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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha ESa, atas rahmat dan 

karunianya sehingga Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Modul ini disusun dalam rangka memenuhi 

kebutuhan Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos di Lingkungan 

Kementerian Sosial RI. 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos terdiri dari 8 materi: 

(1) Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos, (2) Permasalahan 

Stunting, (3) Pencegahan dan Penanganan Stunting Melalui Pemenuhan Kesejahteraan 

Ibu Hamil, (4) Pencegahan dan Penanganan Stunting Melalui Pemenuhan Kesejahteraan 

Bayi Baru Lahir dan Ibu Menyusui, (5) Pencegahan dan Penanganan Stunting Melalui 

Pemberian Stimulasi pada Anak, (6) Pemanfaatan Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Gizi 

Bagi Anak dan Ibu Hamil, (7) Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui kebersihan 

Diri dan Lingkungan, serta (8) Pemetaan Kemampuan Keluarga dan Mendukung Aksi 

Bersama dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. Pembelajaran modul ini fokus 

pada peningkatan peran SDM Kesos dalam mendukung keluarga dan masyarakat untuk 

melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting.  

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim 

penyusun dan tim penyempurna atas tenaga dan pikiran yang dicurahkan demi 

terwujudnya modul ini. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan 

kinerja SDM Kesos dalam mendukung program nasional pemerintah menurunkan angka 

stunting di Indonesia. Saran konstruktif dalam  rangka pengayaan modul ini selanjutnya 

sangat kami harapkan. 

Demikian, Terima kasih. 

Jakarta,      Maret 2021 

Kepala 

 

 

Mulia Jonie 

KATA PENGANTAR 
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Indonesia termasuk dalam lima negara dengan 

jumlah kasus stunting tertinggi secara global. 

Meskipun angka stunting telah turun dari 37,2% 

pada 2013 menjadi 27,7% pada 2019, intervensi percepatan 

penurunan stunting yang terintegrasi harus terus dioptimalkan sesuai 

amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 

– 2024. Dibutuhkan usaha keras dari semua pihak melalui kemitraan dan 

kolaborasi untuk mencapai target prevalensi stunting turun hingga 14% di 

tahun 2024. 

Tanoto Foundation mendukung Pemerintah Indonesia meningkatkan 

peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung intervensi spesifik dan 

sensitif stunting melalui kemitraan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Sosial  dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kementerian Sosial  atau SDM Kesos.  

Penguatan upaya konvergensi melalui Strategi Nasional (Stranas) 

Percepatan Pencegahan Stunting sudah berjalan dengan baik melalui 

kordinasi di tingkat pusat hingga tingkat desa. Kementerian Sosial melalui 

para pendamping, penyuluh sosial dan pekerja sosial dari berbagai program 

bantuan sosial berperan strategis untuk berkontribusi dalam membantu 

perubahan perilaku keluarga  sebagai upaya pencegahan dan penanganan 

stunting. Modul Pelatihan Pencegahan dan Penanganganan Stunting bagi 

SDM Kesos yang telah disusun ini akan menjadi kekuatan pengetahuan dan 

PRAKATA 
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keterampilan bagi para SDM Kesos untuk bekerja bersama masyarakat 

membangun generasi bangsa Indonesia yang sehat, cerdas dan sejahtera. 

 

Selamat berlatih. 

 

Jakarta, Maret 2021 

 

Gobal CEO Tanoto Foundation 

Satrijo Tanudjojo 
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Sebelum anda mempelajari modul ini terlebih dahulu perhatikanlah 

beberapa petunjuk teknis berikut: 

1. Perhatikan secara seksama susunan dan struktur modul ini, agar anda 

dapat memahami ruang lingkup materi yang dibahas dan bagaimana 

teknis mempelajarinya. 

2. Modul ini terdiri dari 8 modul yang merupakan kesatuan materi yang 

saling terkait. 

3. Untuk mempraktekkan Modul ini, baca petunjuk yang ada dalam 

masing-masing modul dan sesi yang sudah ada sehingga tidak salah 

mempraktekan. 

4. Untuk dapat menerapkan modul ini dengan baik, bacalah langkah-

langkah yang ada pada modul ini dan perhatikan persiapan yang harus 

dilakukan sebelum hari H. Jika masih ada yang belum jelas atau 

kesulitan dalam memahami langkah, konsultasikan dengan 

pengampu / fasilitator untuk lebih memahami lebih mendalam materi 

dalam modul ini. 

5. Modul ini merupakan  acuan bagi tenaga pengajar/fasilitator (SDM 

Kesos) dalam proses transfer pengetahuan kepada peserta diklat/ 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  

6. Modul 1 tentang kebijakan pencegahan dan penanganan stunting 

bagi SDM Kesos hanya ditujukan kepada SDM Kesos dan tidak 

diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

7. Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman, 

pelajari bahan bacaan yang ada di dalam modul atau sumber-sumber 

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
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lain yang relevan serta lakukan diskusi dengan nara sumber 

(fasilitator) dan/atau peserta lainnya.  

8. Di setiap akhir sesi pembelajaran, Keluarga Penerima Manfaat akan 

diminta untuk mengisi Tabel Janji Diri yang berisi komitmen dan acuan 

praktik perubahan perilaku di rumah.  

9. Praktik memasak pada Modul 6 menggunakan bahan makanan yang 

tersedia di halaman atau e-warong sesuai dengan konteks daerah 

masing-masing dan alat masak yang biasa dipergunakan oleh 

keluarga. 

 

Selamat Belajar. 
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Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima 

tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama 

pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Periode 1000 HPK 

merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan. 

Anak dikategorikan mengalami stunting apabila  tinggi badannya berada di 

bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya 

(UNICEF, WHO 2018). Penyebab stunting bersifat multidimensional, tidak 

hanya kemiskinan dan akses pangan tetapi juga pola asuh dan pemberian 

makan pada balita. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi 

berulang dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi psikososial 

sejak di dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Tidak hanya faktor 

spesifik gizi, tetapi juga faktor sensitif gizi yang berinteraksi satu dengan 

lainnya.   

Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM), yang 

pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM dan bonus demografi 

(pertambahan jumlah penduduk produktif yang besar) tidak termanfaatkan 

dengan baik. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 

menunjukkan sebanyak 30,8 persen balita mengalami stunting. Walaupun 

pada tahun 2019 prevalensi stunting  menjadi 27,7 persen (SSGB, 2019), 

angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada 

tahun 2024.  Kasus stunting terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia 

dan di seluruh kelompok sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan 

penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. 

Latar Belakang 
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Visi: Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak 

melalui perbaikan asupan gizi sejak dalam kandungan, pola asuh keluarga 

dan  fasilitas air bersih dan sanitasi.  

Misi: Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan 

a. Memperkuat program promotif dan  preventif  

b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, 

terutama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan perbaikan 

sanitasi 

c. Meningkatkan akses warga miskin untuk mendapatkan bantuan 

kesehatan (PBI JKN) 

d. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  

e. Meningkatkan pemerataan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan 

f. Mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi stunting  

Visi & Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dimana 

upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu major project 

yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh Kementerian dan Lembaga.  

 

 

 

Visi dan Misi Terkait Kesehatan dan Gizi 
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Strategi nasional percepatan pencegahan stunting dilakukan melalui 

pendekatan multi-sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholder) secara terintegrasi dari pusat, daerah, hingga tingkat desa. 

Pendekatan multi-sektor tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, 

tetapi juga pada sektor gizi, air minum dan sanitasi, pengasuhan dan PAUD, 

perlindungan sosial dan ketahanan pangan.  

Percepatan penurunan stunting juga dilakukan secara konvergensi, 

untuk memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada 

target sasaran. Di tingkat pusat melibatkan 23 Kementerian/Lembaga 

(salah satunya Kemensos), kegiatan berupa penandaan tematik stunting 

dalam sistem perencanaan penganggaran kementerian dan lembaga. Di 

tingkat provinsi, kabupaten/kota melalui 8 Aksi Integrasi dan internalisasi 

kegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Di tingkat desa 

kegiatan menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan baduta (1.000 HPK) 

dan pemanfaatan dana desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Nasional 
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Gambar 1. Kerangka logis percepatan penurunan stunting di Indonesia 

 

Intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting yang 

meliputi: 

• Kecukupan asupan makanan, suplemen dan gizi;  

• Perawatan dan pemantauan  pertubuhan anak   

• Pemeriksaan Kesehatan dan kehamilan 

• Imunisasi lengkap 

Intevensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting 

yang meliputi:  

• Peningkatan akses pangan bergizi;  

• Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan 

orangtua;  

• Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan  

• Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.  

 

 

5 PILAR PERCEPATAN 

PENCEGAHAN STUNTING
INTERVENSI OUTPUT INTERVENSI DAMPAK

PREVALENSI 

STUNTING 

TURUN

PILAR 1:

Komitmen dan Visi 
Kepemimpinan

PILAR 2:

Kampanye Nasional 
dan Perubahan 

Perilaku

PILAR 3:

Konvergensi 
Program Pusat, 

Daerah dan Desa

PILAR 4:

Ketahanan 
Pangan dan Gizi

PILAR 5:

Pemantauan 
dan Evaluasi

a

Gizi Spesifik

Gizi Sensitif

• Tablet tambah darah (ibu hamil dan 

remaja)

• Promosi dan konseling menyusui

• Promosi dan konseling PMBA

• Suplemen gizi makro (PMT)

• Tata laksana gizi buruk

• Pemantauan dan promosi 

pertumbuhan

• Suplementasi kalsium

• Suplementasi vitamin A

• Suplementasi Zinc untuk diare

• Pemeriksaan kehamilan

• Imunisasi

• Suplemen gizi mikro seperti Taburia

• Manajemen Terpadu Balita Sakit

• Air bersih dan sanitasi

• Bantuan pangan non tunai

• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bina Keluarga Balita (BKB)

• Kawasan Rumah Pangan Lestari 

(KRPL)

• Fortifikasi Pangan

Peningkatan cakupan intervensi 

pada sasaran 1.000 HPK

Konsumsi Gizi

Pola Asuh

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Lingkungan

Perbaikan Asupan Gizi

Penurunan Infeksi

• Anemia

• BBLR

• ASI Eksklusif

• Diare

• Kecacingan

• Gizi Buruk

Sumber: Stranas Percepatan Pencegahan Anak Stunting (2018)



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 5  
 

 

 

Integrasi program lintas sektor tingkat pusat, kabupaten/kota dan 

desa dilaksanakan melalui koordinasi strategi nasional di daerah dengan 

tugas sebagai berikut. 

1. Pusat; 23 Kementerian/Lembaga menyusun perencanaan dan anggaran 

yang berkontribusi pada penurunan stunting dengan mengacu pada 

Stategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

2. Provinsi; Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembinaan, pemantauan, 

evaluasi dan tindak lanjut/umpan balik terhadap pelaksanaan 

konvergensi pencegahan stunting di tingkat kabupaten/kota. Tim 

Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi yang ditunjuk oleh 

Gubernur  bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara 

efektif dan terintegrasi dengan keterlibatan lintas sektor di tingkat 

provinsi. 

3. Kabupaten/Kota; Pemerintah kabupaten/kota menerapkan konvergensi 

intervensi gizi terintegrasi dengan mengacu kepada 8 Aksi Konvergensi 

yaitu: 

a. Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi 

ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini. 

b. Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan 

rekomendasi hasil analisis situasi. 

Integrasi Program Lintas Sektor 
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c. Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan non-pemerintah dan 

masyarakat luas secara. 

d. Aksi 4: Peraturan yang menjelaskan peran dan kewenangan desa 

dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk dana desa. 

e. Aksi 5: Kader Pembangunan Manusia  adalah kader yang membantu 

desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi. 

f. Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai 

tingkat desa untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi. 

g. Aksi 7: Upaya kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi 

stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. 

h. Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota 

terhadap kinerja program penurunan stunting selama satu tahun 

terakhir 

 

4. Desa; Integrasi program di tingkat desa merupakan ujung tombak 

keberhasilan percepatan penurunan stunting karena implementasi 

program lintas sektor ada di tingkat desa. Kepala Desa menjadi 

penanggung jawab kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat 

desa. Untuk menjamin percepatan pencegahan stunting tepat sasaran, 

maka perlu koordinasi di tingkat desa dan menyasar rumah tangga 

melalui berbagai kegiatan yang meliputi: 

a. Pengasuhan 

b. Pemantauan Tumbuh Kembang, Promosi dan Konseling menyusui 

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
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d. Manajemen Terpadu Balita Sakit 

e. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

f. Program Keluarga Harapan (PKH) 

g. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 

h. Air Bersih dan Sanitasi 

i. Suplemen Gizi (Gizi Makro dan Gizi Mikro) 

j. Tata Laksana Gizi Buruk         

 

 

Sesuai hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada tanggal 17 Desember 

2019 dan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020, transformasi 

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako 

adalah dengan penambahan indeks bantuan sebanyak 40.000 menjadi 

150.000/bulan/KPM. Selain itu jenis bahan pangan yang dapat 

dibelanjakan selain beras dan atau telur yakni sumber karbohidrat, protein 

nabati, protein hewani, vitamin dan mineral yang bertujuan untuk 

memenuhi keseimbangan gizi dalam rangka penurunan dan pencegahan 

stunting di Indonesia. 

Penajaman Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilaksanakan 

dengan peningkatan kapasitas pendamping PKH mengenai pencegahan 

stunting dan penguatan sesi P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kapasitas 

Keluarga) dengan modul yang praktis. Untuk menunjang intervensi sensitif 

yang diemban Kementerian Sosial, maka Pusdiklat Kesos  menyusun modul 

Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos. 

Kebijakan di Kementerian Sosial 
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Pada 5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting (Gambar 1), tugas dan 

fungsi Kementerian Sosial terdapat pada Pilar 2,  Pilar 3 dan Pilar 4, yaitu:  

Pilar 2 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik 

dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Kegiatan 

dilakukan melalui (a) Advokasi berkelanjutan kepada para pembuat 

keputusan di berbagai tingkatan pemerintah, (b) Kampanye Nasional 

kepada pengelola program menggunakan berbagai bentuk media dan 

kegiatan-kegiatan masyarakat, dan (c) Komunikasi antar pribadi untuk 

mempercepat perubahan perilaku di tingkat rumah tangga dalam 

mendukung ibu hamil dan pengasuhan anak 0 – 24 bulan.  

Indikator pilar 2: 

a. persentase masyarakat yang menilai stunting sebagai 10 masalah 

penting pada gizi dan kesehatan,  

b. pelaksanaan kampanye publik perubahan perilaku bagi masyarakat 

umum yang konsisten dan berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah,  

c. jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan kebijakan daerah yang 

memuat kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku, serta  

d. pelatihan bagi penyelenggara kampanye dan komunikasi 

perubahan perilaku yang efektif dan efisien 

Kegiatan poin b dan c dapat dilakukan oleh pendamping PKH, pendamping 

BPNT, pendamping KAT (Komunitas Adat Terpencil), Pekerja Sosial, 

Penyuluh Sosial dan pendamping sosial lainnya. Salah satu strategi 

pencapaian tujuan dilakukan melalui pengembangan kapasitas pengelola 

program dengan memberikan pelatihan kepada SDM Kesos. Pusdiklat Kesos 

menyusun modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos 
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yang berisi materi praktis mengenai gambaran stunting, pencegahan dan 

penanganannya. 

Pilar 3 bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan 

konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Strategi 

pencapaian tujuan salah satunya dilakukan dengan membagi kewenangan 

dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk 

menyelenggarakan konvergensi. Kegiatan di tingkat desa dilakukan dengan 

Pemerintahan Desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan 

memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi 

kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia 

(KPM), pendamping PKH, pendamping desa, kader Bina Keluarga Balita 

(BKB), guru PAUD, petugas Puskesmas, bidan desa, serta petugas Keluarga 

Berencana. 

 

Pilar 4 bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan 

mendorong ketahanan pangan. Keterlibatan Kementerian Sosial melalui 

pemberian bantuan tunai, seperti program PKH dan program Bantuan 

Sosial Sembako untuk memastikan agar semua keluarga miskin dapat 

memenuhi kebutuhan pangan. Strategi pencapaian tujuan salah satunya 

dilakukan melalui perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan 

yang bergizi untuk keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi 

kebutuhan gizi keluarga 1000 HPK. Instrumen pelaksanaannya melalui 

penambahan jenis bahan pangan yang bergizi, perluasan cakupan wilayah 

dan penerima program bantuan sosial Sembako, agar dapat memenuhi 

kebutuhan gizi keluarga 1000 HPK. 
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Kementerian Sosial memiliki SDM Kesos yang tersebar di berbagai 

tingkat pemerintahan mulai dari kabupaten/kota, kecamatan dan desa; 

sehingga SDM Kesos berperan sangat penting dalam pencegahan dan 

penanganan stunting  

SDM Kesos yang dimaksud adalah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan 

sosial (TKS), penyuluh sosial dan relawan sosial. Diantara pekerja sosial dan 

TKS ada yang melaksanakan tugas sebagai pendamping sosial, yaitu 

Pendamping PKH, Pendamping BPNT, dan Pendamping Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dll. Penyuluh sosial dalam konteks ini adalah seseorang 

yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting. Relawan sosial 

yang dapat terlibat dalam kegiatan pencegahan stunting diantaranya 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM). 

Peran SDM Kesos dalam upaya pencegahan stunting terintegrasi di 

tingkat desa dan keluarga, meliputi: 

1. Peran sebagai pendidik (educator) 

Peran sebagai pendidik adalah peran yang dilakukan SDM Kesos melalui 

kegiatan penyampaian pengetahuan tentang stunting, peningkatan 

kesadaran, komitmen,  praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak. 

Sasaran kegiatan adalah tingkat keluarga dan masyarakat.  

2. Peran sebagai fasilitator 

Peran sebagai fasilitator adalah peran yang dilakukan pendamping SDM 

Kesos untuk memfasilitasi agar keluarga dan masyarakat mampu 

Peran SDM Kesejahteraan  Sosial 
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mendukung pemenuhan kesejahteraan ibu hamil dan/atau menyusui 

serta anak balita, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi dan 

kesehatan. Sasaran kegiatan fasilitasi adalah keluarga 1000 HPK dan 

masyarakat sekitarnya . 

3. Peran sebagai penyuluh sosial 

Peran sebagai penyuluh sosial adalah peran yang dilakukan SDM Kesos  

melalui kegiatan sosialisasi untuk mendukung perubahan perilaku 

keluarga 1000 HPK dan masyarakat sekitar  dalam pencegahan dan 

penanganan stunting. Sasaran penyuluhan sosial adalah masyarakat 

secara umum, ibu-ibu yang mempunyai balita,   

4. Peran sebagai advokat sosial 

Peran advokat sosial dilakukan dengan membantu dan mewakili 

keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap hak dasar 

dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting 

5. Peran sebagai mobilisator 

Peran sebagai mobilisator dilakukan dengan cara menggerakkan 

keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan 

stunting.  
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Sumber dan bahan bacaan 

1. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 

2018 – 2024. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas 

dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

2018. 

2. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di 

Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 

PPN/Bappenas 

3. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

4. Pedoman Umum Program Sembako. Direktorat Fakir Miskin 

Kementerian Sosial. Direktorat Jenderal Fakir Miskin Kementerian 

Sosial.  2020 

5. Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH). Direktorat Jaminan Sosial 

Keluarga. Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian 

Sosial. 2019 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar 

Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial  

 

  

 

 

 

  Sumber dan Bahan Bacaan SDM Kesos  
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Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 13  
 

 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 

30,8 persen balita mengalami stunting. Walaupun pada tahun 2019 

prevalensi stunting menjadi 27,7 persen (SSGB, 2019), angka tersebut 

masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.  Kasus 

stunting terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan di seluruh 

kelompok sosial ekonomi. Berdasarkan survey Kementerian Komunikasi & 

Informasi yang dilakukan pada tahun 2019, pengetahuan masyarakat 

mengenai stunting sebesar 64,1% (kategori kurang) karena penyampaian 

informasi menggunakan Bahasa yang sulit dipahami.  

Terkait pencegahan dan penanganan stunting, SDM Kesos 

mempunyai peran sebagai pendidik, fasilitator, penyuluh sosial, dan 

mobilisator. Kegiatan dilakukan melalui pemberian informasi, sosialisasi, 

memfasilitasi dan menggerakkan keluarga serta masyarakat agar 

mendukung pemenuhan kebutuhan, peningkatan kesadaran dan 

membangun komitmen untuk perubahan perilaku.  

Modul ini akan membahas tentang konsep diri, pengertian, 

penyebab dan dampak stunting yang disampaikan melalui metode diskusi 

kelompok, curah pendapat, dan ceramah. Proses pembelajaran akan 

berlangsung selama 2 JP @45 menit.  

 

 

 

  Deskripsi Modul  
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1. Hasil Belajar  

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mempunyai kesadaran 

terhadap permasalahan stunting, serta berperan aktif dalam 

pencegahan dan penanganan stunting. 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Peserta mampu: 

1. Menjelaskan konsep diri  

2. Menjelaskan pengertian, penyebab dan dampak stunting 

3. Mengidentifikasi kesadaran diri untuk pencegahan dan 

penanganan stunting.  

 

 

1. Konsep diri  

2. Pengertian, penyebab dan dampak stunting 

1. Pengertian stunting 

2. Penyebab stunting 

3. Dampak stunting 

3. Kesadaran diri untuk pencegahan dan penanganan stunting. 

  Tujuan Pembelajaran  

 

  Pokok Dan Sub Pokok Bahasan  

 

SESI 1 : PERMASALAHAN SOSIAL 
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Langkah 2 : Pengertian 

Stunting 

(10 menit) 

curah pendapat 

Langkah 1 : Konsep Diri 

(20 menit) 

Diskusi kelompok, curah 
pendapat dan ceramah 

• Memahami harapan 
orangtua terhadap anak  

• Upaya yang dilakukan 
orangtua untuk 
mewujudkan harapannya 
pada anak  

• Pengertian Stunting: tinggi 
badan tidak sesuai usianya 

• Pentingnya 1000 HPK 
 

Penyebab Stunting: 

• Penyebab langsung  

• Penyebab tidak langsung  

Dampak Stunting :  
a. Dampak jangka pendek  
b. Dampak jangka Panjang 
 

Dukungan Pencegahan dan  

Penanganan:  

• Dukungan dari keluarga dan 
masyarakat  

• Pencegahan stunting pada 
periode 1000 HPK 

• Penanganan pada anak 
stunting  

Langkah 5 : Dukungan 

Pencegahan dan Penanganan 

Stunting 

20 menit 

Curah pendapat dan diskusi 

kelompok 

 Skema Pembelajaran 

 

Langkah 3 : Penyebab Stunting 

(20 menit) 

Diskusi kelompok 

Langkah 4 : Dampak Stunting 

20 menit 

Curah pendapat 
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1. Fasilitator menyiapkan gambar sebatang pohon yang terdiri dari 

akar, batang, daun dan buah di kertas plano. 

2. Fasilitator menyiapkan kertas metaplan dan alat tulis (sejumlah 

peserta), yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

3. Fasilitator menyiapkan gambar alat pengukur tinggi badan seperti 

tercantum dalam bahan bacaan 

4. Fasilitator membuat tabel penyebab langsung dan tidak langsung 

pada stunting seperti tercantum di dalam langkah pembelajaran 

5. Fasilitator memperbanyak “Tabel Janji Diri” sejumlah peserta. 

  

  Persiapan Sebelum Hari - H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Konsep Diri 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sampaikan salam, selamat datang dan terimakasih 

kepada seluruh peserta yang hadir.  Mulai dengan 

doa, dan bina suasana.    

2. Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran.  

3. Fasilitator menempelkan gambar pohon yang sudah 

disiapkan.  

4. Fasilitator membagikan kertas dan alat tulis.   

5. Fasilitator meminta peserta menuliskan 

harapannya sebagai orangtua saat anak mereka 

dewasa, dan menempelkan kertasnya pada gambar 

pohon di bagian buah.  

6. Fasilitator meminta 2-3 peserta untuk menjelaskan 

harapan dan alasannya. 

7. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa 

untuk mewujudkan harapannya, orangtua perlu 

melakukan berbagai usaha.  

8. Fasilitator meminta peserta menuliskan “apa usaha 

yang akan dilakukannya untuk mewujudkan 

harapan yang sudah ditempelkan sebelumnya?”. 

 Proses Pembelajaran 
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 9. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan dan 

menempelkan jawabannya pada gambar pohon di 

bagian akar. 

10. Fasilitator meminta 2-3 peserta untuk menjelaskan 

jawaban dan alasannya.  

11. Fasilitator memberikan apresiasi dan mengucapkan 

terima kasih 

12. Fasilitator menyampaikan bahwa:   

• Ada hubungan yang erat antara harapan 

orang tua (pernyataan di bagian buah) 

dengan usaha yang dilakukan orangtua 

(pernyataan di bagian akar). Jika orangtua 

ingin anaknya menjadi sukses, orangtua perlu 

konsisten melakukan berbagai usaha untuk 

mewujudkan harapannya.  

• Mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk mencegah anak 

menjadi stunting, sehingga dapat 

berprestasi.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator bertanya, “apakah Bapak/ibu pernah 

mendengar atau mengetahui istilah stunting? 

Darimana? Kapan?  

2. Fasilitator menempelkan gambar alat pengukur 

tinggi badan (yang sudah disiapkan)  
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Langkah 2: 

Pengertian 

Stunting 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fasilitator menanyakan kepada 2-3 peserta arti dari 

situasi 

 A & B.  

4. Fasilitator memberikan apresiasi dan terima kasih.  

5. Fasilitator menyampaikan bahwa:  

• Situasi A adalah tinggi badan yang sesuai 

dengan usia anak  

• Situasi B adalah tinggi badan yang lebih 

pendek dari tinggi badan rata-rata anak 

seusianya, yang disebut stunting 

• Risiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 

Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) yaitu 

sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 

tahun 

6. Fasilitator mengajak peserta membuat yel-yel 

bersama dengan menggunakan bahasa lokal untuk 

mempraktekkan Yel yel : 

 

Fasilitator  Peserta  

Ingin anak 

sehat? 

Berikan gizi terbaik 

Stunting?   No”   

Are you 

ready? 

Yess. .  Yess . .Yess . . huu . . 

hhaa .”  (tepuk tangan 

bersama) 

 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 3 : 

Penyebab 

Stunting 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok 

untuk berdiskusi tentang: 

• Kelompok 1: penyebab stunting pada ibu hamil  

• Kelompok 2: penyebab stunting pada masa bayi 

baru lahir sampai usia 6 bulan 

• Kelompok 3: penyebab stunting pada anak usia 

6 bulan – 6 tahun  

• Kelompok 4: penyebab stunting yang 

disebabkan oleh kondisi rumah & lingkungan 

2. Fasilitator meminta kelompok menuliskan hasil 

diskusinya di kertas plano  

3. Fasilitator meminta perwakilan tiap kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

4. Fasilitator memberikan apresiasi dan 

mengucapkan terima kasih  

5. Fasilitator mengelompokkan hasil diskusi peserta 

ke dalam tabel penyebab langsung dan tidak 

langsung stunting berikut:  
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Penyebab Langsung 

Stunting 

(kurang gizi, tidak 

imunisasi, penyakit 

berulang) 

Penyebab tidak 

langsung Stunting 

(kurang 

stimulasi/rangsangan, 

perilaku kebersihan 

diri dan lingkungan) 

  

  

 

6. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

• Stunting disebabkan oleh beberapa hal, 

baik langsung ataupun tidak langsung.  

• Penyebab langsung stunting seperti kurang 

gizi, tidak imunisasi, ataupun penyakit 

berulang 

• Penyebab tidak langsung seperti kurangnya 

stimulasi/ rangsangan, tidak menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan  

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan setiap 

penyebab langsung dan tidak langsung stunting di 

kertas metaplan.  

2. Fasilitator meminta peserta menempelkan 

penyebab langsung stunting di gambar pohon 
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Langkah 4: 

Dampak 

Stunting 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

pada bagian batang utama (besar) dan penyebab 

tidak langsung stunting di bagian ranting pohon.  

3. Fasilitator merefleksikan jika diibaratkan bagian 

batang dan ranting pohon penuh dengan situasi 

dan kondisi seperti yang tercantum, bagaimana 

kondisi hasil buahnya? 

4. Fasilitator meminta 2-3 orang peserta untuk 

menyampaikan pendapatnya.  

5. Fasilitator memberikan apresiasi dan 

mengucapkan terima kasih. 

6. Fasilitator menyampaikan bahwa: 

• Dampak stunting adalah anak akan gagal 

tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap 

berbagai penyakit.  

• Dampak jangka panjang stunting adalah 

mengurangi kualitas generasi penerus bangsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok 

untuk berdiskusi tentang:  

• Kelompok 1: Upaya yang perlu dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan agar anak tidak 

stunting (pencegahan)  

• Kelompok 2: Upaya yang perlu dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan jika ada anak yang 

stunting (penanganan)  
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Langkah 5: 

Dukungan 

untuk 

Pencegahan 

dan 

Penanganan 

stunting 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

2. Fasilitator meminta kelompok untuk menuliskan 

hasil diskusinya di kertas plano.  

3. Fasilitator meminta perwakilan kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi. 

4. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa; 

Untuk mencegah anak stunting:  

• Orangtua, keluarga dan masyarakat dapat 

memanfaatkan potensi yang ada.  

• Stunting dapat dicegah dengan pemberian 

makanan bergizi seimbang pada masa 

kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, 

mengakses layanan kesehatan dan informasi 

yang tepat (bukan berita palsu), pemberian 

stimulasi (rangsangan) dan menjaga 

kebersihan diri serta lingkungan.  

 

Untuk menangani anak yang stunting:  

• Ketika terdapat anak stunting, keluarga dan 

lingkungan tidak melabeli dan mengolok-olok 

anak tersebut.  

• Memastikan keluarga mengakses rujukan 

layanan untuk mengurangi dampak stunting 

pada anak.  

5. Fasilitator memberikan motivasi kepada peserta: 

• “stunting dekat dengan kita dan kita harus 

peduli”  
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• Siapapun kita, ”Harus mulai berperan aktif 

mencegah stunting untuk generasi penerus 

bangsa yang lebih baik.  

6. Fasilitator menanyakan kepada peserta rencana 

apa yang akan dilakukan peserta di rumah untuk 

mencegah dan menangani anak stunting 

7. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

permasalahan stunting  

8. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

9. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk mencegah dan menangani 

stunting  

10. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

permasalahan stunting maka dapat menghubungi 

fasilitator sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan 

membantu peserta merujuk ke layanan atau 

fasilitasi yang dibutuhkan oleh KPM.  

11. Fasilitator menutup, review materi permasalahan 

stunting  

12. Doa dan Terimakasih  
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1. Konsep Diri peserta sebagai Orang Tua   

Konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, 

fisikal, emosional, intelektual, sosial dan spiritual (Keliat, 2005). 

Pengenalan diri peserta melalui pemahaman konsep diri yaitu 

bagaimana peserta mengetahui kemampuannya dalam mengatasi 

masalah. Strategi yang dapat dilakukan peserta untuk memulai 

perubahan yang direncanakan.  

Dengan memahami konsep dirinya, peserta diharapkan mampu 

mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri, keluarga dan 

lingkungan untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan 

stunting.  

2. Pengertian Stunting  

Stunting adalah kondisi dimana anak memiliki tinggi badan yang tidak 

sesuai dengan usianya, tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau 

belum tentu stunting.   

Stunting sering terjadi pada periode 1000 Hari 

Pertama Kehidupan (1000HPK), periode emas 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai 

semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 

2 tahun.  

  Bahan Bacaan SDM Kesos  

 

Gambar alat pengukur tinggi badan 
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Informasi tentang stunting dapat dlihat atau di  unduh di link youtube 

dengan judul: “Tinggiku Masa Depanku” (durasi 4 menit) 

https://youtu.be/9ltH3kPacQw   

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bisa terbebas dari 

stunting, karena 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Hasil survey 

tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase stunting di Indonesia sebesar 

30,8 %. Menurut WHO persentase stunting diatas 20 % merupakan masalah 

kesehatan masyarakat.  

3. Penyebab Stunting  

Perkembangan anak tentunya menjadi prioritas utama setiap orangtua, 

termasuk mencegah anak menjadi stunting. Penyebab stunting didapat 

secara langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting kurangnya 

asupan gizi pada anak yang dapat di lihat dengan cara memantau status 

pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Selain itu, 

penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernafasan dan cacingan 

juga menjadi penyebab langsung terjadinya stunting pada anak.  

Penyebab tidak langsung stunting adalah kurang pemberian stimulasi 

(rangsangan) serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk.  

Anak stunting disebabkan oleh beberapa hal yaitu:  

➢ Kurang gizi: kurang gizi dari mulai 

remaja, bisa menyebabkan putaran 

kurang gizi saat hamil, menyusui 

sehingga dapat menyebabkan 

stunting  

https://youtu.be/9ltH3kPacQw
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➢ Kurang imunisasi: Tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah 

sakit sehingga menyebabkan stunting  

➢ Tidak cuci tangan, dengan air mengalir & pakai sabun: Apabila 

tangan kotor maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh sehingga 

anak mudah sakit dan dapat menyebabkan stunting.  

➢ Tidak BAB/BAK di jamban sehat: Buang air besar sembarangan 

menjadi sumber penularan penyakit, karena lingkungan tidak sehat 

sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting.  

➢ Tidak melakukan stimulasi/rangsangan terhadap anak: Anak yang 

tidak mendapatkan stimulasi/rangsangan akan menghambat 

perkembangannya. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi 

tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari 

orangtua, serta keluarganya.   

➢ Tidak datang ke posyandu dan layanan Kesehatan: sehingga anak 

tidak terpantau kesehatan dan perkembangan, apakah tinggi dan 

berat badannya sehat sesuai usianya, serta perlunya mendapatkan 

informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak.    

4. Dampak Stunting. 

Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia 

Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal 

ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan 

fisiknya (bertubuh pendek) saja, melainkan juga terganggu 

perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi 

kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di 

usia-usia produktif. Secara global, stunting berkontribusi terhadap 15-17 

persen dari seluruh kematian anak. 
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Pengaruh stunting pada anak balita:  

a. Pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badannya 

tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak 

seusianya. 

b. Daya tangkap anak kurang maksimal. 

c. Prestasi anak di bidang akademik kurang baik. 

d. Anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. 

e. Anak mudah terserang penyakit. 

3G pada stunting yaitu Gagal tumbuh, Gagal 

kembang dan Gagal metabolisme  

a. Gagal Tumbuh, 

suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh 

kenaikan berat  badan yang tidak sesuai, 

berat badan yang tidak naik, atau bahkan turun dibandingkan 

pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. 

Maka dari itu orangtua perlu terus memantau perkembangan 

kenaikan berat badan anak. Jika berat badan anak tidak naik atau 

cenderung turun di bulan sebelumnya, perlu mewaspadai 

kemungkinan anak terkena “gagal tumbuh”. 

b. Gagal Kembang; Kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru 

lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun berkaitan dengan kondisi 

dimana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya 

pertumbuhan fisik tubuhnya sehingga perkembangannya seringkali 

dinilai tidak normal. Umumnya, kegagalan pada tumbuh kembang 
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anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang 

memadai. 

c. Gangguan Metabolisme; kelainan medis yang mempengaruhi 

produksi sel tubuh anak. Umumnya, kelainan genetik mengakibatkan 

gangguan pada metabolisme, sehingga zat pertumbuhan dan 

perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau 

rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, racun, 

infeksi, dan lain-lain. 

Ketika seseorang anak mengalami gangguan metabolisme, proses 

kerja organ tubuhnya terganggu, sehingga berbagai fungsi tubuh juga 

terganggu.                 

5. Dukungan Pencegahan dan Penanganan pada Anak Stunting 

Pesan penting Pencegahan dan Penanganan Stunting, meliputi: 

a. Perhatikan gizi anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), 

dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.  

• Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengonsumsi makanan 

bergizi seimbang dan bagi ibu hamil minum Tablet Tambah 

Darah sehari sekali. Selain itu, periksakan kehamilan setidaknya 4 

kali selama kehamilan ke bidan/ posyandu / puskesmas, agar 

terjaga kesehatan ibu dan anak.  

• Ibu hamil, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau 

pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap 

bulan,  

b. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir, sesuai 

dengan protokol Kesehatan. 
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c. Buang Air Besar di Jamban Sehat  

d. Lindungi anak dari penyakit 

berbahaya, dengan imunisasi 

lengkap dan tepat waktu. 

e. Pemberian stimulasi pada janin 

dan bayi baru lahir sampai usia 6 

tahun  

f. Mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat  

Jika terdapat anak stunting, keluarga dan masyarakat perlu melakukan 

beberapa hal, yaitu:  

a. Informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan ataupun 

kader yang lain yang berperan di desa masing-masing.  

b. Berikan gizi dan nutrisi yang baik 

c. Berikan stimulasi pada anak 

d. Tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 31  
 

 

• Bahan Seminar, Diskusi dengan narasumber, 2020. 

• Bersama Perangi Stunsting, Dirjen Informasi & komunikasi Kominfo  

(2019) 

• Indonesia Sehat Bebas Stunting, Genenerasi Bersih Sehat (Genbest) 

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018 

• Lampiran Strategi Pencegahan Stunting, 2018.  

• Pencegahan Stunting, Kemenkes, 2018. 

• Sosialisasi Buku KIA, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Daftar Pustaka 

 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 31  
 

 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 32  
 

 

 

 

Laporan yang dikembangkan oleh WHO, UNICEF dan UNFPA dari 

tingkat angka kematian ibu (AKI) seluruh dunia menunjukkan bahwa 

313.000 wanita mati setiap tahun, satu setiap menit karena 

komplikasi dari kehamilan dan persalinan. Berdasarkan Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian 

Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 

kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2014). Tingginya Angka Kematian Ibu 

mencerminkan rendahnya kesejahteraan pada ibu hamil. Hal ini 

ditunjukkan dengan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, 

persalinan dan nifas yang dipengaruhi oleh berbagai komplikasi 

pada kehamilan serta kondisi emosi ibu hamil hingga kelahiran bayi. 

O’Leary (2015) menyatakan kesejahteraan selama kehamilan 

memiliki hubungan yang berarti terhadap kesehatan dan 

kesejahteraan ibu dan bayi. Rendahnya tingkat kesejahteraan ibu 

hamil dapat mengakibatkan gangguan selama kehamilan hingga 

masa nifas yang dapat menyebabkan anak lahir stunting.  

