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BAB  II 

KAJIAN TEORETIS 

2.1 Hakikat Peran Dasa Wisma 

2.1.1 Pengertian Dasawisma 

Kualitas wanita sebagai ibu rumah tangga diupayakan untuk terus 

meningkat sehingga wanita dapat berperan sebagai mitra  sejajar pria dalam 

pembangunan, antara lain melalui pendidikan baik di sekolah maupun di luar 

sekolah; peningkatan derajat kesehatan dan gizi; serta peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini salah satunya telah dilaksanakan melalui 

program PKK yang ada di desa – desa. 

Dalam situs resmi PKK, gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga 

untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, 

sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran 

hukum dan lingkungan. Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah 

tangga, perempuan, sebagai sosok sentral dalam keluarga (http://tp-pkkpusat.org/). 

Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, 

pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan tehnis kepada keluarga dan 

masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah 

terkait. Strategi PKK dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, 

dilaksanakan melalui Kelompok Dasawisma, yaitu kelompok 10 – 20 Kepala 

Keluarga  yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh 

anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina 10 rumah dan 
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mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang 

ada dalam kelompoknya, seperti adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang 

sakit, orang yang buta huruf dan sebagainya. Informasi dari semuanya ini harus 

disampaikan kepada kelompok PKK setingkat diatasnya, yang akhirnya sampai di 

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan. 

Adapun kelompok Dasawisma yang ada di Desa Pilomonu juga merupakan 

suatu kelompok ibu yang berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Salah satu 

kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Bentuk kegiatannya 

seperti arisan, pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat (pengobatan 

ringan, membangun sarana sampah dan kotoran). 

Dasawisma atau kelompok persepuluh yang ada di Desa Pilomonu 

berjumlah 10 kelompok yang tersebar dalam 6 dusun. Dasawisma Nusa Indah 

dibentuk oleh ibu-ibu PKK dan merupakan salah satu pembinaan wahana peran 

serta masyarakat dibidang kesehatan secara swadaya di tingkat keluarga. Salah 

satu dari anggota keluarga pada kelompok persepuluh dipilih untuk dijadikan 

ketua kelompok atau penghubung / Pembina. Bidan desa dijadikan sebagai 

Pembina yang bertugas melakukan pembinaan secara berkala dan menerima 

rujukan masalah kesehatan. 

2.1.2 Ciri – Ciri dan Karakteristik Dasawisma 

Kelompok Dasawisma merupakan salah satu kelompok sosial yang ada di 

pedesaan. Kelompok sosial tersebut termasuk dalam kelompok sosial yang teratur 

(informal, sekunder). Kelompok tersebut termasuk kelompok informal karena 

kelompok tersebut tidak hanya mempunyai satu kegiatan misalnya arisan, namun 
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mempunyai kegiatan lain diantaranya Sharing (tukar pendapat), pengajian ibu-ibu 

dan kegiatan ibu-ibu dasawisma lainnya. Dari beberapa kegiatan ini dapat 

mempererat tali silaturahmi dan rasa solidaritas diantara ibu-ibu Dasa Wisma di 

kelompok tersebut. Kelompok sosial ini juga disebut kelompok sosial sekunder 

karena kelompok sosial ini termasuk kelompok yang terbuka dan tidak hanya 

terdiri dari satu keluarga tertentu. Anggotanya pun juga bermacam-macam mulai 

dari golongan atas sampai golongan menengah kebawah, dan mereka saling 

membaur tanpa memandang status sosial maupun ekonomi dalam kelompok ini. 

Ciri khusus dari kelompok sosial ibu-ibu Dasa Wisma ini adalah 

berkumpul setiap 1 bulan sekali di rumah anggotanya secara bergiliran, mereka 

terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan pegawai dengan usia rata-rata di atas 39 

tahun, ciri lainnya yaitu setiap acara arisan di rumah salah satu anggota selalu 

dihidangkan aneka makanan, dan uang yang digunakan untuk memasak makanan 

tersebut berasal dari uang hasil arisan. Sehingga , sikap atau karakteristik dari ibu-

ibu Dasa Wisma tetap memiliki rasa solidaritas dan loyalitas yang tinggi pada 

organisasi tersebut. 

2.1.3 Fungsi Pokok Dasawisma 

Kelompok dasa wisma merupakan unit terkecil dari kelompok PKK yang 

terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun 

Tetangga (RT). Dari 10 anggota itu, ada seorang penanggung jawab untuk 

memantau kondisi rumah tangga yang lain. Prinsip dasawisma adalah pengawasan 

dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat 

terkecil, yakni keluarga. 
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Fungsi kelompok Dasa Wisma ini adalah sebagai penggerak dan pembina 

masyarakat di lingkungannya untuk turut mensukseskan pelaksanaan program 

pokok PKK. Sedangkan tugas kelompok dasa wisma itu adalah mencatat dan 

membuat laporan dengan mengunjungi rumah – rumah dan menanyakan tentang 

data keluarga. Data tersebut yang mencakup data keluarga, ibu hamil, kelahiran 

serta kematian yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, tugas kelompok dasa 

wisma juga memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok dasawisma 

lainnya. Penyuluhan tersebut seperti penyuluhan mengenai Keluarga Berencana 

(KB), kesehatan, mengingatkan agar ibu hamil memeriksakan diri ke dokter 

secara berkala dan membawa balita ke posyandu secara rutin, penyuluhan tentang 

gizi serta penyuluhan lainnya.  

