badannya kurang dibanding teman-temannya 

b. Anak yang tinggi badannya kurang sesuai dengan umurnya 

c. Anak yang tinggi badannya tidak bertambah 

d. Cebol/kuntet 

e. Tidak tahu 

 

2.2 Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak pendek? 

a. Ibu hamil imunisasi lengkap 

b. Cuci tangan pakai sabun 

c. BAB di jamban  

d. Sering sakit  

e. Tidak tahu

 

2.3 Apa yang dimaksud dengan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) anak? 

a.  Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 2 tahun 

b. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 5 tahun 

c. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 2 tahun 

d. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 5 tahun 

e.   Tidak tahu 

 

2.4 Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan selama 1000 HPK? 

a. Menuruti keinginan ngidam dan malas makan saat hamil 

b. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

c. Membiarkan anak yang suka jajan 

d. Tidak melakukan ASI Eksklusif 

e. Tidak tahu 

 

2.5 Di bawah ini adalah akibat stunting pada anak: 

a. Saat tua beresiko terkena penyakit tidak menular, seperti jantung, diabetes, dll 

b. Tinggi anak sesuai dengan umurnya  

c. Anak pintar disekolah 

d. Anak sehat 

e. Tidak tahu 

 

2.6 Pengukuran panjang badan dilakukan setiap bulan pada anak yang berusia: 

a. 0 - 3 bulan 

b. 0 - 6 bulan 

c. 0 - 12 bulan 

d. 12 - 24 bulan 

e. Tidak tahu
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2.7 Ditta berumur 14 bulan. Hasil pengukuran dengan alat ukur panjang badan modifikasi 

berada pada angka 72, maka Ditta termasuk anak yang: 

a. Sangat pendek 

b. Pendek 

c. Normal 

d. Tinggi 

e. Tidak tahu

 

2.8 Di bawah ini merupakan ciri perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mencegah 

terjadinya stunting yaitu: 

a. Belum mendapatkan akses ke air minum bersih 

b. Melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun 

c. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi  

d. BAB di sembarang tempat 

e. Tidak tahu 

 

2.9 Tumbuh kembang baduta sehat dapat dilihat dari : 

a. Berat badan naik sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS 

b. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan teman sebayanya yang seumur 

c. Kecerdasan anak bertambah sesuai umur 

d. Jarang sakit 

e. Tidak tahu 

 

3.0 Kapankah mulai dilakukan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI)?: 

a. Mulai usia 0 bulan 

b. Mulai usia 4 bulan 

c. Mulai usia 6 bulan 

d. Mulai usia 9 bulan 

e. Tidak tahu

 

No Keterangan B S Tidak Tahu 

1. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja pada 

bayi, tanpa memberikan susu/makanan lainnya 

selama 6 bulan 

   

2. Anak balita perlu diberikan makanan yang beraneka 

ragam sesuai pedoman gizi seimbang agar tercukup 

kebutuhan gizinya 

   

3. Penyebab anak stunting karena faktor keturunan    

4. Hidup bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya 

stunting 

   

5. Buah-buahan tidak baik untuk anak balita karena 

dapat menyebabkan diare 

   

6. Bila anak balita diberi makan telur akan 

menyebabkan bisul 

   

 



  

 
 
 

Pos – Tes Pelatihan  

Pemberdayaan Kader dan Dukun Bayi Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Stunting di 

Kecamatan Bogor Utara Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat, 

21-22 dan 28-29 Oktober 2019 

 

Data Karakteristik Responden 

 

1.1. Nama:  ________________________ 

 

1.2. Tempat tinggal: Kelurahan____________________________ 

 

1.3. Jenis Kelamin 

 1. Laki-Laki   2. Perempuan 

 

1.4. Umur:  _____________Tahun 

 

1.5. Status Pernikahan       

 1. Belum Menikah  3. Cerai hidup 

 2. Menikah   4. Cerai mati 

 

1.6. Pendidikan:  

 1. Tidak Sekolah   4. Tamat SMP dan Sederajat 

2. Tidak Tamat SD  5. Tamat SMA dan Sederajat 

 3. Tamat SD   6. Perguruan Tinggi  

 

1.7. Pekerjaan Utama: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

 

1.8. Pekerjaan Sampingan: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

  



  

 
 
 

Jawab pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari pilihan jawaban yang benar. 

 

2.1 Menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan anak pendek? 

a. Anak yang tinggi badannya kurang dibanding teman-temannya 

b. Anak yang tinggi badannya kurang sesuai dengan umurnya 

c. Anak yang tinggi badannya tidak bertambah 

d. Cebol/kuntet 

e. Tidak tahu 

 

2.2 Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak pendek? 

a. Ibu hamil imunisasi lengkap 

b. Cuci tangan pakai sabun 

c. BAB di jamban  

d. Sering sakit  

e. Tidak tahu

 

2.3 Apa yang dimaksud dengan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) anak? 

a.  Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 2 tahun 

b. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 5 tahun 

c. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 2 tahun 

d. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 5 tahun 

e.   Tidak tahu 

 

2.4 Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan selama 1000 HPK? 

a. Menuruti keinginan ngidam dan malas makan saat hamil 

b. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

c. Membiarkan anak yang suka jajan 

d. Tidak melakukan ASI Eksklusif 

e. Tidak tahu 

 

2.5 Di bawah ini adalah akibat stunting pada anak: 

a. Saat tua beresiko terkena penyakit tidak menular, seperti jantung, diabetes, dll 

b. Tinggi anak sesuai dengan umurnya  

c. Anak pintar disekolah 

d. Anak sehat 

e. Tidak tahu 

 

2.6 Pengukuran panjang badan dilakukan setiap bulan pada anak yang berusia: 

a. 0 - 3 bulan 

b. 0 - 6 bulan 

c. 0 - 12 bulan 

d. 12 - 24 bulan 

e. Tidak tahu
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2.7 Ditta berumur 14 bulan. Hasil pengukuran dengan alat ukur panjang badan modifikasi 

berada pada angka 72, maka Ditta termasuk anak yang: 

a. Sangat pendek 

b. Pendek 

c. Normal 

d. Tinggi 

e. Tidak tahu

 

2.8 Di bawah ini merupakan ciri perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mencegah 

terjadinya stunting yaitu: 

a. Belum mendapatkan akses ke air minum bersih 

b. Melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun 

c. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi  

d. BAB di sembarang tempat 

e. Tidak tahu 

 

2.9 Tumbuh kembang baduta sehat dapat dilihat dari : 

a. Berat badan naik sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS 

b. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan teman sebayanya yang seumur 

c. Kecerdasan anak bertambah sesuai umur 

d. Jarang sakit 

e. Tidak tahu 

 

3.0 Kapankah mulai dilakukan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI)?: 

a. Mulai usia 0 bulan 

b. Mulai usia 4 bulan 

c. Mulai usia 6 bulan 

d. Mulai usia 9 bulan 

e. Tidak tahu 

 

No Keterangan B S Tidak 

Tahu 

1. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja pada bayi, 

tanpa memberikan susu/makanan lainnya selama 6 bulan 

   

2. Anak balita perlu diberikan makanan yang beraneka ragam 

sesuai pedoman gizi seimbang agar tercukup kebutuhan 

gizinya 

   

3. Penyebab anak stunting karena faktor keturunan    

4. Hidup bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya stunting    

5. Buah-buahan tidak baik untuk anak balita karena dapat 

menyebabkan diare 

   

6. Bila anak balita diberi makan telur akan menyebabkan bisul    

 

  



  

 
 
 

Kuesioner  

Pengetahuan Masyarakat/Ibu Usia Produktif tentang Stunting 

di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor  

Provinsi Jawa barat 

 

I. Data Karakteristik Responden 

 

1.1. Nama:  ________________________ 

 

1.2. Tempat tinggal: Kelurahan____________________________ 

 

1.3. Jenis Kelamin 

 1. Laki-Laki   2. Perempuan 

 

1.4. Umur:  _____________Tahun 

 

1.5. Status Pernikahan       

 1. Belum Menikah  3. Cerai hidup 

 2. Menikah    4. Cerai mati 

 

1.7     Apakah anda sudah memiliki anak?  

 1. Ya                    2. Tidak (langsung ke no 1.10) 

 

1.8 Jumlah anak yang dimiliki ……………… orang 

  

1.9 Anak 1 umur………………...tahun/bulan 

 Anak 2 umur ………………..tahun/bulan 

 Anak 3 umur ………………..tahun/bulan 

 Anak 4 umur ………………..tahun/bulan 

Anak 5 umur ………………..tahun/bulan 

 

1.10 Pendidikan:  

  1. Tidak Sekolah   4. Tamat SMP dan Sederajat 

2. Tidak Tamat SD  5. Tamat SMA dan Sederajat 

  3. Tamat SD   6. Perguruan Tinggi  

 

1.11 Pekerjaan: 

  1. Tidak bekerja   6. Wiraswasta/Pedagang 

  2. Ibu Rumah Tangga  7. Petani 

  3. TNI/Polri   8. Buruh 

  4. PNS    9. Pelajar 

  5. Pegawai swasta               10.     Lainnya .................... 

 

  



  

 
 
 

II. Sosialisasi dan Edukasi tentang Stunting 

 

2.1 Apakah bapak/ibu/saudara pernah mendengar atau tahu tentang stunting? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

2.2 Bila ya, tahu darimana? (PILIH SALAH SATU yang UTAMA)  

1. Petugas kesehatan (Bidan, Perawat, Dokter) (LOMPAT KE BAG III) 

2. Media sosial (LOMPAT KE BAGIAN III) 

3. Media cetak (LOMPAT KE BAGIAN III) 

4. Televisi (LOMPAT KE BAGIAN III) 

5. Petugas desa  

6. Kader 

 

2.3 Kapan bapak/ibu/saudara mendapatkan penjelasan tentang stunting? 

1. 1 bulan lalu 

2. 2-3 minggu lalu 

3. 1 – 7 hari lalu 

4. Hari ini  

 

2.4 Bila bapak/ibu/saudara mengetahui dari KADER/PETUGAS DESA pada kegiatan 

apa?  