Untuk mencegah anak lahir stunting dibutuhkan peran banyak 

pihak, termasuk peran SDM Penyelenggara Kesejahteran Sosial, 

yang berperan sebagai edukator, motivator, mobilisator. Termasuk 

peran keluarga dan masyarakat untuk dapat menyejahterakan ibu 

hamil dengan cara memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini 

diberikan secara variatif dengan cara ceramah, diskusi, permainan, 

  Deskripsi Modul  
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bermain peran, curah pendapat dan simulasi. Adapun alokasi waktu 

dari modul ini selama 3 jam pelatihan @ 45 menit atau 135 menit, 

dimana masing-masing sesi memiliki alokasi waktu 1 jam pelatihan. 

 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran pada modul ini, peserta 

diharapkan mampu memberikan  dukungan/dorongan/ motivasi 

pada Ibu di masa kehamilan agar terpenuhi kebutuhan dasarnya 

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang janin dan mencegah bayi 

lahir stunting. 

 

 

 

Topik 1: Mendukung Ibu Hamil Mengakses Informasi & Layanan yang 

Tepat 

Topik 2: Mendukung Perawatan Sehari-Hari Ibu Hamil  

Topik 3: Mendukung Ibu & Ayah untuk Memberikan Stimulasi  pada 

Janin 

 

 

 

 

 

  Pokok Bahasan 

  Hasil Belajar  
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Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu:  

1. Menjelaskan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat 

terhadap ibu hamil  

2. Menjelaskan cara mencari informasi yang tepat untuk 

mendukung Ibu Hamil 

3. Menjelaskan cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. 

 

 

1. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil  

2. Mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. 

3. Menyeleksi informasi mengenai kehamilan. 

 

 

 

 

 

 

 

SESI 2 : MENDUKUNG IBU HAMIL MENGAKSES  
INFORMASI & LAYANAN YANG TEPAT 

Indikator Keberhasilan 

Sub Pokok Bahasan Pembelajaran 
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 Skema Pembelajaran 

Langkah 2: Mencari informasi 

yang tepat untuk mendukung 

Ibu Hamil  

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat dan diskusi)  

Langkah 3: Menyeleksi 
Informasi mengenai 

kehamilan 
 

 (15 menit: ceramah, 

diskusi, tukar pendapat dan 

permainan)  

Menjelaskan cara mencari 
informasi yang tepat untuk 

mendukung Ibu Hamil 

Menjelaskan cara 
menyeleksi Informasi 
mengenai kehamilan 

Langkah 1:  Pentingnya 
dukungan keluarga dan 

masyarakat terhadap ibu 
hamil  

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat, diskusi)   

Menjelaskan pentingnya 
dukungan keluarga dan 

masyarakat terhadap ibu 
hamil 
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1. Ceramah   

2. Curah pendapat 

3. Diskusi kelompok  

4. Permainan  

 

 

 

 

1. Spidol. 

2. Kertas plano. 

3. Metaplan. 

4. Modul.  

 

 

 

PERSIAPAN sebelum hari pelaksanaan [sudah 

disebutkan/diingatkan di modul sebelumnya]: 

1. Fasilitator menuliskan poin-poin penting yang perlu ditekankan 

ke dalam kertas plano yang ditempel saat menyampaikan materi.  

2. Peserta diminta membawa Buku KIA 

3. Peserta diminta membawa tabel janji diri yang sudah dibuat pada 

pertemuan sebelumnya 

 

 

   Metode Pembelajaran 

   Media Pembelajaran 

  Persiapan Sebelum Hari - H 
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  Proses Pembelajaran 
 

 

  

KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 
 
 
 
 

 
Langkah 1: 

Pentingnya 

dukungan 

keluarga dan 

masyarakat 

terhadap ibu 

hamil   

 
 

 

 

15 menit 
 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih 

kepada peserta atas kehadirannya.  

2. Fasilitator meminta peserta melihat form 

komitmen yang dibuatnya  

3. Fasilitator bertanya kepada peserta:  

a. Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya ? 

b. Apakah rencana yang dituliskan di tabel 

janji diri sudah diterapkan? 

c. Apa tantangan yang dihadapi ketika 

menerapkannya? (2-3 orang peserta 

diminta untuk berbagi)  

4. Fasilitator menyampaikan tujuan dari 

pertemuan yang akan dilakukan 

5. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta 

membuat Yel-Yel, jika Fasilitator berkata “ibu 

hamil…” dijawab oleh peserta “Mari kita beri 

dukungan” dengan menggunakan gerakan 

tubuh sesuai kesepakatan yang menunjukkan 

ibu dalam keadaan hamil.   
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6. Fasilitator bertanya kepada peserta:  

• Apakah ada Ibu hamil disini atau di 

rumah? Apakah ada keluarga dan 

tetangga yang sedang hamil? 

• Apa perhatian/dukungan yang diberikan 

kepada Ibu hamil? 

7. Fasilitator memberi kesempatan kepada 

peserta untuk menyampaikan 

pengalamannya dan mengapresiasi peserta. 

8. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 

kelompok untuk berdiskusi tentang: 

Kelompok 1:  Apa yang dilakukan ketika ada 

anggota keluarga yang sedang 

hamil? 

Kelompok 2:  Apa yang dilakukan ketika ada 

ibu hamil di masyarakat? 

9. Fasilitator memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk berdiskusi dan menulis hasil 

diskusi pada kertas metaplan. 

10. Kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

11. Fasilitator mengapresiasi dan menggali 

informasi lebih dalam jawaban peserta.   

12. Tanyakan kepada peserta “Apakah masih ada 

yang perlu/mau ditambahkan?” 

13. Fasilitator menyampaikan pesan kunci:  
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• Keluarga dan masyarakat perlu memberikan 

dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa 

nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir 

sehat, cerdas dan tidak stunting  

 
 
 
 
 
 
 
 

Langkah 2: 

Mencari 

informasi yang 

tepat untuk 

mendukung Ibu 

Hamil 

 
 

 

15 Menit 
 

 

 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta pada kelompok 

yang sama untuk berdiskusi tentang: 

Kelompok 1: membahas informasi 

kehamilan yang diperoleh dari berbagai 

pertemuan tatap muka di lingkungan 

masyarakat(seperti arisan, kelas ibu hamil, 

P2K2)  

Kelompok 2: membahas informasi 

kehamilan yang diperoleh dari media cetak 

dan online (seperti, whats app grup, koran, 

dll) 

2. Fasilitator memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk berdiskusi dan menulis hasil 

diskusi pada kertas metaplan. 

3. Kelompok menyampaikan hasil diskusinya  

4. Fasilitator mengapresiasi dan menggali 

informasi lebih dalam dari jawaban peserta.   

5. Fasilitator menyampaikan:  

• Terdapat beberapa pertemuan yang 

dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota 

keluarga untuk mendapatkan informasi 
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yang tepat terkait ibu hamil yaitu dari 

posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 

dan kelas lainnya.  

• Penting bagi ibu hamil untuk mengikuti 

pertemuan tersebut agar anggota 

keluarga dan masyarakat mampu 

mendukung ibu hamil. 

 
 

 

 

 

Langkah 3: 

Menyeleksi 

informasi 

mengenai 

kehamilan 

 

 

15 Menit 

 

1. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain 

benar dan salah.  

a. Fasilitator membagi ruangan menjadi 2 

sisi. Sisi kanan untuk peserta yang 

menjawab setuju dan sisi kiri untuk 

peserta yang menjawab tidak setuju 

b. Fasilitator membacakan pernyataan satu 

per satu yang harus dijawab benar atau 

salah oleh peserta. 

c. Setiap selesai membacakan pernyataan, 

minta peserta untuk berpindah sesuai 

dengan pilihan jawaban. 

d. Minta 2-3 peserta untuk menjelaskan 

alasannya dan sumber informasi. 

e. Tanyakan pada peserta darimana 

mendapat informasi tersebut  

f. Fasilitator meluruskan hasil diskusi 

tentang pernyataan tersebut  
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g. Fasilitator menanyakan mitos lain yang 

beredar di masyarakat terkait 

pernyataan ini  

2. Fasilitator memberikan apresiasi kepada 

peserta. 

3. Fasilitator menyampaikan kesimpulan 

bahwa:  

a. Ibu hamil dan anggota keluarga 

perlu bijak dalam memilah dan memilih 

informasi. 

b. Beberapa sumber informasi sudah 

dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA 

(minta peserta membuka bagian kelas 

ibu hamil dan posyandu) 

c. Untuk memastikan informasi 

tepat atau tidak, dapat bertanya pada 

saat mengikuti Posyandu dan Kelas Ibu 

Hamil. 

No Pernyataan 

1 Ibu hamil tidak boleh makan telur 

dan ikan karena berbau amis  

2 Ibu hamil boleh berhubungan 

intim   

3 Ibu hamil tidak boleh banyak 

aktivitas untuk menghindari 

keguguran 
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d. Ibu hamil dan keluarga dapat 

mencari informasi dari sumber yang 

terpercaya seperti pemerintah dan ahli 

4. Fasilitator meminta peserta menuliskan 

rencana terkait materi ini dalam kertas 

metaplan dan tabel janji diri.  

5. Kertas metaplan dibawa pulang oleh peserta 

sementara tabel janji diri dikumpulkan ke 

fasilitator  

6. Fasilitator memberi motivasi untuk terus 

mendukung ibu hamil mendapatkan 

informasi yang tepat dan benar sehingga 

tumbuh kembang janin optimal untuk 

mencegah bayi lahir stunting. 

7. Ucapkan terima kasih atas kesediaan peserta 

mengikuti pertemuan. 
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1. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu 

hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat 

a. Dukungan suami/keluarga : 

1) Suami peduli, mendampingi istri mengikuti minimal 1 kali 

kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janin untuk 

mencegah stunting. 

2) Suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil, suami 

diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa 

kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan, 

dan cara perawatan pasca persalinan. 

3) Suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan 

perawatan kehamilan, persalinan dan perawatan bayi sejak 

awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan 

dari pertemuan atau tenaga kesehatan. 

4) Suami dan anggota keluarga memberikan informasi 

tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya 

kepada ibu hamil. 

5) Suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat 

dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan 

kesehatan.  

6) Saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota 

keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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ayah, dengan memasak dan mengantarkan anak yang lain 

untuk sekolah dan atau menemaninya belajar.   

7) Suami dan atau anggota keluarga juga bisa mengingatkan  

dan mengantar ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil 

minimal 4 kali selama masa kehamilannya. 

8) Ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan 

keluarganya dalam persiapan menghadapi kehamilan, 

serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak.  

9) Menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan 

persalinan dan merencanakan melahirkan ditolong bidan 

atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. 

b. Dukungan masyarakat : 

1) Sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. 

2) Mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu juga 

bisa memberi dukungan dan motivasi yang sangat besar. 

3) Tetangga bisa menjadi keluarga terdekat, yang mau 

membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu, misalnya 

meminjamkan kendaraan untuk periksa ke pelayanan 

kesehatan.  

4) Tentunya harus selalu membicarakan hal-hal baik dan 

memberi nasihat positif. 

5) Bisa juga membagikan pengalaman hamil dan melahirkan 

serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa 

hamil atau saat melahirkan. 
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6) Lingkungan lebih berempati pada ibu hamil misalnya ketika 

sedang pertemuan mempersilahkan ibu hamil untuk 

duduk. 

7) Mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan 

dan menyenangkan. 

8) Iuran semampunya oleh tetangga untuk membantu ibu 

hamil yang kesulitan keuangan dalam menyiapkan 

persalinan 

 

2. Pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait 

kehamilan 

a. Kelas Ibu hamil  

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi para calon ibu 

tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuan 

diadakannya kelas ini adalah mengedukasi ibu hamil agar dapat 

menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar, serta 

melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan 

dasar. 

Dalam buku pedoman kelas ibu hamil yang dikeluarkan 

Kementerian Kesehatan, kelas ibu hamil bisa dilakukan di mana 

saja. Di berbagai daerah, kegiatan ini bisa dilakukan di Puskesmas 

atau Posyandu, namun tidak tertutup kemungkinan juga untuk 

kelas yang lebih fleksibel dilaksanakan di balai pertemuan atau 

tempat sesuai kesepakatan peserta dan fasilitator, seperti 

dirumah salah satu anggota masyarakat.  
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Penyelenggaraan kelas ibu hamil pun tidak selalu pemerintah 

karena pihak swasta hingga masyarakat bisa menjadi inisiator 

kelas ini. Beberapa rumah sakit swasta pun menyediakan fasilitas 

kelas ibu hamil ini dengan kegiatan kelas yang lebih beragam, 

misalnya senam hamil hingga kelahiran.  

Adapun manfaat mengikuti kelas ibu hamil :  

 

1) Berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya 

2) Suami lebih banyak tahu 

3) Lebih mengenal penanganan persalinan dan paska 

persalinan 

4) Melatih keterampilan bernapas 

5) Lebih siap menghadapi persalinan dan paska persalinan 

b. Posyandu  

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu 

bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama 

masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan 

kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. 

Kegiatan Posyandu yang harus diketahui oleh ibu hamil dan 

keluarga antara lain: kesehatan ibu dan anak, keluarga 

berencana; imunisasi; gizi; pencegahan dan penanggulangan 

diare. Selain itu diharapkan SDM Kesejahteraan Sosial dapat 

mendorong peserta untuk mengikuti kegiatan posyandu yang 

terintegrasi dengan program lain yaitu Bina Keluarga Balita dari 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adapun manfaat mengunjungi 

Posyandu: 

1) Memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu 

hamil, bayi dan anak balita.  

2) Pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau dan 

tercatat dalam buku KIA sehingga dapat mencegah masalah 

gizi salah satunya stunting.  

3) Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang 

kesehatan ibu hamil, bayi dan anak balita. 

c. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga(P2K2)/Family 

Development Sesion (FDS) PKH  

Pemahaman tentang Kesehatan Ibu  hamil, bayi dan anak 

balita bisa didapatkan pada salah satu sesi P2K2 terutama 

modul Kesehatan dan Gizi yang disampaikan oleh 

Pendamping Sosial PKH khusus kepada KPM PKH.  

Manfaat sesi Kesehatan dan Gizi untuk meningkatkan praktik 

positif dan mendorong perubahan perilaku yang bermanfaat 

bagi Kesehatan ibu hamil Keluarga Penerima Manfaat PKH 

(KPM PKH). 

3. Bijak dalam menyeleksi informasi 

a. Mitos dan fakta 

Mitos adalah suatu informasi yang diterima dari generasi ke 

generasi, yang kebenarannya belum bisa dibuktikan secara 

ilmiah tetapi dianggap benar.  
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Fakta adalah keadaan nyata yang ditemukan di masyarakat 

dan diyakini sebagai suatu yang sebenarnya.  

b. Cara mendapatkan informasi yang tepat 

Banyak beredar mitos dan berita palsu mengenai kehamilan 

di masyarakat baik dari sumber informasi cetak maupun 

digital. Oleh karena itu ibu hamil, anggota keluarga dan 

masyarakat perlu mendukung ibu hamil untuk mendapat 

informasi yang tepat dan terpercaya. Cara untuk menyaring 

informasi yaitu: 

1) Jangan mudah percaya terhadap judul informasi atau 

berita yang provokatif  

Banyak informasi dan berita palsu memiliki judul yang 

provokatif dan cenderung tidak netral, serta menyudutkan 

salah satu pihak. Isi beritanyapun dibuat sehingga 

menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh si 

pembuat berita palsu. Oleh karena itu, jika menemukan 

berita dengan judul provokatif tersebut, sebaiknya  

mencari referensi berupa berita serupa dari situs online 

resmi, atau media terpercaya. 

2) Cermati sumber informasi  

Pada informasi dari media digital perlu dilihat alamat 

website dan link URL. Jangan mempercayai informasi yang 

didapat dari situs tidak resmi seperti alamat situs yang 

menggunakan domain blog pribadi seseorang. Sebaiknya 

mencari sumber informasi dari website resmi pemerintah 

atau organisasi resmi para ahli/pakar.  
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Pada informasi media cetak, perlu dilihat penyusun dan 

penerbit selebaran atau leaflet yang dibagikan. Hindari 

media cetak yang dibagikan dari personal atau yang 

bersifat iklan suatu produk yang kurang terpercaya. 

Sebaiknya membaca media cetak dari pemerintah, 

organisasi ahli maupun media masa nasional maupun 

daerah yang terpercaya.  

Ketika masih ragu, informasi tersebut bisa ditanyakan dan 

diklarifikasi kepada tenaga kesehatan saat periksa 

kehamilan atau saat mengikuti posyandau dan kelas ibu 

hamil.  

3) Periksa keaslian foto dan video  

Di era teknologi yang sangat canggih saat ini, setiap orang 

bisa melakukan manipulasi terhadap foto dan video 

sehingga terlihat asli. Kadangkala video dibuat sedemikian 

rupa menyerupai siaran berita di televisi atau suatu video 

dipotong sebagian sehingga memiliki arti yang jauh 

berbeda dari kenyataannya. Video dan foto palsu tersebut 

kemudian disebarluaskan untuk memprovokasi penonton 

atau pembaca. 

Jangan mudah percaya pada foto, rekaman suara atau 

video yang memprovokasi dan menawarkan solusi untuk 

kesehatan secara instan. Untuk memeriksa keaslian foto, 

pembaca bisa memanfaatkan mesin pencari google yaitu 

dengan mengecek di kolom pencarian Google Images. Hasil 
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pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang 

terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. 

4) Membiasakan tidak langsung menyebarkan informasi di 

group media sosial  

Ketika mendapatkan informasi melalui media sosial, 

sebaiknya masyarakat membiasakan diri untuk tidak 

langsung membagikan kepada group keluarga ataupun 

teman. Masyarakat perlu mengklarifikasi kepada sumber 

informasi dari pemerintah atau ahli untuk kebenaran 

informasinya. Jika mencurigakan dan berisi janji 

menggiurkan yang tidak rasional, sebaiknya tidak 

disebarkan ke group media sosial.   
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Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan mampu:  

1. Menjelaskan cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan 

sehat dan bergizi. 

2. Menjelaskan cara mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga 

kebersihan diri dan cukup istirahat. 

3. Mempraktikkan cara mendukung kesehatan mental ibu hamil  

 

 

 

 

1. Dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan 

sehat dan bergizi 

2. Dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan 

diri dan cukup istirahat 

3. Dukungan Kesehatan mental untuk ibu hamil  

 

 

 

 

 

 

 

MENDUKUNG PERAWATAN SEHARI-HARI IBU HAMIL 
(45 menit) 

SESI 3: MENDUKUNG PERAWATAN SEHARI-HARI IBU 

HAMIL 

Indikator Hasil Belajar 

Sub Pokok Bahasan  
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Skema Pembelajaran 

Langkah 2:  Dukungan kepada 
Ibu Hamil untuk terbiasa 

menjaga kebersihan diri dan 
cukup istirahat  

  
(15 menit: diskusi, tukar 

pendapat, ceramah, paparan 
peserta dan fasilitator) 

Langkah 3: Dukungan 
Kesehatan mental untuk Ibu 

hamil  
 

 (15 menit: diskusi, tukar 

pendapat/pengalaman, 

paparan peserta dan 

fasilitator) 

Mempraktikkan cara 

mendukung Ibu Hamil untuk 

terbiasa menjaga kebersihan 

diri dan cukup istirahat. 

 

Mempraktikkan cara 

mendukung Kesehatan 

mental Ibu hamil 

Langkah 1: Dukungan kepada 
Ibu Hamil untuk 

mengkonsumsi makanan 
sehat dan bergizi 

 
(15 menit:  diskusi, tukar 

pendapat, ceramah, paparan 
peserta dan fasilitator) 

 

Mempraktikkan cara 

mendukung Ibu Hamil 

mengkonsumsi makanan 

sehat dan bergizi. 
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1. Ceramah  

2. Curah pendapat 

3. Diskusi  

4. Bermain peran  

 

 

 

1. Tablet Tambah Darah (TTD). 

2. Spidol. 

3. Kertas plano. 

4. Metaplan. 

5. Buku KIA.  

6. Modul 

 

 

 

PERSIAPAN sebelum hari pelaksanaan sudah 

disebutkan/diingatkan di modul sebelumnya : 

 

1. Fasilitator menyiapkan Tablet Tambah Darah (TTD)  

2. Fasilitator menuliskan poin-poin penting yang perlu ditekankan ke 

dalam kertas yang ditempel saat menyampaikan materi.  

3. Peserta diminta membawa Buku KIA 

Metode Pembelajaran 

MEDIA PEMBELAJARAN 

Media Pembelajaran 

Persiapan Sebelum Hari-H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Dukungan 

kepada Ibu 

Hamil untuk 

mengkonsumsi 

makanan sehat 

dan bergizi 

 

 

 

 

15 menit  

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih 

kepada peserta atas kehadirannya.  

2. Fasilitator meminta peserta melihat tabel janji 

diri yang dibuatnya  

3. Fasilitator bertanya kepada peserta :  

a. Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya? 

b. Apakah rencana yang dituliskan di tabel 

janji diri sudah diterapkan? 

c. Apa tantangan yang dihadapi ketika 

menerapkannya? (2-3 orang peserta 

diminta untuk berbagi)  

4. Tanyakan kepada 2-3 orang peserta, dilihat 

dari judul pertemuan, “Apa tujuan dari 

pertemuan yang akan dilakukan ?  

5. Apresiasi jawaban peserta dan sampaikan 

tujuan dari kegiatan materi ini  

6. Fasilitator mengajak peserta membuat Yel-Yel 

terkait materi ini menggunakan  bahasa 

setempat.   

7. Fasilitator bertanya kepada peserta :  

• Apakah ada ibu hamil ? 

Proses Pembelajaran 
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• Apa yang biasa dimakan dan diminum ibu 

hamil setiap hari ? 

8. Fasilitator mengapresiasi jawaban peserta  

• Sampaikan penekanan bahwa makanan 

yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil 

untuk mencegah kekurangan gizi dan 

kekurangan darah yang dapat 

mengakibatkan anak lahir stunting. 

9. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 

kelompok untuk berdiskusi tentang : 

Kelompok 1 :   

• Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan 

oleh ibu hamil ? 

• Dukungan apa yang diperlukan agar ibu 

hamil makan makanan bergizi? 

Kelompok 2 :   

• Apa tambahan gizi selain makanan yang 

diperlukan ibu hamil? 

• Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar 

bersedia makan dengan menu yang 

bergizi? 

10. Fasilitator memberi kesempatan pada 

kelompok untuk berdiskusi dan menuliskan 

hasil diskusi di kertas plano.  
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11. Fasilitator meminta kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

12. Fasilitator minta pendapat dari kelompok lain 

tentang presentasi tersebut.  

13. Fasilitator mengajak peserta membuka dan 

membaca buku KIA bagian: 

• porsi makan dan minum ibu hamil untuk 

kebutuhan sehari-hari  

• perawatan sehari-hari ibu hamil dan 

menunjukkan tablet Tablet Tambah 

Darah yang dibawa fasilitator  

14.  Sampaikan hal penting yang harus 

diperhatikan:  

• Ibu hamil perlu makan makanan yang 

bergizi seimbang dan meminum Tablet 

Tambah Darah setiap hari untuk 

mencegah kekurangan gizi dan 

kekurangan darah yang dapat 

mengakibatkan anak lahir stunting.  

• Keluarga dapat memastikan dengan cara 

membuat jadwal minum TTD  

• Keluarga dapat mendukung ibu hamil 

dengan Menyusun menu makanan dan 

menemani ibu hamil saat makan 
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Langkah 2: . 

Dukungan 

kepada Ibu 

Hamil untuk 

terbiasa 

menjaga 

kebersihan diri 

dan cukup 

istirahat 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

1. Dengan kelompok yang sama, Fasilitator 

meminta masing-masing kelompok untuk: 

• Membuat denah ruangan rumah (ruang 

tamu, kamar mandi, kamar tidur, dll) 

• Menuliskan aktivitas kegiatan yang biasa 

dilakukan ibu hamil di masing-masing 

ruangan dari bangun pagi sampai tidur 

malam. 

2. Fasilitator memberi kesempatan pada 

kelompok untuk berdiskusi dan menuliskan 

hasil diskusi di kertas plano.  

3. Kelompok diminta mempresentasikan hasil 

diskusinya.  

4. Fasilitator menanyakan kepada tiap 

kelompok :  

• Apa kegiatan yang paling sering dilakukan 

ibu hamil? 

• Berapa lama ibu hamil melakukannya?  

• Apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan 

janin yang dikandungnya? 

• Apa peran anggota keluarga untuk 

membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di 

masing-masing ruangan? 

5. Sampaikan hal penting yang harus 

diperhatikan:  
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• Ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan 

istirahat yang cukup untuk memastikan 

kesehatan ibu dan janin. 

• Keluarga dapat mendukung ibu hamil 

berbagi peran dalam menyelesaikan 

pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu 

hamil mempunyai cukup waktu untuk 

istirahat 

• Keluarga dapat mengingatkan ibu hamil 

untuk menjaga kebersihan diri (mandi, 

gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian dan 

cuci tangan pakai sabun) 

 

Langkah 3: 

Dukungan 

kesehatan 

mental untuk 

ibu hamil 

 

 

 

 

15 Menit 

 

1. Fasilitator meminta peserta untuk 

membayangkan diri mereka sebagai ibu 

hamil.  

2. Fasilitator membagikan kertas dan alat tulis 

kepada peserta. 

3. Fasilitator menanyakan kepada peserta 

bagaimana perasaan mereka sebagai ibu 

hamil  

4. Fasilitator meminta peserta menuliskan 

perasaan tersebut dalam bentuk gambar 

pada kertas yang dibagikan. 
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5. Fasilitator membagi papan/tembok menjadi 

dua sisi (+) dan (-) seperti tabel di bawah 

ini. 

Perasaan + Perasaan 

- 

 

 

 

 

 

 

6. Fasilitator meminta peserta menempelkan 

kertasnya pada tabel sesuai dengan 

kelompok perasan (+) atau (-). 

7. Fasilitator mengajak dua atau tiga orang 

peserta untuk menceritakan gambarnya. 

8. Fasilitator menyampaikan apresiasi dan 

terima kasih 

9. Fasilitator mengarahkan peserta untuk 

bergabung dengan kelompok sesuai dengan 

perasaan yang digambarkannya positif  (+) 

atau negatif (-)  

10. Fasilitator meminta masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi tentang: 

Kelompok 1 :  

• Bagaimana mengetahui ibu hamil yang 

sedang mengalami perasaan positif (+)   
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• Dukungan yang perlu diberikan agar ibu 

hamil merasa aman dan nyaman  

Kelompok 2 :  

• Bagaimana mengetahui ibu hamil yang 

sedang mengalami perasaan negatif (-) 

• Dukungan yang perlu diberikan agar ibu 

hamil merasa aman dan nyaman  

11. Fasilitator meminta perwakilan kelompok 

untuk menyampaikan hasil diskusi. 

12. Fasilitator menyampaikan apresiasi dan 

terima kasih. 

13. Fasilitator menyampaikan informasi bahwa : 

a. Ibu hamil mengalami berbagai macam 

perasaan baik senang, sedih, semangat, 

tertekan, khawatir dsb. Hal ini wajar 

terjadi dalam masa kehamilan.  

b. Keluarga dan lingkungan perlu 

memberikan lebih banyak perhatian 

dan waktu kepada ibu hamil untuk 

mengungkapkan perasaan, ide dan 

pengalamannya (curhat, ngobrol, 

diskusi) sehingga akan membantu ibu 

hamil merasa senang/bahagia karena 

mendapat perhatian yang cukup. Hal ini 

akan berpengaruh baik pada kondisi ibu 

hamil dan janinnya. 
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14. Fasilitator meminta peserta menuliskan rencana 

terkait materi ini dalam kertas metaplan dan tabel 

janji diri.  

15. Kertas metaplan dibawa pulang oleh peserta 

sementara tabel janji diri dikumpulkan ke fasilitator  

16. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait perawatan Ibu Hamil maka dapat 

menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk 

ke layanan atau fasilitasi yang tepat.  

17. Fasilitator menyampaikan ucapan terimaksih  
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1. Dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat 

dan bergizi seimbang 

Asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting, baik untuk 

pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan 

perkembangan janin di dalam kandungannya. Saat hamil, tubuh 

ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada 

kondisi ini, mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena 

mengalami mual dan muntah setiap hari. Akan tetapi ibu hamil 

perlu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang (bisa 

dilihat di buku KIA bagian porsi makan dan minum ibu hamil 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

Saat hamil, kebutuhan akan zat-zat penting yang 

dibutuhkan oleh tubuh ibu mengalami peningkatan yang 

berhubungan dengan perubahan tubuh, sekaligus untuk 

memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Salah satu zat 

gizi yang mengalami peningkatan dan sangat dibutuhkan oleh ibu 

hamil adalah zat besi. Ibu hamil disarankan untuk mencukupi 

kebutuhan zat besi dengan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah 

(TTD) setiap hari untuk menghindari kekurangan darah yang 

meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah 

sehingga anak menjadi stunting.  

TTD bisa didapatkan secara gratis di Puskesmas dan 

Posyandu. Informasi mengenai cara mengkonsumsi TTD bisa 

dilihat di Buku KIA dan dijelaskan oleh tenaga kesehatan di 

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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Posyandu, Puskesmas dan Kelas Ibu Hamil. Seringkali, alasan ibu 

hamil tidak minum TTD karena tidak tahu manfaat TTD, tidak 

suka karena efek samping dari TTD, bosan dan lupa. Oleh karena 

itu, perlu dukungan dari suami dan anggota keluarga untuk 

mendukung ibu hamil minum TTD setiap hari.  

Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu 

hamil mengkonsumsi makanan bergizi adalah sebagai berikut: 

a. Makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan 

suasana menyenangkan. 

b. Memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk 

ibu hamil.  

c. Menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu 

hamil mual dan muntah, terutama ketika meminum TTD pada 

malam hari menjelang tidur. 

d. Menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum 

minum TTD untuk mengurangi mual dan muntah. 

e. Menemani ibu hamil memasak pada saat suami dan anggota 

keluarga di rumah.  

f. Bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga membatasi 

mengonsumsi makanan yang terlalu pedas, manis, asin, 

berminyak dan cepat saji.  

 

2. Dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga 

kebersihan diri dan istirahat yang cukup 

Kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk 

mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Selain 
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itu, karena ada perubahan hormon pada ibu hamil sering 

mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat berkeringat. Oleh 

karena itu, ibu hamil perlu membiasakan untuk menjaga 

kebersihan diri seperti: 

a. Cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air bersih mengalir. 

b. Mandi dan gosok gigi 2 (dua) kali sehari. 

c. Keramas / cuci rambut 2 (dua) hari sekali. 

d. Menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. 

e. Ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari. 

Manfaat menjaga kebersihan diri bagi Ibu hamil: 

a. Mengurangi  kemungkinan  adanya kuman  yang  masuk  selama  

hamil sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. 

b. Ketika terbiasa menjaga kebersihan saat hamil, diharapkan ibu 

dalam keadaan bersih ketika melahirkan sehingga dapat 

mencegah infeksi saat persalinan dan nifas. 

c. Kebiasaan menjaga kebersihan diharapkan terus berlanjut 

hingga merawat bayi setelah persalinan yang dapat membantu 

mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi.  

Perubahan fisik pada ibu hamil sering menyebabkan 

ketidaknyamanan seperti nyeri punggung dan sulit untuk tidur 

nyenyak. Kesulitan tidur pada ibu hamil disebabkan oleh 

kecemasan dan posisi tidur yang tidak nyaman terutama saat 

kehamilan di atas 6 bulan karena perut semakin membesar dan 

gerakan janin dalam rahim. Akibat dari gangguan tidur atau 

kurangnya kualitas tidur dapat mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan  janin dalam kandungan. Kebutuhan tidur ibu 
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hamil paling sedikit 6 – 7 jam pada malam hari dan diusahakan 

untuk berbaring 1-2 jam pada siang hari.  

Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu 

hamil menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup adalah 

sebagai berikut: 

a. Memotivasi ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri dan 

istirahat yang cukup. 

b. Menyediakan alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil. 

c. Menemani ibu hamil untuk berolah raga ringan. 

d. Membuat suasana kamar yang nyaman ketika ibu hamil tidur 

(tidak berisik, tidak merokok dan merapihkan tempat tidur). 

e. Membantu meringankan pekerjaan rumah supaya ibu hamil 

tidak kelelahan. 

f. Jika terjadi masalah pada kehamilan, suami perlu segera 

mengantar ibu hamil ke layanan kesehatan terdekat.   

 

3. Dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil 

Masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi, mulai dari 

emosi yang positif maupun yang negatif. Umumnya perubahan 

emosi yang dirasakan oleh ibu hamil adalah sering merasa sedih, 

khawatir atau cemas tanpa alasan yang jelas. Namun perlu 

diwaspadai oleh ibu hamil dan anggota keluarga, jika ibu hamil 

menunjukkan tanda-tanda emosi berlebihan yang mengganggu 

aktivitas sehari-hari serta mengancam keselamatan ibu hamil 

dan anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, anggota keluarga 
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perlu mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental 

dengan sebaik-baiknya. 

Peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung 

kesehatan mental ibu hamil adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan 

nyaman.  

b. Memuji penampilan ibu. 

c. Menenangkan saat cemas maupun sedih. 

d. Mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil 

rasakan. 

e. Tidak mencela, menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika 

lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. 

f. Suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil 

dan memberikan kata positif dan motivasi.  

g. Selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa ke pelayanan 

kesehatan, posyandu dan kelas ibu hamil. 

h. Merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk 

kebutuhan kehamilan dan persalinan. 
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Setelah mengikuti pembelajaran peserta diharapkan dapat 

mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin  

 

 

 

Peserta mampu: 

1. Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk stimulasi pada janin 

2. Mempraktekkan stimulasi pada janin (bayi dalam kandungan) 

 

 

 

1. Stimulasi pada janin 

2. Praktik stimulasi pada janin  
  

SESI 4 : MENDUKUNG AYAH DAN IBU UNTUK 

MEMBERIKAN STIMULASI PADA JANIN 

Hasil Belajar 

Indikator Keberhasilan 

Sub Pokok Bahasan 
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Skema Pembelajaran  

Langkah 1: Stimulasi Pada 

Janin 

15 menit 

Diskusi kelompok 

Langkah 2: Praktik Stimulasi 

Pada Janin   

30 menit  

Diskusi kelompok, praktik 

stimulasi 

 

• Peserta memahami 

pengertian stimulasi  

• Peserta memahami bentuk-

bentuk stimulasi pada janin  

 

• Peserta memahami 

pentingnya stimulasi pada 

janin dalam kandungan  

• Peserta mampu 

mepraktekkan pemberian 

stimulasi pada janin dalam 

kandungan  
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1. Curah Pendapat 

2. Simulasi   

3. Diskusi  

4. Ceramah 

 

 

 

1. Tabel  Bentuk Stimulasi Berdasarkan Usia Janin 

2.  Syarat-syarat melakukan stimulasi pada janin. 

3. Lampu Senter 

4. Kertas plano  

5. Metaplan  

6. Spidol  

7. Tabel Janji Diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Pembelajaran  

Media Pembelajaran  
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PERSIAPAN sebelum hari pelaksanaan [sudah 

disebutkan/diingatkan di modul sebelumnya]: 

1. Fasilitator membuat Tabel: Bentuk Stimulasi Berdasarkan Usia 

Janin  

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa lampu senter 

3. Fasilitator mengidentifikasi lagu-lagu daerah yang biasa 

dinyanyikan kepada anak.  

4. Fasilitator meminta peserta membawa Tabel Janji Diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Sebelum Hari - H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Stimulasi 

pada janin    

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih 

kepada peserta atas kehadirannya.  

2. Fasilitator meminta peserta melihat tabel 

janji diri yang dibuatnya  di sesi sebelumnya 

3. Fasilitator bertanya kepada peserta:  

a. Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya? 

b. Apakah rencana yang dituliskan di tabel 

janji diri sudah diterapkan? 

c. Apa tantangan yang dihadapi ketika 

menerapkannya? (2-3 orang peserta 

diminta untuk berbagi)  

4. Sampaikan tujuan materi kepada peserta. 

5. Fasilitator menyanyikan lagu daerah yang 

iramanya lembut dan menenangkan. Atau 

bisa meminta salah satu peserta untuk 

menyanyikan lagu tersebut.   

6. Tanyakan ke peserta: 

a. bagaimana perasaan ayah dan ibu saat 

mendengarkan lagu tersebut? 

b. pernahkan ayah dan ibu 

memperdengarkan suara/nyanyian/lagu-

Proses Pembelajaran  
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lagu pujian kepada janin dalam 

kandungan?  

8. Sampaikan kepada peserta, 

memperdengarkan suara/nyanyian/lagu-lagu 

pujian yang lembut dan menenangkan serta 

mengucapkan kata-kata baik yang dilakukan 

oleh ayah dan ibu pada janin adalah salah 

satu bentuk stimulasi.  

9. Fasilitator membagi peserta menjadi dua 

kelompok dan membagikan kertas plano 

serta spidol kepada tiap kelompok. 

10. Tiap kelompok diminta berdiskusi tentang 

bentuk-bentuk stimulasi apa yang bisa 

dilakukan ayah dan ibu kepada janin dalam 

kandungan?  

11. Fasilitator memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk berdiskusi dan menuliskan 

hasil diskusi pada kertas yang sudah 

disediakan. 

12. Kelompok diminta mempresentasikan hasil 

diskusinya  

13. Fasilitator mengapresiasi dan menggali 

informasi lebih dalam dari jawaban peserta.   

14. Fasilitator mengucapkan terimakasih dan 

sampaikan penjelasan tentang STIMULASI: 
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• Kegiatan memberikan rangsangan 

kepada janin dalam kandungan baik 

berupa suara, cahaya, maupun sentuhan 

merupakan stimulasi yang dapat 

dilakukan ayah dan ibu kapan dan 

dimana saja.  

• Ayah dapat memberikan stimulasi 

berupa suara, cahaya dan sentuhan 

kepada janin saat berada di dekat Ibu 

hamil.  