2.2 Dasawisma Dalam Konteks Pemberdayaan Wanita 

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Wanita 

Pengertian pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan 

untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, 

sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa 

percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan 

masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri 

(http://kelurahanpondokbambu.com/index.php). Sementara itu, tujuan 

pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut ; 

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
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2. Meningkatkan peranan perempaun sebagai pengambil keputusan dalam 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender 

3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan 

mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan 

4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang 

memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender 

5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga 

dan masyarakat serta perlindungan anak. 

Arah kebijakan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan partisipasi dan peran serta perempuan sebagai gerak ekonomi 

kerakyatan. 

2. Peningkatan peran perempuan sebagai pendidik generasi masa mendatang 

(internalisasi tata nilai) 

3. Pembangunan berperspektif gender dengan memperhatikan kepentingan 

perempuan. 

2.2.2 Karakteristik Pemberdayaan  

 Kamil (2009:55), menjelaskan ada empat bagian karakteristik dasar dalam 

proses pemberdayaan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan peran 

pendidikan nonformal. Karakteristik – karakteristik tersebut meliputi : 

1. Pengorganisasian masyarakat, ialah karakteristik yang mengarah pada tujuan 

untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah 

keadaan sosial ekonomi mereka. Pencapaian tujuan tersebut kelompok – 

kelompok yang ada dalam masyarakat diorganisir semaksimal mungkin agar 
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mereka aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan dan kerja 

keras untuk mencapai tujuan pembangunan. 

2. Kolaborasi dan pengelolaan diri, yaitu pendekatan dengan sistem 

penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam hubungan kerja atau di 

dalam kegiatan. Karena itu perlu ada struktur organisasi yang mendukung dan 

memperkecil adanya perbedaan status, serta perlu adanya pembagian peranan. 

3. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan 

setiap anggota dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para 

pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat. Agen dalam kegiatan ini berperan 

sebagai fasilitator, pembimbing, sumber dari luar serta memberikan latihan 

sesuai dengan kebutuhan.  

4. Pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan 

warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi 

untuk ikut berperan. 

 Agar situasi tersebut dapat terwujud peranan agen adalah mengajukan 

permasalahan, merangsang adanya pertanyaan dan menciptakan suasana 

kebebasan yang bertanggung jawab. 

2.2.3 Tingkat Pemberdayaan Wanita 

Pada pendekatan pemberdayaan ini terdapat asumsi bahwa kalau ingin 

memperbaiki posisi perempuan, maka dibutuhkan suatu upaya untuk 

meningkatkan kekuasaannya untuk tawar-menawar dan untuk merubah sendiri 

nasibnya. Hal ini berarti, pendekatan ini menghendaki pelibatan kaum perempuan 
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tidak saja sebagai objek tetapi juga sebagai pelaku aktif, sebagai orang yang ikut 

merumuskan sendiri apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Kata pemberdayaan sendiri tentunya harus memberdayakan kaum 

perempuan. Pendekatan pemberdayaan itu sendiri sebetulnya sangat positif yang 

lahir dari ketidakpuasan terhadap semua pendekatan yang ada yang didasarkan 

pada asumsi bahwa memperbaiki posisi perempuan harus berpusat pada upaya-

upaya penghapusan sub-ordinasi perempuan.  

          Ada lima tingkat pemerataan di dalam kerangka pemberdayaan perempuan.  

(Pinky Saptandari,2010:4). Tingkat yang pertama adalah pemerataan tingkat 

kesejahteraan. Kalau pada awal, kelompok ini ingin diberdayakan tetapi tidak 

punya aset terhadap ekonomi, tidak punya peluang pada upaya meningkatkan 

kemampuannya di dalam perekonomian, tidak sejahtera, maka tentu tidak 

mungkin kita bisa mengangkat mereka dari penderitaannya. 

         Kedua, pemerataan akses, yaitu meningkatkan kemampuan mereka masuk 

ke sektor-sektor untuk mendapatkan informasi, mendapatkan kesempatan bekerja, 

mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik yang sama kedudukannya 

dengan  kaum laki-laki. Kalau akses itu sudah diperoleh, maka langkah yang 

berikutnya adalah bagaimana meningkatkan penyadaran. 

          Ketiga, pemerataan kesadaran. Kalau kesadaran itu muncul, maka 

diharapkan mereka itu bisa memperbaiki sendiri apa yang menjadi kebutuhan-

kebutuhan dari jender perempuan ini. Setelah penyadaran diperoleh, maka tingkat 

yang berikutnya adalah peningkatan atau pemerataan partisipasi aktif. 



14 
 

          Kempat, pemerataan partisipasi. Perempuan tidak lagi dianggap 

sebagai  sasaran atau objek dari pembangunan, tetapi ikut serta melakukan 

perencanaan, ikut serta melaksanakan dan ikut serta mengevaluasi program-

program yang ditimpakan padanya. 

          Kelima, pemerataan penguasaan, di mana partisipasi perempuan pada 

tingkat keputusan ini tentunya akan memberikan dampak pada pemberdayaan dan 

apabila partisipasi ini digunakan maka akses mereka terhadap sumber-sumber 

ekonomi akan menjadi lebih baik serta menjamin pemerataan terhadap akses 

sumber dan pembagian manfaat. Kontrol atau penguasaan perempuan terhadap 

pengambilan keputusan ini seringkali mengalami hambatan bukan karena 

masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan perempuan itu 

mengambil keputusan, tetapi hegemoni budaya seringkali menempatkan 

perempuan bukan sebagai pengambil keputusan.  

