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PENDIDIKAN GIZI DAN
ILMU KESEJAHTERAAN 

KELUARGA

DEPARTEMEN ILMU GIZI – FK USU

Pengertian Keluarga di Indonesia

�Keluarga inti : ayah, ibu dan anak

�Keluarga luas (extended family) : keluarga inti + 

anggota keluarga lainnya yang menjadi 

tanggungan keluarga inti

�Keluarga besar : kumpulan keluarga yang 

mempunyai pertalian darah (satu keturunan)
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Gaya Hidup

� Interaksi antara lingkungan 

hidup, kebutuhan keluarga 

dan sumber daya keluarga

� Bagian dari manifestasi 

budaya berdasarkan hasil 

pembelajaran, pengalaman 

dan pendidikan 

MasyarakatMasyarakat

KeluargaKeluarga
AnggotaAnggota

keluargakeluarga

GAYA HIDUP

Kebutuhan Keluarga

�Kebutuhan material atau jasmaniah

�Kebutuhan bermasyarakat

�Kebutuhan intelektual

�Kebutuhan emosi dan estetika

�Kebutuhan rohani atau spiritual
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Sumber Daya Keluarga

� Fasilitas yang digunakan oleh keluarga dalam upaya 
memenuhi kebutuhannya

� Dibedakan atas :

�Waktu

�Material, uang dan barang

�Tenaga, pengetahuan dan keahlian

�Hubungan pribadi

�Intrinsik keluarga

Aktivitas Keluarga

� Interaksi antara kebutuhan dan sumber daya keluarga →

kegiatan keluarga, berupa :

� Interaksi

�Membimbing anak

�Kegiatan yang berhubungan dengan makanan

�Kegiatan yang berhubungan dengan pakaian

�Kegiatan yang berhubungan dengan perumahan

�Kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan keluarga

�Kegiatan yang berhubungan dengan keuangan keluarga

�Kegiatan perencanaan dan tata laksana rumah tangga

�Perasaan aman
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Pengetahuan tentang 

keluarga

ILMU KESEJAHTERAAN KELUARGA

Menelaah :

Aspek keluarga, 

pelaksanaan keluarga, 

masalah dan solusinya

Persoalan Gizi

≠ Persoalan makanan + pengetahuan 

dan keterampilan yang terkait dengan 

makanan

~  Jalinan persoalan lain → penyelesaian 

secara holistik mekanisme kehidupan 

keluarga
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Misal :

�Balita penderita KKP, perlu dikaji aspek 

kehidupan keluarga :

• Kebutuhan Keluarga ?

• Gaya Hidup?

• Sumber Daya Keluarga ?

Komponen 
mendukung 
kesehatan 
gizi balita

Pengetahuan IKK

Keluarga dan para 

anggotanya

Alternatif pendekatan dan penanganan

Pendidikan GiziPendidikan GiziPendidikan GiziPendidikan Gizi Mikro

Ketahanan Masyarakat dan Negara
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Apa itu KADARZI ?

� KELUARGA SADAR GIZI adalah keluarga yang

berperilaku gizi seimbang, mampu mengenali dan

mengatasi masalah gizi anggotanya

� PERILAKU GIZI SEIMBANG adalah pengetahuan,

sikap dan praktek keluarga meliputi mengkonsumsi

makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat

� MAKANAN SEIMBANG adalah pilihan makanan

keluarga yang mengandung semua zat gizi yang

diperlukan masing-masing anggota keluarga dalam

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari

pencemaran

Mengapa sasarannya Keluarga ?

� PENGAMBILAN KEPUTUSAN dalam bidang pangan, 

gizi dan kesehatan dilaksanakan terutama di tingkat 

keluarga

� SUMBER DAYA dimiliki dan dimanfaatkan di tingkat 

keluarga

� MASALAH GIZI yang terjadi di tingkat keluarga, erat 

kaitannya dengan perilaku keluarga, tidak semata-

mata disebabkan oleh kemiskinan dan 

ketidaktersediaan pangan

� KEBERSAMAAN antar keluarga dapat memobilisasi 

masyarakat untuk memperbaiki keadaan gizi dan                                        

kesehatan
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Beberapa contoh perilaku
SADAR GIZI

1. Memantau berat badan secara teratur

2. Makan beraneka ragam

3. Hanya mengkonsumsi garam beryodium

4.Memberikan hanya ASI saja kepada  bayi sampai usia 6 bulan

5. Mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi 

anggota keluarga yang membutuhkan

Bagaimana menilai keluarga sudah        
SADAR GIZI ?