1. Sengaja dikumpulkan oleh Kader/petugas desa  

2. Dikunjungi oleh kader/petugas desa ke rumah  

3. Kegiatan Olah Raga/ senam bersama  

4. Acara di RT/RW  

5. Arisan RT/RW  

6. Pengajian   

7. Posyandu  

8. Lainnya …..... 

 

2.5 Bagaimana CARA KADER/PETUGAS DESA menjelaskan stunting ke 

bapak/ibu/saudara? (jawaban boleh lebih dari 1) 

1. Penyuluhan   4. Diskusi 

2. Konsultasi   5. Lainnya ………….. 

3. Bercerita 

 

2.6 Media/alat apa saja yang digunakan ketika sosialisasi/edukasi oleh 

KADER/PETUGAS DESA? (Jawaban boleh lebih dari 1) 

1. Cakram (alat mengukur stunting) 

2. Lembar balik   

3. Buku Saku  

4. Ceramah  

5. Poster     

6. Lainnya …............. 

 

  



  

 
 
 

2.7 Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara tentang cara penjelasan oleh 

KADER/PETUGAS DESA tersebut?  

 1. Sangat tidak jelas  3. Jelas (langsung 2.8) 

 2. Tidak jelas   4. Sangat Jelas (langsung 2.8) 

 

2.8 Apa alasan Bapak/Ibu/saudara mengatakan tidak jelas/sangat tidak jelas ? 

1. Tidak Menggunakan Alat Bantu/Peraga (Poster, Buku Saku, Lembar Balik, 

Cakram) 

2. Kurang Menguasai Hal Yang Dijelaskan 

3. Penjelasan Terlalu Cepat 

4. Suara Kurang jelas/keras 

5. Lainnya ...... 

 

2.9 Bagaimana rencana ibu setelah mendapatkan pengetahuan stunting dari 

KADER/PETUGAS DESA ini? (Jawaban boleh lebih dari 1) 

1. Menyampaikan lagi ke Keluarga terdekat   

2. Menyampaikan ke Kelompok Pengajian 

3. Menyampaikan ke Kelompok Arisan 

4. Menyampaikan ke teman   

5. Kegiatan Posyandu 

6. Kegiatan PKK  

7. Lainnya ……………..    

 

III. Pengetahuan tentang Stunting 

 

(pilih salah satu jawaban B jika benar dan S jika salah atau tidak tahu dengan memberikan 

tanda √) 

No Keterangan B S Tidak 

Tahu 

1. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja 

pada bayi, tanpa memberikan susu/makanan lainnya 

sejak lahir sampai usia 6 bulan  

   

2. Anak baduta (bawah dua tahun) perlu diberikan 

makanan yang beraneka ragam sesuai pedoman gizi 

seimbang agar tercukup kebutuhan gizinya 

   

3. Disamping makanan utama tiga kali sehari anak 

baduta di atas 6 bulan perlu diberi makanan 

tambahan 

   

4. Manfaat KMS untuk mengetahui pertumbuhan anak 

baduta 

   

5. Bila anak baduta diberi makan telur akan 

menyebabkan bisul 

   

6. Buah-buahan tidak baik untuk anak baduta karena 

dapat menyebabkan diare 

   

7. Sebaiknya anak baduta ditimbang sebulan sekali  

untuk mengetahui pertumbuhannya 

   

8. Pertumbuhan anak baduta yang terlambat 

disebabkan karena faktor keturunan 

   



  

 
 
 

9 Anak Stunting adalah anak yang tinggi badannya 

kurang sesuai dengan umurnya 

   

10. Anak Stunting adalah anak yang tinggi badannya 

kurang dibandingkan teman-temannya 

   

11. Penyebab anak stunting karena anak sering sakit-

sakitan 

   

12. Salah satu penyebab tidak langsung anak stunting 

karena ketika ibunya hamil tidak mendapatkan 

imunisasi TT lengkap 

   

13. Penyebab anak stunting karena faktor keturunan    

14. Akibat stunting, anak terlambat perkembangan 

kecerdasannya 

   

15 Akibat stunting, bila anak sudah tua berisiko terkena 

penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, 

diabetes dll 

   

16. Akibat stunting, tinggi anak lebih pendek dari anak 

seumurnya 

   

17. Pengukuran panjang badan sebaiknya dilakukan 

setiap bulan sejak anak lahir sampai 12 bulan untuk 

mendeteksi stunting 

   

18. Hidup bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya 

stunting 

   

19. Pemberian makanan pendamping ASI sebaiknya 

dimulai ketika anak berusia 4 bulan  

   

20. Memperhatikan asupan gizi dan makanan yang baik 

sejak bayi sampai baduta merupakan salah satu 

tindakan pencegahan terjadinya stunting 

   

 

  



  

 
 
 

Retensi Pengetahuan 

Pemberdayaan Kader dan Perangkat Desa Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Stunting 

di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat 

November 2019 

 

Data Karakteristik Responden 

 

1.1. Nama:  ________________________ 

 

1.2. Tempat tinggal: Kelurahan____________________________ 

 

1.3. Jenis Kelamin 

 1. Laki-Laki   2. Perempuan 

 

1.4. Umur:  _____________Tahun 

 

1.5. Status Pernikahan       

 1. Belum Menikah  3. Cerai hidup 

 2. Menikah   4. Cerai mati 

 

1.6. Pendidikan:  

 1. Tidak Sekolah   4. Tamat SMP dan Sederajat 

2. Tidak Tamat SD  5. Tamat SMA dan Sederajat 

 3. Tamat SD   6. Perguruan Tinggi  

 

1.7. Pekerjaan Utama: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

 

1.8. Pekerjaan Sampingan: 

 1. Kader 

2. Tidak bekerja   7. Wiraswasta/Pedagang 

 3. Ibu Rumah Tangga  8. Petani 

 4. TNI/Polri   9. Buruh 

 5. PNS    10. Pegawai Desa 

 6. Pegawai swasta  11. Lainnya…………….. 

  



  

 
 
 

Jawab pertanyaan dibawah ini dengan cara melingkari pilihan jawaban yang benar. 

 

2.1 Menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan anak pendek? 

a. Anak yang tinggi badannya kurang dibanding teman-temannya 

b. Anak yang tinggi badannya kurang sesuai dengan umurnya 

c. Anak yang tinggi badannya tidak bertambah 

d. Cebol/kuntet 

e. Tidak tahu 

 

2.2 Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak pendek? 

a. Ibu hamil imunisasi lengkap 

b. Cuci tangan pakai sabun 

c. BAB di jamban  

d. Sering sakit  

e. Tidak tahu

 

2.3 Apa yang dimaksud dengan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) anak? 

a.  Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 2 tahun 

b. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak pembuahan 

dalam kandungan hingga usia 5 tahun 

c. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 2 tahun 

d. Merupakan periode emas perkembangan otak yang dimulai sejak bayi lahir 

hingga usia 5 tahun 

e.   Tidak tahu 

 

2.4 Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan selama 1000 HPK? 

a. Menuruti keinginan ngidam dan malas makan saat hamil 

b. Melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

c. Membiarkan anak yang suka jajan 

d. Tidak melakukan ASI Eksklusif 

e. Tidak tahu 

 

2.5 Di bawah ini adalah akibat stunting pada anak: 

a. Saat tua beresiko terkena penyakit tidak menular, seperti jantung, diabetes, dll 

b. Tinggi anak sesuai dengan umurnya  

c. Anak pintar disekolah 

d. Anak sehat 

e. Tidak tahu 

 

2.6 Pengukuran panjang badan dilakukan setiap bulan pada anak yang berusia: 

a. 0 - 3 bulan 

b. 0 - 6 bulan 

c. 0 - 12 bulan 

d. 12 - 24 bulan 

e. Tidak tahu
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2.7 Ditta berumur 14 bulan. Hasil pengukuran dengan alat ukur panjang badan modifikasi 

berada pada angka 72, maka Ditta termasuk anak yang: 

a. Sangat pendek 

b. Pendek 

c. Normal 

d. Tinggi 

e. Tidak tahu

 

2.8 Di bawah ini merupakan ciri perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mencegah 

terjadinya stunting yaitu: 

a. Belum mendapatkan akses ke air minum bersih 

b. Melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun 

c. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi  

d. BAB di sembarang tempat 

e. Tidak tahu 

 

2.9 Tumbuh kembang baduta sehat dapat dilihat dari : 

a. Berat badan naik sesuai garis pertumbuhan, mengikuti pita hijau di KMS 

b. Tinggi badan anak tidak sesuai dengan teman sebayanya yang seumur 

c. Kecerdasan anak bertambah sesuai umur 

d. Jarang sakit 

e. Tidak tahu 

 

2.10 Kapankah mulai dilakukan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI)?: 

a. Mulai usia 0 bulan 

b. Mulai usia 4 bulan 

c. Mulai usia 6 bulan 

d. Mulai usia 9 bulan 

e. Tidak tahu

 

No Keterangan B S Tidak Tahu 

1. ASI Eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja pada 

bayi, tanpa memberikan susu/makanan lainnya 

selama 6 bulan 

   

2. Anak balita perlu diberikan makanan yang beraneka 

ragam sesuai pedoman gizi seimbang agar tercukup 

kebutuhan gizinya 

   

3. Penyebab anak stunting karena faktor keturunan    

4. Hidup bersih dan sehat dapat mencegah terjadinya 

stunting 

   

5. Buah-buahan tidak baik untuk anak balita karena 

dapat menyebabkan diare 

   

6. Bila anak balita diberi makan telur akan 

menyebabkan bisul 

   

 

  



  

 
 
 

 

 

 
Screnshoot Video ASI Eksklusif  
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• UPAYA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN LINGKUNGAN MELALUI PENGUATAN 

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYRAKAT (STBM) 

 

Depok Pos 

https://www.depokpos.com/2019/12/mahasiswa-ui-sosialisasikan-bank-sampah-dan-pembuatan-biopori/

 
 

 

https://www.depokpos.com/2019/12/mahasiswa-ui-sosialisasikan-bank-sampah-dan-pembuatan-biopori/
https://www.depokpos.com/2019/12/mahasiswa-ui-sosialisasikan-bank-sampah-dan-pembuatan-biopori/


  

 
 
 

• KEGIATAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT DAN SEHAT 
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KELENGKAPAN TOOLS PENGUMPULAN DATA 

Health and safety monitoring checklist for schools 

Note: a “No” tick normally requires prompt action by the school 

Management of health and safety Yes No 

Does the school have a safety policy?   

Are all staff aware of the policy?   

Does it identify the roles and responsibilities of members of staff, and board of governors?   

Is it signed, and dated by the chairperson of the board of governors, and principal?   

Is there a review date?   

Are the arrangements for health and safety e.g. first-aid etc., clearly defined?   

Does the school have an emergency management plan?   

Does the school budget make adequate health and safety provision for:   

• Training   

• Personal Protective Equipment   

• Safety signs, and notices   

• The testing of pressure systems, if applicable   

• The testing of portable electrical equipment   

• The testing of fume cupboards   

• The regular maintenance of heavy electrical equipment   

 

Action required Responsibility of Date completed 

   

 

Accidents Yes No 

Is the procedure followed (contact of parents, administering first-aid, etc.) as is outlined in the 
safety policy? 

  

Are all accidents, no matter how minor, recorded?   

Is an accident report form completed as required, and forwarded to the claims and legal 
administration unit? 

  

Are all serious accidents investigated?   

Are accident records checked regularly to determine if there may be a trend?   

Action required Responsibility of Date 
completed 

   

 

General Yes No 

Have all members of staff been told that they must keep their workplace clean and tidy?   

Are teachers encouraged to visually inspect their classrooms for hazards each day before class?   

Is there a system in place for the reporting of any hazards noted e.g. missing tiles, uneven 
surfaces, etc.? 

  

Are lights on when they should be?   

Is there a procedure in place for the replacement of missing light bulbs, light switches, etc.?   

Is there adequate lighting in stairways and corridors?    

Are the banister rails in stairways secure?   

Action required Responsibility of Date 
completed 

   



  

 
 
 

 

• PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA KERJA PEREMPUAN DI 

KAWASAN INDUSTRI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1XK2aYPKDEg&feature=youtu.be 

 
  

 

http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1XK2aYPKDEg&feature=youtu.be
http://www.metropolitan.id/2019/11/fkm-ui-teliti-soal-kesehatan-karyawati-pabrik/


  

 
 
 

https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-

reproduksi/ 

 

  

https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/
https://sukabuminow.com/peduli-buruh-perempuan-di-kawasan-industri-cikembar-ui-lakukan-intervensi-kesehatan-reproduksi/


  

 
 
 

https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/ 

  

https://hariankriminal.com/ui-gelar-pertemuan-bersama-muspika-bojong-raharja/
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LAMPIRAN MODUL/MATERI SOSIALISASI 

 

• KEGIATAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT DAN SEHAT 



  

 
 
 

 

  



  

 
 
 

• PENGUATAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI TENAGA   KERJA 

PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 MODUL  
DASAR KESEHATAN REPRODUKSI  

BAGI PEKERJA REMAJA DI KAWASAN INDUSTRI 

 



  

 
 
 

Bekerja Sama 

Dengan 

 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten 

Sukabumi 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Sukabumi 

Komisi Penanggulan AIDS Kabupaten Sukabumi 

Klinik PT Kino Indonesia Kabupaten Sukabumi 

Klinik PT Citra Unggul Garmen Kabupaten Sukabumi 

Serikat Pekerja PT Glostar Indonesia Kabupaten Sukabumi 

Poltekkes Yapkesbi Kabupaten Sukabumi 

 

 

  



  

 
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan modul yang berjudul “Modul Kesehatan Reproduksi Bagi Pekerja 

Remaja di Kawasan Industri”. 

Pembuatan modul ini dalam rangka peningkatakan kualitas kesehatan reproduksi melalui kemudahan 

informasi kesehatan reproduksi kepada para remaja khususnya remaja perempuan dikawasan industri 

Modul ini mengembangkan intervensi kepada para remaja.  Maraknya kehamilan di luar nikah, 

peningkatan kasus bayi baru lahir dibuang; prostitusi terselubung, utamanya di kost-kostan terjadi di 

beberapa desa di kawasan industri Cikembar, dengan pelaku adalah karyawan pabrik.  Hal tersebut 

dikhawatirkan menimbulkan peningkatan risiko HIV/AIDS.  Berdasarkan data Komisi Penangulangan 

AIDS Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2015 dari Januari hingga Mei, pengidap HIV mencapai 35 

kasus dengan mayoritas mereka yang positif berada pada angka produktif, yakni 15-29 tahhun, dan 

sudah ada tujuh orang yang meninggal akibat virus ini.  Setiap bulan di tahun 2015 ditemukan 10 

kasus baru, berbeda dengan tahun sebelumnya hanya enam sampai tujuh kasus baru saja. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat membina para remaja baik yang tunarungu dan normal dalam 

meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kesehatan reproduksi, serta mampu 

menjadikan mereka sebagai para pendidik sebaya di lingkungan tempat tinggalnya. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi 

dalam penyusunan modul ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. 

 

Depok, Desember 2019 

 

 

 

 

Penulis 
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BAB I Remaja dan Kesehatatan Reproduksi  

 

Materi 1 Dasar Kesehatan Reproduksi  

Arti Kesehatan Reproduksi  

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak 

semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan system 

reproduksi serta fungsi dan prosesnya. (WHO). 

Tujuan Kesehatan Reproduksi 

Tujuan Umum 

Meningkatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, termasuk kehidupan 

seksualitasnya sehingga hak-hak reproduksi dapat terpenuhi 

Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. 

b. Meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah 

dan jarak antara kelahiran. 

c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial laki-laki terhadap akibat dan perilaku seksnya 

d. Dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses 

reproduksinya. 

Ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam lingkup kehidupan: 

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 

2. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS-

HIV/AIDS. 

3. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi 

4. Kesehatan reproduksi remaja 



  

 
 
 

5. Pencegahan dan penanganan infertile 

6. Kanker pada usia lanjut 

7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker servik, mutilasi genital, 

fistula, dan lainnya 

 

 

 

Pengetahuan Dasar Kesehatan Reproduksi Pada Remaja 

Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik 

dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang 

kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. 

Sebagai pengenalan terhadap kesehatan reproduksi dasar, remaja harus mengetahui beberapa hal di 

bawah ini: 

1. Pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi 

2. Mengetahui penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, serta 

dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi 

3. Mengetahui dan menghindari kekerasan seksual 

4. Mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual 

5. Mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk 

kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku berisiko. 

Pertumbuhan Fisik dan Organ 

Organ Reproduksi Laki-Laki 

Pertumbuhan fisik remaja laki-laki ditandai dengan mulai tumbuh jakun, perubahan suara menjadi lebih besar dan 

berat, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan sekitar organ kelamin, 

mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan menonjol, bahu melebar melebihi bagian 

pinggul, perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori- pori tampak membesar, dan kadang-

kadang diikuti dengan munculnya jerawat di daerah muka. 

Organ reproduksi laki-laki meliputi dua bagian, yaitu alat kelamin luar (genital eksterna) dan alat kelamin 

dalam (genetalia interna). Organ Reproduksi Laki-laki Sama halnya dengan ciri sekunder dan primer. 

Organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi alat alat reproduksi yang tampak dari luar dan yang 

berada didalam tubuh. Berikut rinciannya : a. Organ Reproduksi Luar 1. Penis terdiri dari jaringan-

jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk 

kopulasi (hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ 

http://promkes.kemkes.go.id/phbs


  

 
 
 

reproduksi betina). Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi padsa saat 

dikhitan/sunat. 2. Buah zakar yang terdiri dari kantung zakar yang didalamnya terdapat sepasang testis 

dan bagian-bagian lainnya. Kulit luar nya disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta 

mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa (sel sperma). 3. Skrotum (kantung pelir) merupakan 

kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan 

skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat 

dan otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk menggerakan skrotum sehingga dapat 

mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga tedapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan 

otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu 

lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma (spermatogenesis) membutuhkan 

suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. 