2.2.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Wanita (Peran 

Gender Perempuan 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan wanita / 

peran gender perempuan baik di dalam kegiatan rumah tangga maupun dalam 

masyarakat yang lebih luas. Beberapa faktor pembatas menurut Licuanan dalam 

Endang Lestari Hastuti (2010: 9) adalah sebagai berikut 

1. Status Sosial; Status gender perempuan terutama yang berkaitan dengan proses 

pendidikan, kesehatan, dan posisi dalam proses pengambilan keputusan 

umumnya memberikan dampak tertentu terhadap produktivitas mereka. 

Rumpang lebar yang terjadi antara pencapaian pendidikan laki-laki dan 
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perempuan, disertai kenyataan bahwa perempuan secara umum kurang 

memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan 

telah menciptakan konsekuensi kritis terhadap perempuan dalam peran 

produktif dan reproduktif mereka. 

2. Hambatan memperoleh pekerjaan; Peluang gender tertentu guna memperoleh 

pekerjaan sering dihubungkan denga norma tradisional. Pada umumnya 

pekerjaan gender perempuan dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga. 

Pekerjaan gender perempuan juga sering dinilai berkarakter rendah, bersifat 

marginal, dan mudah disingkirkan. Selain itu gender perempuan menghadapi 

hambatan mobilitas relatif. Dalam hal ini perempuan seringkali enggan bekerja 

jauh secara fisik, karena mereka diharapkan selalu berada dekat dengan anak-

anaknya. 

3. Status pekerjaan; Sering terjadi pembedaan posisi untuk gender yang berbeda. 

Perempuan sering memperoleh posisi yang lebih rendah dari rekannya laki-

laki. Demikian juga sering terjadi imbalan yang berbeda untuk jenis pekerjaan 

yang sama. Dari segi teknologi, gender tertentu seringkali mengalami lebih 

banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. 

4. Beban ganda; Kaum perempuan memiliki peran ganda yang jauh lebih banyak 

dibandingkan laki-laki. Masalah mempersatukan keluarga dengan pekerjaan 

bagi perempuan jauh lebih rumit dibandingkan dengan laki-laki, karena 

perempuan secara tradisional selalu diasumsikan untuk selalu berada dekat 

dengan anak-anaknya sepanjang hari, sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga. Akibatnya, perempuan pekerja mempunyai tuntutan peran simultan 
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dari pekerjaan dan keluarga. Sementara laki-laki hanya mempunyai tuntutan 

peran sekuental. 

2.2.5 Hakikat Peran Dasawisma 

 Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. 

Misalnya seorang ayah yang berperan dalam mencari nafkah dan melindungi 

anggota keluarga. Seorang ulama berperan dalam mengajak dan menyerukan 

berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dengan demikian 

pengertian peran sebagaimana dikemukakan oleh J.R da Allen. V.L yang dikutip 

oleh Miftah Thoha (1993) bahwa peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang 

ditimbulkan karena suatu jabatan. Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu 

yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (Poerwadarminta, 

1985:735). Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono 

Soekamto (1982:238), sebagai berikut : Peranan adalah suatu konsep perihal apa 

yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, 

peranan meliputi norma-norma yang 

dikembangkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat, 

peranan  dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian  peraturan - peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

Peran juga merupakan aktivitas mengambil bagian dalam suatu kegiatan 

tertentu. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu social-position merupakan 

unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran 

lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. 
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Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 

suatu peran.  

Soejono Soekanto (1986:200) menyebutkan bahwa suatu peranan paling 

sedikit mencakup tiga hal yaitu:  

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi.  

3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

 Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas- 

fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menjalankan peranannya. 

Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat 

yang dapat memberikan peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau 

kelompok. Peranan yang melekat pada setiap individu dan suatu masyarakat 

memiliki kepentingan dalam hal-hal : 

1) Bahwa peran-peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat 

hendak mempertahankan kelangsungannya.  

2) Peran hendaknya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap 

mampu untuk melaksanakannya.  
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3) Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu 

melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan. Oleh karena mungkin 

pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak artinya 

kepentingan-kepentingan pribadinya.  

4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum 

tentu masyarakat dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan 

sering kali terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut 

(Soejono Soekanto, 1986:223). 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara 

anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. 

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Jadi, 

yang dimaksud peran dasawisma dalam penelitian ini  adalah  aktivitas 

sekelompok ibu rumah tangga yang terdiri dari 10 Kepala keluarga dalam suatu 

kegiatan pembinaan status gizi balita dengan tujuan untuk pemberdayaan keluarga 

di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. 

2.3 Hakikat Gizi Balita 

2.3.1 Pengertian Gizi Balita 

 Karena makanan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

mendapatkan kesehatan yang sempurna, maka dalam kehidupan sehari-hari setiap 

orang membutuhkan makanan. Makan yang baik adalah mengkonsumsi sejumlah 

makanan atau masakan yang cukup mengandung gizi yang  disesuaikan dengan 
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keadaan tubuh seseorang. Gizi adalah suatu zat yang terkandung dalam bahan 

makanan yang dibutuhkan manusia. Gizi atau nutrition adalah suatu proses dari 

organisme dalam menggunakan bahan makanan melalui proses pencernaan, 

penyerapan, transportasi, penyimpanan metabolisme dan pembuangan untuk 

pemeliharaan hidup, pertumbuhan, fungsi organ tubuh dan produksi energi 

(Suhardjo, 1990: 76). Gizi Seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh 

individu sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi 

dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.  

