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KELUARGA

 Keluarga Inti : keluarga yg terdiri dari ayah, ibu, 

dan anak

 Keluarga luas (Extended Family) : Keluarga inti

+ keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawa

keluarga

 Keluarga besar : kumpula keluarga yang 

mempunyai pertalian darah (satu keturunan) 

Cth: satu suku, satu nenek, dll



GAYA HIDUP

 Interaksi antara

lingkungan hidup, 

kebutuhan keluarga, & 

sumber daya keluarga

 Bagian dari manifestasi

budaya berdasarkan hasil

pembelajatan, 

pengalaman, pendidikan

Gaya 
Hidup

pembelajaran

pengalamanpendidikan



Kebutuhan
Keluarga

Material/ 
jasmaniah

Keb. 
masyarakat

Keb. Emosi
& estetika

Keb. 
Rohani/ 
spiritual

keb. 
intelektual



Sumber
daya

keluarga

waktu

Hub. 
pribadi

Intrinsik
keluarga

Tenaga, 
pengetahuan
& keahlian

Material, 
uang, 

barang



Interaksi
Kegiatan yang 
berhubungan

dengan makanan

Membimbing
keluarga

Kegiatan yang 
berhubungan

dengan pakaian

Aktivitas
Keluarga



Pengetahuan ttg

keluarga

Ilmu kesejahteraan

keluarga

Menelaah aspek

keluarga, 

pelaksanaan

keluarga, masalah, 

dan solusinya



PERSOALAN GIZI

persoalan makanan, pengetahuan dan

keteampilan yang terkait dengan makanan

Jalinan persoalan lain: memerlukan penyelesaian

secara holistik mekanisme kehidupan

keluarga



Contoh:

Balita penderita KKP, perlu dikaji aspek

kehidupan keluarga

•Kebutuhan

keluarga

•Gaya hidup

•Sumber

daya

keluarga

Komponen

mendukung

kesehatan gizi

balita



PENDIDIKAN GIZI

 Makro : masyarakat

 Mikro : keluarga + anggota keluarga

Peran pendidikan gizi:

terjadinya perubahan kearah perbaikan

konsumsi dan status gizi



Jarak sasaran:

1. Langsung: kunjugan
rumah & Kunjugan
lapangan

2. Tidak langsung: 
perantaraan media massa
& media cetak

Indera penerimaan
sasaran:

1. Terlihat: TV

2. Terdengar: radio

3. Kombinasi

Jumlah sasaran:

1. Perorangan

2. Kelompok

Konsep



Perbedaan pendekatan dlm jumlah
sasaran

Perorangan:

Terjadinya perubahan perilaku akibat inovasi baru

Kelompok: 

* Dilakukan terhadap sasaran strategis untuk mendorong
atau menghambat inovasi

* Lebih cepat & praktis

Massal:

Bertujuan untuk memberi informasi pendahuluan tanpa
memperhatikan kelompom strategis untuk membangkitkan

rasa ingin tahu akan sesuatu yang baru. Cth: iklan



Teknik
Pendidikan

• Cara mempertemukan dg materi

• Berupa: ceramah, seminar, diskusi, 
lokakarya, simulasi, pameran, 
demonstrasi, perlombaan, tutorial

• Tergantung dari tujuan metode yang 
dipakai



•Siapa yg menjalani masalah
gizi

•Jenis masalah gizi yg terjadi

•Mengapa terjadi masalah gizi

•Siapa sasaran pendidikan gizi

•Pesan yang disampaikan

•Bagaimana pesan
disampaikan

Perencanaan
pendidikan

gizi



CONTOH

A
Sasaran: ibu punya balita

pendidikan SD

Materi: pangan sehat
bagi balita

Media: poster, food 
models, peta singkap

Teknik: ceramah, 
perasaan

B
Sasaran: anggota PKK

Materi: pola hidup sehat

Media: slide, leaflet

Metode: kelompok

Teknik: ceramah, diskusi



•Waktu-materi & metode, kesempatan
belajar & biaya

•Tempat & ruang

•Pelatih/pendidik

•Metode/cara penyampain & hasil akhir yg
ingin dicapai, kemampuan pelatih, 
kemampuan peserta latihan & waktu, 
bahan, fasilitas, serta biaya

• Jarak tatap muka

•Biaya

•Peserta

Keberhasilan pendidikan gizi:




