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RINGKASAN
Kesehatan ibu menjadi kunci pokok bagi kesehatan penerusnya ,sedangkan
kesehatan anak merupakan asset bagi kemajuan Negara kedepannya. Indonesia
belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya
penurunan angka kematian ibu dan anak. Ibu hamil dan balita merupakan
kelompok rawan terhadap masalah kesehatan dan kekurangan gizi. Masalah itu
antara lain Kekurangan Energi Kronis (KEK). KEK pada ibu hamil
meningkatkan risiko terjadinya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), kelahiran
prematur, kematian ibu dan bayi dan stunting (anak pendek). Berbagai upaya
telah dilakukan dalam rangka penanggulangan KEK dalam kehamilan,namun
angka kejadian masih tinggi. Salah satu dugaan yang menyebabkan kegagalan
pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan KEK. Tujuan dari
kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai skrining kurang energi kronis
(KEK). manfaat bagi sasaran kegiatan yaitu ibu hamil mengetahui ukuran
lingkar lengan atas (LiLA) (status KEK). Dengan begitu ibu hamil dapat
meningkatkan pola konsumsi pangan menjadi beragam, bergizi, berimbang dan
aman dengan memanfaatkan pangan lokal.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan SDKI 2012 angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359
per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh
tiga penyebab utama kematian, yaitu perdarahan (30.3%), hipertensi dalam
kehamilan (27.1%), dan infeksi (7.3%) (Kemenkes RI, 2014). Kekurangan
energi kronis masih merupakan masalah kesehatan di dunia, khususnya negara
berkembang. Prevalensi ibu hamil yang mengalami KEK di Indonesia sebesar
23.4% (Kemenkes, 2013). Pada ibu, KEK mempengaruhi produktifitas
(Shaheen & Lindholm, 2006), meningkatkan terjadi kematian dan peningkatan
angka kesakitan seperti anemia, pendarahan pasca melahirkan. Terdapat
berbagai macam faktor penyebab KEK, salah satu penyebabnya adalah
konsumsi makan yang tidak cukup mengandung energi dan protein atau adanya
gangguan kesehatan (Soekirman, 2000).
Kehamilan dengan KEK ini merupakan penyebab pertumbuhan dan
perkembangan janin pada ibu kurang bagus sehingga bayi sedikit mendapatkan
asupan masaknan dengan anemia dan KEK tidak akanoptimal dan dapat menyebabkan
IUGR (Intra Uterine Growth Retardation) dan BBLR. Apabila tidak ada perbaikan
maka dapat menimbulkan permasalahan stunting.
Frekuensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi Z
yaitu 37,1% (Riskesdas,2018). Beberapa kondisi ibu hamil yang dapat berisiko
memperberat kehamilannya antara lain: usia ibu terlalu tua (>35 tahun), usia ibu
terlalu muda(< 20 tahun), jarak kehamilan terlalu dekat (< 2 tahun), terlalu sering
melahirkan (jumlahanak > 3), Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan lain-lain.
Pada tahun 2016 jumlah kasus komplikasi yang ditangani sebesar 7.700 kasus atau 129
% dari total 5.963 perkiraan komplikasi kebidanan. Dari 5 orang ibu hamil yang
memeriksakan kandungannya diketahui bahwa belum memahami cara mengenali
tanda dan gejala penangan KEK pada saat kehamilan.

B. Tujuan Kegiatan
1) Meningkatkan interaksi dan berbagi pengalaman antar peserta (ibu hamil
dengan ibu hamil) dan antar ibu hamil dengan petugas kesehatan/bidan.
2) Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu hamil tentang
Kekurangan Energi Kronik (KEK).
3) Meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan Janin melalui kelas prenatal.

C. Manfaat Kegiatan
1) Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar
memahami tentang KEK.
2) Terjadinya interaksi dan berbagi pengalaman antar peserta maupun
petugas kesehatan/bidan tentang kehamilan dan KEK.
3) Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku ibu hamil tentang: KEK
selama kehamilan.
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BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Adapun target dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat khususnya ibu
hamil, mengetahui, mengenal dan memahami penanganan bahaya Kekurangan
Energi Kronik (KEK)
B. LUARAN
Terpublikasinya laporan program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sehingga masyarakat mengalami peningkatan pengetahuan

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di Kecamatan Indralaya Ogan
Ilir.