Zat gizi diartikan sebagai zat kimia yang terdapat dalam makanan yang 

diperlukan manusia untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Sampai saat 

ini dikenal kurang lebih 45 jenis zat gizi dan dikelompokan menjadi zat gizi 

makro yaitu zat gizi sumber energi berupa karbohidrat, lemak dan protein dan zat 

gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Keadaan tubuh dikatakan pada tingkat gizi 

optimal, jika kondisi tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan 

yang tinggi. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang 

dengan kebutuhan tubuh maka akan terjadi kesalahan gizi yang mencakup 

kelebihan dan kekurangan zat gizi. Banyaknya zat gizi yang diperlukan, berbeda 

antara satu orang dengan orang lain tetapi fungsi gizi pada pokoknya sama untuk 

semua orang. 

 Pengertian status gizi merupakan ekspresi satu aspek atau lebih dari 

nutriture seorang individu dalam suatu variabel (Hadi, 2005:3). Selain itu, 

pengertian status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk 
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variabel tertentu atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu 

(Supariasa, 2001:8). 

 Dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi setiap hari berarti akan 

memperbaiki kesehatan seseorang, khususnya bagi perkembangan balita dan 

anak-anak. Setiap jenis makanan mempunyai kandungan zat gizi yang baik dan 

bervariasi, baik jenis dan jumlahnya. 

2.3.2 Penilaian Status Gizi 

 Penilaian status gizi dalam (Ragil Setiyabudi, 2007) terbagi atas dua jenis, 

yaitu penilaian secara langsung dan dan penilaian tidak langsung.  

1. Penilaian status gizi secara langsung 

 Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian 

yaitu antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. 

a) Antropometri 

 Secara umum bermakna ukuran tubuh manusia. Antropometri gizi 

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri secara umum 

digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. 

Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. 

 Salah satu contoh penilaian status gizi dengan antropometri adalah Indeks 

Massa Tubuh. Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang 

dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 
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Berat badan kurang dapat meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi, 

sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan resiko terhadap penyakit 

degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan normal memungkinkan 

seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang.  

 Pedoman ini bertujuan memberikan penjelasan tentang cara-cara yang 

dianjurkan untuk mencapai berat badan normal berdasarkan IMT dengan 

penerapan hidangan sehari-hari yang lebih seimbang dan cara lain yang sehat. 

Untuk memantau indeks masa tubuh orang dewasa digunakan timbangan berat 

badan dan pengukur tinggi badan. Namun sayangnya penggunaan IMT hanya 

untuk orang dewasa berumur > 18 tahun dan tidak dapat diterapkan pada bayi, 

anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. 

Untuk mengukur status gizi anak baru lahir adalah dengan menimbang berat 

badannya yaitu : jika ≤ 2500 gram maka dikategorikan BBLR (Berat Badan Lahir 

Rendah) jika 2500 – 3900 gram Normal dan jika ≥ 4000 gram dianggap gizi lebih. 

b) Klinis 

 Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai 

status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang 

terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat 

pada jaringan epitel (supervicial epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut dan 

mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti 

kelenjar tiroid. 

 Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (rapid 

clinical surveys). Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda 
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klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Di samping itu 

digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan 

pemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan gejala (Symptom) atau riwayat penyakit. 

c) Biokimia 

 Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang 

diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. 

Jaringan tubuh yang digunakan antara lain : darah, urine, tinja dan juga beberapa 

jaringan tubuh seperti hati dan otot. 

 Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan 

terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang 

spesifik, maka penentuan kimia dapat lebih banyak menolong untuk menentukan 

kekurangan gizi yang spesifik. 

d) Biofisik 

Penentuan gizi secara biofisik adalah suatu metode penentuan status gizi 

dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya jaringan, dan melihat perubahan 

struktur jaringan. Penentuan gizi secara biofisik umumnya dapat digunakan dalam 

situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik (epidemic of night blindnes). 

Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. 

2. Penilaian gizi secara tidak langsung 

 Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga yaitu : Survei 

Konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 

 a) Survei Konsumsi Makanan 
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Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak 

langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang 

konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini 

dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan zat gizi. 

b) Statistik Vital 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis 

statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan 

kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan. 

Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung 

pengukuran status gizi masyarakat. 

c) Faktor Ekologi 

 Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa 

faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia 

sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain. 

Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab 

malnutrisi di suatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi 

gizi.  

2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Balita 

 Dalam website http://www.infofisioterapi.com/faktor-yang-mempengaruhi 

-status-gizi.html, menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi status gizi, 

terbagi atas dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.  

 

http://www.infofisioterapi.com/faktor-yang-mempengaruhi-status-gizi.html
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a. Faktor Internal  

 Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri anak itu sendiri, 

meliputi status kesehatan, infeksi, diare, umur, jenis kelamin, dan kondisi fisik.  

1). Status kesehatan  

 Status kesehatan berkaitan dengan adanya hambatan reaksi imunologis dan 

berhubungan dengan terjadinya prevalensi dan beratnya penyakit infeksi, seperti 

kwashiorkor atau marasmus sering didapatkan pada taraf yang sangat berat.  

2). Infeksi dan demam  

 Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau 

menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. ISPA (Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut) merupakan penyebab utama kematian balita di bawah usia 5 

tahun diberbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Infeksi adalah 

masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang 

biak sehingga menimbulkan penyakit. Secara  anatomis, ISPA mencakup saluran 

pernafasan bagian bawah termasuk jaringan paru dan jaringan adneksanya, 

dengan demikian jaringan paru termasuk saluran pernafasan. Infeksi akut adalah 

infeksi yang berlangsung sampai 14 hari dan kronis lebih dari 14 hari. 