Organ Reproduksi Laki-laki Sama halnya dengan ciri sekunder dan primer. Organ reproduksi laki-laki 

dibedakan menjadi alat alat reproduksi yang tampak dari luar dan yang berada didalam tubuh. Berikut 

rinciannya :  

a. Organ Reproduksi Luar  

1. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah dan jaringan 

saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi (hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk 

memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina). Penis diselimuti oleh selaput tipis yang 

nantinya akan dioperasi padsa saat dikhitan/sunat.  

2. Buah zakar yang terdiri dari kantung zakar yang didalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-

bagian lainnya. Kulit luar nya disebut skrotum. Skrotum berfungsi melindungi testis serta mengatur 

suhu yang sesuai untuk spermatozoa (sel sperma). 3. Skrotum (kantung pelir) merupakan kantung 

yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di 

antara skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos 

(otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk menggerakan skrotum sehingga dapat mengerut dan 

mengendur. Di dalam skrotum juga tedapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurik 

dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis 

agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma (spermatogenesis) membutuhkan suhu yang 

stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. 

b. Organ Reproduksi Dalam  

Organ reproduksi dalam yaitu organ yang tidak tampak dari luar, penjelasannya :  

1. Testis Testis sebenarnya adalah kelenjar kelamin, berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-

sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas , 

skrotum mengembang, jika suhu dingin skrotum mengerut sehingga testis lebih hangat. Testis (gonad 



  

 
 
 

jantan) berbentuk oval dan terletak didalam kantung pelir (skrotum). Testis berjumlah sepasang (testes 

= jamak). Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh 

suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi testis secara umum merupakan 

alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testoteron.  

2. Tubulus Seminiferus Didalam testis terdapat terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran 

penghasil sperma (tubulus seminiferus). Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan 

jaringan ikat. Dijaringan epithelium terdapat : 

3. Saluran Reproduksi (Saluran Pengeluaran) Saluran reproduksi maksudnya tempat sperma keluar 

atau jalan berupa lubang kecil yang menghubungkan organ dalam. Saluran pengeluaran pada organ 

reproduksi dalam pria terdiri dari epididimis, vas deferens, saluran ejakulasi dan uretra.  

Epididimis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididimis berjumlah 

sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididimis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara 

sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. • Vasa deferens berupa 

saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma 

(duktus deferens) merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari 

epididimis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar 

prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididimis menuju 

kantung semen atau kantung mani (vesikula seminalis). • Saluran ejakulasi merupakan saluran yang 

pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan urethra. Saluran ini berfungsi untuk 

mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra • Uretra merupakan saluran panjang terusan dari 

saluran ejakulasi dan terdapat di penis. 

Organ Reproduksi Wanita  

Organ reproduksi luar terdiri dari :  

1. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterusdengan tubuh bagian luar. Berfungsi 

sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan?keluarnya bayi. Sehingga sering disebut dengan liang 

peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput dara.  

2. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat dibagian luar dan terbagi menjadi 2 bagian yaitu : 

Labium mayor merupakan sepasang bibir besar yang terletak dibagian luas dan membatasi vulva. 

Labium minor merupakan sepasang bibir kecil yang terletak d bagian dalam dan membatasi vulva  

3. Mons veneris, pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit  

4. Payudara. disebut juga kelenjar mamae. Payudara akan menghasilak ASI untuk nutrisi bayi.  

Organ reproduksi dalam terdiri dari :  



  

 
 
 

1. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterusdengan tubuh bagian luar. Berfungsi 

sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan, keluarnya bayi. Sehingga sering disebut dengan liang 

peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput dara.  

2. Ovarium merupakan organ utama pada wanita. Berjumlah sepasang dan terletak di dalam tongga 

perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan 

hormon wanita seperti : Estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, 

serta juga membantu dalam prosers pematangan sel ovum. Progesterone yang berfungsi dalam 

memelihata masa kehamilan Ovarium di selubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa 

folikel. Tiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel adalah strukur seperti bulatan-bulatan yang 

mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur.  

3. Fimbriae merupakan serabut/silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan 

dengan ujung saluran oviduct. Berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang 

dikelurakan oleh ovarium.  

4. Infundibulum merupakan bagian ujung oviduct yang berbentuk corong/membesar dan berdekatan 

dengan fimbriae. Berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. 

5. Tuba fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat 

fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan abantuan silia pada dindingnya.  

6. Oviduct merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi. Berfungsi sebagai tempat 

fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Oviduct 

berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim.  

7. Rahim / Uterus merupakan organ yang berongga dan berotot. Berbentuk sperti buah pir dengan 

bagian bawah yang mengecil. Berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada 

manusia adalah simpleks yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 

3 macam lapisan dinding yaitu : Perimetrium yaitu lapisanyang terluar yang berfungsi sebagai 

pelindung uterus. Miometrium yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi 

dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Endometrium 

merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahanmaka 

dinding endometrium inilah yang akan meluruh bersamaan dengan sel ovum matang.  

8. Cervix merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga 

sebagai leher rahim. Menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin 

dari uterus menuju saluran vagina.  

9. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari cervic dan sampai pada vagina. Berbentuk tabung 

berlapis otot. Dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk 



  

 
 
 

mempermudah jalan kelahiran bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina 

dan kelenjar Bartholin.  

10. Klitoris merupakan tonjolan kecil yangt erletak di depan vulva. Sering disebut dengan klentit. 

Organ utama nya ialah a. Indung telur (ovarium) b. Oviduk (tuba fallopi) c. Uterus d. Vagina. 

 

 

 

Materi 2. Pubertas 

 

Masa pubertas bisa datang lebih awal atau bahkan terlambat 

Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menjadi dewasa secara seksual. 

Pada perempuan, pubertas terjadi pada rentang usia 10-14 tahun dan pada laki-laki, pubertas 

terjadi pada kisaran usia 12-16 tahun. 

Pubertas Remaja Laki Laki  

Masa pubertas pada anak laki-laki dimulai dengan penis yang membesar, perubahan suara yang 

menjadi lebih berat, kontur otot tubuh akan lebih jelas, dada lebih bidang, dengan pundak yang 

melebar. Kondisi ini umumnya mulai terjadi pada usia 9-14 tahun. Perubahan bentuk tubuh pada masa 

pubertas, disebabkan oleh peningkatan produksi hormon testosteron pada pria. 

Tanda-tanda masa pubertas pada anak laki-laki 

1. Mengalami perubahan berat dan tinggi badan  

Kedua hal ini adalah tanda pertumbuhan dan perkembangan yang jelas. Anak laki-laki akan 

mengalami percepatan pertumbuhan pada awal pubertas yang dimulai dengan penambahan berat dan 

tinggi badan. 

Pertumbuhan terus berlanjut. Ukuran ini biasanya bergantung dengan faktor genetik. Jadi kalau orang 

tua berperawakan tinggi dan berisi, bersiaplah si kecil akan tumbuh juga mengarah ke sana. 

2. Tumbuh rambut pada area kemaluan 

Salah satu tanda pubertas yang paling terlihat adalah tumbuhnya rambut pada organ intim anak. 

Pertumbuhan ini berlanjut selama lebih dari empat tahun atau kira-kira sampai rambut menyebar ke 

paha bagian dalam. Tidak ketinggalan, rambut juga tumbuh pada ketiak anak. 



  

 
 
 

3. Perubahan suara 

Perubahan suara juga menjadi salah satu ciri paling signifikan. Anak laki-laki Anda akan memiliki 

suara yang lebih berat, dan bisa jadi ini berlangsung tanpa anak menyadarinya. 

4. Wajah timbul jerawat 

Meski tidak semua wajah anak timbul jerawat, tapi kebanyakan dari mereka akan memiliki jerawat 

pada beberapa spot wajah. Anda tidak perlu khawatir, tapi Anda bisa membantu menekan produksi 

jerawat dengan memastikan ia rajin mencuci wajah, anak hanya mengonsumsi makanan yang bersih 

dan sehat saja. 

5. Perubahan pada payudara 

Anak laki-laki juga akan mengalami payudara,  tidak hanya terjadi pada anak perempuan. Hal ini 

dikarenakan adanya pengendapan lemak di bawah puting. Tidak semua anak laki-laki mengalami hal 

ini. Namun, ini adalah perubahan sementara saja, dan semakin terlihat pada anak dengan obesitas 

6. Mimpi basah 

Anak juga akan mengalami mimpi basah atau keadaan keluarnya cairan semen dari kemaluannya saat 

anak sedang tidur. Jadi, jika Anda mendapati celana anak memiliki bekas seperti sperma, maka 

mereka sudah resmi memasuki masa pubertas. 

7. Mengalami ereksi 

Tidak hanya pada orang dewasa, ereksi juga bisa dialami anak laki-laki. Misalnya, saat ia melihat 

adegan ‘panas’ di film, maka hal ini bisa merangsangnya. 

 

Pubertas Remaja Perempuan  

Tanda-tanda Pubertas pada Perempuan 

Pada perempuan, pubertas menyebabkan berbagai macam perubahan pada tubuh, seperti: 

1. Payudara mulai tumbuh Saat memasuki masa pubertas, payudara remaja perempuan akan 

mulai tumbuh. Umumnya terjadi pada usia 8-13 tahun, dan diawali dari area sekitar 

puting. Kemungkinan payudara yang satu tumbuh lebih dulu dibandingkan payudara 

lainnya, sehingga ukurannya dapat berbeda antara kiri dan kanan. Kondisi ini masih 

dianggap normal. Yang perlu diperhatikan adalah bila perbedaannya sangat mencolok 

atau terdapat benjolan di payudara. Untuk mengetahui kondisi payudara normal, kamu 

bisa secara rutin melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI). Caranya, lihat dan 

raba payudara, apakah ada hal yang tidak wajar. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi 

kondisi serius pada payudara sejak dini, seperti kista atau kanker payudara. 

https://www.alodokter.com/delapan-fakta-tentang-payudara
https://www.alodokter.com/Waspadai-Benjolan-Pada-Payudara
https://www.alodokter.com/periksa-payudara-sendiri-sadari-sebelum-terlambat
https://www.alodokter.com/kanker-payudara.html


  

 
 
 

2. Tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak 

Tumbuhnya rambut kemaluan dan bulu ketiak adalah hal yang normal dan tidak perlu 

dirisaukan atau merasa malu. Yang terpenting adalah senantiasa menjaga kebersihan 

tubuh, terutama pada area organ vital. 

3. Menstruasi 

Perempuan memiliki sel telur yang akan menjadi janin bila dibuahi atau bertemu sperma 

dari laki-laki. Tiap bulan, rahim membuat lapisan darah dan jaringan sebagai tempat 

 menempel sel telur yang akan dibuahi. Namun, jika sel telur tidak dibuahi, pada akhirnya 

akan luruh dan keluar dari vagina dalam bentuk darah menstruasi. Periode menstruasi 

umumnya berlangsung sekitar 2-7 hari. Ganti pembalut secara teratur tiap 4-8 jam untuk 

menjaga kebersihan organ vital. 

 

Apakah menstruasi itu ?  

Sebelum menjawab kita bahas dulu satu persatu Setelah ovulasi maka sel ovum akan mengalami 2 

kemungkinan yaitu :  

A. Tidak terjadi fertilisasi  

Maka sel ovum akan mengalami MENSTRUASI yaitu luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi 

bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Terjadi secara periodik/sikus. Mempunyai 

kisaran waktu tiap siklus sekitar 28-35 hari setiap bulannya. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase yaitu 

:  

1. Fase Menstruasi yaitu peristiwa luruhnya sel ovum matang yang tidak dibuahi bersamaan dengan 

dinding endometrium yang robek. Dapat diakbiatkan juga karena berhentinya sekresi hormone 

estrogen dan progresteron sehingga kandungan hormone dalam darah menjadi tidaka ada.  

2. Fase Proliferasi/fase Folikuler ditandai dengan menurunnya hormone progesteron sehingga 

memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan FSH dan merangsang folikel dalam ovarium, serta 

dapat membuat hormone estrogen diproduksi kembali. Sel folikel berkembang menjadi folikel de 

Graaf yang masak dan menghasilkan hormone estrogern yang merangsangnya keluarnya LH dari 

hipofisis. Estrogen dapat menghambat sekersei FSH tetapi dapat memperbaiki dinding endometrium 

yang robek.  

3. Fase Ovulasi/fase Luteal ditandai dengan sekresi LH yang memacu matangnya sel ovum pada hari 

ke-14 sesudah mentruasi 1. Sel ovum yang matang akan meninggalkan folikel dan folikel aka 

mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum berfungsi untuk menghasilkan 

https://www.alodokter.com/menstruasi-pertama-tidak-kunjung-datang-kenali-penyebabnya


  

 
 
 

hormone progesteron yang berfungsi untuk mempertebal dinding endometrium yang kaya akan 

pembuluh darah.  

4. Fase pasca ovulasi/fase Sekresi ditandai dengan Corpus luteum yang mengecil dan menghilang dan 

berubah menjadi Corpus albicans yang berfungsi untuk menghambat sekresi hormone estrogen dan 

progesteron sehingga hipofisis aktif mensekresikan FSH dan LH. Dengan terhentinya sekresi 

progesteron maka penebalan dinding endometrium akan terhenti sehingga menyebabkan endometrium 

mengering dan robek. Terjadilah fase pendarahan/menstruasi. 

B.Terjadi FERTILISASI  

yaitu peleburan antara sel sperma dengan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zygote. 

Zygote akan menempel/implantasi pada dinding uterus dan tumbuh berkembang menjadi embrio dan 

janin. Keadaan demikian disebut dengan masa kehamilan/gestasi/nidasi. Janin akan keluar dari uterus 

setelah berusia 40 minggu/288 hari/9 bulan 10 hari. Peristiwa ini disebut dengan kelahiran. Tahapan 

waktu dalam fertilisasi : 

 1. Beberapa jam setelah fertilisasi zygote akan membelah secara mitosis menjadi 2 sel, 4, 8, 16 sel.  

2. Pada hari ke-3 atau ke-4 terbentuk kelompok sel yang disebut morula. Morula akan berkembang 

menjadi blastula. Rongga balstosoel berisi cairan dari tuba fallopi dan membentuk blastosit. Lapisan 

dalam balstosit membentuk inner cell mass. Blastosit dilapisi oleh throhpoblast (lapisan terluar 

blastosit) yang berfungsi untuk menyerap makanan dan merupakan calon tembuni/plasenta/ari-ari. 

Blastosit akan bergerak menuju uterus dengan waktu 3-4 hari.  

3. Pada hari ke-6 setelah fertilisasi throphoblast akan menempel pada dinding uterus/proses implantasi 

dan akan mengeluarkan hormone HCG (hormone Chorionik gonadotrophin). Hormon ini melindungi 

kehamilan dengan menstimulasi produksi hormone progesteron dan estrogen sehingga mencegah 

menstruasi.  

4. Pada hari ke-12 setelah fertilisasi embrio telah kuat menempel pada dinding uterus. 

 

 

 

 

Materi 3. Kebersihan Alat Reprodusi 

 



  

 
 
 

Pentingnya Menjaga Kebersihan Diri  

Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada masa pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif 

dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan 

persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan remaja 

berperilaku berisiko terhadap kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru 

menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi 

yang tepat. 

Cara menjaga kebersihan diri pada alat reproduksi diantaranya:  

• Pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 

• Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat 

• Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari 

• Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya 

dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus 

tidakmasuk ke dalam organ reproduksi. 

• Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dikhitan atau disunat agarmencegah terjadinya 

penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. 

 

Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita 

Mengingat pentingnya fungsi organ reproduksi bagi wanita, sudah seharusnya kesehatannya 

dijaga dengan baik. Oleh karena itu, beberapa tips di bawah ini bisa dilakukan untuk menjaga 

kesehatan reproduksi wanita: 

3.1.1.1 1. Bersihkan organ intim dengan benar 

Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari depan ke belakang 

(dari arah vagina menuju anus), terutama setelah buang air kecil dan besar. Jika dibersihkan 

dengan tidak tepat, kuman dari anus bisa terbawa menuju vagina. Hal ini bisa 

menimbulkan infeksi pada vagina. 

Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung 

alkohol, pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut dapat menyebabkan iritasi dan 

membunuh bakteri normal di vagina. 

3.1.1.2 2. Konsumsi makanan sehat 

Konsumsilah makanan sehat dan bergizi seimbang agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi 

yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. 

http://promkes.kemkes.go.id/phbs
https://www.alodokter.com/vaginitis


  

 
 
 

Beberapa asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi wanita adalah protein, lemak 

sehat, antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral, seperti selenium, folat, zat besi, dan zinc. 

Nutrisi-nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, 

telur, daging, dan ikan. 

Selain itu, cukupi juga kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi sekitar 8 gelas air per 

hari. Jika Anda suka mengonsumsi kafein, batasi agar tidak melebihi 2 cangkir kopi per hari. 

3.1.1.3 3. Kelola stres 

Stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan cemas, hingga gangguan 

kesuburan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut 

pada kesehatan reproduksi. 

Jika Anda sering merasa stres, coba lakukan relaksasi atau hal-hal yang membuat Anda 

senang. Misalnya, jalan-jalan, olahraga, atau mencoba pijatan, atau yoga. 

3.1.1.4 4. Jaga berat badan 

Jagalah agar berat badan tetap ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh (IMT). Berat 

badan berlebih (obesitas) atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi 

hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. 

3.1.1.5 5. Lakukan kebiasaan sehat lainnya 

Mempraktekkan kebiasaan sehari-hari seperti di bawah ini juga berpengaruh besar terhadap 

kesehatan reproduksi wanita: 

• Berhenti merokok. Merokok dapat mengurangi jumlah dan kualitas sel telur, serta 

mengganggu kesehatan rahim. 

• Hindari minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan risiko 

gangguan ovulasi. 

• Istirahat yang cukup. Orang dewasa, baik pria maupun wanita, membutuhkan waktu tidur 

selama 7-9 jam setiap malamnya. 

• Hindari penggunaan obat-obatan dan suplemen, termasuk obat herbal, di luar anjuran dokter. 

• Gunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. 

• Hindari perilaku seks berisiko, yaitu hubungan seks tanpa kondom dan sering berganti 

pasangan seksual. Hal ini penting untuk mencegah penyakit menular seksual. 

Menjaga kesehatan reproduksi wanita tak hanya berguna untuk mencegah penyakit di area 

tersebut, tapi juga berhubungan dengan kesuburan dan memperbesar peluang untuk 

hamil. Yuk, jaga kesehatan organ intim Anda mulai dari sekarang. Selain itu, jangan lupa 

untuk rutin memeriksakan diri ke dokter untuk melakukan check-up. 

