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FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, Agustus 2019 

DIAN LUPITA KUSUMAWATI 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

KINERJA POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI 

AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA 

 

xiv + 120 halaman + 34 tabel + 5 gambar + 7 lampiran 

 

Posyandu adalah bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 

yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, 

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Kurang berfungsinya 

Posyandu sehingga kinerja menjadi rendah. Kinerja posyandu dapat dilihat dari 

penyelenggaraan Posyandu, sehingga mencapai cakupan partisipasi masyarakat 

(D/S) sesuai dengan standar yang diberlakukan. Berdasarkan data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun 2018, Puskesmas Sungai Ambawang 

menduduki peringkat kedua dengan presentase cakupan balita ditimbang (D/S) 

terendah, yakni sebesar 63,56% dengan jumlah sasaran sebanyak 2.808 balita. 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 

30 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. Uji statistik yang 

digunakan uji chi-square dengan tingkat kepercayan 95%. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara swadaya masyarakat dengan kinerja Posyandu (p value=0,691, PR=0,786), 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pembinaan Posyandu dengan 

kinerja Posyandu (p value=0,104, PR=1,792), tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara partisipasi tokoh masyarakat dengan kinerja Posyandu (p 

value=0,491, PR=1,250). 

Disarankan kepada Puskesmas melakukan pembinaan berkesinambungan dan 

menyeluruh untuk seluruh kader, agar kader mampu memberikan penyuluhan 

dengan informasi yang baik dan benar. 

 

 

Kata Kunci : kinerja Posyandu, swadaya masyarakat, pembinaan Posyandu 

Pustaka : 28 (2009-2018) 
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ABSTRACT 

 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

Thesis, August 2019 

DIAN LUPITA KUSUMAWATI 

ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO POSYANDU PERFORMANCE IN 

WORK AREA SUNGAI AMBAWANG DISTRIC HEALTH CENTER KUBU 

RAYA 

 

xiv + 120 pages + 34 tables + 5 pictures + 7 attachments 

 

Posyandu is a form of Community-Based Health Efforts which is managed and 

organized from, by, for and with the community, in order to empower the 

community and provide facilities to the community in obtaining basic health 

services. Poor functioning of Posyandu, resulting in low performance. Posyandu 

performance can be seen from the implementation of Posyandu, so as to reach the 

scope of community participation (D / S) in accordance with applicable standards. 

Based on data from the District Health Office in Kubu Raya in 2018, Puskesmas 

Sungai Ambawang was ranked second with the lowest percentage of underfive 

weighed (D / S), at 63.56% with a total target of 2,808 toddlers. 

This study uses a cross sectional design. The research sample of 30 Posyandu in 

the working area of Sungai Ambawang Puskesmas. The statistical test used is the 

chi-square test with a 95% confidence level. 

The results showed that there was no significant relationship between community 

self-help and Posyandu performance (p value = 0.691, PR = 0.786), there was no 

meaningful relationship between Posyandu development and Posyandu 

performance (p value = 0.104, PR = 1.792), there was no a significant relationship 

between community leaders' participation and Posyandu performance (p value = 

0.491, PR = 1,250). 

It is recommended that Puskesmas conduct continuous and comprehensive 

training for all cadres, so that cadres are able to provide counseling with good and 

correct information. 

 

 

Keywords : Posyandu performance, coaching Posyandu 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, 

menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada 

balita. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka 

strategi pembangunan kesehatan adalah pembangunan nasional berwawasan 

kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan daerah, pengembangan upaya dan 

pembiayaan kasehatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia kesehatan, dan penanggulangan keadaan darurat kesehatan. 

Kesehatan merupakan Hak Azasi Manusia, hal ini tertera dalam  

UUD 1945, pasal 28 ayat 1 dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

dalam Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu (2011) dan sekaligus sebagai 

investasi, sehingga perlu diupayakan dan ditingkatkan oleh setiap individu 

dan seluruh komponen bangsa, agar masyarakat hidup sehat dan akhirnya 

dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu 

dilakukan, karena kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, 

namun merupakan tanggung jawab bersama. 

Saat ini kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia sudah semakin 

membaik meskipun masih ada sebagian masyarakat yang belum 
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menerapkan pola hidup sehat. Media masa dan informasi turut berkontribusi 

terhadap membaiknya kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia karena 

sering memberikan informasi edukatif tentang kesehatan sehingga 

masyarakat terdidik secara otomatis. 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak 

pembangunan kesehatan mengemban misi untuk mendorong kemandirian 

masyarakat dalam hal hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat. 

Wujud nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat adalah hadiahnya 

berbagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di 

setiap wilayah kerja Puskesmas. Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang lebih nyata perannnya dan telah mampu 

berkembang di tengah masyarakat adalah Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu). 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan 

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan 

dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaran 

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar. 

Tujuan utama Posyandu ialah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya 

pemberdayaan masyarakat. Sasaran dari pelayanan Posyandu ialah seluruh 

masyarakat terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, serta 
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Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS). Posyandu 

meliputi 5 program prioritas (KB, KIA, Gizi, Imunisasi dan 

Penanggulangan Diare) dan terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap 

penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu (Kementrian 

Kesehatan RI, 2011). 

Pada tahun 2017 jumlah Posyandu di Indonesia adalah sebanyak 

294.428 Posyandu dan sebanyak 169.087 atau sekitar 57,43% Posyandu 

merupakan Posyandu aktif. Persentase untuk Posyandu aktif di Provinsi 

Kalimantan Barat sebesar 22,22%. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah 

Posyandu di Indonesia adalah sebanyak 283.370 Posyandu dan sebanyak 

173.750 atau sekitar 61.32% Posyandu merupakan Posyandu aktif. 

Persentase untuk Posyandu aktif di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 

30,51%. Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan 

kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan dengan cakupan masing-masing 

minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan (Kementerian Kesehatan 

RI, 2017 dan 2018). 

Dalam Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat pencapaian 

Kalimantan Barat untuk Posyandu aktif pada tahun 2015 adalah sebesar 

26,9%, pada tahun 2016 sebesar 21%, dan pada tahun 2017 sebesar 32%. 

Pencapaian persentase Posyandu aktif di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 

2015 sebesar 23,5%, pada tahun 2016 sebesar 28,5%, dan pada tahun 2017 

sebesar 21,1% (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 2015, 2016, 

dan 2017). 
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Perkembangan dan peningkatan mutu pelayanan Posyandu sangat 

dipengaruhi oleh peran serta masyarakat diantaranya adalah kader. Fungsi 

kader terhadap Posyandu sangat besar yaitu mulai dari tahap perintisan 

Posyandu, penghubung dengan lembaga yang menunjang penyelenggaraan 

Posyandu, sebagai perencana pelaksana dan sebagai pembina serta sebagai 

penyuluh untuk memotivasi masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan 

Posyandu di wilayahnya. 

Peranan kader sangat penting karena kader bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan program Posyandu. Peran kader itu sendiri adalah memantau 

pertumbuhan anak atau balita, mengadakan penyuluhan terkait tentang 

kesehatan ibu dan anak sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mampu 

mempraktekan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan anak, 

ibu hamil ataupun ibu menyusui serta melakukan pendampingan bagi ibu 

yang kurang sehat atau sakit jika ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Kader diharapkan berperan aktif dan mampu menjadi pendorong, 

motivator dan penyuluh masyarakat. Karena kader diharapkan dapat 

menjembatani antara petugas kesehatan dengan masyarakat serta membantu 

masyarakat mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan kesehatan mereka 

sendiri. 

Kader juga diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pejabat 

kesehatan berwenang yang mungkin tidak dapat mencapai masyarakat 

langsung, serta mampu mendorong para pejabat kesehatan agar mengerti 
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dan merespons kebutuhan masyarakat. Kader dapat membantu mobilisasi 

sumber daya masyarakat, mengadvokasi masyarakat serta membangun 

kemampuan lokal (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Posyandu dilaksanakan setiap sebulan sekali, dengan tanggal dan 

waktu pelaksanaan yang ditentukan oleh kader serta petugas kesehatan dari 

puskesmas. Pelayanan Posyandu dilakukan dengan sistem 5 (lima) meja, 

yaitu meja 1 (satu) pendaftaran yang dilakukan oleh kader, meja 2 (dua) 

penimbangan yang dilakukan oleh kader, meja 3 (tiga) pengisian KMS yang 

dilakukan oleh kader, meja 4 (empat) penyuluhan yang dilakukan oleh kader 

di dampingi oleh petugas kesehatan, dan meja 5 (lima) tindakan yang 

dilakukan oleh petugas kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Bila ditinjau dari aspek kualitas, masih ditemukan banyak masalah. 

Antara lain, kelengkapan sarana dan keterampilan kader yang belum 

memadai, dimana kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, 

bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu. 

Kinerja kader yang baik dapat tercapai bila seorang kader memiliki 

kemampuan, kemauan dan usaha dapat menghasilkan motivasi, setelah ada 

motivasi dapat timbulkan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader-kader 

kesehatan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari pegawai 

Puskesmas mengenai pelayanan kesehatan dasar (Kementrian RI, 2015). 

Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu menjadi 

kepedulian semua pihak, sehingga keberhasilan Posyandu menjadi tanggung 

jawab bersama. Salah satu permasalahan Posyandu yang paling mendasar 
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adalah rendahnya tingkat pengetahuan kader baik dari sisi akademis maupun 

teknis. 

Penimbangan merupakan salah satu kegiatan utama Posyandu dan 

sebagai salah satu program perbaikan gizi masyarakat. Penimbangan balita 

dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan 

balita penting dilakukan setiap 1 bulan sampai 5 tahun di Posyandu untuk 

mengetahui tumbuh kembang balita, setelah balita ditimbang akan dicatat di 

buku KMS sehingga akan terlihat berat badannya naik, tidak naik, ataupun 

turun (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Penimbangan balita sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi 

kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan 

balita dapat dipantau secara intensif. Sehingga bila berat badan anak tidak 

naik ataupun jika ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya 

pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi 

buruk. Dengan penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus 

anak gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian 

akibat gizi buruk dapat ditekan. Tindak lanjut dari hasil penimbangan selain 

penyuluhan juga pemberian makanan tambahan dan pemberian suplemen 

gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016 cakupan 

penimbangan balita dari tahun 2010 sampai tahun 2014 di Indonesia 

cenderung meningkat. Pada tahun 2014 cakupan penimbangan balita (D/S) 

di Indonesia mencapai 80,8% namun pada tahun 2015 terjadi penurunan 
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menjadi 73% hal ini disebabkan pada tahun 2015 tejadi peralihan RPJMN 

tahun 2015-2019 dimana terdapat pengembangan sasaran program dan 

penambahan indikator baru terkait Renstra Kemenkes sehingga cakupan dan 

target penimbangan balita di poyandu belum tersosialisasikan dengan baik. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun 

2018, Puskesmas Sungai Ambawang menduduki peringkat kedua dengan 

presentase cakupan balita ditimbang (D/S) terendah, yakni sebesar 63,56% 

dengan jumlah sasaran sebanyak 2.808 balita. Pada tahun 2017 sebesar 

56,97% dengan jumlah sasaran 2.708 balita. Dan pada tahun 2016 sebesar 

54,4% dengan jumlah sasaran 2.605 balita (Data Laporan SKDN Kabupaten 

Kubu Raya 2016, 2017, dan 2018). 

Perhitungan dengan sistem pencatatan dan pelaporan hasil 

penimbangan Balita di Posyandu (SKDN) melahirkan istilah D/S yang 

menjadi tolak ukur keaktifan Posyandu di suatu wilayah. Pengertian dari 

D/S ini adalah jumlah seluruh balita di wilayah kerja Posyandu dengan 

jumlah balita yang ditimbang di wilayah kerja Posyandu tersebut. 

Penurunan kinerja Posyandu dapat diketahui dari cakupan balita 

yang datang ke Posyandu turun dari 60% menjadi 43% sehingga banyak 

ditemukan balita yang tidak ditimbang dan tidak mendapatkan imunisasi 

yang mengakibatkan semakin meningkatnya prevalensi gizi kurang yang 

dapat berlanjut menjadi gizi buruk (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pakasi, dkk pada tahun 2016 

tentang hubungan pengetahuan dan sikap kader kesehatan dengan pelayanan 
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Posyandu, hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan 

pengetahuan kader kesehatan dengan pelayanan Posyandu karena semakin 

baik pengetahuan kader pasti semakin baik juga pelayanan yang diberikan 

dan sikap yang positif dalam pelayanan Posyandu. 

Sedangkan menurut penelitian Chintya, dkk (2017) tentang evaluasi 

kegiatan utama pelayanan Posyandu di Kecamatan Jatinangor adalah bahwa 

kegiatan utama pelayanan Posyandu masih belum terlaksana dengan baik, 

sehingga masih belum terlaksana dengan baik, sehingga masih perlu 

evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terhadap kegiatan utama yang telah 

dikerjakan di Posyandu. 