3) Diare 

 Diare akut adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja 

yang frekuensinya lebih sering dari biasa (lebih dari 3 kali sehari) dan umumnya 

berlangsung kurang dari 14 hari. Beberapa perilaku yang dapat meningkatkan 

risiko terjadinya diare antara lain adalah  tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 

bulan pertama kehidupan anak, menggunakan botol susu yang tidak bersih, 
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menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan air minum yang 

tercemar, tidak mencuci tangan setelah buang air besar serta tidak membuang tinja 

dengan benar di samping karena faktor kurang gizi.  

3) Faktor umur  

 Faktor umur merupakan faktor yang sangat menentukan banyaknya 

kebutuhan protein terutama pada golongan balita yang masih dalam masa 

pertumbuhan. Umur anak akan mempengaruhi orang tua dalam pemberian nutrisi 

anak balita. 

4) Faktor jenis kelamin 

 Terkait dengan faktor jenis kelamin, jenis kelamin wanita lebih banyak 

kasusnya dibanding laki-laki dalam hal masalah gizi.  

5) Kondisi Fisik 

 Balita yang sakit dan yang sedang dalam penyembuhan memerlukan 

pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak 

yang kesehatannya buruk sangat rawan, karena pada periode hidup ini kebutuhan 

zat gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat. 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi status gizi yaitu yaitu faktor 

yang datang atau ada dari luar anak itu sendiri. Faktor ini meliputi pendidikan, 

pengetahuan dan pendapatan. yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pendidikan  

 Pendidikan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan 

manusia dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuan untuk 
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tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Pada 

umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik pula 

tingkat pengetahuannya, artinya seorang ibu dengan pendidikan yang relatif tinggi 

cenderung memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber daya keluarga yang 

lebih baik dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah, karena 

pengetahuan makanan yang bergizi sering kurang dipahami oleh ibu yang tingkat 

pendidikannya rendah, sehingga memberi dampak dalam mengakses pengetahuan 

khususnya dibidang kesehatan untuk penerapan dalam kehidupan keluarga 

terutama pada pengasuh anak balita.  

2) Pengetahuan  

 Pengetahuan dalam hal ini adalah pengetahuan ibu yang dimaksudkan 

sebagai beberapa hal yang diketahui oleh ibu sebagai pengasuh, diantaranya 

mengenai cara menyiapkan ataupun menyajikan makanan untuk memenuhi gizi 

anak, serta bagaimana cara menyediakan makanan tanpa mengurangi gizinya 

walaupun dengan harga murah atau sudah tersedia di lingkungan rumahnya. 

Tingginya tingkat pengetahuan ibu akan gizi membentuk sikap positif terhadap 

masalah gizi yang pada gilirannya dari pengetahuan dan sikap tersebut, 

mendorong ibu untuk menyediakan makanan dalam jumlah yang mencukupi 

kebutuhan zat gizi anak. 

3). Tingkat pendapatan  

 Tingkat pendapatan keluarga dipengaruhi oleh pekerjaan. Semakin rendah 

pendapatan keluarga semakin tidak mampu lagi ibu dalam membelanjakan bahan 
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makanan yang lebih baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, sebagai 

implikasinya ketersediaan pangan di tingkat keluarga tidak mencukupi. 

 Sementara itu, faktor yang menyebabkan kurang gizi pada balita menurut 

Soekirman dalam (Depkes, 2000), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penyebab langsung  

 Penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang 

mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan 

yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik 

tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. 

Demikian pada anak yang makannya tidak cukup baik maka daya tahan tubuh 

akan melemah dan mudah terserang penyakit. Kenyataannya baik makanan 

maupun penyakit secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi. 

2) Penyebab tidak langsung 

 Penyebab tidak langsung yang menyebabkan terjadinya status gizi kurang 

pada balita, yaitu :  

a) Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Setiap keluarga 

diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota 

keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya.  

b) Pola pengasuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan masyarakat 

diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap 

anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik, baik secara fisik, mental 

dan sosial. 
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c) Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Sistem pelayanan 

kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan 

sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga 

yang membutuhkan. 

 Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, 

pengetahuan, dan keterampilan keluarga. Makin tinggi pendidikan, pengetahuan 

dan ketrampilan terdapat kemungkinan semakin baik tingkat ketahanan pangan 

keluarga, makin baik pola pengasuhan anak dan keluarga makin banyak 

memanfaatkan pelayanan yang ada. Ketahanan pangan keluarga juga terkait 

dengan ketersediaan pangan, harga pangan, dan daya beli keluarga, serta 

pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. 

2.3.4 Kriteria Status Gizi Balita 

 Keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-

zat gizi dibedakan antara status gizi buruk, status gizi kurang, status gizi baik 

dan status gizi lebih. Status gizi juga merupakan ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam 

bentuk variabel tertentu (Almatsier, 2004). Dalam menetukan klasifikasi status 

gizi digunakan ukuran baku yang sering disebut reference. Baku antropometri 

yang sering digunakan di Indonesia adalah World Health Organization – National 

Centre for Health Statistic (WHO-NCHS). Berdasarkan baku WHO - NCHS 

status gizi dibagi menjadi empat : Pertama, gizi lebih untuk over weight, termasuk 

kegemukan dan obesitas. Kedua, Gizi baik untuk well nourished. Ketiga, Gizi 

kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderat, PCM (Protein 
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Calori Malnutrition). Keempat, Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk 

marasmus, marasmik-kwasiorkor dan kwashiorkor. 