 

https://www.alodokter.com/daftar-makanan-berlemak-yang-menyehatkan
https://www.alodokter.com/daftar-makanan-berlemak-yang-menyehatkan
https://www.alodokter.com/ketahui-manfaat-antioksidan-dan-sumbernya
https://www.alodokter.com/kegunaan-asam-folat-untuk-program-hamil
https://www.alodokter.com/relaksasi-sederhana-di-rumah-bisa-mengusir-stres
https://www.alodokter.com/pemahaman-seputar-indeks-massa-tubuh
https://www.alodokter.com/yang-perlu-diketahui-tentang-ovulasi
https://www.alodokter.com/memilih-alat-kontrasepsi
https://www.alodokter.com/penyakit-menular-seksual-pms
https://www.alodokter.com/cari-dokter/dokter-kandungan


  

 
 
 

Materi 4. Hak Kesehatan Reproduksi  

Hak-hak reproduksi 

Konferensi internasional kependudukan dan pembangunan, disepakati hal-hal reproduksi yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan rohani dan jasmani, 

meliputi : 

1. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi 

2. Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi 

3. Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi 

4. Hak dilindungi dan kematian karena kehamilan 

5. Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan 

6. Hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya 

7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari 

pelecehan, perkosaan, kekerasan, penyiksaan seksual 

8. Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu penetahuan yang berkaitan dengan 

kesehatan reproduksi 

9. Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya 

10. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga 

11. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan 

kesehatan reproduksi 

12. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan 

dengan kesehatan reproduksi 

 

Diatas telah dijelaskan hak-hak reproduksi menurut ICPD tahun 1994, sedangkan Hak– Hak 

Kesehatan Reproduksi menurut Depkes RI (2002) hak kesehatan reproduksi dapat dijabarkan secara 

praktis, antara lain :  

a. Setiap orang berhak memperoleh standar pelayanan kesehatan reproduksi yang terbaik. Ini berarti 

penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dengan 

memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan klien.  

b. Setiap orang, perempuan, dan laki-laki (sebagai pasangan atau sebagai individu) berhak 

memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek 

samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi 

masalah kesehatan reproduksi.  



  

 
 
 

c. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan KB yang, efektif, terjangkau, dapat 

diterima, sesuai dengan pilihan, tanpa paksaan dan tidak melawan hukum.  

d. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang 

memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh 

bayi yang sehat.  

e. Setiap anggota pasangan suami-isteri berhak memilki hubungan yang didasari penghargaan.  

f. Terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan 

bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.  

g. Setiap remaja, lelaki maupun perempuan, berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar 

tentang reproduksi, sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang 

bertanggung jawab.  

h. Tiap laki-laki dan perempuan berhak mendapat informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat 

mengenai penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. 

 

Materi 5. Gizi Remaja  

Usia remaja merupakan masa di mana perkembangan fisik dan psikis tubuh cenderung berubah 

dengan sangat cepat. Secara tidak langsung, hal tersebut tentu menuntut tercukupinya asupan nutrisi 

anak remaja guna mendukung masa pubertasnya. Terlebih lagi, anak remaja biasanya sudah mulai 

paham mengenai body image, sehingga cenderung lebih selektif soal asupan makanan harian. Supaya 

bisa terpenuhi dengan optimal, mari simak panduan untuk memenuhi gizi anak remaja Anda. 

Berapa kecukupan gizi remaja 

Berbeda dengan usia sebelumnya, memasuki usia remaja otomatis angka kecukupan gizi (AKG) 

harian anak akan semakin meningkat. Supaya lebih tercukupi dengan baik, Kementerian Kesehatan RI 

menyarankan pemenuhan gizi untuk anak remaja sebagai berikut: 

Apa saja yang harus diperhatikan guna memenuhi gizi remaja? 

• Pemberian nutrisi dari sumber makanan di masa remaja sebaiknya bisa mencukupi 

beberapa hal, meliputi: 

• Mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik, perkembangan 

kognitif, serta reproduksi. 

• Memberikan cukup cadangan bila anak remaja sakit dan hamil nantinya. 

• Mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa disebabkan oleh makanan seperti 

penyakit kardiovaskular, diabetes, osteoporosis dan kanker. 

• Mendorong agar anak mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat. 

https://hellosehat.com/parenting/nutrisi-anak/nutrisi-gizi-anak-setiap-usia/
https://hellosehat.com/parenting/nutrisi-anak/nutrisi-gizi-anak-setiap-usia/
http://gizi.depkes.go.id/download/kebijakan%20gizi/tabel%20akg.pdf


  

 
 
 

Oleh karena sedang menjalani perkembangan fisik, psikologis, serta seksual yang pesat, pemenuhan 

gizi harian remaja merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Sebab, kekurangan berbagai zat gini 

tertentu di masa remaja, bisa menimbulkan dampak buruk bahkan sampai anak beranjak dewasa. 

Pilihan sumber makanan untuk memenuhi gizi anak remaja 

1. Karbohidrat 

Semua karbohidrat pada dasarnya baik untuk dijadikan menu harian anak remaja. Namun 

sebelumnya, Anda bisa mengenali dua kelompok karbohidrat berdasarkan struktur gula di dalamnya. 

 

 

Karbohidrat sederhana 

Karbohidrat ini hanya memiliki sekitar 1-2 jumlah molekul gula saja, alias sangat sedikit. Itu 

sebabnya, proses pemecahan jenis karbohidrat sederhana cenderung lebih cepat dan tidak 

membutuhkan waktu lama. 

Setelah berhasil dicerna, sumber energi yang berasal dari karbohidrat sederhana bisa langsung 

digunakan oleh semua sel, jaringan, serta organ tubuh. Namun jika anak memiliki masalah 

kesehatan tertentu, dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam mengonsumsi karbohidrat 

sederhana. 

Pasalnya, jenis karbohidrat yang satu ini bisa membuat kadar gula dalam darah melonjak sangat 

pesat. Makanan dengan kandungan karbohidrat sederhana misalnya madu, gula putih, gula 

merah, dan pemanis lainnya. Tak hanya itu, kue, permen, soda, dan berbagai produk olahan 

lainnya juga tersusun dari karbohidrat sederhana. 

Karbohidrat kompleks 

Berbanding terbalik dengan karbohidrat sederhana, jumlah molekul gula penyusun karbohidrat 

kompleks terbilang cukup banyak. Alhasil, proses pencernaan makanan yang mengandung 

karbohidrat kompleks biasanya jauh lebih lama. 

Kabar baiknya, kadar gula dalam darah anak dengan penyakit tertentu tidak akan meningkat 

tajam karena mengonsumsi karbohidrat kompleks. 

Kandungan karbohidrat ini bisa didapatkan dengan makan makanan seperti roti, jagung, pasta, 

gandum, kacang-kacangan, kentang, serta nasi. Bahkan, beberapa jenis buah dan sayur-sayuran 

juga memiliki karbohidrat kompleks di dalamnya. 

2. Protein 

Selain air, protein merupakan zat gizi lainnya yang menyusun sebagian besar tubuh anak. Fungsi 

protein yakni sebagai penyusun sel dan jaringan tubuh, sekaligus memperbaikinya jika terdapat 

kerusakan. 

Jika asupan zat gizi protein tidak tercukupi dengan baik, otomatis pertumbuhan anak di masa 

remajanya ini akan terhambat. Sumber protein yang bisa Anda berikan untuk memenuhi kebutuhan 

harian anak ada dua, yakni: 

Protein hewani 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/diabetes-kencing-manis/jenis-karbohidrat-yang-sehat/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/makanan-protein-nabati-hewani/


  

 
 
 

Sumber protein ini berasal dari hewan, dengan struktur asam amino esensial yang lengkap. 

Berikan anak makanan seperti ikan, telur, susu dan produk olahannya, daging merah, daging 

ayam, guna mencukupi kebutuhan gizi proteinnya. 

Protein nabati 

Sumber protein ini  berasal dari tumbuhan. Namun, struktur asam amino esensial di dalamnya 

tidak selengkap protein hewani. 

Tak perlu khawatir, karena makanan dengan kandungan protein nabati tidak kalah bergizinya 

seperti protein hewani. Sumber makanan dengan kandungan protein nabati bisa didapatkan anak 

dari gandum, oat, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan oncom. 

3. Lemak 

Lemak tidak sepenuhnya harus dihindari. Dalam jenis dan jumlah yang sehat, lemak merupakan zat 

gizi makro yang berperan sebagai sumber energi untuk remaja. Akan tetapi, tetap pastikan anak 

remaja Anda mendapatkan lemak dari sumber makanan yang tepat. 

4. Serat 

Rasanya tidak sedikit anak remaja yang engga makan sumber serat, dengan alasan tidak menyukai 

rasanya. Kondisi ini biasanya sudah dimulai sejak masih usia dini, hingga terus berlanjut sampai anak 

remaja.Padahal, serat merupakan zat gizi makro yang sama pentingnya seperti karbohidrat, lemak, 

dan protein pada remaja.  

5. Vitamin 

Kebutuhan vitamin di masa remaja anak tentu akan meningkat guna menunjang proses tumbuh 

kembangnya. Jadi, pastikan anak tidak kekurangan berbagai vitamin dari makanan dan minuman 

harian. 

6. Mineral 

Tak mau kalah dengan vitamin, mineral juga termasuk zat gizi mikro yang kecukupan tidak boleh 

disepelekan selama masa remaja. Pasalnya di masa ini, peningkatan asupan mineral dibutuhan guna 

menunjang berbagai perkembangan tubuh. 