 

 

Langkah 2: 

Praktik 

Stimulasi 

pada Janin 

 

 

 

 

30 Menit 

 

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 

kelompok: 

Kelompok 1: Janin usia 3 bulan pertama  

Kelompok 2: Janin usia 3 bulan kedua 

Kelompok 3: Janin usia 3 bulan ketiga 

2. Tiap kelompok diminta berdiskusi untuk 

mengidentifikasi peralatan dan cara 

penggunaannya untuk memberikan stimulasi 

pada janin:  
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Peralatan di 

rumah 

Cara menggunakan 

peralatan untuk stimulasi 

pada janin 

  

  

  

 

3. Fasilitator meminta tiap kelompok menuliskan 

hasil diskusi dan memilih anggota kelompok 

yang akan melakukan praktek pemberian 

stimulasi.  

4. Setelah selesai diskusi, tiap kelompok diminta 

secara bergantian untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya 

5. Setelah semua kelompok selesai 

mempresentasikan hasil diskusinya, fasilitator 

meminta kelompok untuk mempraktekkan 

pemberian stimulasi pada janin sesuai 

kelompoknya  

6. kelompok 1: praktek pemberian stimulasi 

kepada janin usia 3 bulan pertama dengan 

sentuhan  

7. kelompok 2: praktek pemberian stimulasi 

kepada janin usia 3 bulan kedua dengan 

cahaya 
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8. kelompok 3: praktek pemberian stimulasi 

kepada janin usia 3 bulan ketiga dengan suara 

9. Fasilitator memberikan apresiasi kepada tiap 

kelompok.  

10. Setelah kelompok mempraktekkan pemberian 

stimulasi, fasilitator menanyakan:  

11. Bagaimana perasaan peserta saat 

memberikan stimulasi?  

12. Apa respon yang diberikan janin ketika 

mendapatkan stimulasi? (jika tidak ada ibu 

hamil, peserta diminta memperkirakan respon 

janin)  

13. Sampaikan kesimpulan:  

14. Jenis stimulasi dapat diberikan sesuai dengan 

usia janin seperti Tabel Bentuk Stimulasi 

Berdasarkan Usia Janin (lihat bahan bacaan). 

Fasilitator meminta peserta membacakan isi 

tabel secara bergantian.   

15. Kegiatan pemberian stimulasi dapat 

merangsang pertumbuhan sel-sel otak janin 

yang meningkatkan kemampuan panca 

inderanya, yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangannya.  

16. Janin dalam kandungan perlu mendapatkan 

stimulasi dan gizi yang tepat melalui ibu hamil, 
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untuk memastikan anak lahir sehat, cerdas 

dan tidak stunting.  

17. Fasilitator meminta peserta menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

materi ini ke dalam kertas metaplan dan “tabel  

janji diri” 

18.  Kertas metaplan dibawa pulang oleh peserta 

dan table janji diri dikumpulkan kepada 

fasilitator  

19. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait stimulasi janin maka dapat menghubungi 

fasilitator sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan 

membantu peserta merujuk ke layanan atau 

fasilitasi yang tepat.  

20. Fasilitator mengucapkan terima kasih atas 

peran aktif peserta dalam pertemuan. 
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1. Apa itu Stimulasi 

Stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan oleh orang tua sejak 

janin dalam kandungan sampai anak lahir, yang bertujuan untuk 

merangsang semua sistem indera seperti: pendengaran, penglihatan, 

perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki dan jari-jari 

tangan, serta mengajak berkomunikasi. Menurut Depkes RI: 2005, 

dalam Uswatun Khasanah, dkk (2013), Stimulasi adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. Stimulasi ini adalah 

rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir (bahkan sebaiknya 

sejak janin dalam kandungan) dilakukan setiap hari, untuk merangsang 

sistem indra (pendengaran, penglihatan, paraba, pencium dan 

pengecap). 

 

2. Mengapa Stimulasi Penting bagi Janin 

Pada Usia Janin 0-10 bulan, neuron (sel saraf) mulai tumbuh. Ini 

adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak 

karena akan terbentuk lebih dari 100 milyar sel sel saraf/neuron. 

Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinaps atau 

hubungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk, 

maka semakin mengoptimalkan fungsi otaknya. Semakin dini dan 

semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan 

berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika anak 

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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tidak pernah diberi stimulasi maka jaringan otak akan mengecil 

sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan 

perkembangan anak menjadi terhambat.  

Oleh karena itu, stimulasi hendaknya diberikan secara rutin 

selama kehamilan, agar anak yang lahir dapat sehat, cerdas dan tidak 

stunting. Hal ini sejalan dengan Andriana (2013, h.127), bahwa sejak 

seorang ibu dinyatakan hamil, sebaiknya saat itu pula ibu dapat 

memulai pendidikan anaknya melalui stimulasi, meskipun ia masih 

berupa janin. 

Agar proses perkembangan ini berlangsung optimal, ibu yang 

sedang mengandung perlu mengatur pola makan sehat selama masa 

kehamilan, menjauhi asap rokok, tidak minum alkohol, obat-obatan 

tanpa resep dokter, dan menghindari bahan-bahan yang mengandung 

logam berat (tercemari udara kotor/limbah industri), karena dapat 

mengganggu pertumbuhan otak janin.  

 

3. Syarat & Prinsip dalam Pemberian Stimulasi pada Janin. 

Dalam pemberian stimulasi ada beberapa 

prinsip atau syarat-syarat yang harus dipahami 

oleh orangtua, khusunya ibu hamil, antara lain: 

a. Ibu hamil harus mampu menjaga kondisi 

emosionalnya seperti sedih, kesal, marah dan 

lain-lainnya karena akan berpengaruh pada 

kondisi emosi janin sehingga berdampak 

terhadap tumbuh kembang janin yang 

dikandungnya.  

 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 81  
 

b. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. 

Perasaan Cinta dan kasih sayang akan memunculkan perasaan 

tenang dan bahagia.  

c. Gunakan kata-kata baik, dan penuh optimisme, karena semua yang 

diucapkan akan direkan oleh janin tersebut.  

d. Gunakan alat bantu yang tidak berbahaya (contohnya untuk 

menstimulasi cahaya sinar matahari pagi, atau sebaiknya gunakan 

senter bukan menggunakan HP. 

e. Lakukan stimulasi tidak berlebihan, cukup dilakukan dua kali sehari  

pagi dan malam, masing-masing tak lebih dari 30 menit.  

 

4. Jenis  Stimulasi Pada Janin 

Tiga bulan (Trimester) adalah waktu selama 3 (tiga) kali siklus 

mentruasi atau 3 bulan.  

Ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin. 

a. Stimulasi sentuhan.  

Bayi sudah mulai bergerak pada Tiga bulan pertama (Trimester 1). 

Pada masa ini janin sudah dapat 

memperoleh stimulasi (rangsangan) 

oleh orangtua melalui sentuhan 

tangan untuk merespon gerakan-

gerakan atau tendangan-tendangan 

yang dilakukannya. Rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu 

akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran Ayah 

sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi kepada 

janin dan ibu hamil.  
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b. Stimulasi suara  

Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14-27 

minggu.  Pada usia tersebut janin dalam kandungan sudah mulai 

mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Kemampuan dalam 

pendengaran, kepekaan perasaan, mulai berkembang di usia 

tersebut, sehingga, janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering 

mungkin melalui percakapan yang dilakukan kepada bayinya, 

seperti mengucapkan sesuatu kepada janin, selanjutnya 

memperdengarkan suara-suara lembut seperti musik klasik atau 

lagu-agu rohani, membaca buku dongeng/cerita dengan 

menggunakan suara-suara lembut. Mendengarkan lagu-lagu yang 

bernada lembut sangat baik didengarkan baik bagi bayi maupun 

ibunya.  

Berbagai peralatan sederhana di rumah yang menghasilkan suara 

lembut dapat diperdengarkan pada janin misalnya nyanyian 

daerah, senandung, siulan, dll.  

c. Stimulasi cahaya.  

Janin berusia 22 minggu, sudah dapat 

membedakan situasi terang dan gelap. 

Oleh karena itu stimulasi di usia tiga bulan 

ke 2 (triwulan ke 2) sudah dapat dilakukan 

untuk merangsang penglihatan janin termasuk pembentukan sel-

sel otak yang sedang betumbuh agar dapat optimal, sehingga anak 

memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Cara yang dilakukan 

adalah dengan mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu hamil, 

atau dapat dengan menggunakan lampu senter. 
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Berbagai stimulasi tersebut baik untuk merangsang kecerdasan 

janin atau lebih tepatnya untuk melatih otak kanan yang 

berhubungan dengan kreativitas dan kepribadian janin sehingga 

membuat janin aktif bergerak 

 

5. Kapan dilakukan Stimulasi pada janin 

a. Trisemester pertama (1 – 13 minggu) 

1) 1 -6 minggu 

Sejak dinyatakan hamil, maka seorang ibu harus selalu makan 

makanan bergizi untuk kepentingan tumbuh kembang janin yang 

ada dalam kandungan. Hal tersebut tidak dapat ditawar-tawar 

lagi, nutrisi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tumbuh 

kembang janin sejak awal kehidupan. Pemberian stimulasi pada 

janin di usia kehamilan ini juga akan mempengaruhi perkembangan 

saraf otak janin. Nutrisi yang mencukupi dan stimulasi yang tepat 

akan mendukung perkembangan otak, sistem daya tahan tubuh 

dan perkembangan janin sejak dalam kandungan.  

 

2) 7-13 minggu 

Selanjutnya, pada saat janin memasuki usia 7 (tujuh) minggu, janin 

sudah mulai melakukan gerakan refleks sehingga dapat dikatakan 

bahwa janin sudah mulai berkembang, sehingga ayah dan ibu 

disarankan untuk mulai rutin memberikan sentuhan pada perut 

ibu hamil. Hal ini juga akan membantu mengembangkan ikatan 

emosional antara ayah, ibu, dan janin. Sentuhan ayah dan ibu akan 

membuat si kecil dalam kandungan merasa disayang dan dicintai. 
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b. Trisemester Kedua (14- 27 minggu) 

Pada minggu ke 14 saatnya fungsi pendengaran mulai 

berkembang, sehingga anda dapat mulai memberikan stimulasi 

dengan suara-suara, sehingga orangtua dapat melakukannya 

dengan memperdengarkan suara-suara musik, mungkin juga 

dengan memperdengarkan suara kita melalui bernyanyi, 

mendongeng ataupun membacakan cerita. Hal tersebut juga baik 

dilakukan untuk mengenalkan janin terhadap suara-suara di 

lingkungannya. 

 

c. Trisemester ketiga (28-41 minggu atau waktu melahirkan) 

Pada usia ini pertumbuhan otak, pendengaran dan penglihatan 

serta perasaan mulai sempurna pada janin sehingga ayah dan ibu 

dapat melanjutkan pemberian berbagai stimulasi. Pada usia ini 

janin juga sudah dapat merespons dengan gerakan-gerakan yang 

dapat dirasakan ketika perut ibu disentuh. 
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Tabel: Kapan Stimulasi pada Janin dan manfaatnya 

Jangka Waktu  Jenis Stimulasi Kegunaan Alat bantu 

Trisemester 
pertama 
 
 

Sentuhan 
 

• Pembentukan 
jaringan otak. 

• gerakan refleks 
dan janin juga 
mulai 
bertumbuh, 

 

• Tangan 
orangtua/ 
orang 
terdekat   

 
 
 
 
Trisemester 
kedua 
 

Suara 

 

fungsi 
pendengaran mulai 
berkembang 
 

• Musik syahdu 

• Musik rohani 

• Kata-kata 
positif. 

Cahaya 

 

Fungsi Mata dan 
Otak sudah Mulai 
tumbuh. 

• Lampu 
senter/ 

• Sinar matahari 

Trisemester 
ketiga 

Sama dengan di 
atas secara 
bergantian 

Pertumbuhan otak, 
pendengaran, 
penglihatan dan 
perasaan berjalan 
menuju sempurna. 

Sama dengan 
di atas secara 

bergantian  
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Kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan anak. 

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu negara 

adalah menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB) (Kemenkes RI, 2015). Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 

target yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan lebih rendah dari 

70/100.000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Bayi (AKB) lebih rendah 

dari 12/1000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 2015). Angka ini salah satunya 

dipengaruhi oleh kesejahteraan ibu yang berhasil menyusui ASI saja sampai 

6 bulan dan lebih dari 6 bulan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang 

anak dan mencegah stunting pada anak.  

Untuk dapat merealisasi hal di atas dibutuhkan peran banyak pihak, 

termasuk peran SDM Penyelenggara Kesejahteran Sosial, yang berperan 

sebagai edukator, motivator dan mobilisator. Termasuk peran keluarga dan 

masyarakat untuk dapat menyejahterakan ibu menyusui dan bayi baru lahir 

dengan cara memberikan dukungan dan mengatasi hambatan serta 

menemukan solusi bersama untuk mencegah dan menangani anak 

stunting. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini diberikan 

secara variatif dengan cara ceramah, diskusi, curah pendapat dan simulasi. 

SESI 5 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING 

MELALUI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN BAYI 

BARU LAHIR DAN IBU MENYUSUI 

  Deskripsi Modul 
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Adapun alokasi waktu dari modul ini selama 1 jam pelatihan selama 45 

menit 

 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu memberikan 

dukungan terhadap kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi dan mencegah stunting. 

 

 

Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta mampu: 

• Menjelaskan tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

• Mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam mendukung 

kesejahteraan bayi baru lahir ibu menyusui. 

• Mengidentifikasi kebiasaan/ tradisi yang mendukung Ibu menyusui dan 

bayi baru lahir  

 

 
 

1. Kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. 

2. Hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir 

dan ibu menyusui. 

3. kebiasaan/ tradisi yang mendukung Ibu menyusui dan bayi baru lahir 

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 

 

  Indikator Keberhasilan 
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Langkah 3: Kebiasaan/ 

tradisi yang mendukung ibu 

menyusui dan bayi baru 

lahir 

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat dan diskusi)  

 

Langkah 2:  Hambatan dan 
solusi dalam mendukung 
kesejahteraan bayi baru 

lahir ibu menyusui. 
(15 menit: ceramah, 

diskusi, tukar pendapat dan 

permainan) 

 

 

 

Langkah 1:   Kesejahteraan 

bayi baru lahir dan ibu 

menyusui 

(15 menit: ceramah, tukar 

pendapat, diskusi)   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1: Skema Pembelajaran Sesi 5 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi 
hambatan dan solusi 
dalam mendukung 
kesejahteraan bayi baru 
lahir ibu dan ibu menyusui 

• Menjelaskan tentang 
kesejahteraan bayi baru 
lahir dan ibu menyusui 

• Mengidentifikasi 
kebiasaan / tradisi yang 
mendukung Ibu 
menyusui dan bayi baru 
lahir 

 

  Skema Pembelajaran 
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1. Ceramah   

2. Curah pendapat 

3. Diskusi  

4. Permainan  

 

 
 

1. Spidol 

2. Kertas plano 

3. Metaplan 

4. Tabel janji diri  

 

 

 

Persiapan sebelum hari pelaksanaan [sudah disebutkan/diingatkan di 

modul sebelumnya]: 

1. Fasilitator menyiapkan modul dan hal---hal yang dibutuhkan untuk proses 

pembelajaran 

2. Fasilitator menuliskan pesan-pesan penting di kertas plano. 

3. Fasilitator meminta peserta membawa buku KIA.  

4. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri pencegahan 

dan penanganan stunting  

MEDIA PEMBELAJARAN 

  Metode Pembelajaran 

 

  Media Pembelajaran 

 

MEDIA PEMBELAJARAN   Persiapan Sebelum Hari-H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Kesejahteraan 

bayi baru 

lahir dan ibu 

menyusui 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada 

peserta atas kedatangannya  

2. Fasilitator bertanya kepada peserta:  

• Bapak/ Ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya? 

• Apakah sudah diterapkan di rumah? Jangan 

lupa untuk menerapkan 

3. Sampaikan kepada peserta bahwa tujuan 

pertemuan hari ini adalah “Bagaimana mencegah  

stunting dengan mendukung Pemenuhan 

Kesejahteraan Bayi Baru Lahir dan Ibu Menyusui” 

4.  Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok 

untuk berdiskusi tentang kebutuhan fisik dan 

mental bagi : 

• Kelompok 1: bayi baru lahir. 

• Kelompok 2: ibu menyusui. 

5. Fasilitator meminta masing-masing kelompok 

untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam tabel 

seperti di bawah ini 

 

MEDIA PEMBELAJARAN 
  Proses Pembelajaran 
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Tabel Kebutuhan Bayi Baru Lahir sampai dengan usia 

6 bulan 

Fisik  Siapa yang memberikan  
 

 

 

 

Mental Siapa yang memberikan 

  

 

 

 

 

Tabel Kebutuhan Fisik dan Mental Ibu Menyusui 

Fisik  Siapa yang memberikan  
 

 

 

 

Mental Siapa yang memberikan 

  

 

 

 

 

6. Fasilitator memastikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

ada di dalam tabel hasil diskusi kelompok.  

7. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya.  
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8. Fasilitator menanyakan kepada peserta jika ada 

yang ingin menambahkan hasil diskusi dari 

kelompok lain.  

9. Fasilitator memberikan apresiasi dan 

mengucapkan terima kasih. 

10. Fasilitator menanyakan pada peserta apakah 

pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui sudah terjadi di masyarakat? 

11. Fasilitator menampung semua jawaban peserta 

yang nantinya akan didiskusikan di langkah 2 

12. Fasilitator menyampaikan kesimpulan:  

Kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi 

orang tua adalah IMD dan pemberian ASI Eksklusif 

(kebutuhan fisik) dan kasih sayang (mental) 

dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental 

ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga, untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga 

terbebas dari stunting. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator meminta kelompok untuk melanjutkan 

tabel hasil diskusi langkah 2 dengan menambahkan 

kolom hambatan dan solusi dalam kertas berbeda.  

• Kelompok 1: membuat tabel hambatan dan 

solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi 

bayi baru lahir 
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Langkah 2: 

Hambatan 

dan solusi 

dalam 

mendukung 

kesejahteraan 

bayi baru 

lahir dan ibu 

menyusui 

 

 

 

15 Menit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kelompok 2: membuat tabel hambatan dan 

solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi 

ibu menyusui  

  

 

 

 

2. Fasilitator memberi kesempatan kelompok untuk 

berdiskusi 

3. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

4. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk 

memastikan solusi juga dapat berasal dari berbagai 

 Hambatan  Solusi  

Kebutuhan 

Fisik 

 

  

Kebutuhan 
Mental  
 

  
 
 

 Hambatan  Solusi  

Kebutuhan 

Fisik 

 

  

Kebutuhan 
Mental  
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layanan yang tersedia di masyarakat.  

5. Fasilitator menyampaikan kesimpulan :  

Kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir 

dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan 

memanfaatkan layanan yang tersedia di 

masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, 

PAUD, BKB ataupun program bantuan sosial bagi 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa 

program Sembako, kegiatan P2K2, pertemuan-

pertemuan yang diselenggarakan untuk 

mendukung kapasitas keluarga.  

 

 

 

Langkah 3: 

Kebiasaan 

yang 

mendukung 

kesejahteraan 

ibu dan bayi 

baru lahir 

 

 

 

15 Menit 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta kembali ke 

kelompoknya masing-masing dan berdiskusi 

tentang: 

• Jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika 

menyambut Ibu dan bayi baru lahir. 

2. Fasilitator memberi kesempatan kelompok untuk 

berdiskusi, dilanjutkan penyampaian hasil diskusi 

oleh perwakilan kelompok.  

3. Fasilitator memberikan apresiasi dan mengucapkan 

terima kasih. 

4. Fasilitator menyampaikan kepada peserta hal 

penting yang harus diperhatikan: 
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 • Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam 

memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh 

kembang bayi untuk mencegah stunting (contoh 

lihat bahan bacaan). 

• Bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga 

dan lingkungan secara material (makanan 

bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi 

serta ibu menyusui) dan non material (kasih 

sayang dan informasi perawatan ibu menyusui)  

5. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mempraktekkan materi yang sudah dipelajari dan 

menginformasikannya kepada keluarga/tetangga 

terdekat. 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui di tabel janji diri dan kertas metaplan  

7. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

8. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan memenuhi kesejahteraan bayi 

baru lahir dan ibu menyusui  
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9. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

bayi baru lahir dan ibu menyusui maka dapat 

menghubungi fasilitator selaku SDM kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk ke 

layanan atau fasilitas yang dibutuhkan KPM  

10. Fasilitator menutup dengan berdoa dan 

mengucapkan  terimakasih  
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1. Kesejahteraan Bayi Baru Lahir 

 Ketika lahir, bayi perlu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda dari 

kehidupan sebelumnya di dalam kandungan terutama terkait cara 

bernafas, cara mendapatkan makanan dan cara merespon terhadap 

lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan pada bayi baru lahir sangat penting untuk mencegah bayi 

menjadi stunting.  

 Orangtua dan keluarga perlu mengetahui perawatan bayi yang tepat 

untuk mengoptimalkan kesejahteraan bayi baru lahir. Cara bernafas bayi 

baru lahir dipengaruhi salah satunya oleh suhu tubuh, sehingga tubuh 

bayi baru lahir perlu dijaga kehangatan dengan memberikan pakaian 

atau selimut yang hangat dan pelukan dari ibu.  

 Sebelum lahir, janin mendapat sari-sari makanan langsung dari ari-ari 

(plasenta) sehingga tidak terjadi proses mencerna makanan yang rumit. 

Ketika lahir, bayi beradaptasi dengan menelan dan mencerna makanan, 

sehingga orang tua perlu memperhatikan jenis dan jumlah makanan 

pada bayi baru lahir. Pemberian makanan pada bayi 0 – 6 bulan cukup 

dengan Air Susu Ibu (ASI) saja tanpa tambahan yang lain karena kapasitas 

lambung dan sistem pencernaan bayi masih terbatas. Kebutuhan tidur 

pada bayi baru lahir pun lebih banyak dari pada orang dewasa, sehingga 

hampir sebagian waktunya dihabiskan untuk tidur dan menyusui.  

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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 Perkembangan bayi baru lahir juga mengalami penyesuaian dalam 

merespon cahaya, bau dan sentuhan. Penglihatan bayi baru lahir masih 

kabur dan hanya mampu melihat dengan jelas objek yang dekat, 

sehingga penting untuk ibu selalu dekat dengan bayinya untuk memberi 

rangsangan dengan senyuman. Bayi baru lahir sudah peka dengan 

sentuhan dan bau termasuk bau ASI, sehingga saat lahir dapat dilakukan 

perlekatan kulit langsung antara ibu dan bayi dengan IMD di pelayanan 

kesehatan dan ASI Eksklusif di rumah.   

 Modul ini memberikan pengetahuan dan keterampilan peserta untuk 

mendukung orang tua dan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

dan layanan yang tepat untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan dan 

ibu menyusui. Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan 

mengikuti Kelas Ibu Hamil yang mengajarkan orang tua mengenai 

perawatan bayi baru lahir dan Inisasi Menyusu Dini (IMD). IMD 

merupakan salah satu cara untuk memenuhi kesejahteraan bayi dengan 

memberikan kehangatan dan kasih sayang saat bayi menempel di kulit 

ibu. 

2. Kesejahteraan Ibu Menyusui  

Kesejahteraan ibu menyusui yang harus dipenuhi oleh keluarga dan 

lingkungan adalah  

a. Pemenuhan kebutuhan gizi dan kasih sayang yang cukup sehingga Ibu 

bisa memberikan ASI Ekslusif (ASI Saja sampai 6 bulan) untuk 

mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari 

stunting. 

b. Meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan 
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susu formula 

c. Meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh 

siapapun dalam suasana hati positif yang bahagia, agar berhasil 

memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.   

d. Memastikan terjadi interaksi emosi yang unik antara ibu dan anak 

melalui hisapan pada puting dan kontak kulit yang menciptakan 

kedekatan yang juga menciptakan ketenangan dalam diri ibu dan 

mengurangi stress pada ibu serta membantu menjaga kesehatan 

mental ibu. 

3. Dukungan Keluarga dan Lingkungannya untuk Ibu Menyusui 

a. Suami 

1) Memperhatikan asupan gizi bagi istri yang menyusui. 

2) Berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah.   

3) Menciptakan kondisi, situasi, suasana yang tenang, nyaman, 

penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri 

ibu untuk menyusui. 

4) Memberikan waktu bagi istri untuk beristirahat yang cukup. 

5) Terlibat dalam pemberian ASI, misalnya dengan memberikan ASI 

perahan kepada bayi dengan sendok ketika ibu sakit dan tidak 

mampu untuk menyusui untuk menghindari bayi mengalami 

bingung puting  

6) Hadir menemani istri pada saat proses persalinan untuk 

memastikan terjadinya Inisiasi Menyusu Dini  

7) Hadir menemani ibu saat menyusui bayi  
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8) Memastikan pada saat proses persalinan pihak tenaga kesehatan 

ataupun rumah sakit memfasilitasi proses IMD 

9) Siap Antar dan Jaga (SIAGA) dalam mengatasi kesulitan dalam 

menyusui. 

10) Mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai 

perawatan bayi dan pemberian ASI. 

11) Tidak mudah mempercayai informasi keliru (mitos) atau tradisi 

yang tidak mendukung ibu untuk menyusui 

b. Keluarga 

1) Menyiapkan makanan bergizi bagi ibu menyusui. 

2) Memberikan dukungan semangat bagi ibu menyusui yang 

mengalami kesulitan dalam memberikan ASI. 

3) Memberi suasana yang tenang, nyaman, untuk meningkatkan 

kepercayaan diri ibu untuk menyusui. 

4) Mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai 

perawatan bayi dan pemberian ASI. 

5) Tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat, 

perlu memeriksa kebenaran informasi tersebut, apakah akan 

mendukung ibu untuk menyusui atau menghambatnya. 

6) Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang 

dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah 

stunting. 

c. Masyarakat 

1) Terlibat dalam forum PKK atau sejenisnya untuk mengaktifkan 

posyandu ataupun layanan lain di tingkat dusun/desa. 
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2) Mengunjungi bayi dan ibu menyusui saat pulang ke rumah dengan 

memberikan dukungan dan semangat, namun tetap memastikan 

orang yang berkunjung tetap terjaga kebersihannya.  

3) Menghadiri jika diundang dalam acara tradisi yang mendukung bayi 

baru lahir dan ibu menyusui. 

4) Memberikan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya dan 

berbagi pengalaman apabila ada tetangga yang sudah mempunyai 

pengalaman sukses dalam pemberian ASI eksklusif.  

5) Menghindari memberikan informasi yang dari sumber yang tidak 

jelas dan informasi negatif dan menakutkan.  

6) Ketika ada ibu menyusui dalam kegiatan perkumpulan di 

masyarakat, memberikan waktu dan tempat tertutup, aman dan 

nyaman saat ibu harus menyusui bayinya.   

7) Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang 

dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah 

stunting. 

 

4. Tradisi terkait Bayi Baru Lahir dan Ibu Hamil 

 Sosial budaya masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan 

perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui karena tradisi dan 

kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara 

positif maupun negatif.  Kepercayaan yang ada dalam keluarga dapat 

membuat ibu mengikutinya meskipun sudah banyak informasi yang 

diperoleh dari tenaga kesehatan. Selain itu, kebiasaan yang ada di 

masyarakat menyebabkan Ibu dan keluarga ingin meniru. Hal ini 

mempengaruhi niat dan keyakinan ibu dan keluarga. Oleh karena itu, 
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SDM Kesejahteraan Sosial perlu memperhatikan aspek sosial budaya 

dalam mendorong dukungan keluarga dan lingkungan terhadap 

kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. 

 Beberapa contoh kepercayaan atau tradisi yang dapat mendukung 

keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui: 

a. Upacara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan 

Upacara penyambutan dilakukan sebagai bentuk kebahagiaan dan 

rasa syukur di beberapa daerah contohnya Ngebuyu (Lampung), 

Jatakarma Samskara (Bali), Turun Mandi (Minangkabau), Mamoholi 

(Batak Toba) dan masih banyak tradisi yang lainnya.  

Berbagi kebahagiaan dan mengekspresikan syukur merupakan hal 

yang baik untuk menjaga hubungan sosial ibu dengan keluarga dan 

masyarakat. Selain itu, doa yang diberikan oleh keluarga dan 

lingkungan dapat menjadi motivasi yang menguatkan ibu.  

b. Bedak dingin untuk ibu menyusui 

Ibu menyusui di beberapa etnis menggunakan bedak dingin di pelipis 

atau dibalurkan di wajah untuk memberikan efek dingin dan menjaga 

kecantikan.  

Melakukan perawatan diri dapat meningkatkan percaya diri dan rasa 

nyaman bagi ibu menyusui. Hal ini dapat memberikan rasa bahagia 

bagi ibu sehingga ASI dapat keluar dengan lancar. Namun, perlu 

diperhatikan jika kulit ibu sensitive terhadap bedak dingin, sebaiknya 

dihindari dan jika ada efek parah seperti gatal, panas, ruam atau merah 

maka perlu di bawa ke pelayanan kesehatan.  

c. Konsumsi jamu dan daun katuk 
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Jamu alami dari beras kencur, kunyit atau temu lawak mengandung zat 

gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan 

ibu. Selain itu, mengkonsumsi daun katuk sebagai salah satu lauk juga 

baik untuk kelancaran ASI. Namun, tetap perlu memperhatikan 

pemenuhan gizi seimbang pada ibu menyusui baik jumlah dan 

kandungannya (karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral)  

d. Pijatan payudara dan punggung ibu menyusui 

Praktik memijat payudara dan punggung ibu saat menyusui di 

beberapa suku merupakan hal baik. Pijatan dapat merangsang hormon 

kebahagiaan dan memberi rasa nyaman bagi ibu sehingga dapat 

memperlancar ASI. 

e. Pijat bayi sederhana 

Pijatan bayi tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau 

profesional lainnya. Ibu dan anggota keluarga lain dapat memberikan 

pijatan sederhana. Sentuhan hangat dari tangan orangtua dapat 

memberi banyak manfaat untuk perkembangan bayi. Memijat bayi 

harus dilakukan dengan penuh kelembutan. Selagi memijat, orang tua 

dapat mengajak bayi berbicara atau bernyanyi agar dia lebih 

menikmati masa-masa berdua dengan orangtua. 

 Beberapa contoh kepercayaan atau tradisi yang tidak mendukung 

keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui: 

a. Pantangan makanan  

Masyarakat di beberapa suku adat mempercayai pantangan makanan 

seperti daging, telur, ikan dan sayuran dalam jangka waku tertentu. 

Jika dilanggar maka bayi dan ibu akan terkena hukuman/kutukan, 

karena ibu yang habis melahirkan badannya bersifat berbau amis 
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sehingga jika dimakan bayi dan ibu akan sakit. Selain itu, terdapat 

tradisi yang meminta ibu melahirkan hanya makan nasi putih dan 

garam dalam jangka waktu tertentu. Tradisi ini diyakini masyarakat 

setempat dapat  mengembalikan kesucian ibu setelah melahirkan dan 

menjernihkan ASI. 

Ibu menyusui membutuhkan asupan makanan bergizi seimbang 

terutama sumber protein untuk mempercepat pemulihan pasca 

melahirkan. Selain itu, gizi yang baik juga diperlukan oleh bayi baru 

lahir melalui ASI, sehingga ibu makan makanan bergizi tidak hanya 

untuk dirinya namun untuk bayinya juga.  

b. Praktek dukun beranak 

Praktek yang dilakukan dukun beranak di kampung sering 

membahayakan keselamatan bayi baru lahir dan ibu menyusui 

misalnya pengurutan dengan menekan kencang perut ibu menyusui 

atau meminta ibu menggunakan stagen/ikat perut yang sangat ketat 

untuk mengembalikan bentuk perut menjadi singset.  

Penekanan perut yang terlalu kencang berbahaya untuk proses 

pemulihan rahim ibu dan berisiko terjadinya perdarahan berlebihan 

saat masa nifas dan menyusui. Hal ini dapat mengakibatkan ibu 

menjadi kurang darah dan kandungan gizi ASI juga berkurang.  

c. Pengasingan setelah melahirkan 

Beberapa budaya memiliki tradisi memisahkan bayi baru lahir dan ibu 

menyusui jauh dari perkampungan atau masyarakat dengan alasan ibu 

setelah melahirkan masih kotor. Bahkan, ada praktik pengasingan bayi 
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dan ibu di gubug ladang atau hutan yang sangat jauh dari 

perkampungan dalam waktu yang cukup lama hingga 40 hari. 

Setelah melahirkan bayi, ibu membutuhkan dukungan dari keluarga 

untuk memantau jika terdapat kondisi berbahaya setelah melahirkan 

sehingga dapat segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Selain itu 

perhatian dan kasih sayang keluarga sangat dibutuhkan oleh ibu dalam 

melakukan perawatan bayi sehingga ASI dapat keluar dengan lancar 

karena ibu merasa bahagia. Menjaga kebersihan diri bagi bayi baru 

lahir dan ibu menyusui sangat penting untuk mencegah infeksi. 

Sehingga bayi baru lahir dan ibu perlu mencuci tangan, mandi, 

mencuci rambut dan membersihkan diri lainnya menggunakan sabun 

atau sampo dan air bersih.  

d. Cara membersihkan diri 

Ibu dan bayi diminta untuk mandi dan berendam di sungai  dengan 

mencuci rambut menggunakan tanah liat untuk mensucikan diri 

sampai 40 hari. Selain itu, ibu dilarang menggunakan celana dalam, 

sehingga darah nifas yang keluar hanya dibersihkan saja menggunakan 

kain yang dikenakannya. 

Menjaga kebersihan diri bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui sangat 

penting untuk mencegah infeksi. Sehingga bayi baru lahir dan ibu perlu 

mencuci tangan, mandi, mencuci rambut menggunakan sabun atau 

sampo dan air bersih. Selain itu, ibu nifas sebaiknya menggunakan 

pembalut dan celana dalam supaya alat reproduksi tidak 

terkontaminasi oleh kuman atau bakteri penyebab penyakit menular.  

e. Pemotongan tali pusat bayi 
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Di beberapa daerah terutama pedalaman, pemotongan tali pusat 

dilakukan oleh ibu, anggota keluarga atau dukun beranak 

menggunakan silet, sembilu atau bambu tanpa dilakukan sterilisasi.  

Pemotongan tali pusat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan 

menggunakan alat standar dan dibersihkan dengan cairan steril. Hal ini 

untuk mencegah infeksi dan penyakit menular pada bayi yang dapat 

membahayakan bayi serta kurang gizi dan pada akhirnya menjadi 

stunting.  

f. Pemberian makanan pada anak 0-6 bulan 

Beberapa keluarga memberikan ASI pada bayi 0 – 6 bulan dengan 

makanan lain seperti madu, bubur, pisang bahkan ubi. Hal ini 

dikarenakan keluarga memaknai bayi yang menangis karena kelaparan 

dan mengharapkan bayi cepat tumbuh besar jika diberikan makanan 

padat lebih awal. 

Pemberian makanan pendamping ASI pada bayi 0-6 bulan tidak 

dianjurkan karena dapat membahayakan sistem pencernaan bayi. Bayi 

usia 0-6 bulan masih mengalami penyesuaian cara penyerapan 

makanan yang berbeda dengan kondisi di dalam kandungan. Bahkan, 

kondisi berbahaya dapat terjadi adalah keracunan karena 

berkembangnya bakteri dalam usus. 

 

5. Hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan ibu menyusui 

 Menurut Afifah (2007) ibu yang berhasil dalam menyusui berkaitan 

erat dengan adanya dukungan dan dorongan dari orang-orang 

disekitarnya yaitu keluarga. Tingginya dukungan pemberian ASI ekslusif 

dari keluarga khususnya suami dapat memotivasi ibu untuk memberikan 
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ASI ekslusif sehingga tumbuh kembang bayi optimal sebagai upaya 

mencegah dan menangani stunting pada bayi. 
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Pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya diupayakan melalui 

asupan nutrisi tapi juga pemberian stimulasi terhadap anak sejak dalam 

kandungan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa program terpadu antara 

kesehatan, kebersihan dan stimulasi telah berhasil mengurangi proporsi 

anak stunting (Rahayu, Safitri & Indah, 2018). Akan tetapi, pada umumnya 

masyarakat Indonesia masih rendah terhadap pemahaman dan praktik 

stimulasi di rumah, terutama keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan 

bahkan banyak anggapan bahwa pengasuhan dan stimulasi hanya menjadi 

tugas perempuan. Terkait dengan hal tersebut, praktik pemberian stimulasi 

pada anak harus diberikan kepada seluruh keluarga dan masyarakat baik 

laki-laki maupun perempuan, dalam rangka pencegahan dan penanganan 

stunting.  

Peran SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam hal ini adalah 

sebagai edukator, motivator dan mobilisator agar seluruh keluarga mau 

melakukan praktik stimulasi pada anak. Materi dalam modul terdiri dari 4 

(empat) sesi yaitu mendukung pemberian stimulasi pada bayi baru lahir 

sampai usia 6 bulan, mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 6-12 

bulan, mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 1-2 tahun dan 

mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun.  

Modul ini akan diberikan dengan metode curah pendapat, diskusi, 

simulasi dan ceramah. Materi akan diberikan selama 4 JP @45 menit.  

 

  Deskripsi Modul  
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Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu mendukung keluarga 

dan masyarakat untuk melakukan stimulasi pada bayi baru lahir sampai 

dengan anak usia 6 tahun dalam pencegahan dan penanganan stunting.  

 

 

1. Mendukung Pemberian Stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia  

6 bulan  

2. Mendukung Pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan  

3. Mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 1-2 tahun  

4. Mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun  

 

  

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 
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1. Peserta dapat mengidentifikasi aktivitas bayi baru lahir sampai 

dengan usia 6 bulan  

2. Peserta dapat mempraktikkan cara stimulasi bayi baru lahir sampai 

dengan usia 6 bulan  

 

 

1. Identifikasi Aktivitas bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan  

2. Praktik Stimulasi bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indikator Keberhasilan  

 

SESI 6 : MENDUKUNG PEMBERIAN STIMULASI PADA   

BAYI BARU LAHIR SAMPAI USIA  6 BULAN 

Langkah 1: Identifikasi Aktivitas 

bayi baru lahir sampai dengan 

usia 6 bulan  

(20 menit : curah pendapat dan 

diskusi) 

Langkah 2: Stimulasi Bayi baru 

lahir sampai dengan usia 6 

bulan 

 

(25 menit : simulasi dan diskusi) 

Mengidentifikasi 
aktivitas bayi baru 

lahir sampai dengan 
usia 6 bulan 

 

 

Menstimulasi bayi baru 
lahir sampai dengan usia  

6 bulan 
 

 

  Sub Pokok Bahasan  

 

  Skema Pembelajaran  
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1. Curah pendapat 

2. Simulasi 

3. Ceramah  

4. Diskusi 

 

5. Dis 

1. Gambar jam (gambar di kertas plano)  

2. Kertas plano  

3. Spidol  

4. Tabel Janji Diri  

5. Boneka dari sarung/ kain/ handuk 

 

 

 

Persiapan sebelum hari H (sudah disebutkan/ diingatkan di modul 

sebelumnya) : 

1. Fasilitator meminta peserta untuk mengajak bayi baru lahir sampai 

dengan 6 bulan. Jika tidak ada bayi yang baru lahir sampai dengan 6 

bulan maka fasilitator meminta peserta untuk membawa boneka/ 

membuat boneka dari sarung/kain/handuk.   