Berbeda dengan penelitian Dikson, dkk pada tahun 2017 hasil 

penelitian menunjukan peran kader posyandu di desa Mnelalete terhadap 

pembangunan kesehatan meliputi kegiatan pelayanan KIA, pelayanan KB, 

pelayanan Imunisasi, pelayanan gizi, dan pelayanan penanggulangan diare 

dan penyakit menular lainnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat aktivitas dan 

sasaran programnya. 

Seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang telah 

memiliki kader kesehatan dalam membantu menjalani kegiatan pelayanan 

Posyandu, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya peran serta masyarakat 

dalam bidang kesehatan sudah sangat baik, hanya saja dalam 

pelaksanaannya masih terdapat kegiatan utama pelayanan Posyandu yang 

tidak dikerjakan. 
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Posyandu yang diselenggarakan di Desa Ambawang Kuala sejak 

tahun 2010 bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesehatan ibu dan 

anak dilingkungan Desa Ambawang Kuala. Posyandu diselenggarakan 

dibawah bimbingan Puskesmas Sungai Ambawang serta tenaga medis yang 

ada di Puskesmas Sungai Ambawang. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis dengan 

cara wawancara dan observasi pada bulan April 2019 di Posyandu Kasih Ibu 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. Melibatkan 5 orang kader 

Posyandu, 4 (80%) orang kader dengan pendidikan terakhir SD dan 1 (20%) 

orang kader dengan pendidikan terakhir SMA. Dengan masa kerja sebagai 

kader selama 9 tahun.  

Dari 5 orang kader Posyandu Kasih Ibu yang diwawancarai terkait 

dengan tugas dari kader dalam memfasilitasi dan mengarahkan masyarakat 

untuk rutin berkunjung ke Posyandu setiap bulan belum optimal hal ini 

didukung dengan data jumlah balita yang ditimbang hanya naik pada bulan 

februari dan agustus saja. Serta pada saat observasi pelaksanaan Posyandu 

Kasih Ibu belum dapat menjalankan semua kegiatan yang menjadi kegiatan 

utama. Seperti mengukur tinggi badan bayi dan balita hanya dilakukan tiga 

bulan sekali. 

Kemudian yang menjadi hambatan kader Posyandu dalam 

pembangunan kesehatan masyarakat adalah terletak pada pengetahuan kader 

Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang hal ini karena 

kurangnya motivasi kader untuk mengikuti pelatihan sehingga berdampak 
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terhadap kinerja kader dalam melaksanakan tugas sebagai kader Posyandu 

dengan maksimal. 

Hal ini dibenarkan oleh petugas kesehatan yang bertanggung jawab 

dengan program Posyandu bahwa pelatihan diberikan kepada para kader 

belum optimal dan terprogram secara berkesinambungan. Pentingnya 

pelatihan yang diberikan kepada kader secara terprogram dan 

berkesinambungan akan meningkatkan pengetahuan, sikap, motivasi dan 

keaktifan kader dalam menjalankan peran dan fungsi dalam pelaksanaan 

posyandu. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang kinerja pelaksanaan Posyandu dan menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Apakah Faktor-Faktor yang Berhubungan 

dengan Kinerja Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya ?”. 

I.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pelaksanaan 

Posyandu dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan 
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kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja pelaksanaan Posyandu di wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang. 

2. Untuk menganalisis faktor swadaya masyarakat berhubungan dengan 

kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

3. Untuk menganalisis faktor pembinaan Posyandu berhubungan dengan 

kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

4. Untuk menganalisis faktor partisipasi tokoh masyarakat berhubungan 

dengan kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang. 

I.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

institusi dibidang kesehatan tentang faktor yang berhubungan dengan 

kinerja Posyandu. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi penulis di bidang kesehatan khususnya Posyandu, 
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dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk 

kepentingan umum serta meningkatkan kualitas dari segi teknik 

maupun metode dalam melakukan penelitian berikutnya. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan informasi yang dapat sebagai referensi tentang tentang 

faktor yang berhubungan dengan kinerja Posyandu serta hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi berkaitan dengan 

partisipasi tenaga kesehatan terhadap meningkatkan kemampuan kader 

dalam melakukan kegiatan pelayanan Posyandu. 

3. Bagi Profesi 

Bagi tenaga kesehatan yang bertanggung jawab di Posyandu, hasil 

penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan 

upaya promotif dan preventif melalui Posyandu. 

I.5.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kinerja 

Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, akan tetapi ada 

beberapa penelitian yang pernah dilakukan seperti pada Tabel dibawah ini: 
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Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 

Judul dan 

Peneliti 

Desain 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

Hubungan 

Pengetahuan 

dan Sikap 

Kader 

Kesehatan 

Dengan 

Pelayanan 

Posyandu. 

 

Ainy M. 

Pakasi, 

Berthina H. 

Korah, dan 

Henry S. 

Imbar. 

Deskriptif 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

study dengan 

pengambilan 

sampel total 

sampling. 

Data 

dianalisis 

menggunakan 

uji Chi-

Square. 

 Variabel 

Bebas : 

pengetahuan 

dan sikap 

kader 

 Variabel 

Terikat : 

pelayanan 

posyandu 

Desain 

penelitian 

Judul, 

variabel 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

Penelitian ini 

menunjukkan 

tingkat 

pengetahuan ibu 

baik sebanyak 

36 orang (60%) 

dan tingkat 

pengetahuan ibu 

kurang baik 

sebanyak 24 

orang (40%) 

dengan nilai X2 

9.882 dan 

p=0.002. Sikap 

responden 

positif 37 

responden (62%) 

dan sikap 

responden 

negatif 23 

responden (38%) 

dengan nilai 

X2 27,787 dan 

p=0,000. 

Pelatihan 

Meningkatkan 

Pengetahuan 

Dan 

Keterampilan 

Kader 

Puskesmas 

Dalam 

Penerapan 

Standar 

Pemantauan 

Pertumbuhan 

Balita Di Kota 

Bitung. 

 

Dewanti Evita, 

Abdillah 

Mursyid, dan 

Quasi 

eksperimental 

dengan 

rancangan 

non-

equivalent 

control group 

design.  

 Variabel 

Bebas : 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan kepatuhan 

 Variabel 

Terikat : 

pelatihan 

Tidak ada 

Judul, 

variabel 

penelitian, 

desain 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

Pelatihan 

meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

kader untuk 

menerapkan 

standar 

pertumbuhan 

balita. 
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Tri Siswati. 

Peran Kader 

Posyandu 

Terhadap 

Pembangunan 

Kesehatan 

Masyarakat 

 

Andy Dikson 

P. Tse, Agung 

Suprojo, dan 

Ignatius 

Adiwijaja 

Jenis 

penelitian 

kualitatif, 

sumber data 

utama adalah 

data primer 

dengan 

wawancara, 

sumber data 

sekunder 

dengan 

observasi, 

dokumentasi 

dan studi 

literatur, 

teknik sampel 

yang 

digunakan 

adalah 

purposive 

sampling dan 

snowball 

sampling, 

teknik analisis 

data dengan 

reduksi data, 

penyajian 

data dan 

penarikan 

kesimpulan 

 Variabel 

penelitiannya 

adalah peran 

kader 

posyandu di 

desa 

mnelalete 

Tidak ada 

Judul, 

desain 

penelitian, 

variabel 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

Hasil penelitian 

yaitu peran 

kader Posyandu 

di Desa 

Mnelalete 

terhadap 

pembangunan 

kesehatan 

meliputi 

kegiatan 

pelayanan KIA 

(Kesehatan Ibu 

dan Anak), 

Pelayanan 

KB (Keluarga 

Berencana), 

Pelayanan 

Imunisasi, 

pelayanan Gizi, 

dan pelayanan 

Penanggulangan 

Diare dan 

penyakit 

menular lainnya, 

hal ini dapat 

dilihat dari 

tingkat aktivitas 

dan sasaran 

programnya. 

Evaluasi 

Kegiatan 

Utama 

Pelayanan 

Posyandu di 

Kecamatan 

Jatinangor. 

 

Regina 

Chintya Fani, 

Sefita Aryuti 

Nirmala, dan 

R. Tina Dewi 

Judistiani. 

Jenis 

penelitian 

adalah 

observasional 

analitik 

dengan 

rancangan 

cross 

sectional. 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

dengan 

consecutive 

sampling. 

 Variabel 

penelitiannya 

adalah 

pelayanan 

posyandu di 

Kecamatan 

Jatinangor 

Tidak ada 

Judul, 

variabel 

penelitian, 

desain 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

Berdasarkan 

analisis univariat 

hasil dari 

penelitian 

menunjukkan 

15,9% ibu hamil 

yang diperiksa 

mendapatkan 

pelayanan yang 

dibutuhkan, 

27,8% pelayanan 

ibu nifas yang 

diberikan, 69,3% 

bayi balita yang 

diperiksa 
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mendapatkan 

pelayanan yang 

dibutuhkan, 

konseling 

akseptor KB 

dilaksanakan 

1,1%, kegiatan 

imunisasi tidak 

dilaksanakan, 

23,9% pelayanan 

gizi tidak 

dilaksanakan, 

dan 0,31% 

pemberian oralit 

yang 

dilaksanakan. 

Kesimpulan dari 

penelitian ini 

adalah kegiatan 

utama pelayanan 

Posyandu masih 

belum terlaksana 

dengan baik. 

Faktor-Faktor 

Yang 

Berhubungan 

Dengan 

Kinerja Kader 

Posyandu Di 

Wilayah Kerja 

UPTD 

Puskesmas 

Kaledupa. 

 

H. Muzakir 

Penelitian 

deskriptif 

analitik 

dengan desain 

Cross 

Sectional. 

cara 

pengambilan 

sampel adalah 

Total 

Sampling. 

 Variabel 

Bebas : 

pendidikan, 

pengetahuan, 

dan pelatihan 

kader 

 Variabel 

Terikat : 

kinerja kader 

posyandu 

Desain 

penelitian 

Judul, 

variabel 

penelitian, 

dan lokasi 

penelitian 

Hasil analisa 

bivarat 

menunjukan 

bahwa ada 

hubungan antara 

pendidikan 

dengan 

kinerja kader 

posyandu 

(p=0,03), 

terdapat 

hubungan antara 

pengetahuan 

dengan kinerja 

kader 

posyandu 

(p=0,02). Dan 

terdapat 

hubungan antara 

pelatihan dengan 

kinerja kader 

posyandu 

(p=0,04). 
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Kesimpulan perbedaan peneliti dan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini meneliti tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Kinerja Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya, metode penelitian yang digunakan adalah cross 

sectional dan lokasi penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dapat disimpulkan bahwa keaslian 

dalam penelitian ini adalah variabel penelitian, metode penelitian, waktu 

penelitian dan lokasi penelitian yang digunakan berbeda. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Pelaksanaan Program Posyandu 

II.1.1 Pengertian Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan proses, cara, pembuatan melaksanakan 

rancangan atau keputusan (KBBI). Pelaksanaan (actuating) adalah suatu 

tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk 

mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan menejerial dan usaha-usaha 

organisasi (Ekhardi, 2010). Jadi pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang 

agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama 

untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif, dalam hal ini yang 

dibutuhkan adalah kepemimpinan. 

Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja, untuk melaksanakan secara 

fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-

tindakannya kearah itu. Seperti : leadership (pimpinan), perintah, komunikasi 

dan conseling (nasehat). Actuating disebut juga gerakan aksi mencakup kegiatan 

yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 

yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar 

tujuan-tujuan dapat tercapai. 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan 

dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak 

proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada 
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kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. 

Kesimpulan dari pengertian yang dikemukakan diatas adalah bahwa pada 

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar 

lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu 

adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. 

II.1.2 Pengertian Posyandu 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh 

untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan 

kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk 

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi ( Kemenkes RI,2011). 

UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas 

dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh dari, untuk dan bersama 

masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan 

lembaga terkait lainnya. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya 

fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan 

pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat (Kemenkes RI, 

2010). 
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Posyandu adalah pelayanan yang diselenggarakan dari masyarakat 

oleh masyarakat dan untuk masyarakat sedangkan pemerintah hanya 

memfasilitasi. Posyandu telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu 

strategi untuk memeperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Posyandu yang 

meiliputi program prioritas ( KB, KIA, GIZI, Imunisasi dan Penanggulangan 

Diare) dan terbukti mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka 

kematian bayi dan angka kematian ibu (Kemenkes RI, 2013). 

Jadi posyandu merupakan satu wadah untuk membangun derajat 

kesehatan yang lebih baik dan mempercepat penurunan angka kematian ibu 

dan anak yang dikelola dan diselenggarkan dari , oleh, untuk dan bersama 

masyarakat melalui bimbingan petugas kesehatan. Dengan mengembangkan 

sumber daya yang dimiliki. 