 Gizi buruk (Malnutrition) adalah suatu istilah teknis yang umumnya 

dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk adalah suatu 

kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan 

lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud 

bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Gizi buruk membawa dampak bukan 

hanya pada kehidupan anak-anak yang masih berusia muda, akan tetapi saat ini 

telah terjadi pada hampir semua golongan umur (http://miskhey.blogspot.com/ 

2008/12/pengertian-gizi-buruk.html).  

 Status gizi kurang adalah keadaan dimana balita atau orang dewasa  

kurang memperoleh asupan gizi yang seimbang serta menjalani pola hidup yang 

kurang sehat. Status gizi baik adalah keadaan balita maupun orang dewasa yang 

berada pada keadaan normal. 

 Status gizi lebih (Overweight) adalah suatu keadaan berat badan yang 

melebihi berat badan normal atau seharusnya. Sedangkan obesitas adalah 

penimbunan lemak tubuh yang berlebihan sehingga berat badan jauh diatas 

normal dan dapat membahayakan kesehatan (http://reseplangsing. blogspot. com / 

2008/11/solusi-mengatasi-overweight-dan.html). 

2.3.5 Pengaruh Status Gizi Buruk Pada Balita 

 Kasus gizi buruk terutama banyak terjadi pada anak-anak yang akan 

berpengaruh pada masa depan mereka, karena gizi buruk akan menyebabkan anak 

menjadi lemas, lesu, malas beraktifitas, malas untuk berfikir, bahkan kematian 
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pada balita. Kasus ini terlihat biasa dan sering diremehkan oleh penderita maupun 

orang tua mereka, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang gizi buruk 

maupun dampaknya. Sehingga disini diharapkan peran pemerintah khususnya 

instansi kesehatan untuk memberikan penyuluhan mengenai gizi buruk tersebut. 

           Definisi dari gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein 

(KEP) tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau 

menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus dan 

hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau 

marasmik kwashiorkor. Bila jumlah asupan zat gizinya sesuai dengan kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh tubuh disebut seimbang (gizi baik), tetapi bila asupan zat 

gizi yang dibutuhkan oleh tubuh rebih rendah maka disebut gizi kurang, 

sedangkan bila asupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sangat kurang disebut 

gizi buruk. Keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya 

konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan berat 

badan menurut umur yang berbeda (Samsul, 2011:1). 

           Seperti yang disebutkan di atas gejala gizi buruk ada tiga yaitu marasmus, 

kwashiorkhor dan marasmik kwashiorkor. Marasmus memiliki ciri-ciri seperti 

anak sangat kurus, wajah seperti orangtua, cengeng dan rewel, rambut tipis, 

jarang, kusam, kulit keriput , tulang iga tampak jelas, pantat kendur dan keriput, 

perut cekung. Kwashiorkor memiliki ciri-ciri seperti wajah bulat dan sembab, 

cengeng dan rewel, apatis rambut tipis, warna rambut jagung, mudah dicabut 

tanpa rasa sakit kedua punggung kaki bengkak, bercak merah kehitaman di 

tungkai atau di pantat.  
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 Samsul (2011:1) menyebutkan bahwa gangguan gizi disebabkan oleh 

faktor primer atau sekunder. Faktor primer adalah bila susunan makanan 

seseorang salah dalam kuantitas dan kualitas yang disebabkan oleh kurangnya 

penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, 

kebiasaan pola makan yang salah dan sebagainya. Faktor sekunder meliputi semua 

faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah 

makanan di konsumsi. Misalnya faktor yang menyebabkan terganggunya 

pencernaan, seperti gigi-geligi yang tidak baik, kelainan struktur saluran cerna dan 

kekurangan enzim.  

 Dampak status gizi buruk bagi balita adalah tingkat intelek balita turun 10 

hingga 15 point IQ dengan konsekuensi resiko tidak mampu mengadopsi/ 

menangkap ilmu pengetahuan. Daya pikir mereka sangat lemah akibat defisiensi 

atau kekurangan berbagai mikro nutrient seperti yodium, Fe dan KEP (Kurang 

Energi Protein) sebagai unsur makanan bergizi, namun gizi tersebut tidak mereka 

dapatkan semasa balita. Dampak yang paling parah dari gizi buruk ini adalah bisa 

menyebabkan kematian, terutama pada balita yang menderita gizi buruk tersebut. 

2.3.6 Definisi Balita 

 Pengertian balita adalah periode usia manusia setelah bayi sebelum anak 

awal, yaitu usia dua sampai lima tahun. Pada masa ini seorang anak sedang lucu-

lucunya dan terjadi perubahan siklus dalam hidupnya seperti ia sudah dapat 

membaca keadaan, banyak bertanya sesuatu yang tidak ia ketahui, belajar 

berhitung, bermain dan mulai mengenali teman-temannya alias bersosialisasi, 

mengetahui benda, mengeja, berbicara lancar, bahkan melakukan sesuatu yang 
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membuat orang disekelilingnya terkejut (http://bundadananak.com/pengertian-

balita-adalah). 

 Selain pengertian tersebut, definisi balita adalah anak yang telah 

menginjak usia di atas satu tahun, atau dalam artian khusus anak yang berusia di 

bawah lima tahun. Pengertian balita ini juga ditunjang dengan dibutuhkannya pola 

makan yang cukup atau kecukupan gizi yang seimbang. Karena anak balita 

biasanya rentan terhadap penyakit, sehingga pola makan dan kehidupannya sangat 

berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Pengertian balita lainnya adalah anak 

yang pada umumnya sudah mulai lancar berbicara, baik itu komunikasi terhadap 

orangtuanya ataupun lingkungan sekitarnya.  