Seng, mangan, selenium, kalsium, kalium, fosfor, magnesium, zat besi, fluor, kromium, natrium, 

iodium, dan tembaga adalah berbagai jenis mineral tubuh. Namun beberapa di antaranya, dibutuhkan 

dalam jumlah yang lebih banyak di masa remaja ketimbang di usia sebelumnya. 

 

 

 

 

Berbagai permasalahan gizi pada anak remaja 

 

1. Anemia defisiensi zat besi 

Anemia adalah kondisi yang disebabkan karena kurangnya persediaan zat besi di dalam tubuh. 

Kekurangan zat besi pada remaja bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya karena asupan 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/risiko-berbagai-jenis-lemak/


  

 
 
 

makanan yang tidak memberikan cukup zat besi, interaksi obat, atau zat besi di dalam makanan sulit 

diserap oleh tubuh. 

Padahal di masa remaja ini, tubuh membutuhkan kadar zat besi yang cukup guna mendukung 

perkembangan selama pubertas. Terutama bagi remaja perempuan yang akan mengalami menstruasi, 

di mana tubuh kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak. 

Maka itu, selain dari asupan makanan, anemia pada remaja perempuan juga bisa disebabkan oleh 

menstruasi dan penyakit infeksi. Sebab saat menstruasi, remaja perempuan bisa kehilangan zat besi 

dalam darah rata-rata  sekitar 0,56 mg per hari. 

Begitu pula dengan remaja laki-laki yang butuh cukup asupan zat besi. Ini karena ada peningkatan 

massa dan kadar hemoglobin selama pubertas remaja laki-laki. Alhasil, kebutuhan zat besi pun 

meningkat bahkan bisa melebihi kebutuhan pada remaja wanita. 

2. Gizi kurang 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekurangan gizi pada remaja umumnya membuat 

tubuhnya tidak berkembang dengan optimal. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh minimnya asupan 

zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, serat dan lemak, serta zat gizi mikro dari vitamin dan 

mineral. 

Akibatnya, pertumbuhan remaja bisa terhambat, salah satunya membuat tubuh remaja menjadi 

pendek. Jika terus berlanjut sampai dewasa, tubuh remaja yang pendek terutama pada perempuan, 

menyimpan berbagai risiko. Misalnya terkena berbagai masalah kesehatan, hingga kemungkinan 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kekurangan nutrisi. 

3. Pola makan yang salah 

Tidak seperti usia sebelumnya, menginjak usia remaja otomatis terjadi banyak perubahan pada tubuh 

anak. Baik itu secara fisik, maupun psikologisnya. Di usia ini, anak umumnya sudah mulai paham 

mengenai body image sehingga cenderung lebih selektif dalam memilah-milah makanan hariannya. 

Ditambah terjadinya perubahan pesat pada berat dan tinggi badan, yang kerap kali membuat anak 

remaja menjadi tidak nyaman. Bahkan, anak bisa sampai merasa khawatir dan tidak percaya diri akan 

penilaian buruk orang lain tentang perawakan tubuhnya. Misalnya karena terlalu gemuk, kurus, 

maupun pendek. 

Usaha untuk diterima dengan baik di lingkungan sekitarnya, kurang peduli dengan kesehatan, serta 

kepedulian dengan penampilan, merupakan beberapa gambaran khas anak remaja. Hal tersebut yang 

tanpa sadar akan mendorong para remaja untuk melakukan pola makan salah dan tidak menentu. 

Sebagai contohnya dengan ngemil makanan yang tinggi kalori, gula, lemak; hobi makan junk food; 

tidak mau makan buah dan sayur; serta waktu makan yang berantakan. 

Lebih parahnya lagi, tidak sedikit remaja yang rela memangkas porsi makannya, atau menghindari 

beberapa jenis makanan tertentu. Tujuannya demi menjaga berat badan serta proporsi tubuhnya tetap 

ideal. 

Namun sayangnya, pengaturan pola makan harian yang diterapkan para remaja sering salah langkah. 

Alhasil, hal ini malah membuat tubuh mereka terlampau kurus karena melakukan diet ketat tapi 

dengan perilaku makan menyimpang. Contohnya yakni anoreksia nervosa. 

Di sisi lain, remaja juga mengalami gangguan makan yang membuatnya makan dalam jumlah banyak, 

seperti bulimia nervosa dan binge eating. Kesemua hal tersebut tentu dapat mengakibatkan asupan 

http://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/nutrisi-pada-remaja
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/risiko-kesehatan-badan-pendek/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/gejala-anoreksia-nervosa/
https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/tanda-bulimia-pada-anak-adalah/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/nutrisi/tanda-kelainan-binge-eating-disorder/


  

 
 
 

makanan harian remaja tidak sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, anak remaja mengalami gizi 

kurang, atau malah overweight dan obesitas karena makan dalam porsi berlebih. 

 

 

 

BAB II KELUARGA BERENCANA 

 

Apa Itu Keluarga Berencana (KB) 

Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang 

diinginkan. Maka dari itu, Pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan 

menunda kehamilan 

 

Tujuan Program  

KB Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan 

sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga 

bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan program KB lainnya yaitu 

untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan 

kebijakaan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud 

dari kebijakaan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, 

jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua  

 

Ruang Lingkup Program KB  

Ruang lingkup program KB secara umum adalah sebagai berikut : a. Keluarga berencana b. 

Kesehatan reproduksi remaja c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga d. Penguatan pelembagaan 

keluarga kecil berkualitas e. Keserasian kebijakan kependudukan f. Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) g. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. 

 

Akseptor Keluarga Berencana 

Akseptor KB adalah proses yang disadari oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak 

serta waktu kelahiran (Barbara R.Stright, 2004;78). Adapun jenis - jenis akseptor KB, yaitu: 



  

 
 
 

1. Akseptor Aktif 

Akseptor aktif adalah kseptor yang ada pada saat ini menggunakan salah satu cara 

/alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. 

 

2. Akseptor aktif  kembali 

Akseptor aktif   kembali adalah pasangan usia subur yang telah menggunakan 

kontrasepsi  selama  3  (tiga)  bulan  atau  lebih  yang  tidak  diselingi  suatu  kehamilan,  

dan kembali menggunakan cara alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama maupun 

berganti cara setelah berhenti / istirahat kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut–turut dan 

bukan karena hamil. 

3. Akseptor KB Baru 

Akseptor KB baru adalah akseptor yang baru pertama kali menggunakan alat / obat 

kontrasepsi atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan alat kontrasepsi 

setelah melahirkan atau abortus. 

4. Akseptor KB dini 

Akseptor  KB  dini  merupakan  para  ibu  yang  menerima  salah  satu  cara  kontrasepsi 

dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau abortus. 

5. Akseptor KB langsung 

Akseptor KB langsung merupakan para istri yang memakai salah satu cara kontrasepsi 

dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau abortus. 

6. Akseptor KB dropout 

Akseptor KB dropout adalah akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 

3 bulan (BKKBN, 2007).  

 

Pasangan Usia Subur 

Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berumur 25 - 35 tahun atau 

pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 

lebih dari 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan) (BKKBN, 2007;66). 

 

Kontrasepsi 

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti “melawan” atau 

“mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang 



  

 
 
 

mengakibatkan kehamilan. Maksud dari konsepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya 

kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dengan sel   sperma.   Untuk   itu,   

berdasarkan   maksud   dan   tujuan   kontrasepsi,   maka   yang membutuhkan kontrasepsi adalah 

pasangan yang aktif melakukan hubungan seks dan kedua- duanya memiliki kesuburan normal 

namun tidak menghendaki kehamilan (Depkes, 1999). Kontrasepsi adalah usaha-usaha untuk 

mencegah terjadinya kehamilan, usaha itu dapat bersifat sementara dapat bersifat permanen 

(Prawirohardjo, 2008; 534). 

Adapun akseptor KB menurut sasarannya, meliputi: 

1. Fase Menunda Kehamilan 

Masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya 

belum mencapai usia 20 tahun.Karena usia di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya 

menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan.Kriteria kontrasepsi yang 

diperlukan yaitu kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang tinggi, artinya kembalinya 

kesuburan  dapat  terjamin 100%. Hal ini penting karena pada masa ini pasangan 

belum mempunyai anak, serta efektifitas yang tinggi. Kontrasepsi yang cocok dan yang 

disarankan adalah pil KB, AKDR. 

2. Fase Mengatur/Menjarangkan Kehamilan 

Periode  usia istri  antara 20  - 30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk 

melahirkan,  dengan  jumlah  anak  2  orang  dan  jarak  antara  kelahiran  adalah  2   

-  4 tahun.Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu efektifitas tinggi, reversibilitas 

tinggi karena pasangan masih mengharapkan punya anak lagi.Kontrasepsi dapat dipakai 

3-4 tahun sesuai jarak kelahiran yang direncanakan. 

3. Fase Mengakhiri Kesuburan 

Sebaiknya keluarga setelah mempunyai 2 anak dan umur istri lebih dari 30 tahun tidak 

hamil. Kondisi keluarga seperti ini dapat menggunakan kontrasepsi yang mempunyai 

efektifitas tinggi, karena jika terjadi kegagalan hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

kehamilan dengan resiko tinggi bagi ibu dan anak. Di samping itu jika pasangan 

akseptor tidak mengharapkan untuk mempunyai anak lagi, kontrasepsi yang cocok dan 

disarankan adalah metode kontap, AKDR, implan, suntik KB dan pil KB. 

 

 

 

BAB III GANGGUAN PENYAKIT REPRODUKSI  



  

 
 
 

 

Infeksi Menular Seksual  

Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, 

baik hubungan seks vaginal (melalui vagina), anal (anus/dubur) atau oral (melalui mulut). 