II.1.3 Tujuan Posyandu 

Kemenkes RI (2011) menetapkan tujuan posyandu sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 

Kematian Anak Balita (AKABA) dan membudayakan Norma Keluarga Kecil 

Bahagia Sejahtera (NKKBS) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan 
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masyarakat. 

a. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu 

(ibu hamil, melahirkan, dan nifas). Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka kematian Bayi ( AKB) masih cukup tingggi meskipun dari 

tahun ketahun sudah dapat diturunkan. 

b. Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). 

c. Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan kesehatan dan Keluarga Berancana (KB) 

serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat 

sehat dan sejahtera. 

d. Menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan 

keluarga serta mempercepat penurunan angka kematian ibu , bayi dan 

balita. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan 

AKABA. 

b. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, 

terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA. 

c. Meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, 

terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA. 
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II.1.4 Sasaran, Fungsi, dan Manfaat Posyandu 

Menurut Buku Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu (2006) sasaran 

Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya yaitu bayi, anak balita, ibu 

hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, serta Pasangan Usia Subur 

(PUS). 

Fungsi dari Posyandu ialah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat 

dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar 

sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB, dan 

sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama 

berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. 

Kemudian manfaat dari Posyandu terdiri dari : 

A. Bagi Masyarakat 

1. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan 

kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. 

2. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah 

kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak. 

3. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain. 

B. Bagi Kader, pengurus Posyandu dan Tokoh Masyarakat 

1. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait 

dengan penurunan AKI dan  AKB. 

2. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat 

menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan 

AKB. 
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C. Bagi Puskesmas 

1. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan 

kesehatan strata pertama. 

2. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah 

kesehatan sesuai kondisi setempat. 

3. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian 

pelayanan secara terpadu. 

D. Bagi sektor lain 

1. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah 

sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan 

AKB sesuai kondisi setempat. 

2. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai 

dengan tupoksi masing-masing sektor (Kemenkes, 2011). 

II.1.5 Pengelola Posyandu 

Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat 

musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-kurangnya 

terdiri dari seorang ketua, sorang sekretaris dan seorang bendahara. Kriteria 

pengelola Posyandu antara lain sebagai berikut : 

a. Diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat. 

b. Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi 

masyarakat. 

c. Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. 
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Kader posyandu dipilih oleh pengurus Posyandu dari anggota msyarakat 

yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan 

Posyandu. Kader Posyandu menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara 

sukarela (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Kriteria kader Posyandu antara lain 

sebagai berikut: 

a. Diutamakan berasal dari anggota masyarakat setempat. 

b. Dapat membaca dan menulis huruf latin. 

c. Mempunyai jiwa pelopor, pembaharu, dan penggerak masyarakat. 

d. Bersedia bekerja secara sukarela, memiliki kemampuan dan waktu luang. 

Dalam keadaan tertentu, terutama didaerah perkotaan, karena kesibukan 

yang dimiliki, tidak mudah mencari anggota masyarakat yang bersedia aktif 

secara sukarela sebagai kader Posyandu. Untuk mengatasinya kedudukan dan 

peranan kader Posyandu dapat digantikan oleh tenaga profesional terlatih yang 

bekerja secara purna atau paruh waktu sebagai kader Posyandu dengan 

mendapatkan imbalan khusus dari dana yang dikumpulkan oleh dan dari 

masyarakat (Kemenkes, 2011). 

II.1.6 Kegiatan Posyandu 

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan atau pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai 

berikut : 

II.1.6.1 Kegiatan Utama 

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

a. Ibu Hamil 
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a. Pelayanan yang diselenggarakan mencakup penimbangan berat badan 

dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika 

ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah 

dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid. Bila tersedia ruang 

pemeriksaan, ditambah dengan pemberian tinggi fundus atau usia 

kehamilan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. 

b. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan 

kelompok ibu hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari 

lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan kelompok ibu hamil antara 

lain adalah; penyuluhan tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan 

persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi; perawatan payudara dan 

pemberian ASI; peragaan pola makan ibu hamil; peragaan perawatan 

bayi baru lahir; dan senam ibu hamil (Kemenkes, 2011). 

b. Ibu Nifas dan Menyusui 

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui 

mencakup ; 

a. Penyuluhan/konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi 

Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif, dan gizi. 

b. Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 IU (satu kapsul 

segera setelah melahirkan dan satu kapsul lagi 24 jam setelah 

pemberian kapsul pertama). 

c. Perawatan payudara. 

d. Dilakukan pemeriksaan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan 
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tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan lochia oleh petugas 

kesehatan. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas 

(Kemenkes RI, 2011). 

c. Bayi dan Anak Balita 

Pelayanan posyandu untuk balita harus dilaksanakan secara 

menyenangkan dan memacu kreativitas tumbuh kembang anak. Jika 

ruang pelaynan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak 

balita sebaiknya tidak digendong melainkan dilepas bermain sesama 

balita dengan pengawasan orang tua dibawah bimbingan kader. 

Untuk itu perlu disediakan sarana permainan yang sesuai dengan 

umur balita. Adapun jenis pelayanan yang diselenggarakan posyandu 

untuk balita mencakup; 

a. Penimbangan berat badan 

b. Penentuan status pertumbuhan 

c. Penyuluhan dan konseling 

d. Jika ada petugas kesehatan Puskesmas dilakukan pemerikasaan 

kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila 

ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas (Kemenkes RI, 

2011). 

2. Keluarga Berencana (KB) 

Pelayanan KB di posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader 

pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan 

Puskesmas dilakukan suntikan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia 
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ruangan dan peralatan yang menunjang dilakukan pemasangan IUD 

(Kemenkes RI, 2011). 

3. Imunisasi 

Pelayanan imunisasi di posyandu hanya dilaksanakan apabila ada 

petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan 

program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil 

(Kemenkes RI, 2011). 

4. Gizi 

Pelayanan Gizi di posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah 

bayi, balita, ibu hamil, dan WUS. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi 

penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan 

dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, 

suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas 

ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul yodium untuk yang 

bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila ditemukan ibu hamil 

Kurang Energi Kronis (KEK), balita yang berat badannya tidak naik 2 kali 

penimbangan berturut-turut atau berada dibawah garis merah (BGM), kader 

wajib segera melakukan rujukan ke Puskesmas atau Poskesdes (Kemenkes 

RI, 2011). 

5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare 

Pencegahan diare di posyandu dilakukan antara lain dengan 

penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan 

diare di Posyandu melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan 
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lebih lanjut akan diberikan obat Zinc oleh petugas kesehatan (Kemenkes RI, 

2011). 

II.1.6.2 Kegiatan Pengembangan / Tambahan 

Dalam keadaan tertentu masyarakat dapat menambah kegiatan 

Posyandu dengan kegiatan baru, disamping lima kegiatan utama yang telah 

ditetapkan. Kegiatan baru tersebut misalnya; perbaikan kesehatan lingkungan, 

pemberantasan penyakit menular, dan berbagai program pembangunan 

masyarakat desa lainnya. Posyandu yang seperti ini disebut dengan nama 

Posyandu Plus. 

Penambahan kegaiatan baru setidaknya dilakukan apabila lima kegiatan 

utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya diatas 50%, serta 

tersedia sumber daya yang mendukung. Penetapan kegiatan baru harus 

mendapat dukungan dari seluruh masyarakat yang tercermin daari hasil Survey 

Mawas Diri (SMD) dan disepakati bersama melalui forum Musyawarah 

Masyarakat Desa (MMD). 

Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan  Posyandu yang 

telah diselenggarakan, antara lain : 

1. Bina Keluarga Balita (BKB). 

2. Kelas Ibu Hamil dan Balita. 

3. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa 

(KLB), misalnya Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), Demam 

Berdarah Dengue (DBD), gizi buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, 

Tetanus Neonatorum. 
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4. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

5. Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD). 

6. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP). 

7. Program diversifikasi tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, 

melalui Taman Obat Keluarga (TOGA). 

8. Kegiatan ekonomi produktif, seperti : Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K), dan usaha simpan pinjam. 

9. Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas). 

10. Kesehatan lanjut usia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL). 

11. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). 

12. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (Kemenkes RI, 2011). 

II.1.7 Sistem Pelaksanaan Posyandu 

II.1.7.1 Waktu Pelaksanaan Posyandu 

Kegiatan posyandu sebaiknya sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) 

hari dalam 1 (satu) bulan, hari dan waktu dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan dan apabila diperlukan hari buka posyandu dapat dilakukan lebih 

dari 1 (satu) kali dalam sebulan (Kemenkes, 2011). 

II.1.7.2 Tempat Pelaksanaan Posyandu 

Posyandu dapat diselengarakan di setiap desa/kelurahan, bila 

dibutuhkan dan mampu, dapat didirikan di RW atau dusun. Bila diperlukan dan 

memiliki kemampuan dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun ataupun 

sebutan lainnya yang sesuai. Tempat pelaksanaan posyandu sebaiknya 
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berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, atau tempat khusus yang di bangun 

secara swadaya dan disebut “Wisma Posyandu” (Kemenkes, 2011). 

II.1.7.3 Pelaksanaan Posyandu  

A. Persiapan Pelaksanaan Posyandu (H-1) 

Sebelum pelaksanaan posyandu, kader memastikan sasaran seperti 

jumlah bayi baru lahir, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas dan 

pasangan usia subur (PUS) 

1. Menyebarluaskan hari buka posyandu melalui pertemuan warga 

setempat. Kader dapat mengajak sasaran untuk datang ke posyandu 

dengan bantuan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Fasilitas 

umum seperti sarana ibadah dapat dijadikan sarana untuk 

menyebarluaskan informasi hari buka posyandu. 

2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu. Persiapan didalam 

ruangan maupun diluar ruangan. 

3. Mempersiapkan sarana posyandu. Kebutuhan sarana berupa KMS/ buku 

KIA, alat timbang (dacin dan sarung, pita LILA), obat gizi (kapsul 

Vitamin A, tablet tambah darah, oralit), alat bantu penyuluhan, buku 

pencatatan dan pelaporan, dan lainnya. 

4. Melakukan pembagian tugas antar kader. Pembagian tugas dilakukan 

sesuai dengan langkah kegiatan yang dilakukan di posyandu seperti 

pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan yang 

dapat dilakukan oleh kader. 
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5. Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya. 

Sebelum pelaksanaan kegiatan di posyandu, kader berkoordinasi dengan 

petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan sasaran, tindak 

lanjut dari kegiatan posyandu sebelumnya, dan rencana kegiatan 

berikutnya. 

6. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan. Kader membuat PMT 

penyuluhan dengan bahan makanan yang diperoleh dari daerah setempat, 

beraneka ragam dan bergizi. 

B. Pada Hari Buka Posyandu 

Pelaksana posyandu adalah kader yang difasilitasi petugas 

kesehatan. Kader posyandu diharapkan : 

a. Berasal dari anggota masyarakat setempat. 

b. Dapat membaca dan menulis huruf latin. 

c. Berminat dan bersedia menajadi kader. 

d. Bersedia bekerja secara sukarela. 

e. Memiliki kemampuan dan waktu luang 

Jumlah kader minimal 5 (lima) orang. Pelaksanaan kegiatan 

posyandu mengacu pada pelayanan dengan sistim atau pola 5 (lima) meja, 

dan pada tiap meja terdapat penanggung jawab pelaksanaannya masing-

masing seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini (Kemenkes RI, 2011) : 
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Tabel II.1 

Sistim 5 (Lima) Meja di Posyandu 

Meja/Langkah Pelayanan Pelaksana 

Pertama Pendaftaran Kader 

Kedua Penimbangan Kader 

Ketiga 
Pengisian Kartu Menuju 

Sehat (KMS) 
Kader 

Keempat Penyuluhan Kader 

Kelima Pelayanan Kesehatan 
Petugas kesehatan 

bersama dengan kader 

Sumber : Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kemenkes RI, 2011 

 

Berikut penjelasan dari sistim lima meja pada saat pelaksanaan 

posyandu : 

1. Meja 1 

Melayani pendaftaran bagi para pengunjung Posyandu yang 

dikelompokan menjadi 3 yaitu bayi dan anak balita, ibu hamil dan 

menyusui, PUS. Pelayanan meja 1 dilakukan oleh kader kesehatan. 

Kader mendaftar bayi/balita yang dibawa ibu-ibu: yaitu nama 

bayi/balita tersebut ditulis pada secarik kertas yang kemudian diselipkan 

pada KMS-nya. Apabila balita merupakan peserta baru, berarti KMS baru 

diberikan, nama anak ditulis pada KMS dan secarik kertas yang kemudian 

diselipkan pada KMS-nya. 

Selain itu, kader juga mendaftar ibu hamil, yaitu nama ibu hamil 

tersebut ditulis pada formulir atau Register Ibu hamil. Apabila ibu hamil 

tidak membawa balita, langsung dipersilahkan menuju ke meja 4. 
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2. Meja 2 

Melayani penimbangan bayi, balita, dan ibu hamil dalam rangka 

memantau perkembangan bayi, balita dan janin dari ibu yang sedang hamil, 

yang dilayani oleh kader kesehatan. 

