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RINGKASAN 

 

Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam salah satu 

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan salah satu tridarma perguruan 

tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar 

supaya terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan 

kegiatan Penyuluhan Tentang Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia di  Posyandu Melati 

Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019  dengan tujuan 

pengabdian ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memiliki 

pemahaman tentang pentingnya kegiatan posyandu. 
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PRAKATA 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan Tentang Kebutuhan Gizi Seimbang Pada 

Lansia di  Posyandu Melati Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang 

Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak 

akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :     

1. Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang 

2. Dewi Rury Arindari,S.Kep.,Ners.,M.Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada 

Masyarakat 

3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan 

4. Warga masyarakat di Posyandu Melati Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu 2 Kota 

Palembang 

5. Semua pihak yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 

yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu 

 

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Aamiin... 

 

        Palembang,    Juli 2019 

        Ketua Pelaksana, 

 

 

       

        Yessy Octa Fristika,SST.,M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi  

Gizi sangat dibutuhkan bagi usia lanjut untuk mempertahankan kualitas hidupnya. 

Bagi lanjut usia yang mengalami gangguan gizi diperlukan untuk penyembuhan dan 

mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada penyakit yang dideritanya.Gizi merupakan 

unsur penting bagi kesehatan tubuhdan gizi yang baik (Darmojo, 2011). 

Masalah gizi pada lanjut usia juga sangat berpengaruh dalam pemenuhan ststus 

gizi pada lajut usia sehingga pada lanjut usia diperkirakan disebabkan akan terjadinya 

suatu perubahan yang sangat cepat dalam perubahan gizi pada lanjut usia (HS, 2012). 

Masalah gizi pada lanjut usia juga yaitu masalah yang kemungkinan terjadi dengan 

metabolism tubuh sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pada status gizi lanjut usia 

dapat terjadi dengan sendirinya metabolism pada tubuh lanjut usiaa tersebut (Ibrahim, 

2012). Selain itu dengan melihat dari masalah status gizi pada lanjut usia kita juga bisa 

melihat masalah kesehatan pada lanjut usia dengan menggunakan pengukuran dan 

perhitungan seperti dengan mengukur berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) 

(Rosmalina, 2011). 

Dan pada status gizi lansia juga dapat di ukur dengan menggunakn indeks massa 

tubuh (IMT) sehingga dapat mengetahui bahwa pada lanjut usia mengalami penurunan 

pada sistem  tubuhnya, dan dengan adanya IMT juga dapat mengetahui bahwa apa-apa 

saja yang menjadi masalah yang harus di hindari oleh lansia (Departemen Gizi Kesehatan 

Masyarakat and Kesehatan Masyarakat, 2006). Selain itu penyakit yang terdapat pada 

lanjut usia yaitu obesitas dan osteoporosis, penyakit ini biasanya dapat menyerang pada 

lanjut usia di karenakan pola gaya hidup yang kurang baik (Marjan and Marliyati, 2014). 

Maka dari itu untuk mengatasi masalahmasalah yang ada pa lanjut usia ini yaitu dengan 

perbanyak mengkonsumsi makanan yang sehat yaitu makan gizi seimbang sesuai apa 

yang di butuhkan oleh tubuh pada lansia dan di barengi dengan berolahraga setiap hari 

(Angraini, 2014). 

Di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah Republic Indonesia no 43 tahun 2004 

adalah dikatakan lanjut usis ketika mencapai 60 tahun ke atas, selain itu juga di 
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perkirakan kedepannya  akan membawa dampak psitif maupun negatif pada penduduk 

lansia dan, sisi positifnya adalah penduduk lanjut usia akan semakain produktif dan sehat 

dan di sisi negatifnya yaitu dengan meningkatnya angka kematian pada usian lanjut 