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu, 10 November 2018

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegatan pengabdian ini melibatkan 30 orang yang terdiri dari dosen,
mahasiswa, bidan, kader, tokoh masyarakat dan 20 orang ibu hamil. Kegiatan pengabdian
ini disambut sangat antusias, ibu hamil melontarkan beberapa pertanyaan terkait gizi dan
status gizi ibu hamil. Seluruh ibu hamil (100%) paham dengan penyuluhan yang
diberikan
Kegiatan pemberi materi berlangsung selama kurang 45 menit dan diakahiri
sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan
terkait materi yang telah disampaikan didapatkan 3 pertanyaan dari peserta, pemateri
melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara
memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk menjawab pertanyaan,
perserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door prize sebagai tanda
apresiasi dan setelah melakukan kegiatan penyuluhan ditutup dengan sesi foto bersama
antara pemateri dengan ibu-ibu.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1.

Ibu hamil sudah menyadari pentingnya meningkatkan pengetahuan
tentang kehamilan sampai persiapan persalinan.

2.

Memberikan dukungan kepada ibu hamil dalam hal menjaga
kehamilannya agar ibu dan bayi sehat hingga persalinan adalah sangat
penting karena dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu
dan anak.

3.

Memberikan dukungan kepada ibu hamil tentang pentingnya nutrisi
saat hamil.

B. Saran
1.

Perlu diadakan program kesehatan masyarakat tentang kelas ibu hamil
secara berkesinambungan dengan peserta lebih banyak.

2.

Perlu diteruskan kelas ibu hamil sebulan sekali dan pemeriksaan HB
secara rutin dari trimester1 dan trimester 3 sehingga bertambah jumlah
pesertanya.

3.

Peran aktif bidan dan kader dalam menggerakkan kelas ibu hamil untuk
mengurangi keluhan pada ibu hamil.
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Surat Tugas Dosen

Lampiran 2.
Surat Tugas Mahasiswa

Lampiran 3.
Kontrak Pengabdian

Lampiran 4.
Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi

SATUAN ACARA PENYULUHAN
Sub Pokok Bahasan

: Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Sasaran

: Ibu Hamil

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tanggal

: Sabtu, 10 November 2018

Tempat

: Kecamatan Indralaya Ogan Ilir

a. Tujuan instructional umum
Setelah dilakukan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan
diharapkan gizi pada ibu hamil menjadi baik dan tercukupi .
b. Tujuan instructional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x30 menit para
masyarakat mampu menjelaskan tentang:
1) Pengertian KEK
2) Bahaya KEK
c. Metode
1) Ceramah
2) Tanya jawab
d. Media
Leaflet

e. Setting tempat

moderator

penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observer

f. Kegiatan penyuluhan
No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

Kegian peserta

1

5 menit

Pembukaan :
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan
tujuan
dari penyuluhan.
3. Melakukan
kontrak
waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan

1. Menyambut
salam
dan
mendengarkan
2. Mendengarkan
3. Mendengarkan
4. Mendengarkan

2

10 menit

Pelaksanaan :
1. Pengertian KEK
2. Bahaya KEK

1. Menyampaikan
informasi yang
telah diketahui
2. Mendengarkan
dan
Memperhatikan.

3

10 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya
kepada
peserta
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

1.