Kader menimbang dan mencatat hasil penimbangan bayi/balita 

tersebut pada secarik kertas yang diselipkan dalam KMS. Langkah-langkah 

penimbangan : 

a. Mempersiapkan dacin 

1) Gantung dacin pada tempat yang kokoh, seperti: pelana rumah atau 

kusen pintu, atau dahan pohon, atau penyangga kaki tiga yang kuat. 

2) Letakkan bandul geser pada angka nol. Jika ujung kedua paku 

timbang tidak dalam posisi lurus maka timbangan perlu ditera atau 

diganti dengan baru. 

3) Atur posisi angka pada batang dacin sejajar dengan mata 

penimbang. 

4) Pastikan bandul geser berada pada angka nol. 

5) Pasang sarung timbang/celana timbang/kotak timbang yang kosong 

pada dacin. 

6) Seimbangkan dacin yang telah dibebani dengan sarung 

timbang/celana timbang/kotak timbang dengan memberi kantong 

plastik berisikan pasir/ batu krikil di ujung batang dacin, sampai 

kedua jarum di atas tegak lurus. 
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b. Penimbangan Balita 

1) Masukkan balita ke dalam sarung timbang dengan pakaian 

seminimal mungkin dan geser bandul sampai jarum tegak lurus. 

2) Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung bandul 

geser. 

3) Catat hasil penimbangan dengan benar di kertas/ buku bantu dalam 

kilogram dan ons. 

4) Kembalikan bandul ke angka nol dan pastikan bandul aman. 

5) Keluarkan balita dari sarung/celana timbang/kotak timbang. 

3. Meja 3 

Melayani pencatatan hasil dari penimbangan meja 2 didalam KMS, 

baik KMS bayi atau balita maupun KMS ibu hamil, dilayani oleh kader. 

Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan 

normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. 

Pada setiap hari buka Posyandu, kader diharapkan dapat mengisi KMS 

dalam buku KIA seluruh anak yang datang dan ditimbang. KMS ini menjadi 

penting karena merupakan salah satu alat pemantau pertumbuhan anak. 

Selain mampu mengisi, kader diharapkan juga mampu membaca 

atau menilai grafik yang terbuat dari hasil penimbangan anak setiap bulan 

sehingga ia dapat memberikan penilaian apakah anak bertumbuh dengan 

baik atau kurang baik. Jika anak bertumbuh baik. Berikan pujian kepada Ibu 

serta ingatkan untuk menimbang anaknya di Posyandu pada bulan 

berikutnya. Bila pertumbuhan anak kurang baik, perlu dirujuk kepada 
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petugas kesehatan. Untuk itu, kader perlu memperhatikan cara mengisi dan 

membaca KMS yang benar agar pengambilan keputusan agar tidak salah. 

Cara mengisi KMS adalah sebagai berikut : 

a. Pada balita yang baru pertama kali ditimbang, perhatikan isian “Nama 

Ibu” dan “Nama Anak” pada sampul depan buku KIA. Jika masih 

kosong, isilah nama ibu dan nama anak dengan jelas. Tambahkan 

nama panggilan/nama kecil jika ada. 

b. Perhatikan juga halaman iv buku KIA, apakah “Nomor Registrasi”, 

“Nomor Urut” dan “Identitas Keluarga” sudah terisi dengan lengkap. 

Jika belum, bantulah ibu/keluarga balita untuk mengisinya. 

c. Pilihlah KMS untuk laki-laki berwarna biru (halaman 49—50 buku 

KIA). Pilihlah KMS untuk perempuan berwarna merah muda. 

d. Isilah nama anak dan nama Posyandu pada bagian atas halaman KMS. 

e. Isilah bulan lahir anak pada kolom “Bulan Penimbangan” di bawah 

umur 0 (nol) bulan. 

f. Tulis semua kolom bulan berikutnya secara berurutan. 

g. Tulis berat badan anak pada kolom ”BB (kg)” di bawah kolom “Bulan 

penimbangan”. 

h. Tentukan letak titik hasil penimbangan berat badan pada KMS dengan 

cara menghubungkan garis mendatar berat badan dan garis tegak umur 

pada grafik KMS. Lalu buat titik yang mudah terlihat. 
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i. Hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu dalam bentuk 

garis lurus. Jika anak bulan lalu tidak ditimbang maka garis 

pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. 

j. Catat setiap kejadian kesakitan yang dialami anak pada bulan saat 

anak ditimbang di atas titik hasil penimbangan yang telah ditentukan. 

k. Isi kolom pemberian “ASI Eksklusif” dengan tanda centang (√) bila 

pada bulan tersebut bayi masih diberi ASI saja, tanpa makanan dan 

minuman lain. Bila diberimakanan lain selain ASI, bulan tersebut dan 

bulan berikutnya diisi dengan tanda strip (–). 

l. Selanjutnya kader menyerahkan KMS kepada keluarga balita yang 

kemudian menuju ke meja 4. 

4. Meja 4 

Melakukan penyuluhan kepada bayi atau balita dan ibu hamil 

sebagai tindak lanjut sebagai hasil pemantapan status gizi, balita dan ibu 

hamil dan KB. Meja ini dilayani oleh kader. 

Kader yang bertugas menerima KMS anak dari keluarga balita 

membacakan dan menjelaskan data KMS tersebut. Cara membaca 

KMS/menentukan status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan 2 cara 

yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya, atau dengan menghitung 

kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan Berat Badan 

Minimum (KBM). Kesimpulan dari penentuan status pertumbuhan anak 

adalah sebagai berikut : 



36 

 

 

 

a. Naik (N) : grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya 

dan kenaikan berat badan lebih besar dari KBM. 

b. Naik (N): grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhannya dan 

kenaikan berat badan lebih besar dari KBM. 

c. Tidak Naik (T): grafik berat badan memotong garis pertubuhan di 

bawahnya dan kenaikan berat badan lebih kecil dari KBM. 

d. Tidak Naik (T): grafik berat badan mendatar dan kenaikan berat badan 

lebih kecil dari KBM. 

e. Tidak Naik (T): grafik berat badan menurun dan kenaikan grafik berat 

badan lebih kecil dari KBM. 

Setelah kesimpulan didapat, status pertumbuhan anak tersebut 

dicatat pada kolom “N/T” dengan menuliskan “N” jika Naik atau “T” jika 

Tidak Naik. Kader kemudian memberikan nasehat kepada keluarga balita, 

baik dengan mengacu pada data KMS maupun pada hasil pengamatan 

terhadap anaknya. 

Apabila tidak ada petugas kesehatan di kegiatan 5 (pelayanan), kader 

dapat melakukan rujukan ketenaga kesehatan, bidan, PL KB, atau 

Puskesmas apabila ditemukan masalah pada balita, ibu hamil, atau ibu 

menyusui. 

Selain itu, kader juga dapat memberikan penyuluhan gizi atau 

pertolongan dasar, misalnya pemberian makanan tambahan (PMT), tablet 

tambah darah (tablet besi), vitamin A, oralit, dan lain-lain. 
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Tindak lanjut hasil penimbangan Berdasarkan hasil penilaian 

pertumbuhan balita, tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah : 

a. Berat Badan Naik (N) : Berikan pujian kepada ibu yang telah 

membawa balita ke Posyandu dan beri dukungan untuk 

mempertahankan kondisi anak sehat. Berikan umpan balik dengan 

cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada 

KMS secara sederhana, anjurkan untuk datang pada penimbangan 

berikutnya. 

b. Berat Badan Tidak Naik 1 kali (T1) : Berikan pujian kepada ibu yang 

telah membawa balita ke Posyandu, menjelaskan arti grafik 

pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana, 

tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan (batuk, diare, panas, 

rewel, dan lain-lain) dan kebiasaan makan anak, berikan penjelasan 

tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa 

menyalahkan ibu, dan anjurkan untuk datang pada penimbangan 

berikutnya. 

c. Berat Badan Tidak Naik 2 kali (T2) atau berada di Bawah Garis 

Merah (BGM) : berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita 

ke Posyandu dan anjurkan untuk datang kembali bulan berikutnya, 

berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan 

anaknya yang tertera di KMS secara sederhana, berikan penjelasan 

tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa 
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menyalahkan ibu, rujuk anak ke tempat rujukan terdekat sesuai 

kondisi anak. 

d. Titik-titik berat badan dalam KMS terputus-putus (tidak teratur) : 

berikan pendekatan dan penyuluhan tentang manfaat memantau proses 

tumbuh kembang anak dan berikan motivasi untuk menimbang setiap 

bulan. 

5. Meja 5 

Khusus untuk kegiatan ini utamnya hanya dapat dilakukan oleh 

petugas kesehatan, bidan, atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PL 

KB) yang memberikan layanan antara lain Imunisasi, KB, pemberian tablet 

tambah darah (tablet besi), vitamin A, dan obat-obatan lainnya. Bila terdapat 

kasus yang tidak dapat ditangani oleh Posyandu maka akan dirujuk ke 

Puskesmas. 

Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih, 

sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka posyandu 

dapat lebih dari satu kali dalam sebulan. Posyandu sebaiknya berada pada 

lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Kemenkes RI, 2011). 

C. Kegiatan di Luar Hari Buka Posyandu 

1. Kunjungan rumah pada balita yang tidak hadir pada hari pelaksanaan 

posyandu, balita yang gizi kurang, dan balita yang gizi buruk rawat jalan. 

2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu 

termasuk penggalangan dana. 
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3. Memfasilitasi masyarakat memanfaatkan perkarangan untuk 

meningkatkan gizi keluarga. 

4. Membantu petugas dalam pendataan, penyuluhan dan peragaan 

keterampilan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). 

II.1.8 Indikator Tingkat Perkembangan Posyandu 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu, telah dikembangkan 

metode dan alat telaah posyandu, yang dikenal dengan nama “Telaah 

Kemandirian Posyandu”. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat 

perkembangan posyandu yang secara umum dibagi dalam 4 (empat) tingkatan 

(Kemenkes RI, 2011), yaitu sebagai berikut : 

II.1.8.1 Posyandu Pratama 

Posyandu Pratama adalah posyandu yang belum mantap, ditandai 

dengan kegiatan bulanan posyandu belum terlaksana secara rutin serta jumlah 

kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak 

terlaksananya kegiatan rutin bulanan posyandu, di samping karena jumlah 

kader yang terbatas, dapat pula karena belum siapnya masyarakat. Intervensi 

yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat 

serta menambah jumlah kader. 

II.1.8.2 Posyandu Madya 

Posyandu Madya adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan lebih dari 8 kali pertahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 

lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih 
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rendah, yaitu kurang dari 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk 

perbaikan peringkat adalah meningkatkan cakupan dengan 

mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih 

menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan posyandu. Contoh intervensi 

yang dapat dilakukan antara lain : 

a. Pelatihan tokoh masyarakat, menggunakan Modul posyandu dengan metode 

simulasi. 

b. Menerapkan SMD dan MMD di posyandu, dengan tujuan untuk 

merumuskan masalah dan menetapkan cara penyelesaiannya, dalam rangka 

meningkatkan cakupan posyandu. 

II.1.8.3 Posyandu Purnama 

Posyandu purnama adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 

(lima) orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% 

mampu menyelenggarakan program tambahan seperti sanitasi dasar, kesehatan 

lingkungan, pengobatan dasar. Meskipun ada kegiatan dana sehat, tetapi belum 

optimal, sehingga intervensi yang dilakukan adalah pelatihan dana sehat untuk 

kader. 

II.1.8.4 Posyandu Mandiri 

Posyandu Mandiri adalah posyandu yang sudah dapat melaksanakan 

kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 

lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, 

mampu menyelenggarakan program tambahan. Selain itu dapat dilakukan 



41 

 

 

 

intervensi memperbanyak macam program tambahan sesuai dengan masalah 

dan kemampuan masing-masing (Kemenkes RI, 2011). 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan posyandu, ditetapkan 

seperangkat indikator yang digunakan sebagai penyaring atau penentu tingkat 

perkembangan posyandu. Secara sederhana indikator untuk tiap peringkat 

posyandu dapat diuraikan sebagai berikut : 

Tabel II.2 

Tingkat Perkembangan Posyandu 

No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri 

1 Frekuensi Penimbangan < 8 kali > 8 kali > 8 kali > 8 kali 

2 Rerata Kader Tugas < 5 orang ≥ 5 orang ≥ 5 orang ≥ 5 orang 

3 Rerata cakupan D/S < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50% 

4 Cakupan kumulatif KIA < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50% 

5 Cakupan kumulatif KB < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50% 

6 Cakupan kumulatif Imunisasi < 50% < 50% ≥ 50% ≥ 50% 

7 Program tambahan - - + + 

8 Cakupan dana sehat < 50% < 50% < 50% ≥ 50% 

9 Usia Posyandu 
0 bulan - 

60 bulan 

5 tahun - 

12 tahun 

12 tahun- 

17 tahun 

17 tahun- 

60 tahun 

Sumber : Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kemenkes RI, 2011 

 

II.2. Penilaian Kinerja Posyandu 

Kinerja (performance) merupakan hasil kerja atau tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam suatu organisasi untuk 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perencanaan selama periode waktu tertentu (Musfika, 2014). 