  Metode Pembelajaran  

 

  Media Pembelajaran  

 

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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2. Sebelum pembelajaran, fasilitator diminta untuk menggambar dua 

buah jam ukuran besar di kertas plano. 

 

a. Gambar jam pertama dituliskan waktu pukul 00.00 – 12.00  

 

b. Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 12.00-24.00 

 

3. Fasilitator meminta peserta untuk membawa buku KIA  

4. Fasilitator meminta peserta untuk membawa “Tabel Janji Diri” 

Pencegahan dan Penanganan Stunting  

5. Fasilitator menuliskan poin-poin penting yang perlu ditekankan ke 

dalam kertas plano yang ditempel saat menyampaikan materi.  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Aktivitas 

bayi baru 

lahir sampai 

dengan usia 

6 bulan 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka.  

2. Tanyakan kepada peserta:  

3. Bapak/ Ibu apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya?  

4. Fasilitator meminta peserta melihat “Tabel Janji 

Diri” Pencegahan dan Penanganan Stunting dan 

mengkonfirmasi komitmen dari sesi sebelumnya 

yang sudah dibuat oleh peserta. Jika ada rencana 

belum dapat dilaksanakan, fasilitator menanyakan 

tantangan yang dihadapi, memberikan motivasi 

dan memfasilitasi agar peserta 

mempraktekkannya.  

5. Sampaikan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

tentang stimulasi anak usia 0-6 bulan. 

6. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok.  

7. Fasilitator menempelkan 2 buah gambar jam di 

dinding.  

8. Minta masing-masing kelompok untuk 

menggambarkan 2 buah jam tersebut di kertas  

yang telah dibagikan di tiap kelompok  

  Proses Pembelajaran  
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• Gambar jam pertama dituliskan waktu pukul 

00.00 – 12.00  

 

• Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 12.00-

24.00 

 

9. Minta masing-masing kelompok untuk saling 

bercerita dan menuliskan kegiatan bayi baru lahir 

sampai dengan usia 6 bulan, mulai dari bangun 

tidur sampai menjelang tidur di malam hari ke 

dalam 2 gambar jam tersebut.  

10. Minta masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

11. Tanyakan kepada peserta: “Jadi apa kegiatan yang 

sering dilakukan oleh bayi selama 24 jam? 
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12. Sampaikan terimakasih kepada peserta atas 

diskusinya  

13. Ajak peserta untuk mengidentifikasi jumlah waktu 

yang diperlukan bayi untuk:  

• tidur  

• menyusu 

• bermain sendiri 

• bermain dengan anggota keluarga  

• mandi  

14. Sampaikan kepada peserta bahwa :  

• Kegiatan bayi didominasi tidur dan menyusu 

• Kegiatan menyusui adalah kegiatan yang bisa 

dimanfaatkan selain untuk pemenuhan gizi 

bayi tapi juga pemberian stimulasi  

• Kegiatan bayi selain tidur dan menyusu juga 

dapat dimanfaatkan untuk pemberian 

stimulasi 

15. Sampaikan pesan kunci  

 

 

 

 

 

 

Pada usia ini bayi memerlukan kegiatan 

bermain dengan orang yang ada di 

dekatnya/ keluarga agar anak mendapat 

stimulasi/ rangsangan bagi perkembangan 

otaknya sehingga anak tumbuh sehat dan 

cerdas dan tidak stunting 
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Langkah 2: 

Praktek 

stimulasi 

bayi baru 

lahir sampai 

dengan usia 

6 bulan 

 

 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa 

ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh 

orang tua/ orang dewasa yang ada dirumah untuk 

menstimulasi anak  

2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok 

untuk mempraktekkan pemberian stimulasi pada 

saat:  

• Kelompok 1: Bayi menyusu 

• Kelompok 2: Bayi menjelang tidur  

• Kelompok 3: Bayi saat mandi  

• Kelompok 4: Bayi bermain dengan anggota 

keluarga  

3. Minta peserta untuk berbagi peran menjadi ayah 

dan bayi, kecuali untuk kelompok 1 (kelompok Bayi 

menyusu) maka  peserta berperan menjadi ibu, 

ayah dan bayi.  

4. Minta kelompok untuk mempraktekkan pemberian 

stimulasi secara bergantian di depan forum.  

5. Selesai satu kelompok mempraktekkan, fasilitator 

menanyakan kepada peserta stimulasi lain yang 

bisa dilakukan oleh orangtua kepada bayi baru 

lahir. Lakukan secara bergantian untuk semua 

kelompok.  

6. Fasilitator menanyakan kepada peserta :  

• Bagaimana perasaan peserta saat memberikan 

stimulasi pada bayi?  



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 120  
 

• Apa respon yang diberikan bayi?  

7. Fasilitator menyampaikan kesimpulan :  

• Bayi menangis bukan berarti rewel, tapi 

menangis adalah salah satu cara bayi untuk 

mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya.  

• Bayi mampu merespon dengan cara 

berceloteh, menangis, tertawa, menatap, 

tersenyum, menggerakkan tangan dan kaki, 

dsb.  

• Orangtua perlu memastikan kehadirannya 

secara fisik untuk memberikan stimulasi agar 

dapat membangun kelekatan dan mendukung 

perkembangan otak bayi.  

8. Fasilitator membuka buku KIA bagian stimulasi, dan 

meminta peserta untuk mempraktekkan stimulasi 

yang ada pada buku KIA di rumah.  

9. Sampaikan kepada peserta untuk melakukan 

pemantauan perkembangan anak. Jika anak belum 

bisa melakukan salah satu tugas perkembangan di 

usia bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, maka 

segera hubungi puskesmas atau fasilitas kesehatan 

terdekat. 

10. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mempraktekkan stimulasi yang sudah dipelajari 

dan menginformasikannya kepada 

keluarga/tetangga terdekat. 
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11. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

stimulasi bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan 

di tabel janji diri dan kertas metaplan  

12. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

13. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan stimulasi bagi bayi agar 

mencegah dan menangani stunting  

14. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

permasalahan stunting maka dapat menghubungi 

fasilitator selaku SDM kesos. Fasilitator akan 

membantu peserta merujuk ke layanan atau 

fasilitas yang dibutuhkan KPM  

15. Fasilitator menutup, review stimulasi bayi usia 0-6 

bulan 

16. Doa dan Terimakasih  
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1. Tahap perkembangan anak usia 0-6 bulan  

Pada usia 0-3 bulan, bayi bisa melakukan beberapa hal:  

o Melihat dan menatap wajah anda  

o Mengoceh spontan   

o Membalas tersenyum ketika diajak bicara/tersenyum  

o Tertawa keras  

o Terkejut ketika ada suara keras  

Pada usia 0-6 bulan, bayi bisa melakukan beberapa hal:  

o Bayi bisa berbalik dari telungkup ke telentang  

o Bayi bisa mengangkat kepala secara mandiri hingga tegak 

o Bayi bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil  

o Bayi bisa menggenggam mainan kecil atau mainan bertangkai  

o Bayi bisa mengamati tangannya sendiri  

o Bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik  

o Bayi tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik 

saat bermain sendiri  

 

 

 

 

 

Lakukan pemantauan perkembangan anak. jika pada usianya 

anak anda belum bisa melakukan salah satu tugas 

perkembangan tersebut maka segera hubungi puskesmas/ 

fasilitas kesehatan terdekat  

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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2. Manfaat stimulasi pada bayi 

Kenapa otak bayi perlu di stimulasi? Hal ini terkait dengan masa 1000 

Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang begitu penting. 100 milyar sel 

otak bayi telah dipersiapkan saat si kecil lahir dan hanya tinggal 

dirangsang agar hubungan antara neuron di otak tersambung dan 

membuat bayi bertambah cerdas. Jika orangtua terus memberi 

stimulasi yang tepat pada anak, maka semakin besar kemungkinan 

anak akan memiliki variasi kecerdasan di kemudian hari.  

3. Stimulasi bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan 

Memberi stimulasi bukan berarti 

memberikan banyak mainan 

kepada anak, atau mengikutkan 

pada sekolah atau kursus. 

Sebaliknya gerakan sederhana 

seperti menyentuh bayi dengan 

rasa sayang pada saat menyusui sudah bisa dikatakan sebagai bentuk 

stimulasi yang menandakan bahwa anak mendapat kasih sayang dari  

orang tua. 

• Mengajak ngobrol  

Mengajak bayi ngobrol bisa menstimulasi kecerdasan otak, terutama 

dalam kemampuan berbahasa. Ngobrol apa? Apa saja. Ibu dapat 

mengajak ngobrol anak pada saat menyusui atau orangtua dapat 

membawa bayi ke halaman rumah dan menceritakan apa yang dilihat 

disana. Misalnya “lihat sayang, ada langit di atas sana, ada burung 

juga…!”. Usahakan berbicara dengan intonasi yang menarik dan 

Sumber: BKKBN 
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ekspresif. Saat orangtua berbicara bisa berhadapan dengan si kecil 

sehingga dia bisa memperhatikan mulut orangtua  

• Bernyanyi  

       Orangtua juga dapat bernyanyi saat menyusui bayi, menurut 

penelitian, aktivitas ini juga akan menstimulasi otak bayi. Lagu 

pengantar tidur tidak hanya menghibur ibu dan bayi tapi juga 

bermanfaat bagi perkembangan kognitif bayi  

• Menyentuh bayi dengan 

kasih sayang  

Menyentuh bayi dapat 

menurunkan intensitas 

menangis si bayi. 

Sentuhan kepada bayi 

pada saat menyusui juga 

dapat memperkuat 

ikatan antara bayi 

dengan orangtua 

sehingga bayi dapat 

lebih responsif terhadap 

orangtuanya.  

• Bermain 

       Bermain memiliki 

manfaat penting untuk menstimulasi kemampuan sensorik  dan 

motorik bayi. Permainan sederhana merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan perkembangan otak bayi. Contoh permainan 

sederhana yaitu permainan ciluk-baa. Permainan ini merupakan 

Beberapa stimulasi yang bisa 

dilakukan pada bayi dengan 

rentang usia 0-6 bulan yaitu:  

• ciptakan rasa nyaman, aman, 

senang,  

• peluk, cium, ayun, senyum, tatap 

mata, ajak bicara, tirukan ocehan 

dan mimik bayi,  

• interaksi langsung untuk 

mengenalkan berbagai suara, 

bunyi atau nyanyi-nyanyian, 

gantung benda berwarna, berunyi  

• Meraih, meraba, pegang mainan, 

angkat kepala  

• Gulingkan kanan-kiri, tengkurap-

telentang 

(Kemenkes, 2020) 
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kejutan yang menyenangkan bagi bayi dan menunjukkan bahwa 

sesuatu yang hilang dari hadapan bayi bukan berati hilang selamanya. 

Ini merupakan tahap penting perkembangan kognitif bayi.   

• Membacakan buku/dongeng  

Hubungan antara buku dan kecerdasan otak tidak diragukan lagi. 

Tidak perlu menunggu bayi beranjak balita untuk membacakan buku, 

karena interaksi dengan buku bisa dibangun saat usia berapapun dan 

efeknya sangat baik. Anak-anak yang sering dibacakan buku akan 

memiliki kosakata yang lebih banyak.  

• Mendengarkan musik  

Musik sangat bermanfaat bagi anak karena dapat meningkatkan 

memori, perhatian dan pembelajaran bayi. Musik juga dapat 

meningkatkan fokus dan daya ingat anak.  

• Memijat bayi  

Pijatan demi pijatan yang diberikan oleh ibu dapat mendekatkan 

ikatan hati ibu dengan anak. Selain itu, pijatan juga memiliki 

beberapa manfaat seperti mendukung perkembangan mental, fisik 

dan sosial anak.  
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1. Peserta dapat mengidentifikasi aktivitas bayi usia 6 –12 bulan sambil 

orang tua beraktifitas, utamanya di rumah 

2. Peserta dapat mempraktekkan cara menstimulasi bayi usia 6 – 12 bulan 

sambil orang tua beraktifitas, utamanya di rumah 

 

 

 

1. Identifikasi aktivitas bayi usia 6 –12 bulan sambil orang tua 

beraktifitas, utamanya di rumah 

2. Praktik cara menstimulasi anak usia 6 – 12 bulan sambil orang tua 

beraktifitas, utamanya  di rumah 

 

 

• Curah pendapat 

• Simulasi 

• Ceramah 

• Diskusi 

• Bermain 

  Indikator Keberhasilan  

 

SESI 7 : MENDUKUNG PEMBERIAN STIMULASI PADA 

BAYI USIA 6-12 BULAN 

  Pokok Bahasan  

 

  Metode Pembelajaran 
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1. Bola plastik/bola kain yang ringan dan aman, berukuran sedang 

(diameter 10 cm) 

2. Alat-alat makan dari plastik yang tersedia di rumah. 

3. Bahan-bahan mainan lainnya, seperti: kain panjang, kardus bekas 

yang ukuran sedang, kardus bekas odol, botol-botol plastik, dll. 

4. Tabel Janji Diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mengidentifikasi aktivitas 

bayi 

usia 6 –12 bulan 

 

 

Mempraktekkan cara 

menstimulasi bayi usia 

 6 – 12 bulan 

 

 

Langkah 1: Mengidentifikasi 

aktivitas bayi usia 6 –12 bulan 

 

(20 menit: simulasi) 

 

Langkah 2: mempraktekkan 

cara menstimulasi bayi usia 

6 – 12 bulan 

 

(25 menit: simulasi dan 

praktek) 

  Media Pembelajaran  

 

  Skema Pembelajaran  
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1. Fasilitator meminta peserta untuk membawa bayi (Jika tidak ada 

bayi berusia 6-12 bulan maka fasilitator meminta peserta untuk 

bermain peran) 

2. Sebelum pembelajaran, fasilitator diminta untuk menggambar 2 jam 

ukuran besar di kertas plano. 

a. Gambar jam pertama dituliskan waktu pukul 00.00 – 12.00  

 

b. Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 12.00-24.00 

 

3. Fasilitator meminta peserta untuk membawa buku KIA  

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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4. Fasilitator meminta peserta untuk membawa Tabel Janji Diri 

Pencegahan dan Penanganan Stunting  

5. Fasilitator meminta peserta membawa benda-benda perlengkapan 

dari rumah lain seperti bola plastik/bola kain berukuran sedang yang 

ringan dan aman, gelas plastik, kain panjang, kardus bekas ukuran 

sedang, kardus bekas odol, botol-botol plastik, dll. 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

Langkah 1: 

Aktifitas bayi 

usia 6 – 12 

bulan 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kehadirannya, selanjutnya berdoa 

bersama. 

2. Tanyakan kepada peserta:  

• Bapak/ Ibu apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya?  

3. Fasilitator meminta peserta melihat Tabel Janji Diri 

Pencegahan dan Penanganan Stunting dan 

mengkonfirmasi komitmen dari sesi sebelumnya 

yang sudah dibuat oleh peserta. Jika ada rencana 

belum dapat dilaksanakan, fasilitator menanyakan 

tantangan yang dihadapi, memberikan motivasi 

dan memfasilitasi agar peserta 

mempraktekkannya.  

4. Sampaikan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

tentang stimulasi anak usia 6-12 bulan. 

5. Minta peserta untuk membentuk kelompok dengan 

maksimal 5 (lima) orang per kelompok.  

6. Minta kelompok untuk menggambar dua buah jam 

di kertas plano yang telah dibagikan.  

  Proses Pembelajaran 
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a. Gambar jam pertama dituliskan waktu pukul 

00.00 – 12.00  

 

b. Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 

12.00-24.00 

 

7. Minta peserta untuk saling berdiskusi tentang 

“kegiatan anak mereka usia 6- 12 bulan mulai dari 

bangun tidur sampai menjelang tidur” 

8. Minta peserta untuk mempresentasikan 

/menyampaikan hasil  diskusinya. 

9. Tanyakan kepada peserta :  

a.  Apa yang dapat dilakukan oleh bayi usia 6-12 

bulan?  

b.  Apa yang perlu dilakukan oleh orangtua dan 

anggota keluarga yang lain untuk mendukung 
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kemampuan bayi usia 6-12 bulan?  

10. Ucapkan terimakasih atas diskusinya.  

11.  Selanjutnya sampaikan kepada peserta, Pesan 

Kunci: 

• Kemampuan bergerak pada bayi usia 6-12 

bulan mengalami banyak perubahan mulai 

dari berguling, merangkak, duduk, bahkan 

persiapan untuk berjalan.  

• Kemampuan menendang, melempar benda, 

berceloteh, berbicara, berjalan 

• Untuk mendukung perkembangan kemampuan 

tersebut diperlukan kehadiran fisik  dari orang 

tua dan anggota keluarga lain untuk 

memastikan keamanan dan kenyamanan bayi 

usia 6-12 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator menanyakan ke peserta, bagaimana 

cara orangtua mendukung perkembangan bayi 

usia 6-12 bulan di rumah? Silahkan diskusikan 

berpasangan dengan  teman di samping 

2. Fasilitator mengajak peserta  untuk 

mempraktekkan stimulasi bagi bayi usia 6-12 bulan 

bersama bayi yang hadir ataupun pasangan 

diskusinya.  

3. Ajak peserta untuk memanfaatkan barang-barang 

sederhana yang sudah dibawa untuk dijadikan alat 
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Langkah 2: 

praktek 

stimulasi 

anak usia  

6-12 bulan 

 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

bermain bersama bayi ataupun pasangan 

diskusinya. 

4. Fasilitator memberi waktu selama 3-5 menit 

kepada peserta untuk melakukan praktek stimulasi  

5. Sampaikan ucapan terimakasih kepada peserta. 

6. Selanjutnya tanyakan kepada peserta: 

• Bagaimana perasaan peserta saat memberikan 

stimulasi pada bayi?  

• Apa respon yang diberikan bayi?  

7. Fasilitator menyampaikan kesimpulan :  

• Bayi dapat merespon orang yang mengajaknya 

bermain dengan cara mengeluarkan suara tidak 

jelas, menangis, menggerakkan alat tubuhnya 

untuk menjawab (menggeleng, menjulurkan 

lidah, dll), dsb.  

• Stimulasi yang tepat pada usia 6-12 bulan dapat 

mendukung perkembangan motorik, kelekatan 

serta kemampuan komunikasi  

• Stimulasi dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan benda-benda sederhana yang 

ada di sekitar rumah, dengan memastikan 

keamanan dan kenyamanan bayi. 

• Syarat alat bermain yang aman bagi bayi : 

ringan, tidak mudah ditelan, tidak berbau dan 

tidak mengandung racun  
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• Bagi bayi usia 6-12 bulan,s elain stimulasi juga 

diperlukan makanan bergizi seimbang berupa 

makanan pendamping ASI (MP ASI) agar 

menjadi bayi yang sehat, cerdas dan tidak 

stunting. 

8. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mempraktekkan stimulasi yang sudah dipelajari 

dan menginformasikannya kepada 

keluarga/tetangga terdekat. 

9. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

stimulasi bayi usia 6-12 bulan di tabel janji diri dan 

kertas metaplan  

10. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

11. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan stimulasi bagi bayi usia 6-12 

bulan agar dapat mencegah dan menangani 

stunting  

12. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

stimulasi bayi usia 6-12 bulan maka dapat 

menghubungi fasilitator selaku SDM kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk ke 
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layanan atau fasilitas yang dibutuhkan KPM  

13. Fasilitator menutup, review stimulasi bayi usia 6-12 

bulan 

14. Doa dan Terimakasih  

 

  



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 137  
 

 

Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang berbeda namun 

berkaitan. Pertumbuhan menyangkut bertambahnya ukuran fisik seorang 

anak, tetapi perkembangan adalah menyangkut kemampuan struktur dan 

fungsi yaitu melakukan tugas sesuai dengan usianya, misalnya bayi usia 6 -

12 bulan idealnya sudah mampu tengkurap, duduk, melempar dan 

menendang serta belajar berdiri dan melangkah. 

Proses tumbuh kembang bayi usia 6-12 bulan dapat berlangsung secara 

alamiah, namun proses tersebut sangat tergantung kepada orang tua dan 

anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama. Agar bayi tumbuh kembang 

optimal diperlukan pemenuhan gizi, imunisasi, stimulasi, tidur cukup dan 

aktivitas bermain harus terpenuhi dengan baik. Semua upaya ini dilakukan 

untuk memastikan anak sehat, 

cerdas dan tidak stunting. 

1) Prinsip Stimulasi secara umum 

bagi Anak Balita 

a. Stimulasi dilakukan 

dengan dilandasi rasa 

cinta dan kasih sayang. 

Tidak melakukan stimulasi 

dalam keadaan sedang 

kesal atau marah, karena 

apa yang kita lakukan 

akan membekas pada anak.  

b. Stimulasi dengan sikap dan perilaku yang baik, karena anak akan 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 

 

 

Syarat-syarat melakukan stimulasi 

 

• Lakukan penuh kasih sayang 
• Lakukan tidak terburu-terburu, 
• Tidak memaksakan kehendak 

anak 
• Perhatikan minat anak 
• Jaga emosional diri (tidak sedang 

kesal/marah.) 
• Gunakan kata-kata baik, dan 

berikan pujian pada anak. 
• Stimulasi cukup dilakukan 2 kali 

sehari, lamanya 30 menit. 
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meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan anak. 

c. Berikan stimulasi sesuai dengan usia anak, dengan memanfaatkan 

benda-benda yang ada di sekitar rumah. Contohnya, kardus bekas, 

tutup botol plastik, dll. 

d. Lakukan berbagai kegiatan dalam melakukan stimulasi agar tidak 

membosankan bagi anak, seperti: bermain, bernyanyi, jalan-jalan di 

lingkungan sekitar. 

e. Stimulasi tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa, memberikan 

hukuman ataupun ancaman. Stimulasi yang menyenangkan akan 

meredakan tingkat stress pada anak. 

f. Berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. 

g. Berikan selalu pujian setelah anak melalui keberhasilannya. Melalui 

pujian akan mendorong anak mendapatkan kebahagiaan sehingga 

berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Bagaimana stimulasi anak dilakukan orangtua sambil berkegiatan di 

rumah 

 Anak usia 6-12 bulan sudah mulai bergerak baik motorik halus 

maupun motorik kasarnya. Anak seusia ini sudah tidak dapat 

ditinggalkan oleh orangtua sendirian, karena gerakannya lebih aktif dan 

eksploratif yaitu dengan menendang, merangkak, belajar berjalan dan 

lain- lainnya, sehingga orangtua harus benar-benar memberikan 

perhatian, karena jika ditinggalkan sendirian tentu akan berbahaya bagi 

bayi. 
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Cara memberikan stimulasi bagi bayi usia 6-12 bulan:  

a. Anak usia 6-9  bulan 

1) Manfaatkan Lingkungan sekitar  

Ajak bayi melihat langit, hujan, ikan di kolam, burung, tanaman 

atau melihat binatang lain di sekitar rumah. 

Manfaat stimulasi ini di antaranya: 

• Melatih penglihatan bayi, agar matanya tergerak untuk 

melihat dan mengikuti ke mana benda itu bergerak. 

• Mengenal aneka warna, bentuk, dan menambah kosakata 

karena orangtua  menunjukkan cara bermain dengan 

menjelaskan nama- nama benda-benda yang di sekitar. 

• Melatih kemampuan gerak dan panca indra bayi ketika bayi 

berusaha meraih dan memegangnya. 

2) Berbicara pada bayi  

• Tatap mata bayi dengan penuh kasih sayang saat berbicara 

dengan bayi  

• Gunakan bahasa yang benar, contoh “minum” bukan “mimi”, 

“makan” bukan “mamam” 

• Panggil nama bayi untuk melatih pendengaran dan 

penglihatan bayi serta mengetahui sejak dini kekurangan pada 

bayi  

• Beri apresiasi ketika bayi mampu melakukan sesuatu, contoh: 

pelukan, tepuk tangan, senyuman, memberi ibu jari.   
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3) Bercerita 

Orangtua dapat bercerita atau mendongeng kepada bayi atau 

bisa membacakan buku.  

Manfaatnya: 

• Menambah perbendaharaan  kata, melatih  kemampuan 

berbicara. 

• Pesan moral dalam dongeng merupakan cara orangtua 

menanamkan nilai kehidupan 

• Buku dongeng yang lebih interaktif bisa menstimulasi 

kemampuan motorik, sensorik, rasa ingin tahu dan kreativitas 

bayi. 

4) Manfaatkan peralatan rumah tangga 

• Peralatan makan/ peralatan dapur dapat digunakan sebagai 

alat untuk menghasilkan bunyi/suara, misalnya stoples plastik 

bisa dipukul-pukul. 

• Kursi plastik dapat didorong-dorong untuk belajar berjalan. 

• Dampingi saat bayi mengeskplorasi peralatan rumah tangga 

tersebut. 

• Manfaatnya, menstimulasi kemampuan motorik, 

pengetahuan, daya eksplorasi, juga panca indera.  

b. Contoh stimulasi anak usia 9-12 bulan 

1) Bermain bola 

Ajak bayi bermain bola untuk melatih gerakan tubuh bayi. 

Gelindingkan bola ke arahnya dan ajak bayi untuk memegang 

serta menggunakan bola tersebut.  
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2) Belajar berjalan 

• Ajak bayi berpegangan pada sesuatu atau seseorang untuk 

belajar berdiri, , misalnya orangtua, kursi, meja,dinding,  dll  

• Tumbuhkan rasa percaya diri pada bayi dengan memberikan 

kesempatan pada bayi dan orangtua mendampingi saja. 

• Berikan benda-benda menarik agar bayi tertarik untuk 

meraihnya  

Manfaat stimulasi ini di antaranya: 

• Meningkatkan kemampuan koordinasi motorik, kekuatan 

otot-otot, dan ketangguhan bayi ketika berusaha meraih 

benda tersebut.Menstimulasi kemampuan sensori jika benda 

yang digunakan beraneka warna dan tekstur  berbeda-beda. 
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SESI 2: MENDUKUNG PEMBERIAN STIMULASI PADA BAYI USIA 6-12 BULAN  (45 

menit)  

 

 

 

1. Peserta dapat menjelaskan pentingnya stimulasi pada anak usia 1-2 

tahun.  

2. Peserta dapat mempraktikkan cara memberikan stimulasi anak  

1-tahun. 

 

 

1. Pentingnya stimulasi pada anak usia 1-2 tahun. 

2. Praktik stimulasi anak usia 1-2 tahun. 

 

 

1. Curah pendapat. 

2. Simulasi. 

3. Paparan. 

4. Diskusi. 

 

 

1. Spidol 

2. Kertas plano  

  Indikator Keberhasilan  

 

SESI 8 : MENDUKUNG PEMBERIAN STIMULASI PADA 

ANAK USIA 1-2 TAHUN 

  Media Pembelajaran 

 

  Sub Pokok Bahasan  

 

  Metode Pembelajaran 
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3. Metaplan  

4. Gambar jam 

5. Buku KIA  

6. Kardus bekas  

7. Kain panjang/ sarung  

8. Botol bekas diisi beras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Skema Pembelajaran  

 

Memahami pentingnya 

stimulasi pada anak 

usia 12- 24 bulan 

 

 

Mempraktikkan stimulasi 

pada anak usia 12- 24 

bulan 

 

Langkah 1: Pentingnya 

stimulasi pada anak usia 12- 

24 bulan 

 

(25 menit: tukar pendapat, 

diskusi dan tukar pengalaman, 

paparan peserta dan 

fasilitator) 

 

Langkah 2: Simulasi cara 

menstimulasi anak usia  

12-24 bulan 

 

(20 menit: diskusi, tukar 

pendapat/pengalaman, 

simulasi) 
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Fasilitator meminta peserta untuk mengajak anaknya yang berusia 1-2 

tahun (Jika tidak ada anak berusia 1-2 tahun maka fasilitator meminta 

peserta untuk bermain peran) 

1. Sebelum pembelajaran, fasilitator diminta untuk menggambar jam 

ukuran besar di kertas plano. 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa buku KIA  

3. Fasilitator meminta peserta untuk membawa Tabel Janji Diri 

Pencegahan dan Penanganan Stunting  

4. Fasilitator menuliskan hal-hal penting yang ada di modul yang akan 

ditempel pada saat proses pembelajaran berlansung  

5. Fasilitator meminta peserta untuk membawa kardus bekas, botol 

bekas diisi beras, kain panjang/ sarung, bola 

  

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

Langkah 1: 

Pentingnya 

stimulasi 

pada anak 

usia 1-2 

tahun 

 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka. 

2. Tanyakan pada peserta : 

• Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya ? 

• Apakah sudah diterapkan di rumah ? jangan lupa 

untuk menerapkan ya. 

3. Apresiasi jawaban peserta dan sampaikan tujuan dari 

kegiatan hari ini yaitu memahami pentingnya 

stimulasi pada anak usia 1-2 tahun untuk mencegah 

anak STUNTING. 

4. Fasilitator mengajak peserta membuat Yel-Yel, jika 

Fasilitator berkata “cegah stunting…..” dijawab oleh 

peserta “lakukan stimulasi”  

5. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 kelompok 

untuk mendiskusikan tentang aktivitas yang biasa 

dilakukan oleh anak usia 1-2 tahun mulai dari bangun 

tidur pagi sampai tidur pada malam hari. 

• Kelompok 1: orangtua yang memiliki anak 

berusia 12-18 bulan 

  Proses Pembelajaran 
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• Kelompok 2: orangtua yang memiliki anak 

berusia 19-24 bulan. 

6. Minta kelompok untuk menggambar dua buah jam di 

kertas plano yang telah dibagikan.  

• Gambar jam pertama dituliskan waktu 

pukul 00.00 – 12.00  

 

• Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 

12.00-24.00 

 

7. Minta peserta menuliskan aktivitas anak sesuai 

dengan tugas kelompoknya di gambar jam yang telah 

dibuat             

8. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya  



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 147  
 

9. Fasilitator bersama peserta melihat gambar jam 

aktivitas anak dan bertanya : 

• Apakah ada aktivitas bermain anak ? 

• Dengan siapa aktivitas bermain dilakukan ? 

• Berapa lama aktivitas bermain dilakukan ? 

10. Fasilitator mendengarkan dan mengapresiasi 

jawaban peserta  

11. Fasilitator menyampaikan pesan kunci:  

• Bermain adalah sarana untuk 

ayah/ibu/keluarga melakukan stimulasi 

pada anak. Dengan bermain anak 

mengembangkan kemampuan anak 

mengenal tubuhnya, mengoptimalkan 

kelima panca inderanya, bersosialisasi, dan 

memahami lingkungan sekitarnya.  

• Anak usia 1-2 tahun memiliki rasa ingin tahu 

yang besar sehingga akan menjelajah/ 

mengeksplorasi rumah dan lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu, perlu pengawasan 

untuk memastikan anak bermain dengan 

aman. Misalnya, yang berhubungan dengan 

listrik, benda tajam, ketinggian/memanjat, 

maupun kendaraan yang lalu lalang. 
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Langkah 2: 

Praktik cara 

melakukan 

Stimulasi 

pada anak 

usia 1-2 

tahun 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator menanyakan kepada  peserta 

• Apakah sudah melakukan stimulasi pada anak ? 

• Minta peserta untuk berbagi cerita tentang 

stimulasi yang sudah dilakukan  

• Minta 1-2 orang peserta yang pernah melakukan 

stimulasi pada anak untuk mendemontrasikan 

2. Fasilitator   memberikan apresiasi kepada peserta   

3. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan 

kegiatan stimulasi yang lainnya dengan menyanyikan 

lagu anak (fasilitator bisa memilih lagu sesuai daerah 

masing-masing) dengan menggunakan gerakan 

4. Fasilitator meminta peserta duduk berpasangan 

dengan teman disampingnya.  

5. Fasilitator meminta masing-masing pasangan memilih 

salah satu alat/ kegiatan untuk mempraktikkan 

stimulasi menggunakan:  

• Botol bekas air mineral diisi beras sebagai alat 

musik dan bernyanyi bersama  

• Kardus bekas untuk membuat Puzzle 

sederhana, dengan cara menggunting menjadi 

2-3 bagian, kemudian minta anak untuk 

menyusunnya. 

• Kain selendang/ kain sarung dan membuat 

boneka. Ajak anak/ pasangan prakteknya untuk 

bermain peran  
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• Memperagakan mandi sambil bercerita/ 

bernyanyi dengan anak  

• Bola untuk bermain dengan anak 

(menggelindingkan/ bermain lempar tangkap 

bola)  

6. Selanjutnya tanyakan kepada peserta: 

• Bagaimana perasaan peserta saat memberikan 

stimulasi pada anak?  

• Apa respon yang diberikan anak?  

7. Fasilitator menyampaikan pesan kunci: 

• Stimulasi dapat dilakukan bersamaan dengan 

aktivitas rumah tangga  yang dilakukan orangtua 

• Stimulasi dapat dilakukan sesering mungkin, setiap 

ada kesempatan ketika berinteraksi dengan 

anak, bervariasi, dan disesuaikan dengan usia 

anak 

• Berikan stimulasi dengan riang gembira agar anak 

merasa nyaman dan senang  

• Memberikan stimulasi dengan memperhatikan 

lingkungan sekitar dan keselamatan anak  

8. Fasillitator meminta peserta untuk membuka dan 

membaca buku KIA bagian stimulasi anak usia 12-18 

bulan dan 18-24 bulan  

9. Fasilitator mengingatkan peserta untuk 

mempraktikkan stimulasi sesuai isi buku  KIA di rumah 
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10. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

stimulasi anak usia 1-2 tahun di tabel janji diri dan 

kertas metaplan  

11. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

12. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan stimulasi bagi bayi usia 1-2 tahun 

agar dapat mencegah dan menangani stunting  

13. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

stimulasi anak usia 1-2 tahun maka dapat 

menghubungi fasilitator selaku SDM kesos. Fasilitator 

akan membantu peserta merujuk ke layanan atau 

fasilitas yang dibutuhkan KPM  

14. Fasilitator menutup, review stimulasi bayi usia 1-2 

tahun 

15. Doa dan Terimakasih  
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1. Pentingnya stimulasi pada anak usia 1-2 tahun 

 Stimulasi mempunyai peran penting untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan pemahaman, perasaan dan gerak 

tubuh anak.  

• Paparan berbagai jenis stimulasi baik suara, penglihatan, sentuhan 

dan lain-lain perlu dilakukan  berulang-ulang dan terus menerus 

untuk membentuk hubungan antar sel otak anak (sinaps) bisa 

berjalan dengan baik. 

• Stimulasi dengan cara berbicara pada anak akan menambah 

perbendaharaan kata anak  

• Keberhasilan suatu stimulasi tidak tergantung dari pendidikan 

orangtua tetapi lebih ditentukan oleh efektivitas dan kesinambungan 

stimulasi pada anak 

2. Cara menstimulasi anak usia 1-2 tahun 

 Beranjak menuju usia satu tahun, tingkah laku anak sedang lucu-

lucunya. Kemampuan motoriknya secara bertahap semakin berkembang 

sehingga ia mulai bisa berjalan, bermain, dan mengeksplorasi benda-benda 

yang ada di sekitarnya. Pada usia ini anak sudah bisa berjalan secara 

bertahap. Bahkan sebagian anak sudah bisa berjalan saat umurnya genap 

satu tahun.Di usia ini, tulang anak sudah cukup kuat untuk  menopang 

tubuhnya, sehingga ia sudah bisa berdiri tanpa bantuan. 

 Walaupun demikian, kemampuan tiap anak untuk berjalan dapat 

berkembang di usia yang berbeda. Jadi, bila anak masih belum lancar 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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berjalan di usia ini, jangan khawatir. Teruslah melatihnya berjalan dengan 

cara memegang tangannya saat berjalan, kemudian pelan-pelan lepaskan 

genggaman orangtua sampai ia bisa berjalan sendiri. Selain itu, kemampuan 

motorik halus anak juga sudah semakin baik. Anak mulai belajar memegang 

alat makannya secara mandiri walaupun masih berantakan sehingga 

orangtua perlu mendampingi dan memberikan alat makan yang aman. 

Bahkan ia sudah bisa belajar memakai baju secara mandiri.  Anak berusia 1-

2 tahun  juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari 

sesuatu yang ada sekitarnya.  
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Cara Menstimulasi Anak Usia 12-18 Dan 18-24 Bulan ntuk Mencapai 

Perkembangan Optimal 

Stimulasi Anak Usia 12-18 Bulan Stimulasi Anak Usia 18-24 Bulan 

• Anak sudah mulai mampu 

berjalan dengan baik dan 

berlari kecil meski belum 

stabil. Anak bahkan juga 

sudah bisa menaiki tangga 

dengan bantuan, serta 

membungkukkan badan dan 

memungut benda yang 

terjatuh. Ibu bisa 

meningkatkan kekuatan kaki 

Anak dengan sering-sering 

mengajaknya naik-turun 

tangga sambil memeganginya 

• Menarik mainan : Bila anak 

sudah berjalan tanpa 

berpegangan, 

berikan 

mainan yang 

bisa ditarik 

ketika ia 

berjalan. Umumnya, anak 

senang dengan mainan yang 

bersuara. 

• Melompat : Tunjukkan anak 

cara melompat dengan 

mengangkat kedua kakinya 

secara bersamaan, bukan 

dengan langkah lompat (satu 

kaki diangkat). Bila anak 

memerlukan bantuan, pegangi 

tangannya ketika melompat 

untuk pertama kalinya. 

Usahakan agar ia melompat di 

atas keset atau handuk, dan 

lain-lain. 