(Kemenkes RI, 2017). Dan Indonesia adalah salah satu negara ke lima yang termasuk 

negara paling banyak jumlah populasi lanjut usia dikarenakan masih kurang pengetahun 

untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada lansia 

World Health Organitation (WHO) menjelaskan bahwa di usia lanjut khususnya 

ditingkat kecemasan  yaitu mecapai dengan 2,5% pertahunnya dengan perbandingan 

0,07% terdapat pada laki-laki dan 2,43% terdapat pada wanita jadi pervelensi lansia 

khusnya ditingkat kecemasan keseluruhan yaitu 34,92% (Rohmawati, Asdie and 

Susetyowati, 2017). Dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh untuk memberikan 

contoh kepada orang-orang di sekitarnya sehingga dalam peningkatan harapan hidup 

pada lanjut usia akan bertambah karena salah satu suksesnya angka harapan hidup pada 

lansia yaitu dengan melihat pada bertambahnya masyarakat lanjut usia (Lewa, 2016). 

Pada usia 60 tahun ke atas biasanya kelompok rentan usia lanjut ini mengalami 

penurunan daya tahan tubuh sesara fisik maupun mental sehingga dengan alamia maka 

akan berbagai masalah kesehatan yang akan tumbul, salah satu contohnya terjadi 

hipertensi, osteoporosis dan Alzheimer dan masih banyak lagi masalah-masalah penyakit 

lansia (Abdurrachim, Hariyawati and Nany, 2016). 

Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul 

Penyuluhan Tentang Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia di  Posyandu Melati RT 12 

RW 005 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II  Kota Palembang . 

2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut Penyuluhan Tentang Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia di  Posyandu 

Melati Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. 

3. Tujuan Kegiatan 

  Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya pengetahuan 

Mengenai Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia di  Posyandu Melati Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang Tahun 2019. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

2.1 Target Luaran 

Target dalam kegiatan penyuluhan di RT 21 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II 

Kota Palembang Tahun 2019 mampu dan memiliki pengetahuan tentang kebutuhan gizi pada 

lansia agar bisa diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-sehari yang akan menghasilkan 

kesejahteraan kesehatan bagi lansia. 

2.2 Luaran 

Dari pengabdian masyarakat mengenal tentang keluarga berencana dapat dihasilkan luaran 

berupa : 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 

2. Satu artikel pada media elektronik website 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

1. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di RT 12 RW 005 Kelurahan 12 

Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang. 

2. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal : Rabu,12 Juni 2019 

Waktu  : Pukul 09.00 s.d Selesai 

Tempat : Posyandu Melati Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota 

Palembang 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang kebutuhan gizi pada lansia di RT 12 

RW 005 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang berjalan dengan lancar. 

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri memperkenalkan diri terlebih dahulu 

kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar mengenai kebutuhan gizi pada lansia. Pemateri 

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian gizi pada lansia. Setelah menggali 

pengetahuan dasar kemudian pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan 

mengenai Kebutuhan gizi seimbang pada lansia. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung 

tampak peserta antusias dan  memperhatikan isi materi penyuluhan. 

Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi 

pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi 

materi. Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait 

pemberian materi yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan 

kepada peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan 

mendapatkan door prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup 

dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan peserta seminar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang 

kebutuhan gizi seimbang pada lansia. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan penyuluhan 

di masyarakat RT 12 RW 005 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang. 

Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan 

masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya  

manfaat yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan 

pembinaan menyeluruh juga perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan 

kontrol dan monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim 

PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen 

dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat 

dengan melihat aspek-aspek kecil yang akan berdampak besar di masa yang akan datang.  

 

  



 

 

vii 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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Pasal 1 

Judul Kegiatan Pengabdian 

 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan 

pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan 

kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Penyuluhan Tentang Kebutuhan Gizi Seimbang Pada 

Lansia di  Posyandu Melati Kelurahan 12 Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota 

Palembang Tahun 2019”. 

Pasal 2 

Waktu Kegiatan Pengabdian 

 

Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli 

2019. 