Pengukuran kinerja posyandu merupakan suatu metode atau alat yang 

digunakan untuk menilai kegiatan atau aktivitas berdasarkan tujuan atau target 

yang telah ditentukan sebelumnya meliputi input, process, dan output sehingga 

segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 
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Menurut Sulaeman dalam Musfika (2014), sumber-sumber daya dibagi 

kedalam 2 kelompok yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, 

yang terdiri atas sumber daya fisik, sumber daya finansial, serta sumber daya 

sistem dan teknologi. Dimana organisasi yang dimaksud adalah posyandu. 

Sumber-sumber daya yang diperlukan dan merupakan penilaian terhadap 

komponen input terhadap posyandu ialah tersedianya kader Posyandu, 

ketersediaan sarana Posyandu, dan struktur organisasi. Sedangkan komponen 

proses adalah tahap persiapan, tahap pendaftaran dan penimbangan, tahap 

penyuluhan, tahap pelayanan paket gizi dan kesehatan, serta tahap pembuatan 

laporan dan rencana tindak lanjut. Kemudian hasil langsung (output) dari 

kegiatan Posyandu diantaranya berupa pencapaian pelaporan posyandu, cakupan 

penimbangan (SKDN), cakupan ASI eksklusif, cakupan pemberian kapsul 

vitamin A, dan cakupan pemberian tablet FE. 

Salah satu indikator dalam tingkat perkembangan Posyandu menurut 

Kemenkes RI (2011), yaitu rerata kader yang bertugas adalah 5 (lima) orang 

kader atau lebih. Selain rerata kader yang bertugas di Posyandu, jumlah kader 

yang bertugas pada hari pelaksanaan Posyandu juga dapat dijadikan indikasi 

lancar tidaknya kegiatan Posyandu. Dan seseorang dalam bekerja akan lebih 

baik hasilnya bila memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas, dan 

keterampilan seseorang terlihat pada lamanya bekerja sebagai kader Posyandu. 
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II.2.1 Komponen Input 

A. Tersedianya Kader Posyandu 

Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan 

memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegitan Posyandu secara sukarela. 

Pemilihan kader posyandu dapat dilakukan dengan dipilih dari dan oleh 

masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Kader Posyandu 

diharapkan berasal dari anggota masyarakat setempat, dapat membaca dan 

menulis huruf latin, berminat dan bersedia menjadi kader, bersedia bekerja 

secara sukarela, dan memiliki kemampuan dan waktu luang (Kementerian 

RI, 2011). 

Kader Posyandu memiliki 3 (tiga) tugas utama diantaranya yaitu 

persiapan sebelum hari buka Posyandu (H-1), pada saat hari buka Posyandu 

(hari H), dan setelah hari buka Posyandu (H+1), berikut ini penjelasannya : 

1. Sebelum hari buka Posyandu (H-1) 

a. Menyebarluaskan hari buka posyandu melalui pertemuan warga 

setempat. 

b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu. 

c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu. 

d. Melakukan pembagian tugas antar kader. 

e. Berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya. 

f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan. 

2. Pada hari buka Posyandu (Hari H) : pada proses ini menggunakan sistem 

5 (lima) meja. 
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a. Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu. 

b. Melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung di 

Posyandu. 

c. Mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi 

buku registrasi Posyandu. 

d. Pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS. 

e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi 

sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT. 

f. Membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan 

KB sesuai kewenangannya. 

g. Setelah pelayanan selesai, kader bersama petugas kesehatan 

melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak 

lanjut. 

3. Setelah hari buka Posyandu (H+1) : 

a. Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : ibu hamil, ibu 

nifas, dan ibu menyusui, serta bayi dan balita. 

b. Membuat diagram batang (balok) SKDN tetang jumlah Semua balita 

yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang 

mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku KIA, jumlah balita 

yang Datang pada hari buka Posyandu dan jumlah balita yang 

timbangan berat badannya Naik. 

c. Melakukan tindak lanjut terhadap : saran yang tidak datang, dan 

sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan. 
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d. Memberitahukan kepada kelompok sasaran untuk datang ke Posyandu 

pada hari buka. 

e. Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, menghadiri 

pertemuan rutin seperti pengajian dan atau arisan masyarakat 

(Kemenkes RI, 2011). 

B. Ketersediaan Sarana Posyandu 

Sarana kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyelenggaraan pembangun kesehatan. Adanya sarana kesehatan 

diharapkan dapat menunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan baik 

ditingkat individu maupun masyarakat. 

Sarana yang terdapat di Posyandu diantaranya meliputi alat timbang 

berat badan, alat ukur tinggi badan untuk bayi dan balita, alat ukur Lingkar 

Lengan Atas (LILA), tablet besi, kapsul vitamin A, buku Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) atau Kertu Menuju Sehat (KMS), formulir pendataan, 

pencatatan dan pelaporan, serta poster blangko SKDN (Kemenkes RI, 

2011). 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh musyawarah pada saat 

pembentukan Posyandu. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara, dan kader Posyandu merangkap sebagai anggota. 

Beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (kelurahan/desa dan 

sebagainya), selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok pengelola 

Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. 
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Pengorganisasian Posyandu di desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Posyandu Berdasarkan Kondisi Wilayah 

Setempat 

Sumber : Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu Kemenkes RI, 2011 

 

II.2.2 Komponen Process 

Tahapan proses adalah merubah masukan menjadi keluaran dengan 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan kesehatan yang 

ditunjang oleh standar mutu pelaksanaan dan standart operating procedure 

(SOP) serta sistem informasi (Sulaeman dalam Musfika, 2014). 

Tahapan proses pada kegiatan Posyandu terdapat pada penyelenggaraan 

kegiatan Posyandu. Tahapan ini merupakan indikator untuk menilai kegiatan 

Posyandu, tahapan tersebut ialah ; 

1. Tahapan persiapan 

Tahapan ini merupakan tahapan sebelum hari buka Posyandu (H-1), 

dimana kader bertugas mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan seperti 

tempat pelaksanaan kegiatan Posyandu, sarana Posyandu, bahan PMT, 
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sekaligus pembagian tugas antar kader agar kegiatan Posyandu berjalan 

dengan baik (Kemenkes RI, 2011). 

2. Tahapan Pendaftaran dan Penimbangan 

Kegiatan pendaftaran dan penimbangan yang merupakan tugas kader 

Posyandu pada saat hari buka Posyandu. Pada pelaksanaannya berdasarkan 

sistem 5 (lima) meja, pendaftaran pada meja 1 (satu) dan penimbangan pada 

meja 2 (dua). 

3. Tahap Penyuluhan 

Rendahnya pelaksanaan penyuluhan berkaitan dengan penguasaan 

kader terhadap materi penyuluhan yang akan diberikan. Selain itu, ada rasa 

sungkan pada kader yang lebih muda memberikan penyuluhan kepada kader 

yang lebih tua. Penyuluhan yang diberikan kader sedikitnya menjelaskan 

tentang makna grafik perkembangan berat badan balita tertera pada KMS 

balita kepada ibunya, menjelaskan makna pengukuran LILA pada ibu hamil, 

dan memberikan penyuluhan pada ibu hamil yang mengacu pada KMS ibu 

hamil. Oleh sebab itu, kualitas kader akan memberikan pengaruh pada kinerja 

Posyandu. 

4. Tahap Pelayanan Gizi dan Kesehatan 

Pada tahap ini, tugas kader Posyandu yaitu mendistribusikan tablet 

FE, vitamin A untuk bayi dan balita, dan pemberian PMT. Selain itu, jika 

ditemukan adanya kasus gizi buruk, maka kader menganjurkan untuk ibu 

membawa anaknya ke Puskesmas. 

5. Tahap Pembuatan Laporan dan Rencana Tindak Lanjut 
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Berdasarkan hasil penelitian Kasmita, dkk dalam Musfika (2014) 

tahap pembuatan laporan dan tindak lanjut memiliki hubungan yang 

signifikan dengan jumlah balita dengan status gizi kurang. Dengan kata lain 

semakin rendah pelaksanaan pelaporan dan tindak lanjut maka, semakin 

tinggi jumlah anak dengan status gizi kurang. Oleh karena itu, pembuatan 

laporan dan tindak lanjut memiliki peran penting pada kinerja Posyandu. 

II.2.3 Komponen Output 

Hasil langsung (output) dari kegiatan Posyandu diantaranya berupa 

pencapaian pelaporan Posyandu, cakupan penimbangan (SKDN), cakupan ASI 

eksklusif, cakupan pemberian kapsul vitamin A, dan cakupan pemberian tablet 

FE dengan menggunakan tolak ukur Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

kabupaten/kota bidang kesehatan dan kegiatan pembinaan gizi masyarakat. 

Cakupan penimbangan (data SKDN) dapat siuraikan sebagai berikut ; 

1. Data S : adalah data jumlah semua balita di wilayah kerja puskesmas. 

2. Data K : adalah data jumlah balita yang terdaftar dan mendapat Kartu Menuju 

Sehat (KMS). 

3. Data D : adalah data jumlah balita yang datang dan menimbang berat 

badannya di bulan tersebut. 

4. Data N : adalah data jumlah balita yang ditimbang dan naik berat badannya. 

5. Data BGM : adalah data jumlah balita yang ditimbang dan berada pada 

Bawah Garis Merah (BGM). 

Hasil dari pengolahan dan analisis data cakupan penimbangan dihitung 

dalam bentuk proporsi, diantaranya : 
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1. Proporsi D/S : yaitu jumlah balita yang ditimbang berat badannya pada 

periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh balita tertentu. 

Hal tersebut menunjukkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 

terhadap Posyandu. 

2. Proporsi N/D : yaitu jumlah balita yang ditimbang dan naik berat badannya 

dibandingkan dengan jumlah baita yang datang dan menimbang berat 

badannya pada periode waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil 

tidaknya program Posyandu. 

3. Proporsi BGM/D : yaitu jumlah balita yang timbang dan berat badannya 

berada pada Bawah Garis Merah dibandingkan dengan jumlah balita yang 

datang dan menimbang berat badannya pada periode waktu tertentu. 

4. Cakupan N/S : yaitu jumlah balita yang ditimbang dan naik berat badannya 

dibandingkan dengan jumlah seluruh balita tertentu. Hal ini menunjukkan 

hasil program Posyandu. 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota bidang kesehatan 

menetapkan target cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra 

sekolah adalah 90%, cakupan balita mendapat ASI eksklusif adalah 80%, dan 

cakupan balita mendapat kapsul vitamin A dua kali per tahun adalah 90% 

(Kemenkes RI, 2011). 

II.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Posyandu 

II.3.1 Faktor Lingkungan Sosial Posyandu 

Faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

pelaksanaan Posyandu ialah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan 
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jembatan antara sektor kesehatan dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan tokoh 

masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif dalam memberikan perhatian 

terhadap kader untuk menghasilkan kegaitan Posyandu yang maju. 

Dukungan tokoh masyarakat kepada kader Posyandu sangatlah penting, 

hal ini disebabkan tokoh masyarakat merupakan salah satu orang yang paling 

disegani dan berpengaruh di wilayah tersebut. Dukungan dan saran dari tokoh 

masyarakat merupakan salah satu bentuk motivasi dan semangat bagi kader 

dalam melaksanakan tugasnya (Musfika, 2014). 

Tokoh masyarakat berperan membantu kelancaran pelaksanaan Posyandu 

dan sangat berpengaruh positif. Namun pada kenyataannya pada umumnya 

peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dirasakan masih kurang (Pakhri dalam 

Musfika, 2014). 

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Posyandu, peran dari tokoh 

masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dan konsisten dalam melakukan 

peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu, pemberian tugas kepada 

kader, selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan kader Posyandu, dan ikut 

serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

masyarakat. Hal ini agar masyarakat aktif dan dapat memikirkan, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan yang dibutuhkan. 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

(Depdikbud) dalam Musfika (2014), swadaya masyarakat dalam Posyandu 

merupakan kekuatan sendiri dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

Posyandu agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terutama dalam 
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pengadaan sarana, tenaga atau dana sendiri seperti tempat Posyandu, bahan 

penyuluhan, bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), buku pencatatan, 

papan data dan kesejahteraan kader. 

Namun kenyataannya yang terjadi adalah rendahnya dukungan 

masyarakat yang diduga karena kelemahan dalam pelaksanaan program 

kemasyarakatan, hal ini dikarenakan pelibatan masyarakat tidak dilakukan sejak 

awal dan masyarakat hanya diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

fisiknya dilapangan (Nusi dalam Musfika, 2014). 