• Melatih keseimbangan tubuh : 

Ajari anak cara berdiri dengan 

satu kaki secara bergantian. la 

mungkin perlu berpegangan 

kepada anda atau kursi ketika 

ia melakukan untuk pertama 

kalinya. Usahakan agar anak 

menjadi terbiasa dan dapat 

berdiri dengan seimbang dalam 

waktu yang lebih lama setiap 

kali ia mengulangi permainan 

https://www.nutriclub.co.id/kategori/bayi/stimulasi-bayi/aspek-fisik-dalam-perkembangan-otak-bayi
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• Menangkap dan melempar 

bola : Tunjukkan kepada anak 

cara melempar bola besar, 

kemudian cara menangkap 

bola tersebut. Bila anak 

sudah bisa melempar bola 

ukuran besar, ajari anak 

melempar bola atau botol 

plastik bekas yang ukurannya 

lebih kecil.  

• Permainan menumpuk benda 

: Saat ibu di dapur, ajari anak 

cara menyusun potongan 

tahu/ potongan balok yang 

bertumpuk ke atas tanpa 

menjatuhkannya. 

• Memasukkan dan 

mengeluarkan benda : 

Ajarkan anak cara 

memasukkan benda-benda 

ke dalam wadah seperti 

kotak, pot bunga, botol, dan 

lain-lain. Tunjukkan 

bagaimana cara 

mengeluarkan benda tadi 

dari wadah. Di sini, Ibu 

ini.  

• Mendorong mainan dengan 

kaki : Biarkan anak mencoba 

mainan yang perlu didorong 

dengan kakinya agar mainan itu 

dapat bergerak maju. 

• Mengenal berbagai ukuran dan 

bentuk : Buat lubang dengan 

ukuran dan bentuk yang 

berbeda pada sebuah tutup 

kotak/kardus. Beri anak 

mainan/benda yang bisa 

dimasukkan lewat lubang-

lubang itu. 

• Permain puzzle : Beri anak 

permainan puzzle sederhana, 

yang hanya terdiri dari 2-3 

potong saja. Puzzle semacam 

itu dapat dibuat sendiri dari 

sepotong karton yang diberi 

gambar, 

kemudian 

dipotong 

menjadi 2 atau 3 

bagian. 

• Menggambar wajah atau 
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mengajak anak bermain 

memasukkan dan 

mengeluarkan benda. 

• Membuat suara : Buat suara 

dari kaleng kue, kerincingan, 

atau kayu pegangan sapu. 

Ajak anak 

mengeluarkan 

suara dari 

benda yang 

dipilihnya. 

Misalnya, memukul-mukul 

sendok ke kaleng, 

menggoyang-goyang 

kerincingan, atau memukul-

mukul potongan kayu, yang 

akan menghasilkan "musik". 

• Menyebut nama bagian 

tubuh : Ketika Ibu 

mengenakan pakaian pada 

anak, tunjuk dan sebutkan 

nama bagian-bagian tubuh 

anak. Lalu, ajak anak 

menyebutkannya kembali. 

• Menirukan pekerjaan rumah : 

Ketika Ibu membersihkan 

bentuk : Tunjukkan kepada 

anak cara menggambar 

bentuk-bentuk seperti: garis, 

bulatan, dan lain- lainnya. 

Pakai spidol, crayon dan lain-

lain. Ajarkan juga cara 

menggambar wajah.  

• Membuat berbagai bentuk 

dari adonan kue mainan : Beri 

anak adonan kue (apabila 

anda membuat kue) yang bisa 

dibentuk. Ajari bagaimana 

cara membuat berbagai 

bentuk. 

• Bernyanyi, bercerita dan 

membaca sajak-sajak untuk 

anak. Ajak agar ia melihat 

benda-benda yang anak lihat. 

• Makan sendiri : Tunjukkan 

kepada anak cara memegang 

sendok. Ibu bisa membiarkan 

anak makan sendiri dan bantu 

jika ia mengalami kesulitan. 

https://balitakami.wordpress.com/2008/09/12/stimulasi-pada-bayi-umum-9-12-bulan/#bicara
https://www.nutriclub.co.id/kategori/bayi/mitos/4-mitos-populer-seputar-makanan-bayi
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rumah, menyapu, dan 

melakukan pekerjaan rumah 

tangga lainnya, ajak anak 

untuk menirukannya. Berikan 

lap pembersih debu, sapu, 

dan lain-lain pada anak. 

• Makan sendiri : Tunjukkan 

kepada anak cara memegang 

sendok. 

• Ibu bisa membiarkan anak 

makan sendiri dan bantu jika 

ia mengalami kesulitan. 

• Menebak nama benda. 

Misalnya, saat pergi ke 

warung, tunjuklah benda-

benda yang familier bagi anak 

dan tanyakan padanya, "Apa 

ini?". Pada awalnya, tunjuk 

benda-benda yang sudah 

pasti diketahui oleh anak, 

misalnya susu, gula, tahu atau 

tempe. Lama-kelamaan, coba 

tanyakan benda yang kurang 

familier bagi anak, misalnya 

waluh, semangka, nanas dan 

lain-lain. Bila ia tampak 

• Memakai baju sendiri : 

Usahakan agar anak mau 

melepas pakaiannya sendiri 

(tanpa harus dibantu), 

mengancingkan kancing baju. 

Beri anak pakaian 

atau mainan 

yang 

mempunyai 

kancing/kancing 

tarik. Ajari anak cara 

mengancingkan kancing 

tersebut. Biarkan anak 

memakai pakaiannya sendiri 

sejauh yang dapat 

dilakukannya. Setelah belajar 

lebih banyak mengenai hat 

ini, perlahan ia akan mau 

melakukan sendiri tanpa 

bantuan.  

https://www.nutriclub.co.id/kategori/bayi/mitos/4-mitos-populer-seputar-makanan-bayi
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kesulitan menjawab, bisikkan 

jawabannya pada anak. 

• Pergi ke tempat umum : 

Seringkali, bawa anak ke 

tempat umum seperti kebun 

binatang, terminal bus, 

museum, stasiun kereta api, 

lapangan terbang, taman, 

tempat bermain, dan 

sebagainya. Bicarakan 

mengenai benda-benda yang 

anak lihat. 

• Ajari anak untuk berdoa dan 

bersyukur : pada saat 

ayah/ibu beribadah ajak anak 

untuk ikut serta, ajari anak 

untuk selalu berdoa dan 

bersyukur atas anugrah yang 

telah diberikanNYA. 

• Mau ikut serta. Misalnya, lagu 

"Topi Saya Bundar" sambal 

memperagakan topi ada 

dimana dan bundar itu 

bagaimana atau lagu "Bangun 

tidur kuterus mandi…" sambil 

memperagakan gerakan 

• Biarkan anak bermain dengan 

teman sebaya yang 

memerlukan interaksi : 

misalnya bermain petak 

umpet. Dengan bermain 

seperti ini, anak akan belajar 

bagaimana mengikuti aturan 

permainan 

dan 

giliran 

bermain 

dengan 

teman-

temannya. 

• Membuat rumah-rumahan : 

Ajak anak membuat rumah- 

rumahan dari kotak 

besar/kardus. Potong kardus 

untuk membuat jendela dan 

pintu rumah. 

• Memasuki usia hampir dua 

tahun, anak sudah mampu 

berlari dengan percaya diri 

dan jarang terjatuh. Ia juga 

bisa melompat, melempar 

dan menangkap bola. 
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mandi dan menyikat gigi. 

• Bicara banyak-banyak kepada 

anak, gunakan kalimat-

kalimat pendek, jelas dan 

mudah ditiru anak. Setiap 

hari, anak dibacakan buku. 

Dorong agar anak mau 

menceritakan hal-hal yang 

dikerjakan, didengar dan 

dilihatnya. 

• Melihat acara televisi : 

Biarkan anak melihat acara 

anak anak di televisi. 

Dampingi anak dan bicarakan 

apa yang dilihatnya. Pilih 

acara yang bermutu dan 

sesuai dengan perkembangan 

anak dan batasi agar anak 

melihat televisi tidak lebih 

dari I jam sehari. 

• Mengerjakan perintah 

sederhana : Mulai memberi 

perintah kepada anak. Tolong 

bawakan kaus kaki merah”, 

ATAU “Letakkan cangkirmu di 

meja”. Kalau perlu tunjukkan 

Ibu/Ayah bisa mengajak anak 

bermain kejar-kejaran, sepak 

bola atau melompat-lompat 

di atas kasur untuk 

menstimulasi 

kemampuannya. Selain itu, 

coba sesekali stel musik 

untuknya, maka anak menari 

mengikuti irama musik 

tersebut. 

• Memisahkan diri dengan 

anak: Minta tetangga/kerabat 

mengawasi anak ketilka anda 

pergi meninggalkan anak. 

Mula-mula pergi sebentar 

saja. Dengan 

cara ini, anak 

akan 

mengerti 

bahwa anda akan selatu 

kembali kepadanya. 

• Ajari anak untuk berdoa dan 

bersyukur : pada saat 

ayah/ibu beribadah ajak anak 

untuk ikut serta, ajari anak 

untuk selalu berdoa dan 
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kepada anak cara 

mengerjakan perintah tadi, 

gunakan kata-kata yang 

sederhana. 

• Pergi ke tempat umum : 

Seringkali, bawa anak ke 

tempat umum seperti kebun 

binatang, terminal bus, 

museum, stasiun kereta api, 

lapangan terbang, taman, 

tempat bermain, dan 

sebagainya. Bicarakan 

mengenai Untuk alat dalam 

melakukan stimulasi, bisa 

memanfaatkan alat-alat yang 

aman dan tersedia di rumah, 

seperti gelas plastik, sarung, 

kain dan alat-alat lain yang 

aman serta tidak 

membahayakan bagi anak. 

bersyukur atas anugrah yang 

telah diberikannya.  
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1. Peserta dapat mengidentifikasi aktivitas anak usia 2-6 tahun selama 

24 jam.  

2. Peserta dapat mensimulasikan cara stimulasi pada anak usia 2-6 

tahun. 

 

 

1. Aktivitas anak usia 2-6 tahun. 

2. Praktek stimulasi anak usia 2-6 tahun. 

 

 

1. Curah pendapat 

2. Simulasi 

3. Ceramah 

4. Diskusi 

 

 

1. Alat makan (sendok, piring, gelas plastik) 

2. Menu makan siang anak 

3. Sapu 

  Indikator Keberhasilan  

 

SESI 9 : MENDUKUNG PEMBERIAN STIMULASI PADA 

ANAK USIA 2-6 TAHUN 

  Sub Pokok Bahasan  

 

  Metode Pembelajaran 

  Media Pembelajaran  
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4. Telur rebus (jangan dikupas kulitnya) 

5. Sayur-mayur yang masih mentah 

6. Sabun cuci piring/ sarung 

7. Alat makan  

8. Kertas Plano/ kertas F4 

9. Spidol 

10. Tabel Janji Diri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: Aktivitas anak 

usia 2-6 tahun 

 

(20 menit : curah pendapat, 

diskusi kelompok) 

 

 

Langkah 2: Stimulasi anak 

usia 2-6 tahun 

 

(25 menit : simulasi dan 

ceramah) 

 

 

Identifikasi kegiatan anak 2-

6 tahun selama 24 jam 

 

 

Mempraktekkan stimulasi 

anak usia 2-6 tahun 

 

  Skema Pembelajaran  
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Persiapan sebelum hari H (sudah disebutkan/ diingatkan di modul 

sebelumnya): 

1. Fasilitator meminta peserta untuk membawa anaknya yang 

berusia 2-6 tahun (Jika tidak anak yang berusia 2-6 tahun, maka 

fasilitator meminta peserta untuk bermain peran)  

2. Fasilitator meminta peserta dengan anak usia 2-3 tahun untuk 

membawa menu makanan anak dengan piring, gelas, sendok 

plastik. 

3. Fasilitator meminta peserta dengan anak usia 3-4 tahun 

membawa telur rebus yang belum dikupas dan sayur-mayur 

yang masih mentah. 

4. Fasilitator meminta peserta dengan anak usia 4-5 tahun 

membawa sapu 

5. Fasilitator meminta peserta dengan anak usai 5-6 tahun untuk 

membawa menu makanan, alat makan, sabun dan sabut cuci 

piring. 

6. Fasilitator meminta peserta untuk membawa buku KIA  

7. Fasilitator meminta peserta untuk membawa Tabel Janji Diri 

Pencegahan dan Penanganan Stunting  

 

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Aktivitas 

anak 2-6 

tahun 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka. 

2. Perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

tentang stimulasi anak usia 2-6 tahun 

3. Sampaikan bahwa peserta akan diskusi tentang 2 

hal; aktivitas sehari-hari anak usia 2-6 tahun, dan 

stimulasi untuk anak usia 2-6 tahun. 

4. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok 

• Kelompok anak usia 2-3 tahun 

• Kelompok anak usia 3-4 tahun 

• Kelompok anak usia 4-5 tahun 

• Kelompok anak usia 5-6 tahun 

5. Fasilitator meminta kelompok untuk menggambar 

dua buah jam di kertas plano yang telah dibagikan.  

  Proses Pembelajaran 
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• Gambar jam pertama dituliskan waktu 

pukul 00.00 – 12.00  

 

• Gambar jam kedua dituliskan waktu pukul 

12.00-24.00 

 

6. Minta peserta menuliskan aktivitas anak sesuai 

dengan tugas kelompoknya di gambar jam yang 

telah dibuat  

7. Fasilitator meminta masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 

8. Fasilitator bersama peserta melihat gambar jam 

aktivitas anak dan bertanya : 

• Dengan siapa aktivitas bermain dilakukan ? 
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• Berapa lama aktivitas bermain dilakukan ? 

9. Fasilitator menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada peserta dan menyampaikan kesimpulan 

bahwa anak usia 2-6 tahun sudah bisa melakukan 

banyak hal dan bisa melakukan banyak kegiatan 

selama 24 jam. 

10. Fasilitator bertanya: 

• “Apakah anak perlu untuk bermain dan 

mendapat rangsangan? mengapa?” 

• Apakah bapak/ibu memiliki banyak waktu untuk 

mengajak bermain anak? Kenapa? 

• Apa yang harus dilakukan Bapak/Ibu agar anak 

dapat bermain tapi Bapak/Ibu juga dapat 

menyelesaikan semua pekerjaan? 

11. Ucapkan terimakasih atas tanggapan peserta. 

12. Sampaikan bahwa: 

• Pada usia 2-6 tahun anak perlu diberikan 

rangsangan untuk perkembangan otaknya 

melalui kegiatan bermain  baik bersama anggota 

keluarga di rumah maupun dengan teman di 

sekitar rumah. 

 

 

 

1. Fasilitator meminta masing-masing peserta tetap di 

kelompok yang sama. Jika tidak ada anak yang hadir, 
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Langkah 2: 

Praktek 

stimulasi 

anak usia 2-

6 tahun 

  

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

 

 

ingatkan peserta untuk bermain peran dengan 

pasangan diskusi kelompoknya. 

2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk 

mempraktekkan stimulasi sesuai dengan kelompok 

usia anak. 

• Kelompok 2-3 tahun: fasilitator meminta 

masing-masing peserta untuk menyiapkan 

makanan yang dibawa untuk makan bersama 

anak.  

• Kelompok 3-4 tahun: fasilitator meminta 

masing masing peserta untuk memberi 

kesempatan anak melakukan kegiatan berikut 

ini: secara mandiri mengupas telur, 

membersihkan sayuran atau mengupas 

sayuran/ buah yang tidak memerlukan pisau, 

ataupun menggolongkan sayuran 

berdasarkan warna/ besarnya. 

• Kelompok 4-5 tahun: Fasilitator meminta 

masing-masing peserta untuk mengajak 

anaknya menyapu lantai bersama.  

• Kelompok 5-6 tahun: Fasilitator mengajak 

masing-masing peserta mengajak anak untuk 

makan secara mandiri dan mencuci piring.  

3. Fasilitator mengingatkan peserta untuk mengajak 

berbicara ataupun bernyanyi ketika mendampingi 
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anaknya melakukan aktivitas dan memberikan 

pujian ataupun semangat ketika anak berhasil 

melakukan sesuatu. 

4. Setelah selesai, fasilitator bertanya kepada peserta 

• Bagaimana perasaan peserta saat memberikan 

stimulasi pada anak?  

• Apa respon yang diberikan anak?  

5. Fasilitator berterima kasih kepada peserta atas 

pendapat peserta. 

6. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa : 

• Anak usia 2-6 tahun tetap perlu diberikan gizi 

dan rangsangan yang optimal untuk tumbuh 

kembangnya walaupun sudah melewati 

masa 1000 HPK.  

• Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk 

merangsang tumbuh kembang anak dan di 

gabungkan dengan kegiatan anak sehari-hari. 

7. Fasilitator meminta peserta untuk membaca dan 

mempraktekkan buku KIA yang dimiliki di rumah 

(sambil membuka buku KIA). 

8. Sampaikan kepada peserta untuk melakukan 

pemantauan perkembangan anak. Jika anak belum 

bisa melakukan salah satu tugas perkembangan di 

usia 2-6 tahun, maka segera hubungi puskesmas 

atau fasilitas kesehatan terdekat. 
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9. Menyampaikan pesan kunci: 

• Bapak/Ibu dapat melibatkan anak saat 

orangtua melakukan berbagai kegiatan sehari-

hari di rumah seperti: menyiapkan makan 

bersama, menyapu lantai, melipat baju, 

mencuci piring, merapikan tempat tidur, dll 

• Hal terpenting dalam berkegiatan bersama 

anak adalah proses yang menyenangkan, bukan 

hasil yang dicapai anak.  

• Pastikan anak berpartisipasi di layanan Taman 

Anak Sejahtera (TAS) ataupun Pendidikan Anak 

Usia Dini  (PAUD) yang ada di lingkungan rumah,  

seperti Kelompok Bermain, Pos PAUD, Taman 

Kanak-Kanak (TK) ataupun kegiatan Satuan 

PAUD Sejenis lainnya; agar anak dapat belajar 

bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

10. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mempraktekkan stimulasi yang sudah dipelajari dan 

menginformasikannya kepada keluarga/ tetangga 

terdekat  

11. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

stimulasi anak usia 2-6 tahun di tabel janji diri dan 

kertas metaplan  
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12. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

13. Fasilitator menyampaikan kepada peserta untuk 

mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah 

untuk memberikan stimulasi bagi anak usia 2-6 

tahun agar dapat mencegah dan menangani stunting  

14. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

stimulasi bagi anak usia 2-6 tahun maka dapat 

menghubungi fasilitator selaku SDM kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk ke 

layanan atau fasilitas yang dibutuhkan KPM  

15. Fasilitator menutup, review stimulasi bayi usia 2-6 

tahun 

16. Doa dan Terimakasih  
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Tahapan perkembangan anak merupakan tahapan yang sangat penting 

karena pada tahap ini perkembangan mencapai kecepatan yang optimal. Di 

awal usia 2 tahun, perkembangan bayi yang berkaitan dengan motorik 

semakin terlihat. Pada usia ini anak sudah bisa melompat dan menendang 

bola, ataupun ingin memegang 

sendiri buku ketika di bacakan 

dongeng. Selain itu, dari sisi 

emosional, anak usia 2-6 tahun 

secara bertahap sudah mulai 

menunjukkan bahwa dirinya lebih 

mandiri. Ia sudah bisa melakukan 

beberapa hal sendiri tanpa bantuan Ayah dan Ibunya, seperti mencuci 

tangan ataupun memegang alat makan sendiri. Dari perkembangan bahasa 

juga anak di usia ini sudah bisa mengikuti perintah tertentu dari Ayah dan 

Ibunya seperti mengambilkan bola atau melihat ke kursi.  

1. Stimulasi Anak Usia 2-6 Tahun  

Selain pemenuhan gizi, orang tua juga harus 

memperhatikan pemberian stimulasi anak 

dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal.   Stimulasi dini adalah rangsangan 

yang  dilakukan  sejak   bayi baru lahir, 

bahkan sejak janin berusia 6 bulan di dalam 

kandungan. Aktivitas ini dilakukan setiap hari untuk merangsang  semua 

Lakukan stimulasi dini 

secara terus- menerus 

di tiap kesempatan 

berinteraksi dengan si 

kecil, dengan cara 

bervariasi dan 

menyenangkan 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 

 

Lakukan pemantauan 

perkembangan anak anda, 

jika pada usianya anak anda 

belum bisa melakukan salah 

satu tugas perkembangan 

tersebut maka segera 

hubungi puskesmas/ fasilitas 

kesehatan terdekat 
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indera pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman dan pengecapan. 

Semua hal yang dilihat, didengar dan dirasakan si kecil adalah bentuk 

simulasi yang memberi rangsangan pada otaknya. Bahkan gerakan 

sederhana seperti menyentuh si kecil bisa mempengaruhi tumbuh 

kembangnya.  

Interaksi yang baik antara anak dan pengasuh 

akan berdampak sangat baik bagi 

kehidupan anak ke depannya. Orangtua 

dapat melakukan stimulasi dengan 

berbagai cara seperti mengenalkan beragam 

warna-warna, melatih mereka berbicara, menyebutkan dan menghafal 

nama teman-teman, menghitung, menyikat gigi, bermain kartu, boneka, 

masak-masakan, menggambar dan membiasakan anak buang air besar 

atau buang air kecil. Pada saat mengerjakan tugasnya sehari-hari Orangtua 

juga dapat memberikan stimulasi pada anak seperti berbicara dan 

memberikan motivasi pada saat memandikan anak, mendampingi anak 

makan atau melibatkan anak pada pekerjaan rumah sehari-hari (WHO, 

2018) 

Beberapa kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan pada usia 2- 6 tahun  

yaitu: 

• Usia 2-3 tahun 

Stimulasi pada usia ini dapat dilakukan dengan cara: menyebutkan nama 

benda (termasuk sifat dan guna benda), membacakan cerita, tanya jawab, 

meminta anak bercerita pengalaman, menyanyi, makan dengan sendok 

garpu, mengelompokkan benda sejenis, menghitung. 

 

Stimulasi tidak dilakukan 

dengan terburu-buru 

maupun secara terpaksa 

kepada anak 
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• Usia 3-4 tahun 

Stimulasi pada usia ini bisa dengan mengembangkan kemampuan di usia 

sebelumnya, yaitu: menyebutkan nama benda (termasuk sifat dan guna 

benda), bacakan cerita, tanya jawab, anak diminta bercerita pengalaman, 

menonton TV didampingi, menyanyi, berpakaian, rapikan mainan, makan 

dengan sendok dan garpu, menyusun, menggambar, menempel, 

mengelompokkan benda sejenis, mencocokkan gambar dan benda, 

menghitung, melempar, menangkap, berlari, ataupun melompat. Orangtua 

juga dapat mengarahkan anak bersiap masuk ke sekolah seperti cara 

memegang pensil, memahami perintah, mengajarkan konsep berbagi 

kepada sesama dan kemandirian. 

• Usia 4-5 tahun 

Stimulasi anak pada rentang usia 4-5 tahun dengan cara: anak diminta 

bercerita pengalaman, menggambar orang, mengenal huruf, main bola, 

lompat tali, melatih anak untuk dapat mengikuti aturan permainan, 

mengenalkan nama-nama hari, menyebut angka berurutan, mengajak anak 

sikat gigi bersama dan melatih sikat gigi sendiri, melatih memakai pakaian 

sendiri, dan menguatkan kepercayaan diri anak. 

• Usia 5-6 tahun 

Stimulasi anak pada rentang usia 5-6 tahun dengan: 

• Mengenal nama, fungsi benda-benda 

• Bacakan buku , tanya jawab, bercerita 

• Menonton tv didampingi maksimal 1 jam, menyanyi 

• Cuci tangan, cebok, berpakaian, merapikan makanan 
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• Makan dengan sendok, garpu, masak-masakan 

• Menggunting, menempel, menjahit 

• Menyusun balok, memasang puzzle, menggambar, mewarna, 

menulis nama 

• Mengingat, menghapal, mengerti aturan, urutan 

• Membandingkan besar kecil, banyak sedikit 

• Menghitung konsep satu dan setengah 

• Mengenal angka, huruf, symbol, jam, hari, tanggal 

• Melempar, menangkap, berlari, melompat 

• Memanjat, merayap, sepeda roda 3, ayunan 

• “berjualan” “bertukang”, mengukur 

2. Alternatif stimulasi/permainan untuk anak usia 2-6 tahun 

• Bermain peran 

Permainan edukasi anak yang sarat kreativitas adalah bermain peran. 

Orang tua dan anak bisa berperan menjadi apa saja, misalnya bermain jual 

beli di toko. Orang tua dapat menggunakan  barang yang ada di rumah 

seperti buku, pensil, dll . Permianan ini sangat sederhana tapi dapat 

meningkatkan banyak aspek perkembangan anak mulai dari 

perkembangan bahasa, emosi, kognisi dan sosialisasinya. Tak hanya itu 

saja, ikatan dan kekompakan keluarga pun jadi lebih terjalin erat. 
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• Susun balok/ benda apa saja yang ada di rumah 

Permainan ini mendorong anak untuk mencoba-coba dan mencari tau apa 

yang akan terjadi bila ia menyusun benda dengan berbagai cara. 

Permainan susun benda akan meningkatkan kemampuan berfikir si kecil. 

• Bermain pasir 

Untuk orang tua yang tinggal di daerah pantai, bermain pasir dapat 

menjadi alternatif stimulasi untuk anak. Dengan menggali, membuat 

lubang ataupun membuat bangunan berbentuk istana, benteng, dsb, anak 

akan belajr tentang volume, kepadatan dan tekstur. Berikan sedikit air dan 

biarkan ia mencampurnya dengan pasir sehingga ia dapat melihat 

perbedaan tekstur pasir kering dan pasir basah. 

• Bermain detektif 

Cobalah untuk menyembunyikan salah satu benda milik anak, lalu tantang 

anak untuk mencari dan menemukannya berdasarkan petunjuk dari 

orangtua. Kegiatan ini sangat efektif dalam mengasah otak si kecil, karena 

ia harus berfikir secara cermat dan belajar menghubungkan petunjuk. 

• Masak-masakan atau membantu ibu memasak 

Ibu/ ayah dapat mengajak anak melakukan aktivitas memasak secara 

bersama-sama dengan menggunakan alat masak yang aman. Orang tua 

juga dapat berpura-pura memesan menu dan biarkan si kecil melakukan 

masak-memasak agar imajinasinya terasah. 
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Salah satu upaya pencegahan stunting yang dilakukan Kementerian 

Sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat. Namun 

kecenderungannya penggunaan bansos belum sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.  

Peran SDM Kesejahteraan Sosial dalam Pemanfaatan Bantuan Sosial 

Untuk Pemenuhan Gizi Bagi Anak Usia Dini dan Ibu Hamil adalah  sebagai 

edukator, motivator dan mobilisator untuk membantu KPM memanfaatkan 

bantuan sosial sesuai dengan tujuannya.  

Metode pembelajaran yang dipergunakan dalam modul ini bervariasi, 

dengan ceramah, tukar pendapat, diskusi, dan simulasi. Adapun alokasi 

waktu dari modul ini selama 3 JP @45 menit.  

  

Deskripsi Modul 
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Setelah pembelajaran modul ini diharapkan peserta mampu 

memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi bagi anak usia dini 

dan ibu hamil untuk pencegahan stunting. 

 

 

 Peserta mampu: 

1. Mengidentifikasi jenis bantuan sosial  

2. Mengidentifikasi bahan pangan yang ada di sekitar. 

3. Mengolah pahan pangan untuk memenuhi gizi seimbang. 

 

 

1. Bantuan sosial 

2. Bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar rumah 

3. Pengolahan bahan pangan  untuk memenuhi gizi seimbang. 

 

 

 

 

SESI 10 : PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL DALAM 

PEMENUHAN GIZI ANAK USIA DINI & IBU 

Tujuan Pembelajaran 

Pokok Bahasan 

Indikator Keberhasilan 
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1. Ceramah singkat 

2. Diskusi kelompok 

3. Simulasi 

4. Demonstrasi masak. 

 

 

 

1. Kertas HVS, kertas plano, spidol besar dan kecil. 

2. Bahan makanan lokal/ yang dibeli dari bantuan sosial yang 

tersedia di sekitar dan peralatan masak. 

  

Metode Pembelajaran 

Media Pembelajaran 
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Skema Pembelajaran 

• Menjelaskan Bantuan 
sosial 

• Menjelaskan Jenis 
bantuan sosial 

• Menjelaskan Manfaat 
bantuan Sosial 
 
 

Langkah 1: 
mengidentifikasi bantuan 

sosial 
(20 menit) 

Langkah 2: 
Mengidentifikasi bahan 

pangan yang ada di 

lingkungan sekitar 

 (25 menit) 

• Menjelaskan 
kandungan gizi Jenis 
bahan makanan 

• Identifikasi bahan 
pangan yang ada di 
lingkungan sekitar 

• Menu Gizi seimbang 
berbahan Lokal 

 

Langkah 3: 
Mengolah bahan pangan 
dan bantuan sosial untuk 
memenuhi gizi seimbang. 

(90 Menit) 

 

• Menu Seimbang 
Makanan Pendamping 
ASI (MP-ASI) dan 
makanan untuk orang 
dewasa 

• Praktek masak 
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a) LANGKAH PERSIAPAN PEMBELAJARAN:  

• Untuk praktek masak makanan pendamping ASI (MP ASI), peserta 

diminta membawa bahan pangan lokal dari lingkungan sekitar atau 

bahan pangan yang dibeli di E-WARONG, seperti: bahan makanan 

pokok, protein nabati ataupun protein hewan, sayuran beraneka 

warna dan buah-buahan  

• Sebagian peserta diminta membawa peralatan masak seperti panci, 

penggorengan, sendok sayur, talenan, mangkok , dll. 

• Tabel Janji Diri  

• Fasilitator membuat gambar isi piringku di kertas plano  

• Gambar tabel TABEL.1 ZAT GIZI PADA BAHAN MAKANAN DAN 

FUNGSINYA di kertas plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Sebelum Hari - H 
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Mengidentifikasii 

Bantuan Sosial 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ucapkan salam kepada peserta yang 

hadir, kemudian membuka pertemuan 

dengan berdoa terlebih dahulu. 

2. Fasilitator meminta peserta melihat tabel 

janji diri yang dibuatnya  

3. Fasilitator bertanya kepada peserta :  

a. Bapak/ibu, apa yang sudah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya ? 

b. Apakah rencana yang dituliskan di 

tabel janji diri sudah diterapkan? 

c. Apa tantangan yang dihadapi ketika 

menerapkannya? (2-3 orang peserta 

diminta untuk berbagi)  

4. Fasilitator menyampaikan tujuan 

pertemuan hari ini adalah “Pemanfaatan 

Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Gizi 

Anak Usia Dini & Ibu Hamil”. 

5. Sebelum pembelajaran dimulai, lakukan 

ice breacking untuk menumbuhkan 

semangat belajar peserta. 

6. Selanjutnya, tanyakan ke 2-3 peserta:  

Proses Pembelajaran 
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• Apa yang bapak ibu pahami tentang 

Bantuan Sosial, dan 

• Apakah yang hadir disini semua 

mendapatkan bantuan sosial? 

7. Ucapkan terimakasih atas jawaban 

peserta,  

8. Selanjutnya sampaikan bahwa yang 

dimaksud “Bantuan sosial adalah 

pemberian bantuan berupa uang/barang 

(materi) dari pemerintah kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang bertujuan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari Keluarga 

Penerima Manfaat. 

9. Fasilitator membagi peserta menjadi  2 

(dua) kelompok untuk berdiskusi tentang 

jenis bantuan yang diterima serta 

penggunaannya.  

10. Ajak kelompok untuk membuat tabel 

seperti di bawah ini  

Jenis Bantuan Pemanfaatan 
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11. Fasilitator meminta kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya, dan 

peserta lain diminta untuk 

menanggapinya.  

12. Ucapkan apresiasi dan berikan apresiasi.  

13. Fasilitator menyampaikan kata kunci:  

• Manfaat Bansos yaitu terpenuhinya 

kebutuhan dasar Keluarga 

Peneriman Manfaat (pangan,  

pendidikan, kesehatan) sehingga 

anak menjadi sehat, cerdas dan tidak 

stunting. 

 

 

Langkah 2: 

Mengidentifikasi 

Kandungan Gizi 

Bahan Pangan 

Yang Ada Di 

Sekitar 

 

 

 

 

25 Menit 

 

1. Sampaikan ke peserta bahwa: “Agar 

makanan yang dimakan ibu hamil dan 

balita memiliki kandungan gizi yang baik, 

maka peserta harus memahami jenis 

makanan dan fungsinya.”  

2. Fasilitator menyampaikan kepada peserta 

TABEL.1 ZAT GIZI PADA BAHAN 

MAKANAN DAN FUNGSINYA. 

KELOMPOK KANDUNGAN GIZI 

Makanan Pokok 

(KARBOHIDRAT) 

• Sumber tenaga 
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• Fungsinya untuk berfikir dan bekerja.  

 

Lauk pauk 

(PROTEIN) 

• Zat Pembangun sel 

• Memperbaiki sel-sel yang rusak.  

 

Sayur dan buah2an (Vitamin & 

Mineral) 

• Membantu proses kerja tubuh. 

• Mencegah berbagai penyakit.  

 

 

3. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 

kelompok:   

• Kelompok MAKANAN POKOK  

• kelompok LAUK PAUK  

• kelompok SAYUR DAN BUAH-BUAHAN 

Tugas kelompok:  

• Mengidentifikasi (mengenali) sumber 

bahan pangan yang ada disekitar kita, 

seperti hasil pertanian, perkebunan, 

perikanan dan peternakan, yang dapat 

digunakan untuk pemenuhan gizi ibu 

hamil dan balita.  
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• Hasil diskusi tuliskan di kertas metaplan 

dan ditempelkan pada gambar isi 

piringku yang telah dibuat oleh 

fasilitator  

4. Ucapkan terima kasih dan berikan 

apresiasi kepada peserta 

5. Tanyakan kepada peserta lainnya apakah 

ada yang ingin ditambahkan dari hasil 

diskusi  

6. Sampaikan kepada peserta:  

• Makanan yang dikonsumsi oleh anak 

dan Ibu hamil harus memenuhi gizi 

seimbang seperti yang ada di isi 

piringku (lihat bahan bacaan) 

7. Sampaikan 10 pesan menu gizi seimbang:  

1. Syukuri dan Nikmati aneka ragam 

makanan  

2. Banyak makan buah dan sayur  

3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk 

yang mengandung protein tinggi  

4. Biasakan mengkonsumsi aneka 

ragam makanan pokok  

5. Batasi konsumsi pangan manis, 
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asin dan berlemak 

6. Biasakan Sarapan pagi 

7. Biasakan minum air putih yang 

cukup dan aman  

8. Lakukan aktivitas fisik yang cukup 

dan pertahankan berat badan ideal  

9. Biasakan membaca label pada 

kemasan pangan 

10. Cuci tangan pakai sabun dan air 

bersih mengalir  

 

 

Langkah 3: 

Pengolaan 

Bahan Pangan 

Bansos Untuk 

Memenuhi Gizi 

Pada Makanan 

Pendamping Asi 

 

 

 

90 Menit 

 

 

1. Tanyakan kepada peserta: “Bagaimana 

Bapak/Ibu mengolah dan memasak 

makanan agar nilai gizinya tetap baik?” 

2. Sampaikan kepada peserta bahwa, kita 

akan mempraktekkan 

“cara memasak MAKANAN PENDAMPING 

ASI dan MAKANAN ORANG DEWASA (Ibu 

hamil) berbahan lokal” 

3. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 

kelompok:  

Kelompok 1: MP ASI  
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Kelompok 2: makanan orang dewasa (untuk 

ibu hamil)  

4. Minta kelompok 1 untuk memasak makanan 

untuk MP ASI dan kelompok 2 memasak 

makanan orang dewasa menggunakan 

bahan pangan lokal atau bahan pangan yang 

sudah dibeli dari E-Warong   

5. Sampaikan kepada peserta: 

• Gunakan cara memasak sederhana 

(merebus, mengukus, dan memanggang, 

menumis), agar nilai gizi tetap utuh.  

• Perhatikan kebersihannya dan cara 

mencuci bahan-bahan pangan  

• Tidak ada pemberian/ penambahan 

penyedap rasa  

• Khusus untuk MP ASI, perhatikan tekstur 

makanan agar dapat mudah dicerna oleh 

anak dan pengolahannya tidak 

menggunakan minyak 

6. Setelah memasak, sajikan di mangkok/piring, 

selanjutnya beri nama “MAKANAN BERGIZI 

UNTUK ANAK INDONESIA BEBAS DARI 

STUNTING”. Atau dengan kreasi lain sesuai 

dengan kesepakatan kelompok,  
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7. Fasilitator menyampaikan kata kunci: 

• Anak memasuki usia 6 bulan, perlu 

diberikan MP ASI agar anak terpenuhi 

kebutuhan gizinya secara seimbang. 

• Ibu hamil perlu mengkonsumsi 

makanan bergizi seimbang untuk 

memastikan janin yang dikandung 

lahir sehat, cerdas dan tidak stunting  

8. Fasilitator menanyakan kepada peserta 

rencana apa yang akan dilakukan peserta di 

rumah terkait pemanfaatan bansos untuk 

mencegah dan menangani anak stunting 

9. Fasilitator meminta peserta untuk 

menuliskan rencana yang akan dilakukan di 

rumah terkait pemanfaatan bansos di tabel 

janji diri dan kertas metaplan  

10. Fasilitator meminta peserta untuk 

mengumpulkan tabel janji diri ke fasilitator 

sementara rencana yang ditulis di metaplan 

dibawa pulang oleh peserta 

11. Fasilitator mengingatkan kembali kepada 

peserta untuk mengoptimalkan bantuan 

sosial dari pemerintah untuk mencegah dan 

menangani stunting  

12. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait permasalahan stunting maka dapat 
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menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos. 

Fasilitator akan membantu peserta merujuk 

ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan 

oleh KPM.  

13. Fasilitator menutup, review materi 

pemanfaatan bansos  

14. Doa dan Terimakasih  
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1. BANTUAN SOSIAL 

a. Pengertian Bantuan Sosial. 

Bantuan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan 

hidup, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar 

berfungsi sosial (UU No. 11 tahun 2009). Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah 

pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak 

mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi 

dan/atau kesejahteraan masyarakat.  

Beradasarkan pengertian tersebut maka bantuan sosial dapat 

diartikan sebagai pemberian uang, barang maupun jasa untuk 

mengurangi kerentanan sosial yang dialami oleh individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, agar ia dapat 

menjalankan kehidupan secara wajar, sehingga mampu 

melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan tidak 

stunting.  

b. Jenis Bantuan Sosial 

Jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah masyarakat 

dapat berbentuk materi dan non materi.  