Anak balita disebut sebagai masa emas (Golden Age) karena termasuk 

dalam kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang bersifat unik, karena memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik 

(koordinasi motorik halus dan motorik kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, 

kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual). Sosio-emosional (sikap dan perilaku 

serta agama), bahasa dan komunikasi yang khusus dan sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.  

Jadi yang dimaksud balita dalam penelitian ini adalah anak dengan rentang 

usia 1 tahun hingga 5 tahun yang tinggal di Desa Pilomonu Kecamatan 

Mootilango Kabupaten Gorontalo. 

 

 

http://bundadananak.com/pengertian-balita-adalah
http://bundadananak.com/pengertian-balita-adalah
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2.4 Relevansi Antara Kegiatan Dasawisma Dengan Konsep Pendidikan 

Luar Sekolah  

Berkaitan dengan makna PLS, Phillips H. Combs (1973) dalam 

Taqiyuddin  (2008 : 14) mengungkapkan bahwa : “Pendidikan Luar Sekolah 

adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar 

sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang 

luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu 

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar”. 

 Menurut Trisnamansyah (2004) Pendidikan Luar Sekolah adalah 

pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur (atau sistem) pendidikan sekolah, 

baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus berjenjang dan 

bersinambung.  

 Pendidikan non formal sebagai subsistem pendidikan nasional mencakup 

bentuk – bentuk pendidikan lainnya sepanjang pendidikan tersebut 

diselenggarakan diluar jalur (subsistem) pendidikan formal yang berkaitan dengan 

upaya pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat diperoleh pada 

jalur pendidikan formal. Menurut Sudjana (2004: 50), cakupan tersebut antara 

lain: 

1). Pendidikan Massa (masa education) 

 Pendidikan massa adalah pendidikan yang diberikan kepada orang (baik 

pemuda dan dewasa) yang tuna aksara, yang dilaksanakan di luar sistem 

persekolahan. Tujuannya adalah untuk memberikan kecakapan membaca, 

menulis, berhitung dan pengetahuan dasar. 
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2). Pendidikan Orang Dewasa (adult education) 

 Pendidikan orang dewasa adalah program pendidikan yang 

diperuntukkan bagi orang dewasa. Berbagai jenis program yang termasuk 

dalam pendidikan orang dewasa adalah : 

a). Pendidikan Berkelanjutan (continuing Education) 

 Pendidikan berkelanjutan (continuing Education) adalah setiap 

peluang belajar bagi orang dewasa yang menginginkan atau 

membutuhkannya di luar pendidikan keaksaraan dan pendidikan dasar. 

b). Pendidikan Populer (popular education) 

 Pendidikan populer adalah kesempatan belajar yang disediakan pada 

umumnya bagi mereka yang lanjut usia. Tujuan pendidikan popular adalah 

mengembangkan kapasitas / kemampuan orang dewasa untuk melakukan 

perubahan sosial melalui pendekatan pemecahan masalah secara kolektif 

dengan penekanan pada partisipasi, refleksi, dan analisis kritis terhadap 

masalah-masalah sosial. 

c). Pendidikan Kehidupan Keluarga (family life education) 

 Pendidikan kehidupan keluarga berkaitan dengan nilai –nilai, prinsip-

prinsip, dan kegiatan kehidupan keluarga yang bertujuan untuk memperluas 

dan memperkaya pengalaman semua anggota keluarga, laki – laki maupun 

perempuan, berpartisipasi dalam kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan 

kelompok.  

d). Pendidikan Kader Organisasi 

 Layanan pendidikan kader diberikan oleh organisasi politik, sosial  
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kemasyarakatan, ekonomi, dan organisasi-organisasi lain bagi orang dewasa 

yang potensial dan berminat menjadi kader organisasi untuk menjalankan 

program-program organisasi guna mencapai tujuannya. Kader – kader 

tersebut berasal dari warga masyarakat yang secara sukarela ingin 

menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan organisasi khususnya 

dan pengembangan masyarakat pada umumnya. Selain kader – kader politik, 

di masyarakat dikenal pula kader PKK, kader DasaWisma, kader pemuda 

pelopor, kader posyandu, dan lain – lain. Sebelum menjadi kader, mereka 

menempuh pendidikan kader, baik dalam bentuk pelatihan maupun bentuk 

kegiatan pembelajaran lainnya. Bahkan setelah menjadi kader sekali pun, 

untuk meningkatkan kemampuan dan pemahamannya tentang hal – hal baru 

berkaitan dengan program – program organisasi, mereka sering pula 

memperoleh pelatihan – pelatihan tertentu. 