Memberikan
pertanyaan
2.
Menjawab
pertanyaan

4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan

4. Mengucapkan

salam

terimakasih dan salam
penutup

g. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

materi

membalas

3. Menerima
leaflet.

MATERI PENYULUHAN
A. DEFINISI
KEK merupakan salah satu keadaan malnutrisi, malnutrisi adalah
keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relative atau absolut
satu atau lebih zat gizi (Supriasa, 2002, p.82). KEK adalah keadaan dimana
seseorang mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein ) yang berlangsung lama
atau menahun. Dengan ditandai berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus
dan dengan LILA-nya kurang `dari 23,5 cm (Depkes,1999, p.5).
B. TANDA DAN GEJALA
Tanda dan gejala adalah berat badan kurang dari 40 kg atau tampak
kurus dan LILA kurang dari 23,5cm (Supariasa, 2002, p.48).
1) Ukuran Lingkar Lengan Atas
a) Pengertian
Kategori KEK adalah apabila LILA kurang dari 23,5 cm atau di
bagian merah pita LILA (Supariasa, 2002). Menurut Depkes RI (1994)
didalam buku Supariasa (2002) pengukuran LILA pada kelompok wanita
usia subur (WUS) adalah salah satu deteksi dini yang mudah dan dapat
dilaksanakan masyarakat awam, untuk mengetahui kelompok beresiko KEK.
Wanita usia subur adalah wanita usia 15-45 tahun. LILA adalah suatu cara
untuk mengetahui resiko KEK.
b) Tujuan
Tujuan pengukuran LILA adalah mencakup masalah WUS baik
pada ibu hamil maupun calon ibu, masyarakat umum dan peran petugas
lintas sektoral. Adapun tujuan tersebut adalah :
1) Mengetahui resiko KEK WUS, baik ibu hamil maupun calon ibu, untuk
menapis wanita yang mempunyai resiko melahirkan bayi berat lahir
rendah.
2) Meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan
dalam pencegahan dan penanggulangan KEK.

c). Ambang Batas
Ambang batas LILA pada WUS dengan resiko KEK di Indonesia
adalah 23,5cm, apabila ukuran LILA kurang dari 23,5cm atau dibagian merah
pita LILA, artinya wanita tersebut mempunyai resiko KEK, dan diperkirakan
akan melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR). BBLR mempunyai resiko
kematian, kurang gizi, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan
anak (Supariasa, 2002).
d) Cara Mengukur LILA
Pengukuran LILA dilakukan melalui urutan–urutan yang telah
ditetapkan. Ada 6 urutan pengukuran LILA (Supariasa, 2002) yaitu:
1) Tetapkan posisi bahu dan siku.
2) Letakkan pita antara bahu dan siku.
3) Tentukan titik tengah lengan.
4) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan.
5) Pita jangan terlalu dekat.
6) Pita jangan terlalu longgar
e) Cara pembacaan skala yang benar
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran LILA adalah
pengukuran dilakukan dibagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri
(kecuali orang kidal kita ukur lengan kanan). Lengan harus posisi bebas,
lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang dan
alat ukur dalam keadaan baik
B. Pengaruh KEK
Kurang energi kronik pada saat kehamilan dapat berakibat pada ibu maupun
pada janin yang dikandungnya (Waryono, 2010).
1. Terhadap ibu: dapat menyebabkan resiko dan komplikasi antara lain :
anemia, perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal dan
terkena penyakit infeksi.
2. Terhadap persalinan: pengaruhnya pada persalinan dapat mengakibatkan
persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature),
perdarahan.

3. Terhadap janin: menimbulkan keguguran/abortus, bayi lahir mati,
kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, bayi dengan berat
badan lahir rendah (BBLR).

Lampiran 5.
Dokumentasi
A. Foto Kegiatan

B. Leaflet

Lampiran 6.
Realisasi Anggaran
Kegiatan

Kebutuhan

Konsumsi

•

Snack

50 x Rp. 10.000
Penyuluhan

•

•
Umum

Realisasi Anggaran
Rp. 500.000

Cetak Media
Penyuluhan

Rp. 100.000

Souvenir

Rp. 200.000

•

Honorarium
Pelaksana

Rp. 150.000 x 3

Rp. 450.000

orang
•

Honorarium RT

Rp. 200.000

Rp. 200.000
•

Honorarium
Kader PKK

Rp. 200.000 x 2

Rp. 400.000

orang
•

Pembuatan
laporan
kegiatan dan

Rp. 150.000

penggandaan
Rp. 150.000
TOTAL

Rp. 2.000.000