II.3.2 Pembinaan Posyandu 

Pembinaan merupakan kegiatan prioritas yang direncanakan dan 

berkesinambungan agar hasil kegiatan meningkat. Pembinaan posyandu perlu 

dilakukan agar Posyandu berfungsi dengan baik. Pembinaan atau supervisi 

sebagai suatu kegiatan, bimbingan dan pengawasan secara berlanjut, oleh 

pengelola program terhadap pelaksana di tingkat administrasi yang lebih rendah, 

dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Pembinaan dan pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang dari 

tingkat pusat, provinsi, kabupate/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan 

(Kemenkes RI, 2011). Bentuk pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui 

Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat 

provinsi, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat 

kabupaten/kota, kemudian Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan di 

tingkat kecamatan, dan Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap 
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pelaksanaan layanan kesehatan dasar dan layanan sosial dasar lainnya di 

Posyandu. 

Untuk mendukung kegiatan Posyandu sebagai sarana pelayanan 

kesehatan dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini, 

diperlukan institusi pembina Posyandu yang berfungsi memfasilitasi, membina, 

memantau, dan mengevaluasi kegiatan Posyandu sesuai kebutuhan. 

Adapun kelembagaan yang mengkoordinasikan fungsi pembinaan dari 

pemerintah tersebut, diorganisasikan melalui wadah Kelompok Kerja 

Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu), sedangkan di tingkat 

Desa/Kelurahan dikordinasikan melalui Pokja Posyandu (Kemenkes RI, 2011). 

Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang 

berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, yang secara 

operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di desa 

(Kemenkes RI, 2011). 

Sifat dari pembinaan tersebut adalah mengayomi dan mendukung 

pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam rangkaian upaya yang dilakukan 

oleh pembina terhadap kader, dengan tujuan membantu mengatasi berbagai 

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu maupun 

pemberian perhatian dan penghargaan terhadap upaya yang telah dilakukan 

kader dan masyarakat dalam rangkaian mengingatkan kegiatan Posyandu. 

Pembinaan yang dilakukan mencakup dua hal, yaitu pembinaan secara 

langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung meliputi 

kunjungan Posyandu dan kontak langsung dengan kader, sedangkan pembinaan 
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tidak langsung meliputi rapat atau pertemuan berkala tim pembina maupun 

pertemuan berkala dengan kader. Hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian 

dan penghargaan kepada para pelaksana kegiatan, membimbing pelaksanaan 

kegiatan agar berjalan dengan lancar, dan membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi oleh para pelaksana kegiatan (Nusi dalam Musfika, 2014). 

II.3.3 Motivasi Kader 

Motif atau motivasi berasal dari kata latin moreve yaitu dorongan dari 

dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Pengertian tersebut erat 

kaitannya dengan kata kebutuhan atau need. Kebutuhan adalah suatu “potensi” 

dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon (Notoatmojo dalam 

Musfika, 2014). 

Motivasi kader posyandu meliputi motivasi dari dalam (intrinsik) dan 

dari luar (ekstrinsik). Motivasi dari dalam atau dikenal dengan motivasi intrinsik 

yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu, adanya dorongan yang 

bersumber dari dalam diri tanpa menunggu rangsangan dari luar. Motivasi 

intrinsik timbul karena individu memiliki kesadaran dan bersifat konstan (tidak 

mudah terpengaruh lingkungan). Motivasi instrinsik akan berpengaruh terhadap 

perubahan perilaku. 

Motivasi dari luar atau dikenal dengan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi 

yang berasal dari luar individu. Kesadaran diri belum ada pada motivasi 

ekstrinsik sehingga dibutuhkan dukungan lingkungan, fasilitas, pengawasan 

dalam menumbuhkannya. Uraian tersebut menggambarkan individu belum 
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mampu mengendalikan perilaku pada motivasi ekstrinsik. Motivasi kader 

posyandu diuraikan sebagai berikut : 

A. Motivasi Instrinsik 

1. Dorongan untuk Mendapatkan Pengakuaan Terhadap Prestasi 

Kompetisi akan mengarahkan individu pada motivasi untuk 

berprestasi. Individu ingin keberhasilan yang telah dicapainya dapat 

diketahui bahkan ditanggapi oleh individu lain. Penghargaan (reward) 

adalah sesuatu yang disediakan oleh organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan individual atas keberhasilan diri. 

Kebutuhan penghargaan berfungsi sebagai motivator individu 

dalam mewujudkan tujuan organisasi berdasarkan pada perilaku yang 

diharapkan organisasi. Kebutuhan penghargaan dicerminkan dalam 

bentuk penerimaan keberhasilan diri, kompetensi, penerimaan orang lain. 

Individu yang melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu diberi pujian. 

Pujian untuk menumbuhkan motivasi sebagai bentuk reinforcement 

positif. 

Penghargaan yang diinginkan kader posyandu berupa rasa hormat 

ataupun status dalam berbagai bentuk seperti pujian, pengakuan atas 

prestasi, pemberian kekuasaan. Pelibatan kader dalam seminar, pelatihan, 

dan pemberian modul panduan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk 

bentuk penghargaan bagi kader. Penghargaan akan mempengaruhi 

loyalitas kader yang tercermin dalam keaktifannya dalam kegiatan 

posyandu. 



55 

 

 

 

2. Dorongan untuk Bertanggung Jawab dalam Tugas 

Tanggung jawab diartikan sebagai tugas yang dipercaya kepada 

individu dalam suatu organisasi. Individu harus mampu menerima akibat 

dari perbuatan atau keputusan yang telah diperbuat. Two- factors Theory 

yang diungkapkan Herzberg menjelaskan tanggung jawab dinilai positif 

dalam menggerakkan motivasi secara kuat sehingga tercipta prestasi 

yang baik. 

Motivasi mewakili proses psikologis yang menyebabkan 

timbulnya tanggung jawab dan langkah awal dari kemauan untuk 

bertindak meraih tujuan. Tanggung jawab sebagai indikator pembentuk 

motivasi internal memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi kader dan 

masyarakat dalam kegiatan posyandu. 

3. Dorongan diberikan Kesempatan untuk Maju 

Kesempatan untuk maju adalah bentuk keinginan pengembangan 

diri sebagai perwujudan aktualisasi diri. Pengembangan diri akan 

mendorong individu bekerja secara bertanggung jawab sesuai keahlian 

untuk mencapai standar prestasi yang telah ditetapkan. Perkembangan 

pribadi dapat menambah nilai individu dalam meningkatkan harga diri. 

Salah satu alternatif dalam memberikan kesempatan untuk maju yaitu 

pelatihan. 

Pelatihan membantu individu bersiap dalam melaksanakan 

pekerjaan. Pelatihan adalah bagian dari faktor manajemen yang berfungsi 

mengembangkan keahlian, pengetahuan, dalam bentuk informasi atau 
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konsep, dan mempengaruhi sikap individu. Pelatihan kader bertujuan 

meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, sehingga timbul 

adanya rasa percaya diri dalam mendedikasikan diri sebagai kader. 

Pelatihan kader sebagai bagian revitalisasi posyandu bertujuan 

memberdayakan kader sehinggakinerja dan fungsi posyandu meningkat. 

Pelatihan juga merupakan faktor yang berfungsi mempertahankan 

kelangsungan kader dalam kegiatan posyandu. Pelatihan menggunakan 

metode belajar berdasarkan masalah mampu meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan kader dalam kegiatan posyandu. 

B. Motivasi Ekstrinsik 

1. Dorongan untuk Mendapat Intensif 

Intensif terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisioloogis. 

Organisasi menggunakan motivator ekstrinsik imbalan kerja untuk 

menstimulasi kinerja para pekerjanya. Gaji akan memuaskan pekerja jika 

hal yang diterima sesuai keinginan dan hal yang diterima individu lain 

dengan pekerjaan yang sama, bersifat adil berdasarkan pandangan umum. 

Individu termotivasi menampilkan perilaku yang dicontohkan jika 

tersedia insentif positif. Perilaku yang ditegaskan secara positif tentunya 

mendapat lebih banyak perhatian untuk dipelajari dengan baik dan sering 

diterapkan. Jenis insentif dapat berupa material, non material, dan semi 

material yang memberikan suatu imbalan baik ekonomi maupun 

psikologis karena menimbulkan kepuasan. 
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Bentuk insentif bagi kader dan membawa dampak positif untuk 

memotivasi keaktifannya seperti seragam, biaya transport, pelayanan 

kesehatan gratis di puskesmas, lencana atau sertifikat, honorarium, 

peralatan posyandu, supervisi puskesmas. Insentif sebagai bentuk 

pemberdayaan kader sehingga kinerja kader makin membaik dalam 

upaya revitalisasi posyandu. 

2. Dorongan Adanya Tempat Kerja yang Layak 

Lingkungan kerja, jarak tempuh, fasilitas yang tersedia akan 

mampu membangkitkan motivasi ketika segala persyaratan itu terpenuhi. 

Kondisi yang dapat menghambat kerja kader terkait faktor pencahayaan, 

adanya kondisi berbahaya, kebisingan, dan bau. Keseluruhan faktor 

tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman berdasar pada 

hierarki Maslow. Ketika individu berada pada tempat yang dirasa aman, 

maka akan memotivasi individu untuk mengarah pada perilaku yang 

diharapkan. 

3. Dorongan Untuk Diterima Dalam Kelompok 

Kader dipilih atas dasar kepercayaan dari masyarakat. 

Kepercayaan ini sebagai bentuk perwujudan penerimaan oleh kelompok 

berdasarkan pada hierarki Maslow. Penerimaan kelompok baik antara 

teman pribadi ataupun dengan atasan. Penerimaan kelompok akan 

memungkinkan terjalinnya interaksi atau hubungan sosial. Penerimaan 

kelompok yang diawali dengan adanya pengakuan atau proses memiliki 

diindikasikan dengan bentuk kerja sama yang baik dan supervisi yang 
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mendukung. Supervisi diartikan sebagai pengamatan langsung dan 

berkala oleh atasan kepada bawahan untuk menemukan dan membantu 

penyelesaian suatu masalah. 

Faktor pembina merupakan salah satu faktor yang berperan 

terhadap keaktifan posyandu. Pembinaan yang baik dari pihak puskesmas 

tentu mendukung kader guna pelaksanaan kegiatan posyandu. Perawat 

puskesmas hendaknya berkompetensi dalam melakukan pembinaan 

ataupun pelaksanaan asuhan keperawatan secara tidak langsung pada 

tatanan pelayanan kesehatan bersumber daya masyarakat, seperti 

posyandu. 

Peran petugas kesehatan sekaligus pembina posyandu cukup 

penting karena kehadirannya mengakibatkan ibu balita berkunjung ke 

posyandu. Kemudian dengan adanya pemberian supervisi kepala desa 

kepada kader sebagai bentuk dorongan atau motivasi agar kinerjanya 

semakin baik dan mengoptimalkan fungsi posyandu. 

II.4. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah kinerja Posyandu dapat dilihat 

dari input, process, dan output yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial 

Posyandu, pembinaan Posyandu dan motivasi Kader.  

Dibawah ini digambarkan bagan kerangka teori sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Variabel yang diteliti :  

Variabel yang tidak diteliti :  

 

Gambar II.2 Kerangka Teori Penelitian dimodifikasi teori Nusi (2006), Sulaeman 

(2009), dan Musfika (2014)

Faktor Lingkungan 

Sosial Posyandu 
 

1. Dukungan tokoh 

masyarakat 

2. Swadaya 

masyarakat 

Pembinaan Posyandu 

Motivasi Kader 

 
Kinerja Posyandu 

Input 
 

1. Tersedianya 

kader 

Posyandu 

2. Ketersediaan 

sarana 

Posyandu 

3. Struktur 

organisasi 

Process 
 

1. Persiapan 

2. Penimbangan 

3. Penyuluhan 

4. Pelayanan gizi 

dan kesehatan 

5. Penyusunan 

laporan dan 

tindak lanjut 

Output 
 

1. Pelaporan 

2. Cakupan 

SKDN 

3. Cakupan ASI 

ekslusif 

4. Cakupan 

vitamin A 

5. Cakupan 

tablet FE 
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BAB III KERANGKA KONSEPSIONAL 

 

III.1. Kerangka Konsep 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan Posyandu 

dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksanaan Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Metode 

penilaian kinerja berdasarkan pendekatan komponen input, process, dan output 

Posyandu. Dimana kinerja Posyandu merupakan hasil kumulatif dari komponen 

input, process, dan output Posyandu (Musfika, 2014). 

Komponen input Posyandu diantaranya terdiri dari tersedianya kader 

Posyandu, ketersediaan sarana, dan struktur organisasi. Kemudian untuk 

komponen proses Posyandu meliputi 5 kegiatan yaitu : kegiatan persiapan, 

penimbangan, penyuluhan, pelayanan gizi dan kesehatan, serta penyusunan 

laporan dan tindak lanjut. Sedangkan untuk komponen output Posyandu terdiri 

dari pelaporan, cakupan SKDN, cakupan ASI ekslusif, cakupan vitamin A, dan 

cakupan tablet Fe. 