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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1) Bantuan materi. 

Bantuan materi yang diberikan pemerintah melalui program-

programnya antara lain: Program Indonesia Pintar, Program 

Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bantuan 

Pangan Non Tunai. Khusus BPNT. Saat ini, Pemerintah melalui 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan 

nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada 

Kementerian Negara/Lembaga, mengamanatkan bahwa seluruh 

bantuan sosial harus diberikan langsung atau ditransfer kepada 

penerima manfaat/masyarakat Bantuan Tunai Langsung melalui 

rekening pribadi penerima manfaat, hanya dapat diambil melalui 

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai uang 

elektronik. KKS hanya dapat digunakan untuk membeli bahan 

pangan di e-warong di lingkungan setempat yang bekerjasama 

dengan BANK HIMBARA.  

Menurut Perpres 63/2017 e-Warong adalah agen bank, pedagang 

dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur 

dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian bantuan 

sosial oleh KPM, yaitu (a) Usaha kecil, Mikro dan koperasi; (b) Pasar 

tradisional, warung, toko kelontong; (c) E-warong KUBE; (d) Warung 

Desa; (e) Rumah Pangan Kita; (e) Toko Tani dan (f) Agen Laku Pandai 

dan lainnya.  
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Komoditas bahan pangan yang 

tersedia di e-warong adalah 

berbagai sumber pangan seperti: 

Sumber karbohidrat (beras 

fortifiksi atau bahan pangan lokal lain seperti jagung pipilan dan 

sagu); Sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam dan ikan 

segar); Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe 

dan tahu; (Sumber vitamin dan mineral: (sayur-mayur dan buah-

buahan)  

Ketersediaan bahan pangan seperti di atas, diharapkan dapat  

mendukung program pemerintah dalam pencegahan Stunting. KPM 

diperbolehkan memilih bahan makanan yang tersedia di e-warong 

sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, dan 

mempertimbangkan  kondisi barang yang tersedia. 

2) Bantuan non materi 

Bantuan non materi seperti: Psikoedukasi pada Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/Family Development 

Session (FDS). Keterampilan Pengasuhan (parenting skill)  dan lain-

lainnya, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam pengasuhan anak, peningkatan kesehatan, 

peningkatan usaha keluarga dan kesejahteraan sosial.  Hal tersebut 

dimaksudkan untuk membantu keluarga mencetak generasi 

penerus yang sehat, cerdas dan tidak stunting. Bantuan baik materi 

maupun non materi hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai 
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dengan peruntukannya. 

Khusus bantuan sosial bentuk materi seperti bantuan uang 

melalui KKS hendaknya dapat dikelola dengan baik untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar dan salah satunya  adalah penyediaan 

makanan bergizi. Jika dirasakan bantuan  tidak mencukupi untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hendaknya disikapi dengan cara 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di lingkungan 

sekitarnya, seperti: memanfaatkan bahan pangan hasil kebun, 

ternak, dan lain-lainnya. 

3) Manfaat Bansos 

• Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus 

sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan. 

• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama 

usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan;  

• Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan 

pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

2. BAHAN PANGAN YANG ADA DI LINGKUNGAN SEKITAR RUMAH 

a. Kandungan gizi jenis bahan pangan. 

Kelompok Jenis bahan makanan dan fungsinya antara lain: 

1) Karbohidrat (Makanan Pokok) 

2) Karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi/kekuatan bagi 

tubuh. Kebutuhan karbohidrat setiap orang tidak sama, 

tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik yang 

dijalani, dan juga kondisi medis tertentu. Namun pada 

umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan 
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karbohidrat sekitar 220– 300 gram per hari. Untuk yang ingin 

menjaga berat 

badan, asupan 

karbohidrat 

yang 

disarankan adalah sekitar 50 – 150 gram per hari. 

Ada dua jenis sumber karbo hidrat: 

• pertama adalah jenis pati-patian seperti: nasi, jagung, kentang, 

sagu dan umbi-umbian.  

• Kedua jenis bahan makanan 

tidak berpati. 

Karbohidrat selain berfungsi 

sebagai bahan bakar (energi), dan 

aktifitas bayi. Idealnya, 45-65% asupan kalori harian mengandung 

karbohidrat.  

3) Lauk Pauk (Sumber protein) 

Protein disebut sebagai zat 

pembangun, yaitu membangun 

seluruh jaringan tubuh termasuk 

memperbaiki sel yang rusak.  

Protein dihasilkan dari sumber 

bahan makanan hewani seperti: 

daging, ayam, lele, ikan, dan lain-

lainnya. Selanjutnya lauk

 pauk berasal dari 

kacang-kacangan dan hasil 
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olahannya seperti tahu dan tempe disebut dengan protein nabati. 

Keduanya bermanfaat untuk pemeliharaan jaringan tubuh, mulai 

dari otak, rambut, kulit, otot, mata hingga organ tubuh penting 

lainnya. Anak-anak dan wanita hamil sangat membutuhkan banyak 

protein ini untuk membangun masa pertumbuhan dan 

perkembangannya. Walaupun sama-sama protein, namun 

kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani 

dengan protein nabati berbeda. 

Tubuh sebenarnya dapat menghasilkan asam amino sendiri, 

namun yang dihasilkannya adalah asam amino non-esensial, 

sementara asam amino esensial yang dibutuhkan manusia 

bersumber dari protein hewani yang  merupakan asam amino 

esensial lengkap, dan strukturnya hampir mirip dengan asam 

amino yang ada di tubuh. Sementara makanan protein nabati tidak 

memiliki asam amino esensial lengkap seperti protein hewani. 

Penyerapan asam amino yang lebih baik adalah protein hewani. 

Perbandingan absorsi tubuh pada protein hewani mencapi 25 %, 

sedangkan absorsi tubuh pada protein nabati hanya mencapai 5 % 

saja. Protein hewani sangat dibutuhkan bagi ibu hamil dan anak 

balita untuk mencapai tumbuh kembang optimal. Namun bagi 

orang dewasa dibatasi karena mengandung asam lemak jenuh yang 

kurang baik terhadap kesehatan karaena memicu munculnya 

kholesterol. 
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4) Sayuran dan buah-buahan. 

Sayuran dan buah-buahan 

merupakan sumber vitamin dan 

mineral yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Buah-buahan berwarna 

merupakan sumber vitamin A,C 

dan E. Vitamin juga merupakan 

antioksidan yang dapat 

menjaga tubuh dari kerusakan 

akibat zat radikal bebas.  

Vitamin, mineral juga penting 

untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral 

yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc, memiliki 

fungsi yang beragam tergantung dari jenis mineralnya. Contohnya 

kalsium berfungsi membantu transmisi/penghantar sinyal saraf, 

menjaga tekanan darah stabil, dan membantu konstraksi otot. 

Sementara zat besi membantu pembentukan hormon serta sel 

darah merah. 

Manfaat Vitamin dan mineral menurut dokter spesialis gizi 

klinik Samuel Oentoro adalah membantu pembentukan energi. 

Energi yang dihasilkan oleh karbohidrat, lemak, dan protein akan 

sulit diubah menjadi energi tanpa bantuan vitamin dan mineral. 
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b. Bahan Pangan Yang Diperoleh Di Lingkungan Sekitar  

Indonsesia sebagai negara yang kaya raya akan jenis pangan 

yang tumbuh dan tersedia melimpah di seluruh wilayah mulai dari 

sabang sampai Merauke, dari Miangas samapai dengan Pulau Rote. 

Bahan makanan Pokok mudah ditemukan dimana-mana seperti 

seperti beras, jagung dan umbi-

umbian mudah ditemukan di sekitar 

kita. Jika semua masyarakat dapat 

menghargai hasil bumi di sekitar 

masing-masing, maka masyarakat 

akan lebih berdaya, karena saling memanfaatkan hasil pangan yang 

tersedia, sehingga dapat saling menguntungkan karena dapat dibeli 

dengan harga yang lebih murah. 

Jenis bahan sayuran di Indonesia cukup melimpah seperti seperti 

bayam, kangkung, sosin dan seledri, 

bahkan daun kelor saat ini sedang 

trend, berdasarkan hasil Penelitian, 

daun kelor sebagai bahan sayuran 

yang memiliki sangat tinggi 

kandungan gizinya. 

Indonesia juga memiliki jenis 

buah-buahan yng sangat beragam 

pula seperti papaya, mangga, 

pisang, jambu, rambutan, dan lain-

lainnya merupakan sumber 

vitamin yang mudah diperoleh dari 

 

 

kelor 
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sumber tumbuhan lokal.  

Fungsi  sayur dan buah-buahan: 

• Menjaga kenormalan tekanan darah, gula darah dan 

kholesterol 

• Menurunkan resiko sembelit pada saat BAB 

• Sebagai anti oksidan/ yaitu penagkal senyawa jahat dalam 

tubuh 

• Mencegah penyakit tidak menular kronik.  

Kemudian dilihat dari nilai gizinya, baik sayuran maupun buah-

buahan hasil tanam lokal ternyata ternyata memiliki kandungan gizi 

yang tidak kalah dengan buah-buah import yang dapat di beli di mall-

mall besar. 

Lauk pauk sebagi sumber protein baik nabati maupun hewani, 

banyak tersedia di seluruh wilayah Indonesia, tentu dari setiap daerah 

tidak sama. Di daerah pesisir ikan tersedia cukup berlimpah dan 

murah, namun di daerah pegunungan tidak tersedia, sehingga lebih 

banyak protein diambil dari jenis daging dan unggas dan ikan air tawar 

yang memiliki kandungan gizi yang baik pula. Namun untuk protein 

nabati hampir di seluruh wilayan tersedia seperti kacang-kacangan 

yang dapat dibuat tahu dan tempe. 

Jenis bahan pangan bervariasi perlu dideversifikasi, yaitu 

mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan lain 

sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya, 

sehingga dapat mengkreasikan ragam pangan yang tersedia agar 

memiliki kandungan gizi lengkap. 
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Tabel: 1. Contoh PROTEIN TINGGI bahan lokal yang tidak kalah 

kandungan gizinya dengan bahan import 

 

PERBANDINGAN NILAI GIZI 

Ikan salmon  

(100 gram) 

(IMPORT) 

Ikan kembung 

(100 gram) 

Ikan Lele 

(100 gr) 

 

 

  

• Omega 3 = 1,4 g 

• Lemak = 3,45 gr 

• Kholesterol = 52 mg 

• Protein = 19,9 g 

• Kalori = 116 kal 

• Zat Besi = 0,77 mg 

• Omega 3 = 2,6 gr 

• Lemak = 2.3. gr 

• Kolesterol = 33 mg 

• Protein = 21,4 g 

• Kalori = 112 kal 

• Zat Besi = 0,9 mg 

• Omega 3 = 6gr 

• Lemak = 9,09 gr 

• Kholesterol = 82 mg 

• Protein = 15,45 g 

• Kalori = 145 mg 

• Zat Besi = 1,2 mg 

 

c. Menu Gizi seimbang berbahan Lokal  

Sumber makanan menjadi hal utama untuk menciptakan  generasi 

penerus yang sehat, cerdas  dan tidak stunting. Untuk itu penting 

bagi keluarga memahami bahan makanan untuk memenuhi bernilai 

gizi baik bagi keluarga, untuk mencegah risiko    munculnya  berbagai  

penyakit    seperti        kardiovaskular (penyakit jantung    dan    
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pembuluh    darah, hipertensi   dan   stroke,   diabetes   serta kanker 

yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. 

1) Apa itu Gizi seimbang? 

Gizi seimbang adalah 

susunan pangan sehari-

hari yang mengandung zat 

gizi dalam jenis dan jumlah 

yang sesuai 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. 

 

2) 10 Pesan Umum Gizi Seimbang 

a) Syukuri dan nikmati keanekaaragam makanan 

Indonesia yang memiliki iklim tropis berdampak terhadap 

kesuburan tanah yang menghasilkan beragam ragan pangan 

seperti:makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan 

minuman,dan jika dikonsumsi sehari-hari dalam setiap kali 

makan akan terpenuhi zat gizi seimbang, yang menyehatkan 

tubuh.  

 

b) Perbanyak makan buah-buahan, sebagai sumber vitamin, 

mineral dan serat pangan sangat diperlukan oleh tubuh 
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manusia. Sayuran dan buah-buahan tersebut berperan sebagai 

antioksidan yaitu penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Oleh 

karena itu konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan 

salah satu bagian penting dalam mewujudkan GIZI SEIMBANG. 

 

c) Biasakan mengkonsumsi Lauk Pauk yang mengandung 

protein tinggi. 

Protein sangat baik bagi ibu hamil dan balita. Protein hewani 

memiliki kadar asam amino lebih tinggi dari protein nabati, 

sehingga baik bagi ibu hamil dan anak yang sedang bertumbuh, 

namun bagi orang dewasa sebaiknya tidak berlebihan karena 

asam amino yang ada dalam protein hewani memiliki 

kandungan lemak jenuh yang mendorong munculnya 

kholesterol. 

d) Biasakan makan 

ragam makanan 

pokok. 

Indonesia memiliki 

beragam bahan 

makanan pokok 

yang 

mengandung 

karbohidrat 

(beras, jagung, 

singkong, ubi, 

talas, garut, 

10 PESAN UMUM GIZI SEIMBANG 

1. Mari kita bersyukur kepada Tuhan YME, 
karena Indonesia memiliki ragam makanan 
yang dapat kita nikmati bersama.  

2. Perbanyak makan sayuran dan cukup buah-
buahan  

3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang 
mengandung protein tinggi  

4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam 
makanan pokok.  

5. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan 
berlemak abetes dan serangan jantung. 

6. Biasakan Sarapan /makan pagi.  
7. Biasakan minum air putih minimal 8 gelas  
8. Biasakan membaca label pada kemasan 

pangan 
9. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih 

mengalir. 
10. Lakukan Aktivitas fisik selama 30 menit 

dalam sehari.  
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sorgum, jewawut, sagu dan produk olahannya). Memilih 

bahan makanan pokok Serealia (padi-padian) utuh seperti 

jagung, beras merah, beras hitam, atau biji-bijian yang tidak 

disosoh dalam penggilingannya adalah pilihan yang baik 

karena mengandung serat yang tinggi. Memakan beragam 

makanan pokok akan memperkaya gizi seimbang 

dibutuhkan tubuh.  

 

e) Batasi konsumsi pangan manis, asin dan lemak. 

 

Peraturan Menkes Nomor: 30 tahun 2013 tentang penggunaan 

garam, gula dan lemak,  ahwa konsumsi: gula lebih dari 50 gr 

(4 sendok makan), natrium lebih dari 2000 mg ( 1 sendok teh), 

lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 sendok makan) per 

orang/hari, beresiko terhadap hipertensi, stroke, diabetis dan 

serangan jantung.  

f) Biasakan Sarapan 

Sarapan (makan pagi)  sangat diperlukan bagi seseorang 

agar selalu sehat dan produktif. Sarapan membekali tubuh 

dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan 

melakukan aktivitas fisik secara optimal.  Bagi anak sekolah, 

sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar dan stamina.  
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g) Biasakan minum air putih cukup (minimal 8 gelas sehari) 

Dua pertiga tubuh kita berisi air,  termasuk otak manusia 

sekitar 78% berisi air. Berbagai penelitian membuktikan bahwa 

kekurangan cairan pada anak sekolah menimbulkan rasa lelah 

(fatigue), menurunkan atensi atau konsentrasi belajar. Minum 

yang cukup atau hidrasi tidak hanya mengoptimalkan atensi 

atau konsentrasi belajar anak tetapi juga mengoptimalkan 

memori anak dalam belajar. 

Air berfungsi antara lain: mengatur proses kerja tubuh, suhu 

tubuh, pelarut, komponen sel dan organ tubuh, media 

pengangkut zat makanan, pelumas sendi dan bantalan organ. 

Kekurangan air dapat berakibat: sulit BAB, gangguan kemih, 

gangguan ginjal akut dan obesitas.  

Kebutuhan air bagi anak/hari: 

Anak Usia 6-12 bulan 800 ml (2-3 gelas) 

Anak usia 1-3 tahun 1,3 liter (4 gelas) 

Anak usia 4-8 tahun 1,7 liter (5 gelas) 

 

h) Biasakan membaca label pada kemasan pangan 

Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, 

tanggal kadaluarsa dan keterangan penting lain yang 

dicantumkan pada kemasan.. Sebaiknya setiap orang 

membaca label dalam kemasan yang tertera pada produk yang 

akan dibeli guna mngetahui informasi kandungan zat gizi, 

termasuk tanggal kadaluarsa bahan makanan tersebut. 
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i) Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup 

bersih dan sehat perlu ditanamkan sejak anak usi dini, agar 

keluarga kita terhindar dari dari penyakit menular, contohnya 

peyakit diare dan kecacingan. Apalagi disaat pandemi 

corona seperti sekarang ini cuci tangan menggunakan  

sabun menjadi protokol kesehatan yang wajib diikuti oleh 

semua orang. Tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan 

Sedunia Pakai Sabun yang dicanangkan oleh PBB sebagai 

salah satu cara menurunkan angka kematian anak usia di 

bawah lima tahun serta mencegah penyebaran penyakit 

Kapan seseorang harus mencuci tangan dengan sabun dan 

air bersih mengalir: 

• Sebelum dan sesudah makan 

• Sebelum dan sesudah memegang makanan 

• Sesudah buang air besar dan menceboki bayi/anak 

• Sebelum memberikan air susu ibu 

• Sesudah memegang binatang 

• Sesudah berkebun 

 

j) Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat 

badan normal. 

Aktivitas fisik yang cukup dan rutin merupakan salah satu cara 

meningkatkan kebugaran tubuh. Kegiatan fisik yang 

dilakukan selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari 

dalam semingguContoh aktivitas  fisik antara lain: jalan kaki, 
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lari pagi, renang, bermain bola, bersepeda dan lai-lainnya 

merupakan hal yang tidak sulit, sehingga dapat dilakukan 

oleh keluarga. Aktifitas yang dapat dilakukan tanpa harus 

keluar rumah seperti: menyapu, mengepel, mencuci baju, 

naik turun tangga, atau lari keliling rumah. Latihan kegiatan 

fisik dengan rutin dan dan ciptakan suasana gembira agar 

tubuh menjadi sehat dan bugar.  

3) Ukuran kebutuhan gizi setiap orang/sekali makan. 

4) Seringkali kita kesulitan untuk mengatur berapa jumlah jenis 
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makanan berkadar gizi baik yang diperlukan oleh tubuh kita 

sehari-hari, baik karbohidrat, protein maupun mineralnya?. 

Untuk itu gunakan ISI PIRINGKU untuk membantu mengukur 

ketercukupan gizi keluarga terutama ibu hamil dan anak usia dini. 

Lihat ISI PIRINGKU di bawah ini. 

3. PENGOLAHAN BAHAN PANGAN  BANTUAN SOSIAL UNTUK 

MEMENUHI GIZI SEIMBANG. 

a. Menu Seimbang Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 

1) Bahan Makanan MP-ASI 

a) Gunakan bahan pangan lokal untuk mempermudah 

penyediaan makanan), Lihat menu pada di Buku KIA. 

b) Buat MP-ASI dari ragam bahan makanan agar mampu 

memenuhi kebutuhan gizi anak. 

c) Untuk menjaga makanan agar tetap gunakan cara 

memasak dengan cara sederhana (rebus dengan cepat, 

namun tetap matang dengan benar), agar nilai gizi tetap 

utuh.  

2) Contoh MP-ASI : (Peserta dapat melihat di BUKU KIA). 

1) Bubur Hati Ayam : 

Bahan: 

• 30 gram beras 

• 30 gram hati ayam 

• 50 cc ASI perah 

• 1 sdm minyak zaetun 

• Daun bawang iris secukupnya 
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• Garam secukupnya 

b) Cara membuat: 

• Masaklah beras hingga menjadi bubur,saring 

kemudian  

• tambahkan garam secukupnya, angkat dan saring 

dengan saringan kawat, simpan di mangkok bersih 

• Tumis hati ayam yang sudah dipotong dengan 

minyak zaitun/minyak kelapa bersama daun bawang 

sampai masak, saring dengan penyaring kawat, dan 

sisihkan. 

• Campur rata bubur dengan hati ayam, masukkan ASI 

perah, dan sajikan. 

2) Bubur Campur Sayuran 

a) Bahan: 

• 50 gr beras 

• 30 gram tempe 

• 1 sdm margarin/minyak kekapa 

• 30 gram daun bayam 

• Daun bawang secukupnya 

• 1/gelas santan 

• Bawang putih  & bawang merah secukupnya 

• Kemiri secukupnya 

• Ketumbar secukupnya, garam secukupnya 

b) Cara memasaknya: 
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• Masak beras sampai menjadi bubur, masukkan 

tempe potongan saat bubur setengah matang, 

setelah matang angkat, simpan di mangkok bersih. 

• Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan 

ketumbar, kemudian tumis bumbu tersebut dengan 

margarin/minyak kelapa, masukkan daun bawang, 

hingga matang, simpan di mangkok. 

• Rebus air secukupnya, masukkan tumisan tempe, 

bayam dan santan serta garam, kemudian aduk 

hingga rata. 

• Angkat dan saring dengan saringan kawat. 

• Sajikan dalam mangkok bersih sesuai kebutuhan 

bayi. 

3) Syarat-syarat pemberian MP-ASI antara lain: 

a) Tepat waktu, MP-ASI diberikan pada saat ASI eksklusif 

(ASI SAJA) tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi pada 

bayi. 

b) Adeukat, artinya bahwa MP-ASI memiliki kandungan gizi 

dengan jumlah memadai untuk bebutuhan gizi bayi 

seusianya. 

c) Aman artinya bahwa MP-ASI disiapkan: 

✓ Cara menyiapkan steril agar terhindar bakteri dan 

virus yang menyebabkan diare, kholera, cacingan, 

hepatitis dll; 

✓ Penyimpanan dipisahkan dengan makanan mentah. 
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misalnya daging, sayuran, agar terhindar bakteri. 

✓ Simpan di lemari pendingin, agar tetap tahan dan 

steril. 

✓ Pastikan memasak makanan harus matang dengan 

benar 

 

4) Kapan MP-ASI diberikan: 

Nutrisi bayi 0-6 bulan 100 % diperoleh dan tercukupi dari ASI 

saja, namun dengan bertambahnya usia, direntang usia 6-8 

bulan kebutuhan energi yang tersedia pada ASI hanya 70 %, dan 

rentang usia 9-11 bulan, jumlah ASI hanya mencukupi 50 % total 

kebutuhannya, kemudian di rentang 1-2 tahun, jumlah ASI yang 

tersedia hanya mencukupi 30 % kebutuhannya. Kekurangan 

tersebut yang harus dipenuhi melalui Makanan Pendamping ASI 

(MP-ASI). 

MP-ASI diberikan pada bayi yang menunjukkan tanda fisik 

seperti: bayi sudah dapat mengangkat kepalanya dengan tegak 

dan dapat duduk dengan bantuan, tertarik melihat orang lain 

makan, menggapai makanan yang ada di depannya. Namun 

berdasarkan rekomendasi WHO dan IDAI berdasarkan 

penelitiannya bahwa pemberian ASI selama enam bulan 

berdampak pada tumbuh kembang bayi lebih baik dibandingkan 

diberikan ASI selama 4 bulan, sehingga merekomendasikan 

pemberian MP ASI pada anak memasuki usia 6 bulan. Pemberian 

MP-ASI, dapat melihat tabel di bawah ini. 
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Tabel. 2. Cara Pemberian MP-ASI sesuai Usia 
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Permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi 

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan 

lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan 

dengan benar ataupun menggunakan jamban yang sehat akan berpengaruh 

pada kesehatan Ibu hamil dan tumbuh kembang anak sehingga 

mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hygiene yang buruk dapat 

menyebabkan diare sehingga anak dapat kehilangan kehilangan zat-zat gizi 

yang penting bagi pertumbuhan sehingga menjadi salah satu faktor risiko 

yang dominan terhadap kejadian stunting (Dewi & Adhi, 2016; Kurnia., et 

al, 2016). Selain itu, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak 

masyarakat yang belum melakukan CTPS dengan benar. Menurut hasil 

penelitian Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save The Children Indonesia 

tentang Dampak Tersembunyi dari Covid-19, menyebutkan bahwa tidak 

ada orang yang melakukan cuci tangan dengan benar dari cara maupun 

durasi waktu (YTSC, 2020). 1 

Terkait dengan hal tersebut, praktik kebersihan diri dan lingkungan 

dengan praktik CTPS dengan benar dan memanfaatkan jamban sehat harus 

diberikan kepada seluruh masyarakat dalam rangka pencegahan stunting. 

Peran SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam hal ini adalah 

sebagai edukator dan motivator agar seluruh keluarga mau melakukan 

 
1 Save the Children, Dampak Tersembunyi dari Covid-19, Ringkasan Eksekutif Penelitian 
Global: Kesehatan dan Nutrisi, Pendidikan, Perlindungan, dan Hak Anak selama Pandemi 
COVID-19, 2020 

  Deskripsi Modul  
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CTPS dengan benar serta memanfaatkan jamban sehat yang ada di rumah 

atau lingkungannya. Materi dalam modul terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu 

mendukung praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan mendukung 

pemanfaatan jamban sehat. Modul ini akan diberikan dengan metode 

curah pendapat, diskusi, simulasi, observasi dan ceramah singkat. Materi 

akan diberikan selama 90 menit.  
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Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan praktik 

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan benar serta memanfaatkan jamban 

yang sehat.  

 

 

1. Mendukung Praktik Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)  

2. Mendukung Pemanfaatan Jamban Sehat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 
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1. Peserta dapat menjelaskan pentingnya mencuci tangan memakai 

sabun untuk pencegahan stunting  

2. Peserta dapat mempraktikkan cuci tangan pakai sabun dengan benar 

3. Peserta dapat mengidentifikasi praktik baik dan solusi praktek CTPS 

dengan benar 

 

 

 

1. Pentingnya mencuci tangan memakai sabun 

2. Cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar  

3. Praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indikator Keberhasilan 

 

SESI 11 : MENDUKUNG PRAKTIK CUCI TANGAN PAKAI 

SABUN (CTPS)  

  Sub Pokok Bahasan 
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Langkah 2: Cara 

Mencuci  

tangan dengan sabun   

(15 menit: simulasi dan 

ceramah singkat) 

Langkah 3: Praktik Baik 

dan Solusi Mencuci 

Tangan Pakai Sabun   

(10 menit: diskusi dan 

ceramah singkat) 

• Mempraktikkan 6 
langkah cuci tangan 
yang benar  
 

• Mengidentifikasi 
praktik baik dan 
kesulitan CTPS  

• Mengetahui cara 
mengatasi kesulitan 
CTPS  
 

Langkah 1: Pentingnya 

mencuci tangan 

memakai sabun 

(20 menit: simulasi dan 

diskusi) 

• Memahami 

pentingnya mencuci 

tangan dengan sabun 

dan air mengalir  

• Mengetahui 5 waktu 

penting CTPS 

  Skema Pembelajaran 
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1. Brainstorming 

2. Simulasi  

3. Ceramah singkat 

4. Diskusi  

 

 

1. Lada bubuk  

2. Ember/ tempat penampungan air  

3. Wadah air/ mangkok 

4. Air  

5. Musik  

 

 

1. Fasilitator meminta peserta untuk membawa wadah air berbentuk 

apa saja (contoh: mangkok, gayung, dll). 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa sabun cair/ batangan 

yang tersimpan dalam wadah tertutup. 

3. Fasilitator menyiapkan air bersih untuk cuci tangan. 

4. Fasilitator menuliskan poin-poin yang penting di kertas plano untuk 

ditempelkan ketika proses pembelajaran 

5. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri  

  Metode Pembelajaran 

 

  Media  Pembelajaran 

 

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

Langkah 1: 

Pentingnya 

mencuci 

tangan 

memakai 

sabun 

 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka  

2. Tanyakan kepada peserta:  

• Bapak/ Ibu apa yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya?  

• Apakah sudah diterapkan di rumah? Jangan 

lupa menerapkannya ya! 

3. Perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

mencuci tangan dengan sabun 

4. Sampaikan bahwa peserta akan membahas tentang 3 

hal; pentingnya mencuci tangan memakai sabun, cara 

mencuci tangan memakai sabun, dan mengetahui 

praktik baik mencuci tangan pakai sabun.  

5. Sampaikan kepada peserta bahwa Cuci Tangan Pakai 

Sabun dengan benar merupakan salah satu cara 

mencegah stunting yang disebabkan karena diare 

dan penyakit menular lainnya.  

6. Tanyakan kepada peserta:  

• “Apakah Bapak/ Ibu rutin mencuci tangan?”  

  Proses Pembelajaran 
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• “Kapan saja biasanya Bapak/Ibu mencuci 

tangan?” 

• “Apakah Bapak/Ibu memakai sabun ketika cuci 

tangan? Mengapa?” 

7. Ucapkan terimakasih atas pendapat peserta 

8. Minta peserta berpasangan dan menentukan mana 

peserta 1 dan peserta 2 

9. Membagikan piring yang sudah diisi oleh air dan 

ditaburi lada ke masing-masing pasangan  

10. Meminta peserta pertama untuk mencuci tangan 

tanpa sabun, setelah itu mencelupkan jarinya ke 

dalam piring air lada 

11. Meminta peserta kedua untuk menggunakan sabun 

dan mencelupkan jarinya ke dalam piring air lada 

(sabun jangan dibilas sebelum dicelupkan ke dalam 

piring)  

12. Tanyakan kepada peserta: 

• “apa yang terjadi?” dan  

• “mengapa hal tersebut dapat terjadi?” 

13. Sampaikan:  lada diibaratkan virus/bakteri yang 

menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan 

sabun, virus/ bakteri yang menyebabkan penyakit 

akan hilang dari permukaan tangan.  

14. Sampaikan kesimpulan:  

• Cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup 

sehingga harus memakai sabun untuk 
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membersihkan tangan dari kotoran yang 

mengandung kuman penyebab diare dan penyakit 

menular lainnya sehingga ibu dan anak dapat 

terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab 

stunting.  

• 5 waktu penting CTPS:  

o Sebelum makan  

o Setelah BAB/ BAK 

o Sebelum menyentuh makanan 

o Sebelum menyusui  

o Setelah beraktifitas (contoh: setelah 

berkebun, bepergian) 

o Sebelum mengolah bahan makanan yang 

didapat dari Bantuan Sosial  

 

 

 

 

 

 

15 Menit 

 

Langkah 2: 

Cara 

mencuci 

tangan 

 

1. Bertanya kepada peserta: “bagaimana biasanya 

Bapak/ Ibu mencuci tangan?” “Berapa lama cuci 

tangan dilakukan?” 

2. Sampaikan pada peserta bahwa ada 6 langkah 

mencuci tangan pakai sabun (fasilitator bisa sambil 

menyanyikan lagu cuci tangan pakai sabun) 

3. Mempersiapkan alat untuk cuci tangan berupa 

ember/ tempat penampungan air yang bersih  

4. Mempersiapkan sabun untuk mencuci tangan (bisa 

sabun cair atau sabun batangan yang disimpan dalam 

wadah tertutup) 
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memakai 

sabun 

 

 

5. Mempersiapkan air mengalir yang bersih, tidak 

berbau, tidak berwarna dan tidak berasa     

6. Bersama-sama dengan peserta memperagakan 

langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun 

7. Meminta peserta untuk membasahi tangan dengan air 

mengalir 

8. Ambil sabun secukupnya dan melakukan 6 langkah 

cuci tangan yaitu:  

• Usap dan gosok kedua telapak tangan secara 

lembut dengan arah memutar  

• Usap dan gosok juga kedua punggung tangan 

secara bergantian  

• Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih  

• Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian 

gosok perlahan. 

• Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan 

posisi saling mengunci  

• Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian  

9. Bilas dengan air bersih mengalir dan keringkan dengan 

menggunakan tisu atau kain bersih  

10. Tanyakan kembali kepada peserta:  

• “Coba dilihat tangan Bapak/ Ibu apakah sudah 

bersih?” 

• “Apakah masih ada kotoran di tangan Bapak/ 

Ibu?” 
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• “Apa yang dirasakan Bapak/ Ibu setelah cuci 

tangan?” 

 

11. Sampaikan pesan kunci cuci tangan yang benar yaitu:  

• Dilakukan kurang lebih selama 20 detik  

• Gunakan sabun cair/ sabun batangan dalam 

wadah tertutup.  

• Gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak 

berwarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Menit 

 

Langkah 3: 

Praktik baik 

mencuci 

tangan pakai 

sabun 

 

 

1. Fasilitator meminta peserta untuk di dalam kelompok 

yang terdiri dari 3-4 orang dan mendiskusikan serta 

menuliskan di kertas plano:  

• Apakah ada hal-hal yang membuat Bapak/Ibu sulit 

untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan 

dan tuliskan! 

• Apakah ada hal-hal yang memudahkan Bapak/ Ibu 

untuk mencuci tangan dengan sabun? Sebutkan 

dan tuliskan! 

2. Setelah berdiskusi, minta masing-masing kelompok 

untuk membacakan hasil diskusinya 

3. Tanyakan kepada peserta:  

• Apa yang menjadi kebiasan Bapak/ Ibu untuk 

membersihkan diri? (contoh: berwudhu bagi 

muslim atau mencuci tangan/kaki sebelum masuk 
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ke rumah (gali kebiasaan membersihkan diri yang 

ada di daerah setempat)) 

• Apakah Bapak/ Ibu ada yang pernah membuat 

sendiri wadah air untuk mencuci tangan? Bisa 

diceritakan?  

4. Sampaikan kepada peserta:  

• Cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang 

mahal, contoh wastafel. Bapak/Ibu bisa 

membuatnya sendiri dari bahan yang sangat 

murah dan sederhana (contoh; gallon aqua, 

ember cat diberi lubang)  

• Tempat penampungan air harus dibersihkan dan 

dikuras secara rutin untuk menghindari lumut 

dan jentik nyamuk 

• Cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan 

sabun 

• Sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus 

anti kuman (antiseptic). Bisa menggunakan 

sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci 

piring. 

5. Sampaikan kepada peserta untuk melaksanakan 

semua informasi ini di rumah dan menyampaikan 

kepada keluarga/ tetangga terdekat  

6. Fasilitator menanyakan kepada peserta rencana apa 

yang akan dilakukan peserta di rumah terkait 
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pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani 

anak stunting 

7. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait CTPS di 

tabel janji diri dan kertas metaplan  

8. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

9. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk mengupayakan CTPS sehingga 

dapat mencegah dan menangani stunting  

10. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

CTPS maka dapat menghubungi fasilitator sebagai 

SDM Kesos. Fasilitator akan membantu peserta 

merujuk ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan 

oleh KPM.  

11. Fasilitator menutup, review materi CTPS 

Doa dan Terimakasih 
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1. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun?  

Tangan melakukan banyak hal seperti memegang hewan peliharaan, 

membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, memberi makan anak, 

menyusui bayi dan 

lain-lain jika tidak 

dicuci maka akan 

memindahkan 

kuman penyakit.  

Kulit tangan 

kita selalu lembab 

karena secara alami 

mengandung lemak. 

Oleh karena itu 

kuman/ kotoran 

mudah menempel di 

tangan kita dan akan 

berpindah ke benda/ 

makanan yang kita 

pegang. Kuman 

penyakit senang 

berada di tempat 

yang kotor. Cuci 

  Bahan Bacaan SDM Kesos 
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tangan dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran 

yang mengandung kuman penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran 

dan membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih 

tertinggal di tangan. Sabun yang digunakan tidak harus sabun antiseptik 

tapi bisa sabun yang lainnya. Disarankan tidak menggunakan sabun colek 

karena mengandung zat kimia yang menyebabkan iritasi pada kulit sehingga 

lebih rentan terkena kuman penyakit.  

 

2. Manfaat Mencuci tangan dengan Sabun:  

• Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan  

• Mencegah penularan penyakit seperti Diare, Kolera Disentri, Thypus, 

Kecacingan, Penyakit Kulit, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), 

flu burung atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Covid-

19.  
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3. Langkah-langkah Cuci Tangan Pakai Sabun dengan benar 
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4. Membuat tempat cuci tangan dari barang sederhana atau sudah 

tersedia 

 Tempat cuci tangan tidak perlu mahal dan tidak harus memakai 

wastafel. Tempat cuci tangan bisa dibuat dari berbagai barang yang sudah 

tidak terpakai, seperti 

ember bekas cat / ember 

biasa / gallon bekas / 

gentong / tempayan. 

Cara membuatnya yaitu 

wadah cat diberi lubang 

di bagian bawah tubuh 

ember. Jangan lupa cuci 

bersih dulu ember plastik 

dari segala kotoran. 

Setelah itu pasang keran/ alat penyumbat pada bagian yang dilubangi.  

 Tempat cuci tangan juga bisa menggunakan barang yang sudah 

tersedia, seperti tempat penampungan air yang biasa digunakan untuk 

mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah atau tempat 

penampungan air yang digunakan untuk berwudhu bagi muslim (dikenal 

dengan “padasan” bagi masyarakat jawa).   

 

 

 

Sumber: goodnewsfromindonesia.id 
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Departemen Kesehatan RI. 2009. Rumah Tangga Sehat dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat: Lembar Balik bagi Kader. Jakarta: Pusat 

Promosi Kesehatan  

Generasi Bersih dan Sehat. 2020. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun. 