Pasal 3 

Personalia Kegiatan Pengabdian 

 

Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana Utama : Yessy Octa Fristika,SST.,M.Kes 

2. Anggota Pelaksana  : Sri Hartati,S.Kep.,M.Kes 

 

Pasal  4 

Biaya Kegiatan Pengabdian 

 

Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan 

nilai kontrak sebesar Rp. 2.500.000,- 

 

  



 

 

 

 

Pasal 5 

Cara Pembayaran 

 

Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut: 

(1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang 

diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian 

kepada Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang 

diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir 

kegiatan pengabdian. 

(3) Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA 

setelah  menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi 

kegiatan pengabdian. 

Pasal 6 

Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak 

 

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA: 

 Hak PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh pelaksana. 

 Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah: 

a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengabdian 

b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian 

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 

 Hak PIHAK KEDUA adalah: 

a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4 

 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah: 



 

 

 

 

a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana 

disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain. 

b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua 

minggu setelah berakhir kegiatan 

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak 

kegiatan ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 

dana yang telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang. 

 

Pasal 7 

Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

 

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak 

lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain 

(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh 

PIHAK KEDUA 

 

Pasal 8 

Monitoring dan Evaluasi 

 

(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak 

Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019) 

(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA 

 

  



 

 

 

 

Pasal 9 

Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian 

 

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 

(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan 

Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada. 

(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku 

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata 

tulis maupun urutan masing-masing komponen. 

 

Pasal 10 

Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian 

 

(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut: 

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya 

pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat 

menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang. 

(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, 

VCD. DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau 

referensi kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang. 

(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak 

terpisahkan dari pekerjaan kegiatan pengabdian. 

(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui 

PIHAK PERTAMA. 

 

  



 

 

 

 

Pasal 11 

Sanksi 

Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan 

hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan 

mendapatkan sanksi sebagai berikut: 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang 

pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana. 

(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2  

(dua) minggu sampai dengan 20 Juli 2019 

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan 

kegiatan pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah 

diterima kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara: 

a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau  

b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran 4 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

 

Pokok Pembahasan  :  Gizi Pada Lansia 

Sub pokok pembahasan : Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia 

Sasaran : Seluruh Lansia di RT 12 / RW 005 Kelurahan 12 Ulu 

Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang 

Hari/ Tanggal   : Rabu,12 Juni 2019 

Tempat :  Posyandu Melati RT 12 RW 005 Kelurahan 12 Ulu Kecamatan 

seberang Ulu II Kota Palembang 

Jam / Waktu   : 09:00- 10:00 WIB 

 

1) Tujuan 

A. Tujuan Umun 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Kebutuhan Gizi 

Seimbang Pada Lansia diharapkan seluruh Ibu di RT 12 RW 005 Kelurahan 12 

Ulu Kecamatan seberang Ulu II Kota Palembang mengetahui tentang Kebutuhan 

Gizi Pada Lansia. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di 

RT 12 / RW 005 Mampu: 

1. Menjelaskan Pengertian Kebutuhan Gizi Seimbang pada Lansia 

2. Mengetahui Faktor- faktor yang mempengharui Kebutuhan Gizi pada 

Lansia 

3. Mengetahui Menu Sehat 

4. Mengetahui Pemantauan Status Nutrisi 

2) Isi Materi (Uraian  materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan) 

Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi: 

1. Pengertian Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia 

2. Faktor- faktor yang mempengharui Kebutuhan Gizi pada Lansia 

3. Menu Sehat Bagi Lansia 

4. Pemantauan Status Nutrisi 



 

 

 

 

 

3) Metode Penyuluhan 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

 

4) Media 

1. Laptop 

2. LCD 

3. Leaftlet 

5) Setting Tempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaji Moderator 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Peserta Peserta Peserta Peserta 

Observe 



 

 

 

 

 

6) Kegiatan Penyuluhan 

No Waktu Kegiatan penyuluhan Kegiatan peserta 

1. Pembukaan 

(10 Menit) 

1. Memberi salam dan 

memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan tujuan 

dari penyuluhan. 

3. Menggali pengetahuan 

Peserta tentang Gizi 

Seimbang Pada Lansia 

4. Melakukan kontrak 

waktu. 

