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Abstrak  

Pola makan merupakan hal penting yang menjadi perhatian orang tua. Orang tua memperhatikan gizi yang 

terdapat dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi  karena akan mempengaruhi pertumbuhan, 

perkembangan dan Kesehatan anak. Gizi seimbang yang mencakup (1) makanan pokok, (2) lauk pauk, (3) sayur 

dan buah, (4) minuman, (5) membatasi gula, garam, lemak (GGL) sehingga menjadi sempurna dengan 

memperhatikan 4 pilar yaitu anekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat 

badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan pada orang tua  di TK Raudlatul Azhar yang berjumlah 15 orang bertujuan memberikan gambaran 

pengetahuan yang dimiliki orang tua tentang gizi seimbang. Metode pelaksanaan dengan memberikan 

psikoedukasi kepada 15 orang tua yang diukur dengan pengisian kuisoner tentang gizi seimbang. Setelah 

pemberian edukasi kepada orang tua, orang tua akan memperhatikan asupan gizi yang diberikan kepada anak 

serta menerapkan 4 pilar gizi seimbang yaitu anekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan 

memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. 

 

Kata kunci : gizi seimbang, orang tua, edukasi 

 

PENDAHULUAN  
Layanan Pendidikan anak usia dini yang diberikan TK Raudlatul Azhar tidak hanya 

memberikan pendidikan kepada anak usia dini tetapi juga memberikan pengetahuan kepada orang tua 

terkait pertumbuhan, perkembangan, dan pengasuhan anak usia dini.Peraturan Presiden RI No. 60 

tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menimbang bahwa 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat 

ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak 

berusia 6(enam) yang terlihat dari meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan 

keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Pada pasal 2 ayat 2, Tujuan 

khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah: a. terpenuhinya kebutuhan esensial 

anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-

emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

kelompok umur;  

Masa usia dini kekebalan tubuh anak belum stabil. Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 

2018, menunjukkan adanya perbaikan status gizi pada balita di Indonesia. Proporsi status gizi sangat 

pendek dan pendek turun dari 37,2% (Riskesdas 2013) menjadi 30.8%. demikian juga proporsi status 

gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6% (Riskesdas 2013) menjadi 17,7%. Orang tua anak usia 

dini di TK Raudlatul Azhar memiliki mata pencaharian sebagai wirausaha (pedagang tekstil), 

pedagang sayur, ojek online. Terkait tentang gizi anak, orang tua tidak memperhatikan asupan gizi 

yang dibutuhkan oleh anak. Keterangan ini diperoleh dari salah satu Ibu guru yang menceritakan 

tentang “bekal” anak-anak yang dibawa ke sekolah. Anak-anak membawa nasi dan mie goreng 

kemasan, jajanan, minuman berwarna, dan lain sebagainya.  

Orang tua tidak menyadari penyakit yang mengancam kesehatan anak seperti alergi, asma, 

flu, infeksi telinga, radang tenggorokan, sampai dengan penyakit diabetes. Masalah gizi anak, masih 

banyak anak yang mengalami malnutrisi (salah gizi), baik kekurangan gizi, bahkan dari kandungan, 

maupun kelebihan gizi. Selain itu, lingkungan dimana anak tinggal menjadi permasalahan tumbuh 

kembang anak. Pola makan anak mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyaknya produk makanan 
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pabrik “jajanan” tanpa memberikan keterangan cara pengolahan, bahan pengawet tentunya menjadi 

perhatian bagi orang tua. Ketidakpedulian orang tua anak usia dini pada asupan makanan yang 

dibutuhkan anak menyebabkan anak mudah terserang penyakit dan tidak memiliki motivasi dalam 

belajar.  

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain  pretest-posttest control 

group design. Dilakukan dengan melakukan pengukuran (pretest) sebelum kegiatan dan (post test) 

dengan memberikan intervensi. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa “Peningkatan Pengetahuan 

tetang Gizi Seimbang Orang Tua Anak Usia Dini” yang akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. 

 

Gambar 1.  Alur tahapan edukasi 

Berikut adalah desain pelaksanaan edukasi gizi seimbang yang akan dilakukan: 

 

 
 

Gambar 2.  Alur edukasi gizi seimbang  
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Desain pelaksanaan edukasi tersebut diatas diharapkan dapat yang menghasilkan perubahan 

pada pemberian menu gizi seimbang kepada anak usia dini, baik dalam pengetahuan maupun 

keterampilan. Rancangan edukasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 

dini.  

1. Data dan Sumber Data 
Pelatihan ini dilaksanakan di TK Raudlatul Azhar yang beralamatkan Jalan Sukarela 1 Komp. 

Al Azhar Rt 02 Rw 06, Kreo- Larangan kota Tangerang 15156. Adapun peserta pelatihan ini adalah 

15 orang tua murid TK Raudlatul Azhar .  