Diunduh dari https://genbest.id/articles/infografis-kenapa-harus-
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Lagu cuci tangan 6 langkah:  

Ada 6 langkah untuk cuci tangan  

Mulai dari depan sampai ke belakang  

Sela-sela jari  

Buku-buku jari  

Kuku-kuku jari  

Jempol kanan kiri 

 

  Referensi

 

 

  Lampiran  

 

https://genbest.id/articles/infografis-kenapa-harus-cuci-tangan-pakai-sabun
https://genbest.id/articles/infografis-kenapa-harus-cuci-tangan-pakai-sabun
https://promkes.kemkes.go.id/6-langkah-cuci-tangan-pakai-sabun
https://promkes.kemkes.go.id/6-langkah-cuci-tangan-pakai-sabun
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1. Peserta dapat menjelaskan pentingnya jamban sehat   

2. Peserta dapat menjelaskan kriteria jamban sehat   

3. Peserta dapat mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam memiliki 

dan memanfaatkan jamban sehat   

 

 

1. Pentingnya jamban sehat   

2. Kriteria jamban sehat  

3. Identifikasi tantangan dan solusi memiliki dan memanfaatkan 

jamban sehat   

 

 

 

 

 

 Indikator Keberhasilan 

 

SESI 12  : MENDUKUNG PEMANFAATAN JAMBAN SEHAT 

 Sub Pokok Bahasan 
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Langkah 1: Pentingnya 

jamban sehat  

(15 menit: 

menggunakan gambar 

dan diskusi) 

Langkah 2: Ciri-ciri 

jamban sehat   

(20 menit: permainan 

dan diskusi) 

• Memahami 
pentingnya jamban 
sehat  
 

Langkah 3: Identifikasi 

tantangan dan solusi 

menggunakan jamban 

sehat  

(10 menit: diskusi dan 

ceramah) 

• Mengidentifikasi 
kriteria jamban sehat 

• Mengecek kondisi 
jamban penerima 
manfaat   
 

• Mengidentifikasi 
tantangan memakai 
jamban sehat   

• Mengetahui cara 
mengatasi tantangan 
menggunakan jamban 
sehat   
 

  Skema Pembelajaran 
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1. Brainstorming 

2. Ceramah  

3. Diskusi  

4. Simulasi  

 

 

1. Gambar jamban sehat dan tidak sehat  

2. Tabel “Yuk Periksa Jamban Kita”  

3. Alat tulis  

4. Tabel janji diri  

 

 

1. Fasilitator menuliskan poin-poin yang penting di kertas plano untuk 

ditempelkan ketika proses pembelajaran 

2. Fasilitator meminta peserta untuk membawa tabel janji diri  

3. Fasilitator membuat tabel “yuk periksa jamban Kita” di kertas plano 

untuk di tempel  

4. Fasilitator membuat “yuk periksa jamban Kita” di kertas ukuran HVS 

untuk dibagikan ke masing-masing kelompok  

  Media Pembelajaran 

  Metode Pembelajaran 

 

MEDIA PEMBELAJARAN   Persiapan Sebelum Hari-H     
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Pentingnya 

jamban sehat 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka  

2. Perkenalkan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu 

tentang pentingnya menggunakan jamban sehat 

3. Sampaikan bahwa peserta akan cerita tentang 3 

hal; pentingnya menggunakan jamban sehat, ciri-

ciri jamban sehat dan cara mengakses jamban 

sehat  

4. Sampaikan bahwa Jamban yang sehat dapat 

mencegah diare dan penyakit menular lainnya 

yang menjadi salah satu penyebab stunting  

5. Tanyakan kepada peserta:  

• “Apakah di rumah Bapak/Ibu sudah 

tersedia jamban?”  

• “Bagaimana kondisi jamban bapak/ibu di 

rumah? 

6. Ucapkan terimakasih atas pendapat peserta  

7. Faslilitator meminta peserta untuk duduk di 

dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang dan 

mendiskusikan serta menuliskan:  

  Proses Pembelajaran 
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“Apa manfaat memiliki jamban sehat bagi 

keluarga dan masyarakat sekitar?” 

8. Setelah selesai berdiskusi, masing-masing 

kelompok diminta untuk membacakan hasil 

diskusinya  

9. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa 

jamban memiliki beberapa manfaat yaitu:  

• Lingkungan lebih bersih  

• Bau berkurang  

• Kesehatan meningkat  

• Tidak perlu ke ladang/sawah/kebun/sungai 

malam hari   

• Memutus penyebaran penyakit  

• Mencegah stunting 

 

10.  Sampaikan pesan kunci:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fasilitator menunjukkan gambar jamban tidak 

sehat kepada peserta (lampiran gambar 1) dan 

bertanya kepada peserta: 

Pakailah Jamban yang sehat untuk 

Buang Air Besar/ Kecil agar terhindar 

dari muntaber, mencret sehingga Ibu 

dan anak tidak kekurangan gizi dan 

mencegah stunting pada anak 
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Langkah 2: 

Ciri-Ciri 

Jamban Sehat 

(Sudah sehat 

kah jamban di 

rumahmu?) 

 

 

 

 

20 Menit 

 

• “Menurut bapak/ibu apakah jamban pada 

gambar ini sehat?” 

• “Mengapa dikatakan tidak sehat?” 

2. Fasilitator menunjukkan gambar jamban sehat 

(lampiran gambar 2) kepada peserta dan bertanya 

kepada peserta:  

• “Menurut bapak/ ibu apakah jamban ini 

sehat? 

• “Mengapa dikatakan sehat?” 

3. Fasilitator menyampaikan dan menjelaskan 

kepada peserta bahwa jamban yang sehat 

memiliki ciri-ciri: 

1) Jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-

15 meter dari sumur atau sumber air minum  

2) Kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh 

serangga maupun tikus  

3) Lantai kedap air & landai/ miring kearah 

lubang pembuangan sehingga tidak ada air 

kotor yang menggenang  

4) Dilengkapi dengan dinding &atap pelindung 

serta cukup penerangan  

5) Tersedia ventilasi udara  

6) Tersedia air bersih, sabun & alat pembersih  

7) Bersihkan lantai jamban secara teratur 

(minimal 1 minggu sekali dan ketika kotor)  
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8) Pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak 

tersumbat  

4. Fasilitator menempelkan gambar table 238 “Yuk 

Periksa Jamban Kita” di dinding.  

 

Tabel 1. “Yuk Periksa Jamban Kita” 

No  Syarat Jamban 

Sehat  

Ya Tidak 

1 Jarak 10 – 15 

meter dari sumur 

/ sumber air  

  

2 Kotoran atau tinja 

tidak dapat 

dijamah oleh 

serangga/ tikus 

  

3 Lantai kedap air & 

miring kearah 

lubang 

pembuangan  

  

4 Dinding & atap 

pelindung  

 

  

5 Penerangan yang 

cukup 

  

6 Ventilasi udara    
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7 Sabun, air dan 

alat pembersih  

  

8 Lantai dan 

jamban 

dibersihkan  

  

 

4. Fasilitator meminta peserta untuk duduk 

berpasangan (atau berkelompok terdiri dari 3-4 

orang) dan membagikan tabel “Yuk periksa 

jamban kita” dan alat tulis kepada peserta  

5. Fasilitator meminta tiap-tiap pasangan/ kelompok 

untuk berkunjung ke lokasi jamban terdekat dan 

memeriksa kondisi jamban berdasarkan kriteria 

yang ada di tabel secara bergantian. 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

tanda centang (v) pada kolom “ya” atau “tidak”  

7. Fasilitator berterimakasih dan menanyakan hasil 

kunjungan  

8. Fasilitator menyimpulkan bahwa memiliki dan 

menggunakan jamban sehat sangat penting untuk 

mencegah berbagai penyakit yang bisa 

mengakibatkan anak menjadi stunting 

 

 

 

 

 

1. Tanyakan kepada peserta:  

• Apakah sulit bagi Bapak / Ibu untuk 

menggunakan serta memiliki jamban sehat? 
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Langkah 3: 

Tantangan 

menggunakan 

jamban sehat 

 

 

 

 

10 Menit 

 

 

2. Fasilitator menuliskan tantangan/ kesulitan 

menggunakan jamban sehat di kertas plano dan 

menempelkan di dinding (disertai dengan solusi) 

 

No Tantangan/Kendala Apa hal yang 

harus dilakukan? 

   

   

   

 

3. Sampaikan kepada peserta:  

• Jika tidak memiliki jamban yang sehat sendiri, 

bapak ibu dapat menggunakan Jamban umum 

bersama yang sehat yang telah disediakan 

oleh pemerintah. Jamban umum harus dijaga 

bersama dengan kerja bakti  

• Bapak/ Ibu juga bisa untuk mengajukan 

bantuan jamban dari pemerintah pusat yang 

disalurkan melalui puskesmas dan desa 

melalui forum musyawarah desa atau melalui 

pendamping 

4. Sampaikan kepada peserta untuk mengupayakan 

jamban sehat untuk mencegah berbagai penyakit 

yang bisa mengakibatkan anak menjadi stunting 
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5. Tanyakan pada peserta rencana apa yang akan 

dilakukan terkait penggunaan jamban sehat ketika 

kembali ke rumah masing-masing 

6. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait 

Jamban Sehat di tabel janji diri dan kertas 

metaplan  

7. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator, sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

8. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk memanfaatkan jamban sehat 

sehingga dapat mencegah dan menangani stunting 

9. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

jamban sehat maka dapat menghubungi fasilitator 

sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan membantu 

peserta merujuk ke layanan atau fasilitasi yang 

dibutuhkan oleh KPM.  

12. Fasilitator menutup, review materi pemanfaatan 

jamban sehat  

13. Doa dan Terimakasih 
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1. Apa itu Jamban  

Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan 

kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk 

dengan leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit 

penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.  

2. Mengapa harus menggunakan jamban?  

 

Bahan Bacaan SDM Kesos 
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• Menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau  

• Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya  

• Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat 

menjadi penular penyakit Diare, Kolera Disentri, Thypus, Cacingan, 

Penyakit Saluran Pencernaan, Penyakit kulit dan Keracunan.  

3. Manfaat Jamban sehat  

Memiliki jamban yang sehat di dalam rumah memiliki beberapa 

manfaat, yaitu:  

• Lingkungan lebih bersih  

• Bau berkurang  

• Kesehatan meningkat  

• Tidak perlu ke ladang malam hari  

• Memutus penyebaran penyakit  

Fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat 

mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh 

kotoran manusia. Membuang kotoran di sembarang tempat dapat 

berdampak serius dan menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara 

karena menimbulkan bau. Pembuangan tinja yang tidak dikelola 

dengan baik berdampak terutama pada kesehatan dan dapat 

mencemari sumber air minum kita. Akibatnya saat anggota keluarga 

minum air itu, bisa terserang berbagai gangguan pencernaan seperti 

diare, disentri dan kolera  

Hubungan Penggunaan Jamban sehat dengan stunting  

 Praktik hygiene yang buruk dapat menyebabkan balita terserang 

penyakit diare yang dapat menyebabkan anak kehilangan zat-zat gizi 
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yang penting bagi pertumbuhan. Diare merupakan salah satu faktor 

risiko yang dominan terhadap kejadian stunting (Dewi & Adhi, 2016; 

Kurnia., et al, 2016). Hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh 

diare berhubungan dengan gangguan penyerapan zat gizi selama dan 

setelah episode diare. Peningkatan lama terjadinya diare berhubungan 

dengan penurunan indeks TB/U dan BB/U. Penelitian Desyanti (2017) di 

wilayah Puskesmas Simolawang Surabaya, disebutkan bahwa risiko 

kejadian stunting meningkat 2,69 kali pada balita usia 24-59 bulan, 

mengalami diare > 2 kali dalam 3 bulan terakhir, dibandingkan yang 

tidak.  

Seringnya terserang penyakit tersebut bisa mempengaruhi 

pertumbuhan anak (terutama balita dan janin di kandunagn ibu hamil) 

bahkan bisa menghambat pertumbuhan mereka. Pada akhirnya anak 

bisa mengalami kondisi stunting. Pertumbuhan anak menjadi tidak 

sempurna dan tidak tinggi seperti layaknya anak seusianya. 

Pertumbuhan otak anak juga ikut terganggu.  

 

4. Kriteria Jamban Sehat  

Menurut WHO, jamban dapat dikatakan sehat jika memiliki beberapa 

kriteria, yaitu:  

a. Mencegah kontaminasi ke badan air  

b. Mencegah kontak antara manusia dan kotoran  

c. Membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga serta 

binatang lainnya  
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d. Mencegah bau yang tidak 

sedap  

e. Closet dudukannya dibuat 

dengan baik dan aman bagi 

pengguna  

 

Menurut Soemardi (1985), 

untuk mencegah penularan 

dan penyebaran penyakit 

saluran cerna, kotoran 

manusia harus dibuang 

menurut aturan-aturan tertentu. Beberapa syarat pembuangan 

kotoran manusia antara lain:  

a. Tidak menjadi sumber penularan penyakit  

b. Tidak menjadi makanan dan sarang vector  

c. Tidak menimbulkan bau busuk  

d. Tidak merusak estetika  

e. Tidak menimbulkan pencemaran pada sumber air minum  

 

5. Cara memelihara jamban sehat  

• Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air 

• Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam 

keadaan bersih  

• Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat  

• Tidak ada serangga, (kecoa, lalat) dan tikus yang berkeliaran  



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 246 
  

• Tersedia alat pembersih (sabun, sikat dan air bersih)  

• Bila ada kerusakan segera perbaiki  

 

6. Peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat  

• Menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga dan atau jamban 

umum 

• Berpartisipasi untuk membuat jamban melalui arisan jamban, 

jamban bergulir atau yang mampu membuat jamban sendiri dan 

jamban umum. Untuk jamban umum disarankan membentuk 

kelompok pemelihara jamban  

• Manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan 

tentang pentingnya menggunakan jamban sehat  

• Membagi tugas kepada anggota rumah tangga secara bergilir untuk 

membersihkan jamban  

• Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan balita harus membuang 

kotoran anaknya ke jamban 
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Lampiran 1: Gambar Jamban Tidak Sehat  

 

 

 

  Lampiran 
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Lampiran 2 : Gambar Jamban Sehat   
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 Potensi adalah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki oleh 

manusia dan dapat dikembangkan menjadi berguna, baik yang berasal dari 

dalam diri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Pada umumnya manusia 

kurang mengenal dan menyadari potensi diri, keluarga dan sumber daya 

yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai solusi alternatif bagi 

hidup kita. Pengembangan potensi diri ini menjadi penting dan perlu 

dipelajari sehingga KPM dapat mengembangkan dan memanfaatkasn  

potensi dan sumber daya yang ada di dalam diri dan lingkungan untuk 

mencegah dan menangani stunting. Bila ada keluarga yang mengalami 

kasus stunting dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya, 

pendamping dapat memfasilitasi KPM untuk merujuk dan memanfaatkan 

lembaga yang memberikan pelayanan pencegahan dan penanganan 

stunting yang ada disekitarnya. 

 Peran SDM Kesos yang dapat dilakukan dalam tugas ini adalah 

sebagai fasilitator, mediator, educator, motivator, dan advokator. Materi 

ini akan membahas tentang pemetaan potensi keluarga, pemetaan sumber 

lingkungan dan budaya, bagaimana KPM dapat melakukan pencegahan dan 

penanganan stunting,  dan RTL yang akan dilakukan oleh keluarga dalam 

pencegahan dan penanganan stunting. Metode pembelajaran, meliputi: 

ceramah, curah pendapat (brainstorming), tanya jawab, diskusi kelompok.  

 

 

  Deskripsi Modul  
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 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan 

pemetaan potensi yang dimiliki oleh diri, keluarga dan potensi serta sumber 

daya lingkungan sekitar, mampu melaksanakan rujukan  pencegahan dan 

penanganan stunting, dan mampu melaksanakan komitmen sesuai rencana 

tindak lanjut yang dibuat selama pelatihan. 

 

 

 

1. Pemetaan Kemampuan Diri, Keluarga dan Lingkungan Sekitar  

2. Sistem Rujukan Penanganan Anak Stunting  

3. Komitmen Melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL)  

 

  

  Hasil Belajar 

 

  Pokok Bahasan 
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Setelah mengikuti Pembelajaran Peserta dapat : 

1. Peserta dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan Keluarga  

2. Peserta dapat memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk 

pencegahan dan penanganan stunting 

 

 

1. Mengidentifikasi kemampuan Diri dan Keluarga  

2. Memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan 

penanganan stunting  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Indikator Keberhasilan  

 

SESI 13 : PEMETAAN KEMAMPUAN DIRI, KELUARGA DAN 

LINGKUNGAN SEKITAR 

Peserta Dapat 
Mengidentifikasi 

Kemampuan Diri dan 
Keluarga 

 

Langkah 1: Mengidentifikasi 

Kemampuan Diri dan Keluarga  

(20  menit: curah pendapat dan 

diskusi) 

Langkah 2: Memetakan sumber 
daya lingkungan sekitar untuk 
pencegahan dan penanganan 

stunting 
(25 menit: curah pendapat dan 

diskusi) 

Peserta dapat memetakan 
sumber daya lingkungan 

sekitar untuk pencegahan 
dan penanganan stunting  

  Sub Pokok Bahasan  

 

  Skema Pembelajaran  
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1. Ceramah 

2. Curah pendapat 

3. Tanya jawab 

4. Diskusi Kelompok 

 

 

 

1. Kertas Plano 

2. Spidol 

3. Modul 

4. Lembar Kerja 

 

 

Yang harus dipersiapan oleh Fasilitator sebelum hari pelaksanaan:  

1. Kertas Plano dan Spidol 

2. Membuat Tabel Identifikasi Pemanfatan kemampuan Diri dan 

Keluarga di kertas plano 

3. Meminta peserta untuk membawa tabel janji diri  

  

  Metode Pembelajaran  

 

  Media Pembelajaran  

 

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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1.  

KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Pemetaan 

Kemampuan 

Diri dan 

Keluarga 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

1. Ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada 

peserta atas kedatangan mereka. 

2. Tanyakan kepada 2-3 orang peserta, apa yang 

dipelajari dari materi sebelumnya 

3. Tanyakan kepada peserta apakah Tabel Janji Diri 

yang sudah dibuat dari modul sebelumnya sudah 

dilaksanakan? 

4. Berikan pujian dan apresiasi atas apapun jawaban 

peserta. 

5. Bila ada komitmen yang belum dilaksanakan, 

tanyakan kepada peserta apa kendala yang 

dihadapi sehingga komitmen tidak bisa 

dilaksanakan dan berikan solusi penangannya.  

6. Ingatkan peserta untuk selalu mempraktikkan apa 

yang telah dipelajari  

7. Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan 

diskusi tentang Topik: Pemetaan Kemampuan Diri 

dan Keluarga, yaitu  kemampuan diri dan keluarga 

(bukan dari luar) yang belum dimanfaatkan untuk 

mencegah dan menangani stunting   

  Proses Pembelajaran  
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8. Bagi peserta ke dalam 3 kelompok, lalu minta 

kepada peserta untuk diskusi: 

• Apa saja yang termasuk KEMAMPUAN DIRI 

dan KELUARGA yang dapat dimanfaatkan oleh 

keluarga untuk mencegah stunting.  

9. Minta peserta menuliskan hasil diskusi kelompok 

dalam kertas yang ada. 

10. Minta perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 secara 

berurutan untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompok masing-masing secara bergantian 

11. Berikan pujian kepada tiap-tiap kelompok atas 

penyampaian hasil diskusi. 

12. Ucapkan terima kasih kepada kelompok atas 

proses dan hasil diskusi yang sudah dilakukan. 

13. Sampaikan kepada peserta untuk mengenali 

Potensi Diri dan Keluarga melalui contoh-contoh 

berikut:  

• Ibu makan makanan bergizi selama kehamilan 

• Ayah memberikan dukungan saat ibu hamil  

• Ibu saat hamil sehat selalu,  

• ASI bu berjalan lancar (ada ASI yang tidak bisa 

keluar) 

• Keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang 

diterima untuk peningkatan gizi anak. 

• Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari 

untuk keluarga 
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14. Tanyakan  kepada peserta contoh lain 

kemampuan diri dan keluarga yang dimiliki 

peserta 

15. Tanyakan  kepada peserta apakah sudah mengerti 

/ paham tentang kemampuan keluarga yang 

dapat kita manfaatkan untuk pencegahan 

stunting? 

16. Tempelkan “Tabel pemanfaatan kemampuan diri 

dan keluarga” di dinding dan ajak peserta untuk 

melihat dan merenungkan bersama bagaimana 

memanfaatkan potensi diri dan keluarga. 

     Tabel: Identifikasi Pemanfatan kemampuan Diri 

dan Keluarga 

No Potensi 
Jawaban 

Ya   Tidak 

1 Apakah Ibu sehat 

selama 

kehamilan? 

  

2 Apakah Ayah 

memberikan 

dukungan saat ibu 

hamil? 

  

3 Apakah Ayah 

terlibat dalam 

pengasuhan anak 

selama ini? 
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4 Apakah anak 

sudah 

mendapatkan ASI 

ekslusif pada usia 

0-6 bulan? 

  

5 Apakah asupan 

gizi anak sudah 

tercukupi setiap 

hari? 

  

6 Apakah anak 

termasuk yang 

bersih? 

  

7 Apakah sudah 

memantau tinggi 

badan anak setiap 

bulan? 

  

8 Apakah sudah 

memantau berat 

badan anak setiap 

bulan? 

  

9 Apakah orang tua 

sudah 

membiasakan 

bermain dengan 

anaknya? 
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10 Apakah anggota 

keluarga sudah 

bekerjasama 

untuk 

mengerjakan 

pekerjaan rumah 

tangga? 

  

 

17. Fasilitator mengapresiasi peserta yang sudah 

melakukan dan memotivasi peserta yang belum 

memanfaatkan potensi diri dan keluarga . 

18. Sebelum mengakhiri topik ini, tanyakan kembali 

kepada peserta apa saja yang termasuk 

kemampuan diri dan keluarga yang dapat 

dikembangkan dan dimanfaatkan oleh peserta.  

19. Sampaikan Pesan Kunci kepada peserta: 

• Individu dan Keluarga memiliki POTENSI/ 

kemampuan yang dapat dilakukan dan 

dimanfaatkan untuk mencegah dan 

penanganan stunting 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sampaikan kita akan belajar tentang Topik: 

Pemetaan Sumber Daya Lingkungan Sekitar. 

2. Ingatkan kepada peserta bahwa kita 

mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada 

di lingkungan sekitar keluarga yang  dapat 
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Langkah 2: 

Pemetaan 

Kemampuan 

Sumber 

Daya 

Lingkungan 

Sekitar 

 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan 

stunting. 

3. Minta peserta kembali ke kelompok masing-

masing untuk diskusi tentang:  

• Menggambar denah lingkungan sekitar 

(Tuliskan pada Kertas Plano) 

• Gambarkan di peta jenis sumber daya 

lingkungan sekitarnya yang dapat 

dimanfaatkan untuk pencegahan dan 

penanganan stunting. 

Kelompok 1: Lingkungan Alam  

(Sumber Daya Alam) 

Kelompok 2: Lingkungan Sosial  

(Sumber Daya Sosial)  

Kelompok 3: Sumber Daya Manusia  

(siapa saja yang dapat 

dimanfaatkan untuk mencegah 

dan menangani stunting)  

4. Minta peserta mengisi tabel berdasarkan hasil 

diskusi  

Tabe         Tabel: Identifikasi Jenis dan Manfaat  Sumber Daya 

Lingkungan Sekitar untuk Pencegahan dan 

Penanganan Stunting 
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No 

Jenis Sumber 

Daya 

Lingkungan  

Manfaat 

1   

2   

3   

4   

5   

 

5. Minta perwakilan masing-masing kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi 

6. Berikan apresiasi dan ucapkan terima kasih 

7. Fasilitator menyampaikan pesan kunci kepada 

peserta:  

• Bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi 

dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan 

untuk pencegahan dan penanganan stunting 

8. Sampaikan kepada peserta untuk melaksanakan 

semua informasi ini di rumah dan menyampaikan 

kepada keluarga/ tetangga terdekat 

9. Fasilitator menanyakan kepada peserta rencana 

apa yang akan dilakukan peserta di rumah terkait 

pemetaan kemampuan diri, keluarga dan 
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lingkungan sekitar untuk mencegah dan 

menangani anak stunting 

10. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait di 

tabel janji diri dan kertas metaplan  

11. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana 

yang ditulis di metaplan dibawa pulang oleh 

peserta 

12. Fasilitator mengingatkan kembali kepada peserta 

untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari 

pemerintah untuk mengupayakan pencegahan 

dan penanganan stunting  

13. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut 

terkait pencegahan dan penanganan stunting 

maka dapat menghubungi fasilitator sebagai SDM 

Kesos. Fasilitator akan membantu peserta merujuk 

ke layanan atau fasilitasi yang dibutuhkan oleh 

KPM.  

14. Fasilitator menutup, review materi pemetaan 

kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar  

15. Doa dan terimakasih  
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Pengertian Potensi/ Kemampuan  

Secara umum potensi atau kemampuan adalah sebuah kemampuan 

dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, 

sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih 

bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri sangat 

penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga anda dapat 

mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal, terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting.  

• Potensi adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat/ belum 

tergali/belum disadari tapi sudah ada.  

• Potensi Diri  adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri 

seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, 

akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara 

maksimal oleh seseorang.  

• Potensi Keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum 

tergali/belum terlihat/belum disadari tapi sudah dimiliki keluarga. 

Potensi/ Kemampuan Diri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk 

mencegah stunting  

Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan 

memanfaatkan segala potensi yang ada di di dalam diri, keluarga mamupun 

lingkungan sekitar dari KPM. Banyak potensi atau kemampuan Diri, 

keluarga dan lingkungan sekitar dari keluarga penerima manfaat untuk 

mencegah stunting dan terkadang kurang disadari ataupun belum 

  Bahan Bacaan SDM Kesos  
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dimanfaatkan secara optimal oleh KPM. SDM Kesos memiliki peran penting 

untuk membantu keluarga mengidentifikasi dan mengotimalkan potensi 

yang ada.  

Beberapa contoh kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan 

penanganan stunting yaitu:  

• Kemampuan memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu 

gizi seimbang  

• Kemampuan memberikan ASI eksklusif  

• Mampu  membawa anak ke layanan Kesehatan untuk untuk 

memantau perkembangan anak  

• Mampu menghindari paparan asap rokok 

• Mampu memberikan pengasuhan yang baik pada anak  

• dll 

Beberapa contoh potensi di lingkungan sekitar:  

• Akses bantuan sosial untuk membeli bahan pangan yang bergizi  

• Tersedia akses layanan Kesehatan dan Pendidikan terkait 

pencegahan stunting di lingkungan sekitar   

• Memiliki lahan pekarangan untuk menanam bahan pangan  

• Tersedia akses sanitasi/ jamban umum  

• Tersedia program-program bantuan pemerintah  

• dll 
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Setelah mengikuti Pembelajaran Peserta dapat: 

1. Peserta dapat mengidentifikasi layanan untuk penanganan anak 

stunting  

2. Peserta dapat mensimulasikan/mempraktikkan layanan untuk 

penanganan anak stunting 

 

 

1. Layanan Penanganan anak stunting  

2. Praktik pengaduan layanan penanganan anak stunting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESI 14 : MENDUKUNG KELUARGA MENGAKSES 

LAYANAN UNTUK PENANGANAN ANAK 

STUNTING  

  Indikator Keberhasilan  

 

  Sub Pokok Bahasan  
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Berikut adalah skema penyampaian materi Sesi 2 yang terdiri dari 2 langkah, 

durasi  waktu yang harus diikuti dan tujuan yang akan dicapai, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brainstorming 

2. Role Play  

3. Ceramah 

4. Diskusi 

 

1. Kertas Plano 

2. Spidol 

3. Modul 

Dapat mengidentifikasi 
layanan apa saja yang dapat 

diakses oleh masyarakat 
 

Langkah 1: Layanan 
Penanganan Anak Stunting 

 
(20 menit: brainstorming 

dan diskusi)  

Langkah 2: Praktik 
Pengaduan ke Layanan    

 
(25 menit: role play) 

Dapat Mempraktikkan 
bagaimana mengakses 
layanan anak stunting 

 

  Skema Pembelajaran  

 

  Metode Pembelajaran  

 

  Media Pembelajaran  
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4. Lembar Kerja 

5. Tabel Janji Diri  

 

 

Yang harus dipersiapan oleh Fasilitator sebelum hari pelaksanaan:  

1. Daftar layanan masyarakat yang ada dilingkungan sekitar yang dapat 

dimanfaatkan oleh KPM dalam rangka penecegahan dan penanganan 

stunting 

2. Gambar peta jenis sumber daya lingkungan yang telah digambarkan 

pada materi sebelumnya 

 

  

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Identifikasi 

Lembaga 

Layanan 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

1. Sampaikan kita akan berdiskusi tentang Topik: 

layanan penanganan anak stunting  

2. Tanyakan kepada 2-3 orang peserta, apa yang 

dipelajari dari materi sebelumnya 

3. Berikan pujian dan apresiasi atas apapun jawaban 

peserta. 

4. Tanyakan kepada peserta:  

• Apakah ada kasus stunting di lingkungan sekitar 

Bapak/Ibu? 

• Jika Bapak/Ibu menjadi keluarga yang anaknya 

mengalami stunting apa yang dilakukan? 

• Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk 

mendukung keluarga tersebut 

5. Ucapkan terimakasih atas jawaban peserta 

6. Sampaikan kepada peserta jika ada anak yang 

mengalami stunting: 

• Keluarga dapat mengoptimalkan Bansos untuk 

pemenuhan gizi anak 

• Stimulasi terus dilakukan oleh orang tua dan 

keluarga  

  Proses Pembelajaran  
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• Keluarga dan masyarakat dapat menghubungi 

layanan yang ada di lingkungan.  

7. Gunakan gambar peta jenis sumber daya 

lingkungan yang telah digambarkan kelompok 3 

(sesi potensi) dan tanyakan kepada peserta “apa 

saja lembaga layanan yang ada di daerah bapak/ Ibu 

yang bisa dihubungi ketika ada anak yang stunting?’ 

8. Apakah ada lagi lembaga layanan yang belum 

tergambar disini?  

9. Sampaikan kepada peserta bahwa jika ada anak 

stunting, Bapak/ Ibu dapat mendatangi lembaga-

lembaga berikut ini:  

• Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)  

• Posyandu  

• Pusat Kesejahteraan Sosial SLRT (puskesos SLRT) 

• Dinas Sosial 

• E-warong (untuk pemenuhan gizi anak) 

• Kontak Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 

(1500771) 

• Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) 

10. Sampaikan kepada peserta bahwa peserta juga 

dapat melaporkan kepada petugas sosial/ SDM  

Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang ada di 

daerah masing-masing seperti:  
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• Pendamping Sosial (PKH, BPNT, KUBE, Sakti 

Peksos) 

• Pekerja Sosial  

• Penyuluh Sosial 

• Relawan Sosial (Fasilitator Puskesos, Pekerja 

Sosial Masyarakat, TKSK)  

11. Sampaikan kepada peserta bahwa: petugas-

petugas ini akan membantu Bapak/ Ibu untuk 

menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan 

oleh Bapak/ Ibu agar anak stunting dapat 

tertangani.  

 

 

 

 

Langkah 2: 

Simulasi 

Penanganan 

Stunting 

 

 

 

25 Menit 

 

 

1. Sampaikan kepada peserta bahwa kita akan 

melakukan simulasi penanganan stunting  

2. Bagi peserta menjadi 2 kelompok, lalu berikan salah 

satu cerita di bawah ini kepada masing-masing 

kelompok.  

Cerita 1:  

Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan 

tetapi sang Ibu melihat tinggi badan Asep tidak 

seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang 

sangat khawatir melihat perkembangan anaknya 

tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak 

ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang 

untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya 
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sering bertemu dengan pendamping PKH yang 

mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang 

harus dilakukan oleh orang tua Asep?  

 

Cerita 2:  

Nina sekarang berusia 4 tahun namun tinggi badan 

dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada 

usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang Ibu 

memang mengalami kurang darah karena tidak 

makan makanan bergizi karena Ibunya tidak 

memanfaatkan Bantuan Sosial untuk memenuhi 

gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan 

bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta 

sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan 

teman-temannya. Apa yang harus dilakukan 

keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut?  

3. Minta masing-masing kelompok untuk berdiskusi:  

4. Menentukan siapa saja yang akan berperan menjadi 

tokoh dalam cerita tersebut  

5. Menentukan sikap yang sebaiknya dilakukan oleh 

orangtua, keluarga dan masyarakat  

6. Pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan untuk 

kasus diatas  

7. Minta peserta untuk memerankan cerita tersebut di 

hadapan kelompok lainnya  
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8. Ucapkan terima kasih kepada masing-masing 

kelompok  

9. Tanyakan kepada peserta apa yang dipelajari dari 

masing-masing cerita tersebut? 

10. Ucapkan terimakasih kepada peserta  

11. Sampaikan kepada peserta bahwa:  

12. Walaupun anak sudah terkena stunting di usia di 

atas 2 tahun, keluarga tetap dapat 

mengoptimalkan Bansos untuk pemenuhan gizi 

anak serta memberikan stimulasi untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan 

anak 

13. Jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu 

membawa anak ke fasilitas kesehatan dan 

berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar 

kondisi anak tidak semakin memburuk  

14. Orangtua/ Masyarakat dapat mendatangi 

lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah 

masing-masing atau menghubungi SDM Kesos 

yang ada di wilayah Bapak/ Ibu untuk 

mendapatkan layanan yang dibutuhkan 

15. Sebelum mengakhiri sesi ini, tanyakan kembali 

kepada peserta apa saja jenis layanan rujukan 

penanganan stunting  yang dapat dimanfaatkan 

oleh keluarga.  
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16. Sampaikan kepada peserta untuk melaksanakan 

semua informasi ini di rumah dan menyampaikan 

kepada keluarga/ tetangga terdekat 

17. Fasilitator menanyakan kepada peserta rencana 

apa yang akan dilakukan peserta di rumah terkait 

layanan anak stunting  

18. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan 

rencana yang akan dilakukan di rumah terkait di 

tabel janji diri dan kertas metaplan  

19. Fasilitator meminta peserta untuk mengumpulkan 

tabel janji diri ke fasilitator sementara rencana yang 

ditulis di metaplan dibawa pulang oleh peserta 

20. Ketika peserta ingin mengetahui lebih lanjut terkait 

penanganan stunting maka dapat menghubungi 

fasilitator sebagai SDM Kesos. Fasilitator akan 

membantu peserta merujuk ke layanan atau 

fasilitasi yang dibutuhkan oleh KPM.  

21. Fasilitator menutup, review materi layanan 

penanganan stunting   

22. Doa dan terimakasih  
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RUJUKAN LAYANAN PENANGANAN ANAK STUNTING 
 

DESA / 
KELURAHAN 

• Ketua Rukun Tetangga  
(RT) 

• Kepala Dusun  

• Ketua Rukun Warga (RW) 

• Kantor Desa / Kelurahan 

• Posyandu  

• Puskesos Desa 
 

• Karang Taruna  

• Pendamping Sosial  

• Penyuluh Sosial  

• Sekretariat PKH Desa  

• Pekerja Sosial  

• Relawan  
 

KECAMATAN • Kantor Kecamatan  

• Puskesmas 

• Puskesos Kecamatan  

• Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) 
 

• Kordinator 
Pendamping Sosial 
Tingkat Kecamatan  

• Sekretariat PKH 
Kecamatan  

• Pekerja Sosial  
 

KABUPATEN 
/ KOTA  

• Dinas Sosial  

• Puskesos Kabupaten  

• Rumas Sakit Umum 
Daerah (RSUD)  
 

• Sekretariat PKH 
Kabupaten  

• Pekerja Sosial  
 

 
 

  Bahan Bacaan SDM Kesos  
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1. Terbangunnya komitmen peserta dalam pencegahan dan 

penanganan stunting 

2. Termotivasinya peserta untuk melakukan pencegahan dan 

penanganan stunting sesuai dengan RTL yang sudah dituliskan dalam 

Tabel Janji Diri 
 

 

1. Membangun komitmen pencegahan dan penanganan stunting  

2. Memotivasi peserta untuk melakukan pencegahan dan penanganan 

stunting sesuai dengan RTL yang sudah dituliskan dalam Tabel Janji 

Diri 

 

 
 

 Berikut adalah skema penyampaian materi Sesi 15 yang terdiri dari 2 

langkah, durasi  waktu yang harus diikuti dan tujuan yang akan dicapai, 

sebagai berikut: 

  

SESI 15: KOMITMEN MELAKSANAKAN RENCANA 
TINDAK LANJUT 

  Indikator Keberhasilan  

 

  Sub Pokok Bahasan  

 

  Skema Pembelajaran  
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1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi. 

 

 

1. Kertas Plano 

2. Spidol 

3. Modul 

4. Lembar Kerja 

5. Tabel Janji Diri  

 
Terbangunnya komitmen 

peserta dalam pencegahan dan 
penanganan stunting 

 
 

Langkah 1: Membangun 
komitmen pencegahan dan 

penanganan stunting 
(20  menit: curah pendapat dan 

diskusi) 

Langkah 2: Memotivasi peserta 
untuk melakukan pencegahan 

dan penanganan stunting 
sesuai dengan RTL yang sudah 

dituliskan dalam Tabel Janji 
Diri. 

(25  menit: curah pendapat dan 
diskusi) 

Termotivasinya peserta untuk 
melakukan pencegahan dan 
penanganan stunting sesuai 

dengan RTL yang sudah 
dituliskan dalam Tabel Janji Diri. 

  Metode Pembelajaran  

 

Gambar 7.3: Skema Pembelajaran Sesi 3 

  Media Pembelajaran  
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Yang harus dipersiapan oleh Fasilitator sebelum hari pelaksanaan:  

1. Tabel Janji Diri Pencegahan dan Penanganan Stunting yang sudah 

diisi oleh peserta.  

  Persiapan Sebelum Hari-H  
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KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: 

Membangun 

Komitmen 

Pencegahan 

dan 

Penanganan 

Stunting 

 

 

 

 

 

20 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tanyakan kepada 2-3 orang peserta, apa yang 

dipelajari dari materi sebelumnya 

2. Berikan pujian dan apresiasi atas apapun jawaban 

peserta. 

3. Fasilitator meminta peserta untuk membuka dan 

melihat bersama-sama komitmen yang dituliskan 

dalam Tabel Janji Diri Pencegahan dan 

Penanganan Stunting  

4. Fasilitator menanyakan kepada peserta (satu 

persatu) tentang pelaksanaan kesepakatan yang 

sudah dibuat / dicatat dalam Tabel Janji Diri 

Pencegahan dan Penanganan Stunting. 

• Apa yang sudah dan belum dilakukan?  

• Apa tantangan/ kendala saat menerapkan? 

(catatan: Fasilitator jangan menghakimi 

peserta yang belum dapat melaksanakan 

kesepakatan tapi harus mendorong 

peserta untuk semangat, ini hanya 

bertujuan untuk membangu komitmen 

peserta). 

5. Fasilitator menanyakan kepada seluruh peserta:  

  Proses Pembelajaran  
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 • Apakah ada rencana/ penerapan yang 

sama? 