1. Menjawab 

salam dan 

mendengarkan 

2. Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

3. Menjawab 

Pertanyaan 

4. Menyetujui 

Kontrak waktu 

2. Kegiatan Inti 

(20 Menit) 

Menjelaskan Tentang: 

1. Pengertian Gizi 

Seimbang pada 

Lansia 

2. Faktor- factor yang 

mempengharui 

Kebutuhan Gizi 

pada Lansia 

3. Menu Sehat Bagi 

Lansia 

4. Pemantauan Status 

Nutrisi  

1. Menyampaikan 

informasi yang 

telah diketahui 

2. Mendengarkan 

dan 

Memperhatikan. 

 

3. Tanya Jawab 

(15 Menit) 

1. Memberi kesempatan 

Peserta Untuk 

bertanya  

2. Menjawab pertanyaan 

dari peserta 

1.Peserta Aktif 

Bertanya 

2.Menjawab 

pertanyaan 



 

 

 

 

  

4. Penutup 

(15 Menit) 

1. Menyimpulkan materi 

yang telah di berikan 

2. Menyakan Kembali 

mengenai materi 

penyuluhan 

3. Mengucapkan terima 

kasih dan salam 

penutup 

 

1. Menyebutkan 

sesuai materi 

yang diberikan. 

2. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

3. Mendengarkan 

dan membalas 

salam 

 

 

7) Evaluasi Lisan 

Prosedur              : Pemahaman materi 

Bentuk                :  Essay 

Jenis                    : Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  



 

 

 

 

LAMPIRAN MATERI 

 

1.1 Kebutuhan Gizi Seimbang Pada Lansia 

Setiap mahkluk hidup membutuhkan makanan untuk mempertahankan kehidupannya, 

karena didalam makanan terdapat zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan 

kegiatan metabolismenya. Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan 

baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang dialaminya selain itu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh 

sehingga dapat memperpanjang usia. Kebutuhan kalori pada lansia berkurang karena 

berkurangnya kalori dasar dari kebutuhan fisik. Kalori dasar adalah kalori yang dibutuhkan 

untuk malakukan kegiatan tubuh dalam keadaan istirahat, misalnya : untuk jantung, usus, 

pernafasan dan ginjal.  

Berdasarkan kegunaannya bagi tubuh, zat gizi dibagi ke dalam tiga kelompok besar, 

yaitu: 

1. Kelompok zat energi, termasuk ke dalam kelompok ini adalah : 

a. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, gandum, ubi, 

roti, singkong, selain itu dalam bentuk gula seperti gula, sirup, madu dan lain-lain. 

b. Bahan makanan yang mengandung lemak seperti minyak, santan, mentega, margarine, 

susu dan hasil olahannya. 

2. Kelompok zat pembangun  

Kelompok ini meliputi makanan – makanan yang banyak mengandung protein, baik 

protein hewani maupun nabati, seperti daging, ikan, susu, telur, kacangkacangan dan 

olahannya. 

3. Kelompok zat pengatur  

Kelompok ini meliputi bahan-bahan yang banyak mengandung vitamin dan mineral, 

seperti buah-buahan dan sayuran. 

1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Gizi Pada Lansia 

1. Berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. 

2. Berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, 

asin, asam, dan pahit. 

3. Esophagus/kerongkongan mengalami pelebaran. 



 

 

 

 

4. Rasa lapar menurun, asam lambung menurun. 

5. Gerakan usus atau gerak peristaltic lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. 

6. Penyerapan makanan di usus menurun. 

1.3 Menu Sehat Bagi Lansia  

1. Perencanaan Makanan untuk Lansia  

a. Makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam, yang 

terdiri dari : zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Perlu diperhatikan porsi 

makanan, jangan terlalu kenyang. Porsi makan hendaknya diatur merata dalam satu 

hari sehingga dapat makan lebih sering dengan porsi yang kecil. 

b. Banyak minum dan kurangi garam, dengan banyak minum dapat memperlancar 

pengeluaran sisa makanan, dan menghindari makanan yang terlalu asin akan 

memperingan kerja ginjal serta mencegah kemungkinan terjadinya darah tinggi. 

c. Batasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak dan makanan yang berlemak 

seperti santan, mentega dan lain-lain. 