2. Prosedur Pelaksanaan 
Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan meliputi : 

A. Perencanaan  

a. Melakukan pendekatan dengan kepala TK Raudlatul Azhar untuk permohonan 

izin untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di TK Raudlatul Azhar. 

b. Pemberitahuan kepada ketua RW 06  di lingkungan TK Raudlatul Azhar berada 

terkait kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Mendiskusikan dengan kepala TK Raudlatul Azhar tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan, bentuk kegiatan, peserta penyuluhan, waktu penyuluhan, waktu 

pelaksanaan penyuluhan, dan pendampingan.  

B. Pelaksanaan  

a. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan : 

1) Penyuluhan tentang Gizi Seimbang bagi Anak Usia Dini. Memberikan  

pengetahuan kepada orang tua tentang gizi seimbang sebagai salah satu 

mengoptimalkan tumbuh kembang anak usia dini. Orang tua mampu 

merancang menu gizi seimbang yang dapat diberikan sesuai dengan usia dan 

kebutuhan anak.   
2) Penyuluhan tentang Kesehatan Anak Usia Dini. Memberikan pengetahuan akan 

pentingnya menjaga kesehatan anak usia dini pada masa pandemic covid19 ini. Orang 

tua mampu membiasakan perilkau hidup sehat kepada anak, diawali dengan 

memberikan makanan yang bergizi, mengurangi untuk tidak membiasakan “jajan”, 

serta membiasakan perilaku 3M.  

3) Melakukan pendampingan kepada orang tua dalam menerapkan pemberian gizi 

seimbang. Kemudian melakukan pengukuran mandiri terhadap status gizi anak 

dengan height chart yang akan diberikan kepada orang tua anak usia dini.  

b. Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Mushola Raudlatul Azhar secara 

offline dan online diikuti sebanyak 15 orang tua murid TK Raudlatul Azhar. Kegiatan 

diawali dengan pembukaan dari pihak sekolah, dilanjutkan dengan paparan materi tentang 

anak usia dini dan dilanjutkan dengan paparan gizi seimbang. Sebelumnya peserta 

diberikan kusioner tentang gizi seimbang untuk melihat gambaran pengetahuan orang tua 

tentang gizi seimbang.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan hasil  kusioner yang diisi oleh 15 orang tua dapat diketahui bahwa 12 

orang tua mengetahui masalah gizi pada balita di Indonesia seperti gizi kurang, pendek, 

anemia, dan obesitas. Hal tersebut didasari karena berdasarkan pengalaman orang tua 

sehingga orang tua tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada anak mereka. Selain itu, 

orang tua mengetahui hal tersebut dikarenakan mendapatkan informasi dari berbagai sumber 

terkait masalah gizi anak. Informasi tersebut didapatkan dari dokter, bidan, orang tua, teman, 

serta informasi dari internet. Sedangkan 2 orang tua belum mengetahui permasalahan gizi di 

Indonesia.  
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Gambar 3. Grafik Masalah Gizi di Indonesia 

 

Hal tersebut terkait dengan pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang yang 

merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah 

yang sesuai kebutuhan setiap orang/kelompok umur terdapat 8 orang tua yang mengetahui 

tentang gizi seimbang dan 7 orang tua belum mengetahui gizi seimbang. Terkait gizi 

seimbang, orang tua mendapatkan informasi dari poster tumpeng gizi seimbang yang tersedia 

di Posyandu dan Rumah Sakit.  

 

 
Gambar 4. Pengetahuan Gizi Seimbang 

 

Pengetahuan orang tua tentang 4 pilar gizi seimbang yaitu mengonsumsi aneka ragam 

pangan yang dilakukan dengan mengenalkan macam-macam  jenis makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Pilar  kedua, pentingnya pola hidup 

aktif dan berolahraga, pilar ketiga yaitu menerapkan hidup bersih dan sehat, dan pilar 

keempat, menjaga berat badan ideal. Terdapat 12 orang tua yang telah mengetahui 4 pilar gizi 

seimbang dan 3 orang tua yang belum mengetahui 4 pilar gizi seimbang.  
 

 
Gambar 5. Pengetahuan 4 pilar Gizi Seimbang 

0

5

10

15

ya tidak

Masalah Gizi di Indonesia 

6,5

7

7,5

8

8,5

ya tidak

Pengetahuan Gizi Seimbang 

0

2

4

6

8

10

12

14

ya tidak

Pengetahuan 4 pilar Gizi Seimbang 



SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2021 

ISBN 978-623-90328-7-6 

 

Copyright © 2021, Universitas Muhammadiyah Metro  275 

 Orang tua tidak mengetahui slogan gizi seimbang yaitu 5 sehat 8 sempurna. Orang 

tua di kelompok A, memiliki pengetahuan yang sama tentang slogan gizi seimbang yaitu 4 

sehat 5 sempurna. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan bahwa slogan gizi 5 sehat 8 

sempurna dimana 5 sehat terdiri dari makanan beragam dimana Berbagai makanan yang 

dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayur dan 

buah) maupun dalam setiap kelompok pangan, batasi gula, garam, dan lemak, minum air 

putih 8 gelas, disertai dengan 4 pilar gizi seimbang.  