Dibawah ini digambarkan bagan kerangka konsep sebagai berikut : 
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Gambar III.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

III.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk perlengkapan 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan peneliti mendapatkan 

informasi terkait hal tersebut serta bisa menarik kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan (Sugiono, 2014). Dalam penelitian ini ditetapkan variabel 

penelitian sebagai berikut : 

III.2.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah partisipasi tokoh 

masyarakat, swadaya masyarakat dan pembinaan Posyandu. 

III.2.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja Posyandu yang terdiri 

dari komponen input, process, dan output Posyandu. 
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Sosial Posyandu 
 

1. Dukungan tokoh 

masyarakat 
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masyarakat 

Pembinaan Posyandu 
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Input 
 

1. Tersedianya 

kader 

Posyandu 

2. Ketersediaan 

sarana 

Posyandu 

3. Struktur 

organisasi 

Process 
 

1. Persiapan 

2. Penimbanga 

3. Penyuluhan 

4. Pelayanan gizi 

dan kesehatan 

5. Penyusunan 

laporan dan 

tindak lanjut 

Output 
 

1. Pelaporan 

2. Cakupan 

SKDN 

3. Cakupan ASI 

ekslusif 

4. Cakupan 

vitamin A 

5. Cakupan 

tablet FE 
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III.3. Definisi Operasional 

Tabel III.1 

Definisi Operasional 

N

o 
Variabel 

Definisi 

Operasional 

Alat 

Ukur 
Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Variabel Terikat 

1 
Kinerja 

Posyandu 

Hasil yang dicapai Posyandu 

dalam melaksanakan kegiatan 

Posyandu yaitu berdasarkan 

hasil akumulasi nilai skoring 

komponen input, process, 

dan output melalui pengisian 

kuesioner. 

a. Komponen input 

merupakan ketersediaan 

sarana/alat dan kader 

Posyandu, seperti : 

timbangan, KMS, peraga 

penyuluhan, kapsul vitamin 

A, tablet FE, formulir 

pendataan, formulir 

pencatatan, formulir 

pelaporan, blangko SKDN, 

tempat kegiatan Posyandu, 

dan jadwal pelaksanaan 

kegiatan Posyandu. 

b. Komponen proses 

merupakan alur kegiatan 

Posyandu meliputi kegiatan 

persiapan, penimbangan, 

penyuluhan, pelayanan gizi 

dan kesehatan, serta 

kegiatan pelaporan dan 

rencana tindak lanjut. 

c. Komponen output 

merupakan hasil langsung 

dari kegiatan Posyandu, 

yaitu pelaporan, cakupan 

penimbangan (SKDN), 

cakupan ASI eksklusif, 

cakupan tablet Fe, dan 

cakupan vitamin A. 

Kuesioner 
Pengisian 

kuesioner 

a. Kurang Baik 

; jumlah 

nilai yang 

diperoleh ≤ 

217,50 nilai 

mean 

b. Baik ; 

jumlah nilai 

yang 

diperoleh ≥ 

217,50 nilai 

mean 

Ordinal 

Variabel Bebas 

2 
Swadaya 

masyarakat 

Upaya masyarakat desa untuk 

memenuhi kebutuhan 
Kuesioner 

Pengisian 

kuesioner 

a. Kurang Baik 

; jumlah 
Ordinal 
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Posyandu dalam pelaksanaan 

kegiatan Posyandu, meliputi : 

pengumpulan dana 

sehat/sarana untuk kegiatan 

Posyandu, peminjaman 

tempat untuk kegiatan 

Posyandu, tenaga untuk 

kegiatan persiapan atau 

memasak, dan sumbangan 

untuk perlombaan kader, 

dalam 6 bulan terakhir yang 

ditunjukkan melalui 

pengisian kuesioner. 

nilai yang 

diperoleh ≤ 

1,67 nilai 

mean 

b. Baik ; 

jumlah nilai 

yang 

diperoleh ≥ 

1,67 nilai 

mean 

3 
Pembinaan 

Posyandu 

Cara-cara yang digunakan 

petugas kesehatan dan sektor 

lain untuk meningkatkan 

cakupan-cakupan Posyandu 

melalui bimbingan saat 

persiapan, pemberian insentif 

untuk kader, bantuan usaha 

untuk kader dari pemerintah 

desa/sektor terkait, sarana 

Posyandu oleh puskesmas, 

peningkatan keterampilan 

kader, upaya regenerasi 

kader, undangan pertemuan 

untuk kader, bantuan 

dana/sarana untuk Posyandu, 

petugas kesehatan turut hadir 

dalam kegiatan Posyandu, 

dan petugas kesehatan atau 

sektor lain mengadakan 

penyuluhan kepada 

masyarakat dalam 6 bulan 

terakhir yang ditunjukkan 

melalui pengisian kuesioner. 

Kuesioner 
Pengisian 

kuesioner 

a. Kurang Baik 

; jumlah 

nilai yang 

diperoleh ≤ 

18,83 nilai 

mean 

b. Baik ; 

jumlah nilai 

yang 

diperoleh ≥ 

18,83 nilai 

mean 

Ordinal 

4 

Partisipasi 

tokoh 

masyarakat 

Keikutsertaan pimpinan 

informal setempat seperti 

ketua RT/RW, 

ustad/ustadzah, dll yang 

“dihormati” dalam 

memberikan dukungan 

kepada masyarakat atau 

kader untuk mengikuti 

kegiatan Posyandu, 

menyediakan sarana/tenaga 

Kuesioner 
Pengisian 

kuesioner 

a. Kurang Baik 

; jumlah 

nilai yang 

diperoleh ≤ 

4,50 nilai 

mean 

b. Baik ; 

jumlah nilai 

yang 

Ordinal 
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dalam pelaksanaan kegiatan 

Posyandu, atau hadir pada 

kegiatan Posyandu dalam 6 

bulan terakhir yang 

ditunjukkan melalui 

pengisian kuesioner. 

diperoleh ≥ 

4,50 nilai 

mean 

 

III.4. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pernyataan penelitian (Sugiyono, 2011). Hipotesis alternatif yang disebut 

hipotesis penelitian (Ha) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah yang menyatakan adanya hubungan, pengaruh, perbedaan antara dua 

variabel atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) Ada hubungan antara partisipasi tokoh masyarakat dengan kinerja Posyandu 

di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

2) Ada hubungan antara swadaya masyarakat dengan kinerja Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

3) Ada hubungan antara pembinaan Posyandu dengan kinerja Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 
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BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode cross sectional, yaitu data variabel bebas dan variabel 

terikat dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan satu kali pada 

satu waktu (point time approach) (notoatmodjo, 2007). 

Variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

swadaya masyarakat, pembinaan Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat. 

Sedangkan variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kinerja Posyandu yang terdiri dari komponen input, process, dan output 

Posyandu. 

IV.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang Kabupaten Kuburaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 

2019. 

IV.3. Populasi dan Sampel 

IV.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya, dengan total populasi 30 Posyandu. 
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IV.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2011). Sampel dipilih dengan cara tertentu hingga 

dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi. 

Jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang tahun 2019 sebanyak 30 Posyandu, maka diperoleh besar sampel 

sebanyak 30 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

Tabel IV.1 

Jumlah Posyandu Balita diwilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

No 
Nama 

Posyandu 
Alamat Posyandu 

Jumlah 

Kader 

Jumlah 

Sampel 

1 Anggrek Perum IV, Desa Ampera Raya 5 orang kader 1 orang kader 

2 Anugerah Jalan Ampera, Desa Ampera Raya 5 orang kader 1 orang kader 

3 Miari Komplek Miari, Desa Ampera Raya 5 orang kader 1 orang kader 

4 Amalia 1 Dusun Sela, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

5 Amalia 2 Dusun Sela, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

6 Mutiara 1 Dusun Bale, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

7 Mutiara 2 Dusun Bale, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

8 Melati Putih Dusun Siak, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

9 Anggrek Parit Pangeran, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

10 Alina Permai CV. Alina Permai, Desa Durian 5 orang kader 1 orang kader 

11 Kasih Ibu Parit Meliau, Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 1 orang kader 

12 Melati Parit Aim, Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 1 orang kader 

13 Mekar Rindang BTN Alambana, Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 1 orang kader 

14 Nusa Indah Parit Adam 2, Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 1 orang kader 

15 Kartini Dusun Karya 1, Desa Jawa Tengah 5 orang kader 1 orang kader 

16 Pertiwi Dusun Karya 2, Desa Jawa Tengah 5 orang kader 1 orang kader 

17 Srikandi Dusun Karya 3, Desa Jawa Tengah 5 orang kader 1 orang kader 

18 Melati Parit Seribut, Desa Jawa Tengah 5 orang kader 1 orang kader 

19 Cempaka Putih Parit Selatan, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

20 Bougenville Sui Tempayan, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

21 Anggrek Putih Sui Tempayan 1, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

22 Mega Lestari Parit Lengkong, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

23 Teratai Kelurahan Tani, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 
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24 Mawar Parit Ayub, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

25 Kenanga Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

26 Melati Parit Ganduk, Desa Mega Timur 5 orang kader 1 orang kader 

27 Bunga Tanjung Parit Sukamaju, Desa Sui Malaya 5 orang kader 1 orang kader 

28 Sekar Melati Parit Naim, Desa Sui Malaya 5 orang kader 1 orang kader 

29 

Bumi Pratama 

Khatulistwa 

(BPK) 

Jalan BPK, Desa Sui Malaya 5 orang kader 1 orang kader 

30 Kencana Raya Dusun Kencana Raya, Desa Sui Malaya 5 orang kader 1 orang kader 

Total Sampel 30 orang kader 

 

Pemilihan sampel memiliki kriteria, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. 

Yang menjadi kriteria inklusi dari sampel penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kader Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

b. Ketua kader atau kader yang direkomendasikan oleh bidan desa dengan masa 

kerja minimal 1 tahun. 

c. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menandatangani informed 

consent. 

d. Bisa membaca dan menulis. 

Kemudian yang menjadi kriteria eksklusi dari sampel penilitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bukan kader posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

b. Masa kerja kurang dari 1 tahun. 

c. Tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. 

d. Tidak bisa membaca dan menulis. 
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IV.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

IV.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data pada data primer diperoleh langsung 

dari hasil wawancara menggunakan kuesioner dan observasi oleh peneliti secara 

langsung kepada responden pada saat pelaksanaan Posyandu. Kemudian data 

sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Profil 

Puskesmas Sungai Ambawang. 

Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu 

data kinerja Posyandu (input, process, dan output) dan data faktor-faktor yang 

diduga berhubungan dengan kinerja Posyandu (swadaya masyarakat, partisipasi 

tokoh masyarakat, dan pembinaan posyandu). 

IV.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan alat ukur dengan beberapa pertanyaan 

didalamnya. Alat ukur ini digunakan bila reponden dalam jumlah besar dan 

dengan kriteria bisa membaca atau mendengar dengan baik sehingga dapat 

mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian kuesioner dapat 

digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Kuesioner dalam penelitian ini mengacu pada formulir penilaian kinerja 

posyandu yang meliputi komponen input, process, dan output Posyandu. 

Sedangkan instrumen tentang faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan 
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kinerja Posyandu yaitu swadaya masyarakat, partisipasi tokoh masyarakat, dan 

pembinaan posyandu. 

IV.5. Teknik Pengolahan dan Penyampaian Data 

IV.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan meliputi beberapa tahap, yaitu 

penyutingan (editing), pengkodean (coding), pemberian skor (scoring), 

pemasukan data (entry data), penyaringan data (cleansing), tabulating data, dan 

analisis data (analizing). 

Data mentah yang diperoleh dari hasil kuesioner akan diolah sebagai 

berikut : 

a. Penyutingan (editing) 

Penyutingan (editing) dilakukan setelah responden selesai mengisi 

soal yang telah diberikan. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan 

jawaban, kejelasan makna jawaban, konsistensi maupun kesalahan antar 

jawaban pada kuesioner. 

b. Pengkodean (coding) 

Pengkodean (coding) yaitu memberikan kode-kode untuk 

memudahkan proses pengolahan data dengan memberikan angka nol atau 

satu. 

c. Pemberian skor (scoring) 

Memberikan skor untuk setiap pertanyaan-pertanyaan dengan 

memberikan nilai atau skor. Pertanyaan pada setiap komponen kinerja 

Posyandu (input, process, dan output Posyandu), swadaya masyarakat, 
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pembinaan Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat akan diberikan skor 

0, 5, dan 10. 

Skor maksimal dari varibel komponen input adalah 115 dari 14 

pertanyaan. Skor maksimal dari varibel komponen proses adalah 160 dari 21 

pertanyaan. Dan skor maksimal komponen output adalah 95 dari 10 

pertanyaan. Sedangkan skor kinerja posyandu diperoleh dengan cara 

menjumlahkan skor pada komponen input, komponen proses, dan komponen 

ouput sehingga total skor maksimal dari skort tingkat kinerja posyandu adalah 

370. 