  Dari penjelasan di atas, nampak jelas relevansi antara program 

pembinaan status gizi yang dilaksanakan oleh Dasawisma Nusa Indah Desa 

Pilomonu dengan Pendidikan Luar Sekolah. Kegiatan Dasawisma adalah 

salah satu kegiatan yang berada pada ruang lingkup Pendidikan Luar sekolah 

(PLS) yang termasuk dalam pendidikan kader Organisasi. Motif orang 

dewasa dalam mengikuti pendidikan kader organisasi bersumber pada 

kepentingan yang dituntut oleh pergaulannya yaitu organisasi yang 

didalamnya dia menjadi anggotanya. Demikian pula dengan anggota 

Dasawisma yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan kader organisasi 

dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka.  
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Kegiatan Pendidikan Luar sekolah (PLS) yang mencakup pendidikan 

informal dan nonformal berfungsi menjadi mitra pendidikan formal yang 

merupakan perwujudan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan informal yang 

diselenggarakan pada lingkup keluarga memainkan peran utama dalam 

memprakarsai proses belajar yang berlangsung selama rentang waktu 

kehidupan seseorang. Melihat cakupan Pendidikan Luar sekolah (PLS) yang 

cukup luas, maka PLS diletakkan pada tatanan pendidikan sepanjang hayat 

karena PLS membantu masyarakat dalam mengembangkan diri melalui 

proses pendewasaan yang selalu berusaha menemukan kepuasan bagi 

individu melalui aktualisasi diri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Dasawisma Nusa Indah dalam 

membina status gizi balita di Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango sangat 

relevan dengan Pendidikan luar Sekolah karena diselenggarakan dalam upaya 

meningkatkan kualitas hidup khususnya balita dan keluarga untuk 

kebermaknaan dimasa yang akan datang. 

2.5 Peran Dasa Wisma dalam Membina Status Gizi Balita 

 Manusia hidup dalam lingkungan yang kompleks, lingkungan tersebut 

menjadi lebih kompleks karena adanya perkembangan dan perubahan zaman. 

Dalam lingkungan masyarakat peranan seseorang sangat dibatasi dengan aturan 

atau norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Seseorang 

dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungan 

masyarakat sekitar yang telah memiliki kebudayaan atau aturan adat sendiri.  

Ciri – ciri khusus pada setiap masyarakat antara lain tercermin dalam:  
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1) Nilai sosial dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan  

2) Pandangan hidup / falsafah masyarakat yang bersangkutan khususnya cita-cita 

dan tanggung jawabnya.  

3) Pengaruh / keadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kehidupan 

masyarakat yang bersangkutan.  

 Kelompok Dasa Wisma Nusa Indah yang ada di Desa Pilomonu 

merupakan bagian dari PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat 

yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerakan untuk 

membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dan 

bertujuan membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata 

kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju 

terwujudnya keluarga yang dapat menikmati keselamatan, ketenangan dan 

ketenteraman hidup lahir dan bathin (keluarga sejahtera). Dalam penelitian ini, 

yang akan diteliti adalah kegiatan Dasa Wisma Nusa Indah yang termasuk dalam 

Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang membidangi :  

a) Kesehatan 

b) Kelestarian lingkungan hidup.  

c) Perencanaan sehat.  

 Dalam mengintensifkan kegiatannya, kelompok Dasa Wisma di Desa 

Pilomonu mengadakan pertemuan secara bulanan untuk membahas 10 program 

utama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seperti Mengelola 

"Posyandu" (Pusat Perawatan Kesehatan Keluarga) sosialisasi program 
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lingkungan yang bersih, serta sosialisasi program kesehatan pangan keluarga dan 

gizi.  

 Peran serta tim Dasa Wisma Nusa Indah melalui berbagai kegiatan di 

lingkungan masyarakat Desa Pilomonu dalam upaya mewujudkan dan 

meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat desa dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan, seperti sosialisasi program kesehatan pangan keluarga dan gizi. 

Disadari atau tidak, keberadaan Dasawisma Nusa Indah merupakan sebuah usaha 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pilomonu. Berbagai peran 

yang dilakukan oleh dasawisma dalam hal kesehatan khususnya dalam membina 

status gizi balita yang telah ada dan telah berjalan selama ini di Desa Pilomonu 

sudah selayaknya lebih ditingkatkan dan dilestarikan.  

Penggerakan dan pemberdayaan ibu rumah tangga / masyarakat di bidang 

kesehatan akan menghasilkan kemandirian ibu rumah tangga di bidang kesehatan. 

Dengan demikian kemandirian ibu rumah tangga / masyarakat di bidang 

kesehatan bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi 

masalah kesehatan yang ada di lingkungannya, kemudian merencanakan dan 

melakukan cara pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa 

tergantung pada bantuan dari luar. 

 Pemberdayaan keluarga adalah proses dimana keluarga-keluarga yang 

mempunyai masalah kesehatan dan gizi bekerja bersama-sama menanggulangi 

masalah yang mereka hadapi. Cara terbaik untuk membantu mereka adalah ikut 

berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Hal inilah yang 

selama ini telah dilakukan oleh kelompok Dasawisma Nusa Indah dengan ikut 
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berperan dalam upaya membina status gizi keluarga khususnya yang memiliki 

anak balita. Tujuan pembinaan status gizi untuk meningkatkan kemandirian 

dengan fokus keluarga mandiri sadar gizi dengan harapan mereka dapat mengenal 

dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi.  

Peran Dasawisma Nusa Indah dalam usaha membina status gizi balita di 

Desa Pilomonu dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan orang tua dan keluarga, dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam usaha memperbaiki status gizi balita. Pendalaman 

pengetahuan dan peningkatan keterampilan bagi para ibu mengenai gizi yang 

tepat untuk anak balita akan sangat membantu ibu rumah tangga dalam 

menstimulasi tumbuh kembang anak mereka. Dengan bertambahnya jumlah 

ibu yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan 

secara merata, mereka dan keluarganya mampu mendidik, mengasuh dan 

memberi asupan gizi yang cukup dan seimbang bagi anak balitanya sejak dini 

agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas. 

 