6. Berikan pujian dan penghargaan diikuti dengan 

tepuk tangan kepada semua peserta atas usaha 

yang sudah dilakukan selama ini sekalipun masih 

ada yang belum tuntas. 

7. Bangun semangat peserta untuk tetap 

melaksanakan komitmen rencana pencegahan 

dan penanganan stunting yang belum tuntas. 

 

 

 

Langkah 2: 

Memotivasi 

Peserta untuk 

Melaksanakan 

Komitmen 

Pencegahan 

dan 

Penanganan 

Stunting 

 

 

 

 

25 Menit 

 

 

 

 

1. Fasilitator membahas secara umum rencana 

pencegahan dan penanganan stunting yang 

sudah dibuat dan belum dilaksanakan. 

2. Fasilitator membantu peserta untuk mencarikan 

solusi penanganan dan meminta komitmen 

kembali peserta untuk melaksanakan rencana 

yang sudah disusun. 

3. Fasilitator memotivasi dan mendorong peserta 

untuk tetap melaksanakan komitmen yang sudah 

dibuat dalam Tabel Janji Diri Pencegahan dan 

Penanganan Stunting bersama keluarga masing-

masing. 

4. Fasilitator meminta bantuan ketua kelompok 

untuk melakukan monitoring/mengingatkan 

pelaksanaan janji diri dari anggota kelompoknya 
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5. Fasilitator menyampaikan bahwa fasilitator dan 

dibantu oleh SDM lain akan melakukan 

pendampingan dan monitoring atas pelaksanaan 

komitmen yang sudah dibuat. 

6. Fasilitator menindaklanjuti dalam kunjungan 

keluarga bila ada komitmen yang belum dan sulit 

dilaksanakan serta memerlukan solusi 

penanganan yang lebih cepat. 

7. Fasilitator membuat kesepakatan bersama 

dengan peserta untuk melakukan kunjungan 

keluarga (bila diperlukan)  

8. Fasilitator mengakhiri sesi ini dengan 

mengucapkan terima kasih atas segala usaha 

yang sudah dilakukan oleh peserta dan keluarga 

dan memberikan semangat dalam proses 

pencegahan dan penanganan stunting. 
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Lampiran 7.1: Yell-yel Potensi 

Yell-yell tentang Potensi (Terlampir):  

• Pemimpin : Potensi  

• Peserta : Kemampuan Keluarga Yang Belum Tergali, Belum 

Terlihat, Belum Disadari (Gerakan tangan: Kepalkan 

ke dua tangan berbentuk siku ke arah depan dan 

ucapakan Yell-Yell di atas.  

• Pemimpin :  Stunting;  

• Peserta : No….No….No (pada kata No yang rakhir nada 

suara ditekanan)….. 

 

 

  

LAMPIRAN 
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TABEL JANJI DIRI PESERTA  
DALAM PENCEGAHAN DAN PANANGANAN STUNTING  

 
Nama PM : ………………………………………………. 
Alamat : ………………………………………………. 
No HP (Jika ada) : ………………………………………………. 
Periode (bulan) : ………………………………………………. 

 

No Sesi/Topik Materi 
Tgl / 

Bulan/ 
Tahun 

Janji Diri Pencegahan dan 
Penanganan Stunting dalam 

Keluarga 

Pelaksanaan Tanda 
Tangan 

Fasilitator 
Belum 
/ Tidak 

Sedang/ 
Proses 

Sudah 
Selesai 

1 Sesi 1: Permasalahan Stunting 
      

2 
Sesi 2: Mendukung ibu hamil mengakses 

informasi dan layanan yang tepat 

      

3 
Sesi 3: Mendukung perawatan sehari-hari 

ibu hamil 

      

4 
Sesi 4: Mendukung ibu dan ayah berikan 

stimulasi pada janin 

      

5 
Sesi 5: Pemenuhan kesejahteraan bayi 

baru lahir dan ibu menyusui 
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No Sesi/Topik Materi 
Tgl / 

Bulan/ 
Tahun 

Janji Diri Pencegahan dan 
Penanganan Stunting dalam 

Keluarga 

Pelaksanaan Tanda 
Tangan 

Fasilitator 
Belum 
/ Tidak 

Sedang/ 
Proses 

Sudah 
Selesai 

6 
Sesi 6: Mendukung pemberian stimulasi 

pada bayi 0-6 bulan 

      

7 
Sesi 7: Mendukug pemberian stimulasi 

pada bayi 6-12 bulan 
 

     

8 
Sesi 8: Mendukung pemberian stimulasi 

pada bayi 1-2 tahun 

      

9 
Sesi 9: Mendukung pemberian stimulasi 

pada anak 2-6 tahun 

      

10 

Sesi 10: Pemanfaatan BANSOS untuk 

pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu 

hamil 

      

11 Sesi 11: Mendukung CTPS 
      

12 
Sesi 12: Mendukung Pemanfaatan 

jamban sehat 

      

13 
Sesi 13: Pemetaan potensi diri, keluarga 

dan lingkungan sekitar 

      

14 
Sesi 14: Sistem rujukan penanganan anak 

stunting 
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No Sesi/Topik Materi 
Tgl / 

Bulan/ 
Tahun 

Janji Diri Pencegahan dan 
Penanganan Stunting dalam 

Keluarga 

Pelaksanaan Tanda 
Tangan 

Fasilitator 
Belum 
/ Tidak 

Sedang/ 
Proses 

Sudah 
Selesai 

15 
Sesi 15: Komitmen pelkasnaan Rencanan 

tindak lanjut (RTL) 

      

 
 

 

 

                                              …………….., ….., …………………… 

 

Pendamping,  PM, 

 

 

 

 

(____________________)                                      (___________________) 
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Marina Menari 

1. Sampaikan anda memiliki lagu yang liriknya hanya terdiri dari 4 kata, yaitu : 

marina, menari, di atas, menara. Nyanyinya sendiri hanya dibolak balik. 

Marina menari di atas menara 

Di atas menara marina menari 

Contohkan lagu itu sekali. Biasanya siswa sudah hafal. Nada lagunya sangat 

sederhana. Anda bisa cari di youtube dengan kata kunci Marina Menari. 

Jangan khawatir dengan nada yang beragam. Pilih saja yang paling nyaman 

buat anda. 

2. Lalu, tunjukan gerakan. Marina =menunjuk diri, Menari =  

Gerakan menari, Di atas = kedua tangan di atas kepala membentuk huruf U, 

dan Menara = dua tangan bertepuk di atas kepala. 

3. Nyanyi dan bergeraklah bersama. Mungkin 2 kali sampai lancar. 

4. Yang berikutnya, sampaikan siswa harus bergerak sesuai lagu yang anda 

nyanyikan. Pertama-tama, anda menyanyi dengan lirik yang normal. 

Sekarang, acak-acak urutan kata-katanya. Semau anda. (tapi ini jangan 

disampaikan pada siswa). 

Putaran pertama : Normal 

Putaran kedua (contohnya): Maina marina menari menari dan seterusnya. 

 

Jangan terlalu cepat menyanyikan yang diacak-acak itu. Yang lambat saja 

biasanya siswa sudah kesulitan dan tertawa-tawa kok. 

5. Ajak 2-3 siswa untuk bergantian memimpin permainan. Sampaikan pada 

mereka, putaran pertama normal. Putaran kedua diacak-acak semaunya. 

Pemimpin permainan jangan bergerak, hanya bernyanyi. 

1+1 
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1. Ajak siswa berdiri lalu bersama-sama bernyanyi lagu 1+1. Ingat, nyanyikan 

dulu lagunya ya. 

1+1=2 

2+2=4 

4+4=8 

8+8=16 (sampai sini saja 

2. Pada kesempatan kedua, ajak siswa bernyanyisambil lakukan gerakan. 

Jangan ajarkan gerakan dalam waktu terpisah, lakukan sambil bernyanyi 

bersama. 

1……..angkat tangan kanan atau kiri 

+……..tangan di silang di dada membentuk tanda + 

=……..tangan kiri sejajar dengan tangan kanan di depan dada 

2 …….angkat kedua tangan tegak lurus 

4 …….angkat/silangkan kaki kanan, tumit menyentuh lutut kiri 

8……..putar pinggang 

16……loncat sekali dan putar pinggang 

biasanya, siswa tertawa saat pergerakan angka 4, 8, 16. Anda juga harus bisa 

menikmati. 

3. Berikan kesempatan pada 2-3 siswa bergantian untuk memimpin. 

 

Kupikir-pikir 

1. Bagi kelas ke dalam kelompok berisi 6-10 siswa 

2. Ajak siswa menyanyikan lagu dengan lirik di bawah. Lagu bisa pelajari dari 

rekan guru yang pernah mengikuti pelatihan guru fasilitator atau via 
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Youtube (kata kunci: kupikir-pikir). Sekali lagi jangan khawatir dengan nada 

dan lirik yang berbeda. 

 

Kupikir pikir,1,2,3 

Kupikir pikir,1,2,3 

Kupikir pikir,1,2,3 

 

Contohlah aku 

Contoh contoh contohlah aku 3x 

Sekarang giliranmu 

 

Saat menyanyikan bait 1, ajak siswa untuk jalan kaki di tempat, memutar-

mutar kedua telunjuk di kening (seperti sedang berpikir), kemudian jari-jari 

tangan kanan menunjukan jumlah 1-2-3. 

 

Di bait 2, sepanjang contoh-contohlah aku, Anda membuat gerakan yang 

harus diikuti siswa. Buat saja gerakan bebas. Bisa menari, jogeg, senam, 

loncat-loncat, putar badan, dll. 

 

Waktu sekarang giliranmu ,akhiri dengan menunjuk salah seorang untuk 

ganti memimpin permainan, yang gerakannya harus diikuti semua siswa, 

termasuk Anda. 

 

3. Minta siswa mainkan dalam kelompok. Untuk memulai, Anda tunjuk satu 

siswa di setiap kelompok sebagai pemimpin. 

4. Mainkan sesuai waktu yang tersedia. 
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Pada hari minggu (Naik delman istimewa) 

1. Sampaikan bahwa Anda akan mengajak bergerak. Ada 8 gerakan tangan 

yang harus diikuti. Anda bisa membuat 8 gerakan sendiri, yang penting 

gerakan ke-8 adalah tepuk tangan. 

Gerakan yang biasa saya mainkan adalah sbb: 

1) Jari-jari kedua tangan terjalin, dorong ke depan dengan telapak 

menghadap depan. 

2) Tarik,  lalu dorong lagi ke depan. Sekarang, buka jari yang mengarah 

ke depan. 

3) Jadi kedua tangan masih terjalin, gerakan ke pundak kiri. 

4) Gerakan ke pundak kanan. 

5) Buka jalinan jarinya. Tangan kiri membuka ke kiri. 

6) Tangan kanan membuka ke kanan. 

7) Angkat ke dua tangan ke atas, sedikit di atas bahu. 

8) Tepuk tangan 2x, posisi di atas kepala. 

Ajak siswa mengerakannya. 

Kemudianhafal gerakan di atas. Jangan menyanyi dulu. Hafalkan saja 

g 

2. , sambil bergerak, ajak siswa bernyanyi bersama. 

Pada hari minggu kuturut ayah ke kota (akhir dengan tepuk tangan 2x pada 

setiap baris) 

Naik delman istimewa ku duduk di muka 

Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja 

Mengendarai kuda supaya baik jalannya 

 

Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk 
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Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk suara sepatu kuda 

 

3. Ulangi agak lebih cepat 

4. Ajak 2-3 siswa untuk memimpin. 

 

Tangan kanan kiri 

1. Ingat lagu dari Tanah Rencong, Bungong Jeumpa? Nah, ubah liriknya dan 

sedikit sesuaikan nadanya. Larak yang digunakan adalah sbb. 

 

Tangan kanan kiri (kedepankan tangan kanan lalu tangan kiri, telapak 

menghadap depan) 

Tolak pinggang (kedua tangan di pinggang) 

Digoyang-goyang (goyang pinggang kiri kanan) 

Tangan kiri kanan (sekarang kedepankan tangan kiri dulu, baru tangan 

kanan) 

Tolak pinggang (kedua tangan di pinggang) 

Digoyang-goyang (goyang pinggang kiri kanan) 

 

Loncat ke depan (akhiri dengan tepuk tangan) 

Loncat ke belakang (akhiri dengan tepuk tangan)  

Putar badannya, tolak pinggang digoyang-goyang (goyang pinggang kiri 

kanan) 

 

Gerakan setelah tanda *(loncat, putar badan, dll) dapat diganti sesuai selera 

pemimpin permainan. Bisa menjadi : langkah ke kanan/kiri, loncat ke 

belakang, atau lainnya. 
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2. Ajak beberapa siswa bergantian memimpin permainan dengan gerakan-

gerakan yang kreatif (gerakan setelah tanda *) 

 

Kalau kau suka hati (versi ori) 

 

1. Ajak siswa bernyanyi sambil gerak 

 

Kalau kau suka hati, tepuk tangan (tepuk tangan 3x) 

Kalau kau suka hati, tepuk tangan (tepuk tangan 3x) 

Kalau kau suka hati, mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan 

(tepuk tangan 3x) 

 

Kalau kau suka hati, tepuk paha (tepuk paha 3x) 

Kalau kau suka hati, tepuk paha (tepuk paha 3x) 

Kalau kau suka hati, mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk paha 

(tepuk paha 3x) 

 

Kalau kau suka hati, injak bumi (hentak bumi 3x) 

Kalau kau suka hati, injak bumi (hentak bumi 3x) 

Kalau kau suka hati, mari kita lakukan, kalau kau suka hati injak bumi 

(hentak bumi  3x) 

 

Kalau kau suka hati,semuanya (tepuk tangan 3x, tepuk paha, hentak bumi 

3x) 

Kalau kau suka hati,semuanya (tepuk tangan 3x, tepuk paha, hentak bumi 

3x) 
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Kalau kau suka hati, mari kita lakukan, kalau kau suka hati semuanya (tepuk 

tangan 3x, tepuk paha, hentak bumi  3x) 

2. Minta satu siswa memimpin. Besok-besok Anda tinggal meminta siswa 

memimpin tanpa perlu dicontohkan. 

 

Kalau kau suka hati (versi nama) 

1. Gunakan lagu kalau kau suka hati, tapi kali ini nama yang digunakan sebagai 

pengganti tepuk tangan/ tepuk paha/ injak bumi. 

 

Kalau kau suka hati, panggil ANI (disebut oleh pemilik nama), 

ANI!!!(bersama-sama) 

 

Kalau kau suka hati panggil RINI (disebut oleh pemilik nama), RINI!!! 

(bersama-sama) 

 

Kalau kau suka hati, mari kita lakukan,kalau kau suka hati panggil 

DODI!!!(bersama-sama) 

 

2. Jadi, nama pertama kali disebut oleh pemilik nama, lalu disambut bersama-

sama oleh seluruh siswa. 

3. Setelah itu, giliran siswa disebelahnya dan seterusnya, setelah selesai 

seluruh siswa, maka panggil SEMUA. 

 

Kalau kau suka hati, SEMUANYA, SEBUT SEMUA NAMA SISWA SATU PER 

SATU. 
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Topi bundar saya hilang 

 

1. Ajak siswa bersama-sama bernyanyi lagu Topi Saya Bundar sambil 

melakukan gerakan yang sesuai. 

 

Topi saya bundar 

Bundar topi saya 

Kalau tidak bundar 

Bukan topi saya 

2. Minta siswa hilangkan dan tidak menyuarakan satu kata. Tapi, gerakan tetap 

dilakukan. Semisal, hilangkan kata saya dalam lagu (diganti hening). Setelah 

dipahami, ajak siswa bernyanyi dan gerak bersama-sama (tanpa saya). 

3. Kemudian, minta hilangkan satu kata lagi, semisal bundar. Sekarang, yang 

hilang ada dua kata, saya  dan bundar. Lalu kembali lagi, ajak bernyanyi 

bersama. 

4. Minta hilangkan satu kata lagi. Sekarang, saya, bundar, dan topi. Lalu, 

bernyanyi bersama. 

5. Teruskan sampai tidak ada kata lagi yang dinyanyikan. Hanya gerakan saja. 

 

Baris menurut bulan kelahiran 

1. Sampaikan siswa akan diminta membuat 1 banjar (jajar). Berurut 

berdasarkan bulan kelahiran, mulai dari depan Januari, Februari dan sampai 

di akhir Desember. Tekankan, hanya urutan bulan, tidak perlu tanggal 

kelahiran 

Minta siswa melakukannya tanpa suara sedikit pun alias tidak boleh 

berbicara. Beri waktu 2 menit. 
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2. Selesai terbentuk, ijinkan mereka bicara. Lalu, cek dengan meminta siswa 

lahir Januari mengacungkan tangan. Lalu, Februari, Maret dan selanjutnya. 

Saat di bulan yang berjalan tanyakan tanggal kelahiran. Ajak siswa bertepuk 

tangan bagi yang lahir di tanggal hari ini atau dekat-dekat. 

 

Permainan ini menarik juga dilakukan setiap bulan untuk menjaring siswa 

yang ulang tahun. Dengan catatan, siswa nantinya tidak terbebani. Jangan 

karena ulang tahun lalu harus menyediakan kue dan lain-lain. 

 

Anda juga bisa memainkan variasi lain dari permainan ini, semisal dengan 

ukuran sepatu, jumlah saudara kandung, jarak ke sekolah dan lainnya. Yang 

harus diperhatikan adalah hindari ukuran yang bisa merendahkan atau 

membuat siswa minder. 

Tangkap jari 

 

1. Ajak siswa berdiri melingkar. Minta jangan terlalu rapat. Minta semua 

angkat tangan kanan tinggi-tinggi, lalu letakkan di sebelah kanan, sejajar 

bahu kawan. Telapak terbuka ke atas. 

2. Kemudian minta semua mengangkat tangan kiri tinggi-tinggi, lalu 

telunjuknya diletakkan sebelah kiri, tusuk ke tengah telapak tangan kawan 

dengan posisi tegak 

3. Sampaikan pada saat disebut kata kunci (misalnya,jajan), maka tangan 

kanan harus menangkap jari kawan. Sementara, jari kiri kita harus berusaha 

lepas dari tangkapan tangan kawan. Yang ketangkap, diminta maju ke depan 

dan memimpin permainan dengan cara bercerita. 
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4. Mulailah Anda bercerita sebagai contoh. Dalam cerita, munculkan kata 

kunci. Kemunculan bisa dibuat tiba-tiba atau dipermainkan. 

 

siswa suka membawa uang ke sekolah. Hobinya, ja................rang makan 

sayur buah. Kenapa ya? Padahal sayur buah lebih bagus dari pada jajan ! 

 

7 up 

1. Ajak siswa berdirimembentuk lingkaran. Peragakan dan jelaskan cara 

bermain : 

Minta siswa menyilangkan tangan kanan, telapaknya menyentuh pundak 

kiri. Mint letakkan ke bawah lagi. Lalu, tangan kiri ke pundak kanan. Lakukan 

berulang-ulang agar terbiasa. 

 

Sampaikan, permainannya hanya dengan bergerak seperti itu. 

 

Sampaikan, gerakan itu mengandung arti. Kalau tangan kanan ke pundak 

kiri, artinya yang diminta gerak adalah orang sbelah kiri. 

Kalau tangan kiri ke pundak kanan, artinya ornag sebelah kanan yang harus 

bergerak. Berikan contoh agar siswa paham. 

Sampaikan permainan akan dimulai dengan berhitung. Siswa yang ditunjuk 

mulai berteriakl 1, lalu dilanjutkan ke kanan. Saat yang ke tujuh, siswa tiak 

berteriak, tapi diganti gerakan tangan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Salah satu saja, menyilang ke pundak kanan atau kiri. Siswa berikutnya yang 

harus bergerak tergantung dari arah tangan. 
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2. Lakukan percobaan 2x untuk melancarkan. Yang “mati” adalah yang 

bergerak salah. Semisal, tangan kanan menyentuh pundak kanan. Atau, 

salah reaksi, semisal, yang diminta gerak siswa sebelah kanan, tapi siswa 

yang gerak yang sebelah kiri atau siswa yang diminta bergerak justru 

melongo, diam saja 

3. Mainkan. Minta siswa yang “mati” berdiri di tengah lingkaran. 

4. Mainkan sesuai ketersediaan waktu. 

 

1,2 prok prok 

 

1. Bagi siswa ke dalam kelompok berisi 7-10 orang dan minta mereka duduk 

melingkar. 

2. Ajak siswa di dalam kelompok untuk berhitung. Mulai dri satu siswa 

bergiliran ke arah kanan. 

3. Lalu, sampaikan bahwa dalam berhitung berikutnya: bila bertemu angka 6 

atau kelipatannya, maka angka itu tidak disebut, tapi diganti tepuk tangan 

dua kali. Jafi siswa yang bertemu angka 6,12,16,18,24,26.dst, tidak 

menyebut angka itu, tapi tepuk tangan. Kelompok yang bisa mencpai angka 

tertinggi adalah pemenangnya. (Angka 6 adalah biasa saya mainkan. Anda 

boleh saja mengambil angka lain). 

4. Berikan waktu bagi siswa dalam kelompok untuk berlatih. 

5. Mulai pertandingan dari kelompok 1 dan catat sampai angka berapa mereka 

bisa melakukannya dengan benar. Lalu, bergilir kelompok-kelompok lain. 

Selesai satu putaran, umumkan kelompok pemenang. 



 

Modul Pencegahan dan Penanganan Stunting Bagi SDM Kesos | 297 
  

6. Lakukan 3-4 putaran, tergantung ketersediaan waktu. Setelah selesai satu 

putaran, berikan jeda untuk berlatih dan menyusun strategi (sekitar 2-3 

menit  

7. Perhatikan kreativita strategi kelompok. Biasanya ada kelompok yang 

membantu kawannya yang harus tepuk tangan dengan memberi tanda, 

melambatkan kecepatan berhitung menggunakan nada tertentu, dll. 

8. Kelompok yang dapat menyebut angka tertinggi adalah pemenangnya. 

 

1 ribu, 2 ribu.....6 biru 

 

1. Permainan ini sebetulnya satu genre dengan 1,2, prok-prok yang telah 

dibahas sebelum ini. Namu, menghitungnya dalam ribuan dan tepuk tangan 

diganti perubahan ribu ke biru. Misalnya, 

 

Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, enam biru 

 

2. Silahkan lakukan dengan tahapan yang sama dengan 1,2, prok-prok. 

 

Ini, yang ini, kalau yang ini ? 

 

1. Minta siswa untuk menjawab pertanyaan Anda, yang pertanyaannya 

disampaikan sambil Anda melakukan gerakan tangan tertentu. 

 

Anak-anak, tolong sebutkan, INI berapa? (Anda tunjukan 1 jari, tapi tidak 

terlalu tegas ) YANG INI, berapa?(Anda tunjukan 2 jari, tapi tidak terlalu 
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tegas) KALAU YANG INI,berapa ?(Anda tunjukan 3 jari, tapi tidak terlalu 

tegas) 

 

Ulangi sekali lagi 

2. Sekarang minta siswa dengan cermat mendengarkan pertanyaan Anda dan 

menjawabnya. 

 

INI berapa ?(Anda tunjukn 2 atau 3 jari) 

KALAU YANG INI, berapa ?(Anda tunjukan 1 atau 2 jari) 

YANG INI, berapa? (Anda tunjukan 1 atau 3 jari) 

3. Di awal biasanya banyak yang belum menyadari. Tekankan bahwa siswa 

harus mendengarkan. Lakukan berkali-kali sampai ada siswa yang sadar 

bahwa sebetulnya mereka harus memperhatikan kata INI(1), YANG INI (2), 

KALAU YANG INI (3), tanpa memperhatikan berapa jumlah jari yang diangkat 

oleh Anda. 

4. Saat ada siswa yang menyadarinya, ajak dia untuk menjelaskan. Ajak dia 

mencobanya pada kawan-kawannya. 

Sekawan 

 

1. Minta siswa berdiri membentuk lingkaran. 

2. Sampaikan bahwa bila salah seorang ditunjuk sambil disebut sebuah kata, 

maka dia, satu orang di sebelah kiri dan satu orang sebelah kanan (bertiga) 

harus serentak memperagakan suatu gerakan khusus. Kata dan gerakannya 

adalah sbb. 
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Gajah : di tengah menjadi belalai, kiri kanan siswa jadi kuping 

 

Kupu-kupu : yang tengah jadi tubuh, 

Kiri kanan jadi sayap kupu-kupu 

Model : di tengah jadi model, yang kiri kanan jadi fotografer 

3. Secara acak tunjuk siswa sambil menyebutkan salah satu (Gajah, Kupu-

kupu, atau Model). Serempak ketiga orang itu harus memperagakannya. 

4. Lakukan 4-5 kali sebelum memberikan kesempatan siswa untuk menunjuk. 

 

Regu tembak 

1. Ajak siswa membentuk kelompok berisi tiga. Minta masing-masing 

kelompok berbanjar menghadap sebuah titik pusat di tengah. 

2. Sampaikan mereka akan bermain regu tembak. Ketiga siswa adalah sebuah 

senapan versi jadul-jaman dulu. Ketiga siswa memiliki fungsi masing-

masing. Yang di belakang adalah ISI. Tengah, KOKANG. Di depan, DOR 

(sambil menunjuk ke salah satu kelompok) 

3. Minta semua siswa berteriak. Muali dari yang belakang. ISI! KOKANG! DOR! 

(tunjuk ke satu kelompok lain). Masing-masing hanya boleh berteriak sesuai 

dengan fungsinya. Kelompok yang di-DOR harus melakukan yang sama : ISI-

KOKANG-DOR. 

4. Yang “mati” adalah yang bereaksi salah, yaitu 1)tidak di-DOR, tapi bereaksi, 

2) di-DOR tapi tidak bereaksi, 3) berteriaknya tidak berurutan, semisalyang 

seharusnya ISI malah diam atau yang depan malah berteriak ISI dan lain 

sebagainya. 
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5. Buat 2 kali latihan sebelum memulai. 

6. Mainkan. Yang “mati” diminta agar duduk. 

7. Setelah jumlah kelompok berkurang, semisal tinggal sekitar 5 dan anda bisa 

mainkan ke level -2, yaitu : 

 

Setelah yang depan men-DOR salah satu kelompok, dia berpindah ke 

belakang, berubah fungsi menjadi ISI. Yang tadinya ISI menjadi KOKANG. 

yang tadinya KOKANG menjadi DOR. Ingatkan, pergantian dilakukan setelah 

men-DOR. 

8. Bila waktu memadai, mainkan sampai mendapatkan 2 kelompok terakhir. 

 

Tupai dan Pemburu 

1. Ajak siswa membentuk kelompok berisi tiga. Dua siswa berdiri, berhadapan, 

berpegangan tangan. Tangan yang berpegangan itu diangkat sampai 

setinggi mata. Kedua orang ini menjadi POHON. Minta siswa yang ketiga 

untuk jongkok dibawahnya. Dia menjadi TUPAI. 

2. Sampaikan mereka akan bermain Tupai dan Pemburu. sampaikan Anda akan 

bercerita dan bila dalam cerita disebut kata PEMBURU, maka TUPAI akan 

berlari berpindah POHON. Bila disebut kata PENEBANG, maka POHON 

berlari mencari TUPAI baru. Bila disebut PEMBAKAR, maka semuanya 

berpindah membentuk posisi baru. 

3. Mulailah Anda bercerita. 

Dipinggiran kota Jogjakarta, terdapat hutan yang rindang. Di waktu pagi, 

tampak tupai-tupai bermain. Sedang asyik-asyik, tiba-tiba 

datang..............angin sepoi-sepoi. Oh, sungguh nyaman rasanya. Dan waktu 
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sedang meloncat-loncat, muncul PENEBAAAANG ! 

Saat siswa-siswa berlari merebut posisi, Anda harus cepat mengambil satu 

posisi kosong. Sebagai TUPAI, dibawah POHON. 

4. Yang tertinggal diminta untuk bercerita dengan menyebut salah satu dari 3 

kata kunci. Saat disebut kata kunci itu, dia harus merebut posisi. 

 

Catatan 

Bila Anda tidak ingin ikut bermain (karena satu dan lain hal), Anda bisa minta 

siswa yang tidak kebagian kelompok untuk bersiap merebut posisi saat Anda 

memulai cerita. Pastikan ada satu atau dua siswa yang tertinggal. 

Saat siswa bercerita, Anda dapat memperhtikan cara dan isi ceritanya. 

Apakah cukup lancar ? Apakah cukup kreatif? Apakah disampaikan dengan 

berani? Saat dimainkan kembali, satu atau dua minggu kemudian, 

perhatikan apakah ada peningkatan ? 

 

Bola beregu 

1. Ajak siswa membentuk 4 banjar dengan jumlah kurang dari 8-10 siswa. 

Usahakan agar siswa di setiap banjar sama. Setelah terbentuk, ajak setiap 

banjar berhitung. Mulai dari 1 sampai angka terakhir. Lalu, absen secara 

berurutan dan minta yang disebut untuk mengangkat tangan. Berikutnya, 

sebut angka-angka secara acak. Yang disebut diminta mengangkat tangan. 

2. Sampaikan bahwa kita akan bermain Bola Beregu. Berikan bola pada 

masing-masing siswa pertama, masing-masing no.1 (Bola-bola itu 

sebelumnya Anda telah buat dengan kertas koran yang digulung dengan 

lakban kertas). 
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3. Sampaikan bahwa bola akan bergerak berdasarkan ke siswa yang nomornya 

disebut. Saat menyebut GOL, maka bola harus dilempar ke depan. 

Kelompok yang bolanya datang pertama-pertama adalah pemenangnya. 

4. Anda berbicara layaknya komentator bola profesional. 

Priit, permainan segera dimulai. Pemain no.1 berikan bola ke no.5. nomor 5 

giring bola, meliuk-liuk diberikan jauuuuh ke no.9. Dan no.9 tendang 

lambung jauh ke no.1 dan GOOOOOL 

Ini sekedar contoh. Silahkan kembangkan sendiri. 

5. Umumkan dan catat kelompok yang mencetak skor di setiap putaran. 

Terkadang, saking tipisnya, agak sulit menentukan pemenangnya. Karena 

itu, Anda bisa meminta satu siswa menjadi wasit. 

6. Mainkan sesuai waktu yang tersedia. Di akhir, umumkan pemenangnya. 

 

Lindungi kawan 

1. Minta siswa berdir dan berkelompok yang terdiri dari 4 orang. 

Jelaskan : 

 

Setiap tiga siswa membentuk formasi segiitga di mana tangan mereka saling 

memegang bahu kawannya. Di antara ketiga itu pilih salah seorang sebagai 

kawan yang harus dilindungi. Cara untuk melindungi adalah dengan 

bergerak ke kiri atau ke kanan sehingga dia tidak tersentuh oleh 

“penyerang” yang akan datang. 

 

Sementara, siswa keempat berkumpul dalam kelompok penyerang. Siswa 

yang tidak mendapat kelompok pun berkumpul bersama mereka. 
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2. Mulailah persiapan bermain. Minta siswa “penyerang” untuk mendekati 

kelompok-kelompok. Setelah resmi dimulai, penyerang harus dapat 

menepuk pundak kawan yang harus dilindungi, sementara kelompok 

berusaha melindungi. 

 

Hanya satu penyerang yang boelh menyerang satu kelompok. 

3. Berikan kesempatan 1 menit untuk “penyerang” berusaha menepuk 

ppundak kawan yang harus dilindungi. ulangi 1 menit lagi bila belum 

berhasil. Biladalam 2 kesempatan itu tidak berhasil, maka minta penyerang 

duduk. Sebaliknya, bila kawan yang harus dilindungi berhasil di tepuk, minta 

kelompok untuk duduk. 

4. Mainkan sampai jumlah yang tersisa hanya kelompok atau “penyerang”. 

Bola Voli 

1. Minta siswa membuat kelompok yang berisi 6 orang. Sampaikan mereka 

akan seolah-olah bermain bola voli, tanpa bola, dengan aturan sebagai 

berikut. 

 

Bola akan berpindah ke siswa sesuai nama yang disebut. 

 

Saat siswa pertama mendapat bola, maka dia akan berteriak passing (tahan) 

sambil menyebut nama kawan di kelompoknya. 

 

Siswa kedua akan menyebut tos (umpan) sambil menyebut nama kawannya 

di kelompoknya. Kawan ketiga akan berteriak smash (smesh) sambil 
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menyebut nama siswa pada kelompok lain. 

 

Siswa yang dismash (dikelompok lain) akan mengulang. Passing dan tos di 

antara kawan satu kelompok, lalu smash ke siswa kelompok lain. 

 

Contoh. 

Anda : Bola diberikan pada Anis 

Anis : Passing, Chandra! (kawan satu kelompok) 

Chandra : Tos Amir! (kawan satu kelompok) 

Amir : Smaaash, Rini! (anggota kelompok lain) 

Rini : Passing Reno! (kawan satu kelompok)) 

Reno : Tos, Budi! (kawan satu kelompok) 

Budi : Smaaash, Tini(anggota kelompok lain) 

Dst. 

 

2. Permainan berhenti saat ada kelompok yang salah mengikuti aturan di atas. 

Skor dibrikan pada kelompok yang membuat kelompok lain salah (asal bola 

sebelumnya). 

3. Catat skor, lalu anda kembali memberikan bola ke kelompok yang mendapat 

giliran. 

Samson dan Delilah 

1. Bagi kelas menjadi dua kelompok. Sampaikan kita akan bermai Samson dan 

Delilah di mana aturannya adalah sbb. 
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Samson kalah oleh Delilah 

Delilah kalah oleh singa 

Singa kalah oleh Samson 

 

Samson diperagakan dengan gerakan orang kuat, seperti binaragawan 

berotot besar. 

Delilah digambarkan sebagai perempuan yang gerakan tangannya lembut 

dan santun. 

Singa digaambarkan dengan mengaum dengan kedua tangan siap 

menerkam. 

 

Minta masing-masing kelompok berkumpul, memunggungi kelompok 

lawan untuk menentukan satu tokoh yang akan diperagakan. Berikan waktu 

1 menit. Lalu minta mereka kembali membentuk barisan, tapi dalam posisi 

saling memunggungi kelompok lawan. 

2. Dalam hitungan tiga,1,2, dan pada saat 3 masing-masing kelompok diminta 

berbalik, menunjukkan tokohnya. Seperti aturan di atas. Samson kalah oleh 

Delilah, Delilah kalah oleh singa, singa kalah oleh Samson. Maka, tentukan 

siapa kelompok pemenang. 

3. Mainkan 2-3 putaran lagi. Setelah setiap putaran, berikan waku 1-2 menit 

bagi kelompok untuk menyusun strategi. 

Bener-Bener Salah 

1. Ajak siswa membentuk 4 Banjar dan sampaikan bahwa Anda memiliki 

rumus Bener-Bener Salah, yang artinya : 

(Benar) ikuti perintah 1 
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(Benar) ikuti perintah 2 

(Salah) Lakukan sebaliknya untuk perintah 3 

2. Minta siswa mendengarkan perintah Anda, lalu bergerak bersama sambil 

menyebut perintah Anda. 

Anda mengatakan : maju, maju, maju 

Siswa akan mengatakan dan bergerak : maju, maju munduuur 

 

Coba instruksi lain, semisal 

Maju, mundur, maju 

Kanan, kiri, kanan 

Dan lain sebagainya 

3. Yang menang adalah kelompok yang gerakannya paling kompak dan benar, 

Menunjuk ketua kelompok/juru bicara : 

Gunakan jari 

 

1. Sampaikan kita akan memilih ketua kelompok/juru bicara secara 

demokratis. 

2. Minta semuanya mengangkat telunjuk kanan tinggi-tinggi. Lalu, dalam 

hitungan ketiga, minta anggota kelompok menunjuk satu siswa yang pantas 

untuk menjadi ketua atau juru bicara. 

3. Beri aba-aba:1,2,.......3! 

4. Yang mendapat telunjuk paling banyak menjadi ketua/juru bicara. 
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Menunjuk ketua kelompok / juru bicara : 

Sebut ciri 

1. Sampaikan kita akan memilih ketua kelompok/juru bicara dengan cara Anda 

menyebut ciri-ciri tertentu dan kemudian siswa akan mencari orang yang 

memenuhi ciri-ciri itu. 

2. Sebutkan ciri-ciri tertentu, usahakan yang lucu, namun tidak merendahkan. 

Sebaiknya, gunakan kesempatan ini untuk membuat siswa lebih saling 

mengenal atau promosi perilaku baik. Contoh :  

Ketua/juru bicaranya adalah yang bangunnya hari ini paling pagi !!! 

Berikan waktu 2-3 menit untuk mereka mengidentifikasi yang angunnya 

paling pagi. 

3. Umumkan ketua atau juru bicara terpilih. 

Permainan membentuk kelompok : 

Berhitung gaya Maluku 

 

1. Sampaikan bahwa kita akan membuat kelompok engan cara berhitung. 

Namun dengan bahasa Maluku. Yang bukan orang Maluku tentu bingung, 

seperti apa bahasa itu? Sebetulnya bukan bahasa Maluku, tapi nadanya 

saja. Berikan contoh,1,2,3,4 (angka yang terakhir disampaikan dengan nada 

yang berbeda, yaitu : sangat tinggi seperti gaya bicara orang Maluku). 

2. Mulailah berhitung. Setelah itu, kelompokkan. Perhtikan cara-cara berikut 

pengorganisasian berikut : 

• Setelah semua memiliki nomor. Minta yang nomor 1 mengangkat 

tangan,2, 3 dan 4 
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• Tunjukkan di mana nomor 1 harus berkumpul ((semisal di pojok 

kanan), nomor 2 (pojok kiri) dan seterusnya. 

 

Permainan membentuk kelompok : 

Banjir, kebakaran, angin ribut 

 

1. Sampaikan bahwa Anda akan meminta siswa berkelompok dengan jumlah 

anggota sesuai kata kunci. Semisal, banjir 3 orang , kebakaran 5 orang, angin 

ribut 7 orang. Ulangi agar siswa hafal. 

2. Ajak siswa membentuk lingkaran besar. Lalu, ajak siswa bergerak bersama 

ke knan sambil bertepuk tangan dua kali,lalu menepuk paha sekali, sambil 

bergumam prok-prok bom, prok-prok bom. Setelah beberapa kali, teriakkan 

kata kunci. Misalnya, banjiiiiir! Maka, siswa harus berkelompok bertiga. 

Risang Rimbatmaja (2018). Guru Fasilitator Membuat Kelas Nyaman Dan 

Menyenangkan, Jakarta:. Lapangan Kecil.  
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