Infeksi Menular Seksual biasa juga dikenal sebagai Penyakit Menular Seksual (PMS) atau biasa 

disebut penyakit kelamin. Tetapi, penggunaan istilah PMS atau penyakit kelamin sudah tidak 

digunakan lagi, karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi bagian alat reproduksi saja 

atau dikarenakan hubungan seksual saja. 

IMS dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

IMS yang ditularkan melalui hubungan seksual, biasanya bibit/virus penyakit terdapat di cairan 

sperma, cairan vagina dan darah. 

IMS yang disebabkan/ditularkan tidak melalui hubungan seksual, melainkan disebabkan gaya hidup 

yang tidak sehat. Misal berganti-gantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan oang lain, 

jarang menganti pakaian dalam, masturbasi menggunakan alat atau cara yang bisa menyebabkan luka 

atau lecet di alat reproduksi, cara cebok yang salah dan mengunakan air yang tidak bersih. 

Pada umumnya, seseorang akan memunculkan gejala-gejala yang sama pada saat mengalami IMS. 

Gejala-gejala yang muncul pada umumnya adalah: 

• Ada luka atau semacam kutil di alat kelamin. 

• Keluar cairan yang tidak seperti biasanya dari alat kelamin. Pada perempuan biasanya 

akan mengalami keputihan yang tidak biasa, biasanya akan berbau, gatal dan 

berwarna. 

• Nyeri pada saat buang air kecil, kecuali pada perempuan. Saluran kencing pada 

perempuan berbeda dengan saluran vagina. Sehingga perempuan tidak mengalami 

nyeri pada saat kencing walaupun infeksinya sudah parah. 

• Muncul rasa nyeri di perut bagian bawah. 

Karena IMS memunculkan gejala yang hampir sama, maka untuk mengobati harus diperiksakan ke 

dokter untuk mengetahui jenis penyakit dan obat yang tepat untuk IMS yang dialami. Jangan sekali-

kali mencoba untuk mengobati IMS yang dialami tanpa memeriksakannya terlebih dulu ke dokter, 

karena setiap IMS ada obatnya sendiri. Ketika kita mencoba mengobati sendiri, bukannya IMS akan 

sembuh tetapi bisa bertambah parah dan susah untuk diobati karena sudah resisten dengan obat-

obatan, biasanya dosisnya akan ditambah. 

Ciri Penyakit Menular Seksual 

Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala 

ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit 

menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita penyakit 

menular seksual. 

Gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda tergantung jenis 

penyakitnya, namun umumnya berupa: 

• Muncul benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. 



  

 
 
 

• Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. 

• Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. 

• Keluar cairan dari penis (kencing nanah) atau vagina (keputihan). 

• Nyeri perut bagian bawah. 

• Demam dan menggigil. 

• Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. 

• Muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. 

• Kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. 

Selain beberapa gejala di atas, wanita juga bisa merasakan gejala lain, yaitu perdarahan di luar masa 

menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari vagina. Sementara pada pria, gejala lain penyakit menular 

seksual yang dapat dialami adalah nyeri atau pembengkakan pada testis. Sampel ini kemudian akan 

diperiksa di laboratorium.  

Macam-Macam Penyakit Menular Seksual 

Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. 

Berikut ini adalah macam-macam penyakit menular seksual: 

1. Sifilis 

Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan 

sebutan “raja singa” ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah 

penularan akan terjadi. 

3.1.1.6 2. Gonore 

Gonore, yang dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria 

gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa 

nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di 

bagian tubuh lain, jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. 

3. Human papillomavirus (HPV) 

Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus 

HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala 

kanker serviks stadium awal sering kali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV 

terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 

3.1.1.7 4. Infeksi HIV 

Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem 

kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, 

berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. 

https://www.alodokter.com/sakit-saat-kencing-waspadai-berbagai-kondisi-ini
https://www.alodokter.com/keputihan
https://www.alodokter.com/penyebab-benjolan-di-selangkangan-pada-pria-dan-wanita
https://www.alodokter.com/kenali-berbagai-penyebab-kulit-penis-kering
https://www.alodokter.com/sifilis
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3.1.1.8 5. Chlamydia 

Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada 

wanita, chlamydia menyerang leher rahim. Sedangkan pada pria, menyerang saluran keluar 

urine di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. 

3.1.1.9 6. Trikomoniasis 

Penyakt menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas 

vaginalis. Penyakit trikomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak 

menimbulkan gejala, sehingga sering kali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit 

ini ke pasangan seksualnya. 

3.1.1.10 7. Hepatitis B dan hepatitis C 

Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis, dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis 

hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain 

melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama 

dan transplantasi organ. 

8. Tinea cruris 

Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat 

kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang 

terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan 

penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. 

3.1.1.11 9. Herpes genital 

Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi 

di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung 

dengan pasangan yang telah terinfeksi. 

3.1.1.12 10. Candidiasis 

Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Candidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan 

yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual 

lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. 

 

Tes Penyakit Menular Seksual 

Jika mengalami gejala penyakit menular seksual, dokter akan menanyakan perihal hubungan 

intim dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian, penderita akan menjalani beberapa tes 

untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Tes 

yang akan dijalani adalah tes darah dan tes urine. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi virus 

https://www.alodokter.com/chlamydia
https://www.alodokter.com/trikomoniasis
https://www.alodokter.com/herpes-genital
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atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Dokter juga akan melakukan tes usap untuk 

mengambil sampel cairan tubuh di sekitar area kelamin. 

 

Mencegah Penyakit Menular Seksual 

Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual adalah menerapkan perilaku seks yang 

aman, yaitu menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. 

Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan, yaitu: 

• Kenali pasangan seksual masing-masing. 

• Lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. 

• Tidak menggunakan NAPZA, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. 

• Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ 

reproduksi. 

Penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga 

penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan 

penyakit kepada pasangan. 

 

 

BAB IV MITOS KESEHATAN REPRODUKSI  

 

Mitos Mengenai Keperawanan 

Fakta: Dalam dunia medis, istilah keperawanan sering kali dikaitkan dengan selaput dara perempuan, 

yaitu lapisan selaput yang sangat tipis dan merentang di bagian bawah vagina wanita yang umumnya 

berbentuk seperti cincin dengan lubang kecil untuk keluarnya darah menstruasi. Perubahan bentuk 

selaput dara dapat terjadi seiring bertambahnya usia, khususnya pada usia remaja atau memasuki 

masa pubertas. Faktanya enggak selalu demikian. Selaput dara merupakan selaput kulit yang tipis 

yang dapat meregang dan robek karena beberapa hal, misalnya hubungan seks, kecelakaan, ataupun 

olahraga tertentu seperti berkuda atau naik sepeda. Kelenturan selaput dara bervariasi. Jadi perawan 

atau tidaknya perempuan tidak semata-mata ditandai dengan robeknya selaput dara, tetapi karena 

sudah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sebaliknya ada juga perempuan yang walaupun 

sudah menikah dan berhubungan seks berkali-kali tapi selaput daranya masih utuh dan enggak 

terkoyak, karena selaput daranya sangat elastis. 

 

https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-vaksin-hpv


  

 
 
 

Mitos Minum pil KB bikin perempuan jadi kurang subur 

Fakta: Banyak perempuan berpikir bahwa ketika mereka menghentikan mengonsumsi pil KB, akan 

memakan waktu 6 sampai 12 bulan agar siklus menstruasi menjadi normal kembali. Ketika siklus 

menstruasi belum kembali, mereka berpikir bahwa kehamilan pun kecil kemungkinan untuk terjadi. 

Pil KB memang dapat mencegah kehamilan. Namun, ketika perempuan menghentikan mengonsumsi 

pil KB, siklus menstruasinya pun perlahan-lahan akan kembali normal. 

 

 

 

Mitos Masturbasi bisa menyebabkan dengkul kopong 

Fakta: Masturbasi tidak menyebabkan dengkul menjadi kopong. Sperma tidak diproduksi di dalam 

dengkul, melainkan di testis. Pada remaja laki-laki yang sehat, dalam sehari sperma diproduksi lebih 

dari 50 juta sel sperma. Setelah masturbasi biasanya timbul rasa lelah karena masturbasi 

mengeluarkan energi. Pada saat itu seluruh otot memang berada pada kondisi amat rileks. 

 

Mitos Hubungan seks pertama kali selalu ditandai dengan keluarnya darah dari 

vagina  

Fakta: tidak selalu. Darah yang keluar dari vagina setelah berhubungan seks pertama kali 

timbul karena terjadinya peregangan dan perobekan pada selaput dara. Karena selaput dara 

ini merupakan selaput kulit yang juga memiliki pembuluh darah, apabila robekan terjadi pada 

bagian yang terdapat pembuluh darah, maka terjadi pendarahan. Apabila terjadi robekan 

tetapi enggak mengenai pembuluh darah, pendarahan enggak terjadi. 

 

Mitos Kalau cuma menempelkan penis di celana perempuan tidak akan hamil  

Fakta:Jangan salah, kalau sperma merembes dan aktif masuk ke dalam vagina, bisa juga 

hamil.  

 

Mitos Hubungan seks sekali tidak menyebabkan hamil 

Fakta: Pertemuan sperma dan sel telur yang siap dibuahi dapat menyebabkan kehamilan 

walaupun hanya berhubungan seks sekali. 

 

https://hellosehat.com/pil-kb-mempengaruhi-siklus-haid/
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