Bagi pasien lansia yang proses penuaannya sudah lebih lanjut perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Memakan makanan yang mudah dicerna, 

menghindari makanan yang terlalu manis, gurih, dan goring-gorengan, bila kesulitan 

mengunyah karena gigi rusak atau gigi palsu kurang baik, makanan harus 

lunak/lembek atau dicincang, makan dalam porsi kecil tetapi sering, makanan 

selingan atau snack, susu, buah, dan sari buah sebaiknya diberikan. 

d. Batasi minum kopi atau teh, boleh diberikan tetapi harus diencerkan sebab berguna 

pula untuk merangsang gerakan usus dan menambah nafsu makan. 

e. Makanan mengandung zat besi seperti : kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah 

lemak, bayam, dan sayuran hijau. 

f. Lebih dianjurkan untuk mengolah makanan dengan cara dikukus, direbus, atau   

dipanggang, kurangi makanan yang digoreng. 

1.4 Pemantauan Status Nutrisi 

1. Penimbangan Berat Badan 

a. Penimbangan BB dilakukan secara teratur minimal 1 minggu sekali, waspadai 

peningkatan BB atau penurunan BB lebih dari 0.5 Kg/minggu. Peningkatan BB 

lebih dari 0.5 Kg dalam 1 minggu beresiko terhadap kelebihan berat badan dan 



 

 

 

 

penurunan berat badan lebih dari 0.5 Kg /minggu menunjukkan kekurangan berat 

badan. 

b. Menghitung berat badan ideal pada dewasa : 

IMT =      BB 

  TB x TB 

BB = Berat Badan (kg) 

TB = Tinggi Badan (m) 

Apabila : IMT 25-27 = kegemukan 

  IMT >27 = 0besitas  

2. Kekurangan kalori protein 

Waspadai lansia dengan riwayat : Pendapatan yang kurang, kurang bersosialisasi, hidup 

sendirian, kehilangan pasangan hidup atau teman, kesulitan mengunyah, pemasangan 

gigi palsu yang kurang tepat, sulit untuk menyiapkan makanan, sering mangkonsumsi 

obat-obatan yang mangganggu nafsu makan, nafsu makan berkurang, makanan yang 

ditawarkan tidak mengundang selera. Karena hal ini dapat  menurunkan asupan protein 

bagi lansia, akibatnya lansia menjadi lebih mudah sakit dan tidak bersemangat. 

3. Kekurangan vitamin D 

Biasanya terjadi pada lansia yang kurang mendapatkan paparan sinar matahari, jarang 

atau tidak pernah minum susu, dan kurang mengkonsumsi vitamin D yang banyak 

terkandung pada ikan, hati, susu dan produk olahannya. 

  



 

 

 

 

Lampiran 5 

LAMPIRAN FOTO 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

Lampiran 6 

Realisasi Anggaran Biaya 

 

No. Kegiatan Kebutuhan Anggaran 

1.  Konsumsi • Snack 

30 x Rp. 15.000 

 

 

Rp. 450.000 

 

2.  Penyuluhan • Cetak Leaflet 

30 x Rp. 3000 

• Souvenir 

 

Rp.  90.000 

Rp.  150.000 

3.  Umum • Honorarium 

Pelaksana 

Rp. 200.000 x 3 orang 

• Honorarium RT 

Rp. 400.000 

• Honorarium Kader 

PKK 

Rp. 250.000 x 2 orang 

• Pembuatan laporan       

kegiatan dan 

penggandaan 

Rp. 200.000 

• ATK 

Rp. 110.000 

 

 

 

Rp. 600.000 

 

Rp. 400.000 

 

 

 

Rp. 500.000 

 

 

 

 

Rp. 200.000 

 

Rp.  110.000 

 

 TOTAL  Rp. 2.500.000 

 