 

 
 

Gambar 6. Pengetahuan Slogan Gizi Seimbang 

 

Tidak ada orang tua yang memahami tentang makanan beragam. Keragaman tersebut 

dapat diartikan beragamnya kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk- pauk, 

sayuran, buah, dan air. Dalam hal ini orang tua dapat memvariasikan jenis makanan pokok 

seperti nasi, kentang, jagung, ubi, roti, dan lain-lain. Begitu pula dengan lauk pauk, 

keragamannya dapat berupa ikan, telur, daging, ayam, tahu, tempe, dan lain-lain. Keragaman 

sayuran dan buah.  

 

 
 

Gambar 6. Grafik pengetahuan tentang makanan beragam 

 

Dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat bermanfaat dari terhindarnya 

penyakit infeksi dan cacingan yang akan mempengaruhi status gizi secara langsung dimana 

terdapat 6 orang tua memiliki pengetahuan tentang manfaat hidup bersih dan sehat dan 9 

orang tua tidak mengetahui manfaat hidup bersih sehat. Pembiasaan lain yang dapat 

dilakukan dengan memakai alas kaki saat pergi keluar rumah.  
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Gambar 7. Manfaat Hidup Bersih dan Sehat 

 

Salah satu  perilaku hidup bersih yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air 

bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan 

dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil, akan menghindarkan terkontaminasinya 

makanan dari kuman penyakit terkait dengan istilah tersebut dikenal dengan tepung selaci 

puput.  

 

 
Gambar 8. Singkatan Cuci Tangan 

 

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak orang tua yang 

belum memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang. Jika disadari pengetahuan tentang gizi 

seimbang merupakan hal penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan 

anak, kecerdasan anak, dan kesehatan anak.  

 
Pembahasan 

 Pengetahuan orang tua terhadap masalah gizi di Indonesia merupakan salah satu dasar 

mengukur akan kesadaran oarng tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2014 tentang 

Pedoman Gizi Seimbang bahwa Gizi Seimbang adalah Susunan pangan sehari-hari yang 

mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan 

memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal 

untuk mencegah masalah gizi. Bahwa dengan adanya pengetahuan orang tua tentang gizi 

seimbang akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang 

dikonsumsi oleh anak serta akan mempengaruhi kesehatan individu. Hal itu mempengaruhi 
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akan slogan gizi seimbang yang telah diimplementasikan sejak 1952 yaitu 4 Sehat 5 

Sempurna. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi sehingga 

slogan gizi dikenal dengan 5 sehat 8 sempurna. 5 Sehat 8 Sempurna terdiri dari (1) makanan 

pokok, (2) lauk pauk, (3) sayur dan buah, (4) minuman, (5) membatasi gula, garam, lemak 

(GGL) sehingga menjadi sempurna dengan memperhatikan 4 pilar gizi seimbang yaitu 

anekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan 

secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal.  

 
Gambar 9. Tumpeng Gizi Seimbang 

Sumber. Sehatnegeriku.kemkes 

 

 Pada Tumpeng Gizi Seimbang sebagai gambaran dan penjelasan sederhana tentang 

panduan porsi (ukuran ) makanan dan minum serta aktivitas fisik sehari-hari, temasuk cuci 

tangan sebelum dan sesudah makan. Pengetahuan orang tua tentang cara cuci tangan atau 

yang dikenal dengan Tepung Selaci Puput.  

 

 
Gambar 10. Tepung Selaci Puput 

Sumber. https://twitter.com/JECEyeHospital 
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Orang tua mengetahui manfaat hidup bersih  serta dengan mempertimbangkan visi 

pembangunan gizi jangka Panjang adalah untuk mewujudkan generasi atau bangsa yang sehat, cerdas 

dan unggul atau mampu bersaing tentunya memperhatikan dengan membiasakan makan 3 kali sehari 

(pagi, siang dan malam) bersama keluarga, perbanyak mengomsumsi makanan kaya protein, 

memperbanyak mengomsumsi sayuran dan buah-buahan, batasi mengomsumsi makanan selingan 

yang terlalu manis, asin, dan berlemak, minumlah air putih sesuai kebutuhan, dan biasakan bermain 

bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Tingkat pengetahuan orang tua mengningkat 

setelah diberikan psikoedukasi tentang gizi seimbang. Selain pengetahuan, keterampilan orang tua 

meningkat dalam menyajikan makan bagi anak usia dini, hal ini menjadi perhatian bagi orang tua 

anak usia dini.                                                               

 

KESIMPULAN 

 Edukasi tentang gizi seimbang bagi orang tua anak usia dini menjadi perhatian terkait 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatan anak. Meningkatkan pengetahuan 

orang tua tentang gizi seimbang yang mencakup (1) makanan pokok, (2) lauk pauk, (3) sayur 

dan buah, (4) minuman, (5) membatasi gula, garam, lemak (GGL) Sempurna yang 

memperhatikan 4 pilar yaitu anekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan 

memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. 

Meningkatnya pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang terlihat dari perilaku orang tua 

dalam menyiapkan makanan yang bergizi serta memperhatikan durasi “jajan” pada anak usia 

dini.  
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