� Status gizi seluruh anggota keluarga khususnya ibu dan anak baik

� Tidak ada lagi bayi berat lahir rendah pada keluarga

� Semua anggota keluarga mengkonsumsi garam beryodium

� Semua ibu memberikan hanya ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan

� Semua balita dalam keluarga yang ditimbang naik berat badannya 

sesuai umur

� Tidak ada masalah gizi lebih dalam keluarga
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PerilakuPerilaku keluargakeluarga dipengaruhidipengaruhi oleholeh

pengetahuanpengetahuan dandan sikapsikap,, sertaserta faktorfaktor--faktorfaktor

lainlain sepertiseperti lingkungan,lingkungan, sosialsosial ekonomiekonomi,, dandan

ketersediaanketersediaan sumbersumber dayadaya

Di tingkat keluarga :

� Tukar pengalaman antar keluarga serta

pendampingan oleh tokoh masyarakat

dan petugas

�Memanfaatkan fasilitas rujukan

kompeten secara berjenjang yang

terjangkau (posyandu, puskesmas dan

rumah sakit)

Di tingkat masyarakat:

� Terbentuknya kelompok masyarakat

yang mendukung upaya menuju

KADARZI (LSM; organisasi keagamaan;

organisasi kepemudaan; PKK; kelompok

budaya, organisasi profesi; organisasi

wanita; pengusaha)

� Setiap kelompok aktif menyediakan dan

menyebarluaskan informasi dan sumber

daya kesehatan dan gizi

Bagaimana menuju  KADARZI 
?

PENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKAN
GIZIGIZIGIZIGIZI

MAKRO,masyarakat 

MIKRO,keluarga 
dan individu 

anggota keluarga
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Pentingnya Pendidikan Gizi

� Status gizi yang cukup → kesehatan dan 
kesejahteraan

� Cukup gizi bila konsumsi pangan menyediakan zat gizi 
untuk pertumbuhan optimal, pemeliharaan dan energi

� Ilmu gizi memberikan fakta → masyarakat dapat 
belajar menggunakan pangan dengan baik bagi 
perbaikan gizi

Peran Pendidikan Gizi

�Terjadinya perubahan perilaku ke arah 
perbaikan konsumsi dan status gizi

�Perilaku konsumsi pangan :
�Cara seseorang atau sekelompok orang dalam 

memilih dan menggunakan pangan

�Bersumber dari proses sosialisasi dalam 
keluarga, proses pendidikan maupun 
penyebaran informasi
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�Upaya penanggulangan masalah gizi, 

akibat :

�Kurangnya ketersediaan pangan

�Rendahnya daya beli

�Rendahnya pendidikan dan pengetahuan ~ 
faktor sosial budaya

Konsep Pendidikan Gizi

� Cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

ke sasaran, digolongkan menurut :

1. Jarak sasaran 

� Langsung : kunjungan rumah, kunjungan lapangan

� Tidak langsung (perantaraan media massa dan 

media cetak)

2. Indera penerima sasaran

� Terlihat : film, bahan cetakan

� Terdengar : radio, TV, film

� Kombinasi antara metode terlihat dan terdengar : 

pemanfaatan audiovisual

3. Jumlah sasaran

� Perorangan

� Kelompok atau massal
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Perbedaan Pendekatan dalam

Jumlah Sasaran 

Perorangan 

� Terjadinya perubahan 

perilaku akibat inovasi 

baru

Kelompok

� Dilakukan terhadap sasaran 

strategis untuk mendorong 

atau menghambat inovasi

� Lebih cepat dan praktis

Massal

� Bertujuan hanya untuk 

memberi informasi 

pendahuluan tanpa 

memperhatikan kelompok 

strategis → membangkitkan 

rasa ingin tahu akan sesuatu 

yang baru

Teknik Pendidikan 

� Cara mempertemukan 

sasaran dengan materi

� Tergantung pada tujuan, 

metode yang dipakai, materi 

yang disampaikan, 

karakteristik sasaran, media 

dan situasi

� Berupa: ceramah, seminar, 

diskusi, lokakarya, simulasi, 

pameran, demonstrasi, 

perlombaan, kunjungan 

lapang dan tutorial
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Perencanaan Pendidikan Gizi

� Siapa yang mengalami masalah gizi

� Jenis masalah gizi yang terjadi

� Mengapa terjadi masalah gizi

� Siapa sasaran pendidikan gizi

� Pesan gizi yang disampaikan

� Bagaimana pesan disampaikan

ContohContoh

�� SasaranSasaran : : ibuibu punyapunya

balitabalita, , pendidikanpendidikan SDSD

�� MateriMateri : : panganpangan sehatsehat

bagibagi balitabalita

�� MediaMedia : poster, : poster, food food 

modelsmodels, , petapeta singkapsingkap

�� MetodeMetode : : individuindividu, , 

kelompokkelompok

�� TeknikTeknik : : ceramahceramah, , 

peragaanperagaan

�� SasaranSasaran : : anggotaanggota PKKPKK

�� MateriMateri : : polapola hiduphidup sehatsehat

�� MediaMedia : slide, leaflet: slide, leaflet

�� MetodeMetode : : kelompokkelompok

�� TeknikTeknik : : ceramahceramah, , diskusidiskusi
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Keberhasilan Pendidikan Gizi

� Waktu ~ materi dan metode, kesempatan belajar dan 
biaya

� Jarak tatap muka

� Tempat atau ruang

� Biaya

� Pelatih/pendidik

� Peserta

� Metode atau cara penyampaian ~ hasil akhir yang ingin 
dicapai, kemampuan pelatih, kemampuan peserta 
latihan dan waktu, bahan, fasilitas serta biaya