Kemudian jumlah skor maksimal dari variabel swadaya masyarakat, 

variabel pembinaan posyandu, dan variabel partisipasi tokoh masyarakat 

masing-masing adalah 50 dari 5 pertanyaan. 

d. Pemasukan data (entry data) 

Entry data yaitu setelah semua isi kuesioner telah terisi penuh dan 

benar serta juga memberikan skor, maka langkah selanjutnya memproses data 

agar dapat dianalisis. Proses data dilakukan dengan cara mengentry data 

kepekatan program komputer yaitu entry data dngan program sofware 

statistik komputer. 

e. Penyaringan data (cleansing) 

Proses penyaringan data dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya 

kesalahan pada proses entry data. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu 

proses pengolahan data selanjutnya. 
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f. Tabulating data 

Tabulating data yaitu mengelompokan data tersebut dalam suatu tabel 

tertentu menurut sifat-sifat yang dimilikinya, sesuai dengan tujuan penelitian 

kemudian dapat memberikan gambaran statistik. 

g. Analisis data (analizing) 

Analizing yaitu menganalisa data dengan analisis univariat dan 

bivariat. Hasil penelitian ini dianalisa dengan program aplikasi komputer. 

IV.5.2 Teknik Penyampaian Data 

Setelah data diolah maka data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel 

dan narasi. 

1. Tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan untuk membaca 

data sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Teks dan Narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks dan narasi adalah umum dilakukan 

untuk dapat mendeskripsikan atau memberikan penjelasan terhadap data 

yang telah disajikan dalam bentuk tabel. 

IV.6. Teknik Analisis Data 

Tujuan dilakukan analisis data adalah agar data yang telah dikumpulkan 

memiliki arti atau makna yang dapat berguna untuk mengatasi masalah kesehatan. 

Selain itu, hasil analisis yang diperoleh perlu diinterpretasikan, dengan kata lain 

memberikan penjelasan terhadap hasil analisis sehingga diketahui arti atau 
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maknanya. Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis data univariat, dan 

analisis bivariat. 

IV.6.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan 

atau mendiskripsikan dari masing-masing variabel, baik variabel bebas dan 

variabel terikat dan karakteristik responden. Keseluruhan data yang ada dalam 

kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

IV.6.2 Analisis Bivariat 

Analisis data bivariat dilakukan untuk menguji hubungan variabel bebas 

dan variabel terikat dengan uji statistik chi square (χ2) untuk mengetahi 

hubungan yang  signifikan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. Uji chi square dilakukan dengan mengunakan bantuan perangkat lunak 

berbentuk komputer dengan tingkat signifikan p >0,05 (taraf kepercayaan 95%). 

Dasar pengambilan keputusan dengan tingkat kepercayaan 95% :  

a. Jika nilai sig p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. 

b. Jika nilai sig p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. 
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

V.1 Hasil Penelitian 

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar V.1 Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

 

Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Puskesmas Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya terletak di Jalan Trans Kalimantan No. AA88, 

Ambawang Kuala, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 

Barat. Puskesmas Sungai Ambawang sudah terbentuk sebelum pemekaran 

wilayah Kabupaten Pontianak pada Tahun 2007, kemudian dikuatkan dengan 

Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Daftar 
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Penomoran dan Status Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan Kabupaten 

Kubu Raya. Secara administratif Puskesmas ini berada di bawah Pemerintah 

Kabupaten Kubu Raya dan secara teknis merupakan Puskesmas binaan dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi Kalimantan Barat. 

Secara geografis, Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

berbatasan langsung dengan : 

1. Sebelah Utara : Kecamatan Kuala Mandor 

2. Sebelah Timur : Desa Korek, Puskesmas Lingga 

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kabupaten Sanggau 

4. Sebelah Barat : Kota Pontianak 

Luas wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

adalah 117 km
2 

yang terdiri dari 6 desa dan 23 dusun, 30 RW, 158 RT, serta 

6859 KK. Luas wilayah terkecil adalah Desa Ampera Raya 2,44 km
2
, serta Desa 

terluas adalah Desa Durian 42,50 km
2
. Untuk luas Desa diwilayah kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel V.1 

Luas Desa diwilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu 

Raya 

No Desa 
Luas 

Wilayah 
Dusun Posyandu 

1 Ambawang Kuala 12 3 4 

2 Ampera Raya 2,44 3 3 

3 Jawa Tengah 16,51 3 4 

4 Durian 42,5 5 7 

5 Mega Timur 30 4 8 

6 Sungai Malaya 14,06 5 4 

Jumlah 117,51 23 30 

Sumber : Profil Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 

2018 
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Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang sebanyak 

31.069 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 15,810 jiwa dan perempuan 15,259 jiwa. 

Penduduk berusia dibawah 5 tahun (balita) berjumlah 3.179 jiwa, dan 772 jiwa 

diantaranya adalah bayi dengan laki-laki 445 dan jumlah perempuan 327 jiwa. 

Penduduk berusia lanjut yang terdiri dari pra-usila (45-59 tahun) berjumlah 

3,453 jiwa dan usia lanjut (60 tahun keatas) berjumlah 1698 jiwa. 

Secara demografi penyebaran penduduk juga tidak merata, jumlah 

penduduk terbanyak di Desa Mega Timur sebanyak 6428 jiwa, sedangkan 

jumlah penduduk terkecil di Desa Sungai Malaya sebanyak 3574 jiwa. Untuk 

luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk diwilayah kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel V.2 

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Puskesmas 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

No Desa 
Luas 

Wilayah 
Dusun 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

1 Ambawang Kuala 12 3 6297 793 

2 Ampera Raya 2,44 3 5656 1033 

3 Jawa Tengah 16,51 3 4247 259 

4 Durian 42,5 5 4867 113 

5 Mega Timur 30 4 6428 243 

6 Sungai Malaya 14,06 5 3574 194 

Jumlah 117,51 23 31.069 2.635 

Sumber : Profil Puskesmas Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 

2018 

 

Visi yang dijunjung oleh Puskesmas Sungai Ambawang adalah menjadi 

pusat pelayanan kesehatan prima yang profesional menuju masyarakat sehat dan 

mandiri. Sedangkan misi Puskesmas Sungai Ambawang yaitu hal-hal yang 

mendukung terwujudnya visi, diataranya dengan meningkatkan profesionalisme 
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sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan peran 

serta masyarakat, meningkatkan kemitraan, meningkatkan sistem informasi 

kesehatan, mengembangkan dan meningkatkan jenis pelayanan, serta 

mengembangkan sistem manajemen mutu. 

Kemudian untuk upaya kesehatan yang ada di Puskesmas Sungai 

Ambawang terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama yaitu upaya kesehatan 

wajib yang artinya upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan komitmen 

nasional, regional, dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib meliputi 

upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya KIA dan KB, 

upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyakit menular, dan upaya pengobatan dasar. 

Yang kedua upaya kesehatan pengembangan yang artinya apabila 

kesehatan wajib telah terlaksana secara optimal dengan target cakupan serta 

peningkatan mutu pelayanan tercapai. Upaya kesehatan pengembangan ini 

meliputi upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan 

kesehatan masyarakat, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, 

upaya kesehatan mata dan upaya kesehatan usia lanjut. 

Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan mengemban 

misi untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hal hidup sehat melalui 

pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat 

adalah hadiahnya berbagai bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) di setiap wilayah kerja Puskesmas. Upaya Kesehatan Bersumberdaya 
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Masyarakat (UKBM) yang lebih nyata perannnya dan telah mampu berkembang 

di tengah masyarakat adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan 

bersama masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan, guna 

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. 

Jumlah Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang tahun 2018 sebanyak 30 posyandu balita dengan 150 orang kader 

dan tersebar di 6 Desa. Agar Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang berjalan dengan baik dan maksimal, bersama tenaga kesehatan serta 

masyarakat bekerjasama untuk meningkatkan kualitas Posyandu. Puskesmas 

Sungai Ambawang mendukung Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kelompok 

yang dikoordinasikan oleh penanggung jawab Promosi Kesehatan Puskesmas. 

Untuk jumlah posyandu balita diwilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel V.3 

Posyandu Balita diwilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

No Nama Posyandu Tingkat Posyandu Alamat Posyandu 
Jumlah 

Kader 

1 Anggrek Madya Desa Ampera Raya 5 orang kader 

2 Anugerah Madya Desa Ampera Raya 5 orang kader 

3 Miari Madya Desa Ampera Raya 5 orang kader 

4 Amalia 1 Madya Desa Durian 5 orang kader 

5 Amalia 2 Pratama Desa Durian 5 orang kader 

6 Mutiara 1 Madya Desa Durian 5 orang kader 

7 Mutiara 2 Madya Desa Durian 5 orang kader 

8 Melati Putih Madya Desa Durian 5 orang kader 

9 Anggrek Madya Desa Durian 5 orang kader 
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10 Alina Permai Pratama Desa Durian 5 orang kader 

11 Kasih Ibu Madya Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 

12 Melati Madya Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 

13 Mekar Rindang Madya Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 

14 Nusa Indah Madya Desa Ambawang Kuala 5 orang kader 

15 Kartini Madya Desa Jawa Tengah 5 orang kader 

16 Pertiwi Madya Desa Jawa Tengah 5 orang kader 

17 Srikandi Madya Desa Jawa Tengah 5 orang kader 

18 Melati Madya Desa Jawa Tengah 5 orang kader 

19 Cempaka Putih Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

20 Bougenville Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

21 Anggrek Putih Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

22 Mega Lestari Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

23 Teratai Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

24 Mawar Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

25 Kenanga Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

26 Melati Madya Desa Mega Timur 5 orang kader 

27 Bunga Tanjung Madya Desa Sui Malaya 5 orang kader 

28 Sekar Melati Madya Desa Sui Malaya 5 orang kader 

29 
Bumi Pratama 

Khatulistwa (BPK) 
Pratama Desa Sui Malaya 5 orang kader 

30 Kencana Raya Madya Desa Sui Malaya 5 orang kader 
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V.1.2 Gambaran Proses Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.2 Bagan Alur Proses Penelitian 

Penelitian dilakukan dimulai pada bulan April sampai dengan Agustus 

tahun 2019, pada bulan April sampai bulan Juni adalah proses perencanaan 

proposal dari pengajuan judul, pembuatan proposal hingga sampai dengan 

seminar proposal, bulan Juli adalah waktu revisi proposal dan dilanjutkan pada 

bulan Agustus adalah tahapan persiapan penelitian hingga proses penelitian, 

adapun pada tahapan persiapan penelitian, peneliti mempersiapkan alat dan 

bahan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian seperti lembar 

persetujuan, kuesioner penelitian, handphone sebagai alat untuk 

Penetapan kader yang 

memenuhi kriteria inklusi 30 Sampel 

3 sampel di Desa Ampera 

Raya, 7 sampel di Desa Durian, 

4 sampel di Desa Ambawang 

Kuala, 4 di Desa Jawa Tengah, 

8 di Desa Mega Timur, 4 di 

Desa Sui Malaya 

Lembar persetujuan 

responden & 

kuesioner 
 

Responden mengisi 

kuesioner 

Pengolahan dan 

Analisis Data 

Interpretasi Data 

Proses Penelitian Perizinan Lokasi 

Hasil Penelitian 
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mendokumentasikan penelitian, serta kenang-kenangan yang dipersiapkan oleh 

peneliti untuk responden. 

Pada proses penelitian peneliti melakukan penelitian terhadap kader yang 

sudah dipilih sesuai dengan kriteria inklusi. Proses awal dalam menentukan 

responden adalah dengan wawancara bidan desa terkait tentang ketua kader atau 

kader yang direkomendasikan oleh bidan desa yang masa kerjanya sebagai kader 

lebih dari satu tahun. Kemudian kader yang bersedia menjadi responden dengan 

menandatangani lembar persetujuan, sebanyak 30 orang kader. 

Sebelum diberi pertanyaan dalam bentuk kuesioner, peneliti 

memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. Kemudian 

responden dipinta untuk mengisi lembar persetujuan menjadi responden setelah 

itu mengisi lembar kuesioner. Setelah itu reponden diberikan waktu untuk 

menceritakan kembali tentang pelaksanaan posyandu. 

Kemudian peneliti megumpulkan lembar kuesioner serta diberi koding, 

guna mempermudah peneliti pada saat penginputan data didalam program 

komputer. Setelah diberi koding dan penyusunan, data diolah dan diinput 

didalam progaram komputer sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat hasil 

dari penelitian yaitu melihat hubungan antara variabel bebas (independen) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah swadaya masyarakat, pembinaan 

Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat dengan variabel terikat (dependen) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja Posyandu yang terdiri dari 

komponen input, process, dan output Posyandu. 
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Setelah data diolah hasil data yang didapatkan diiterpretasikan sebagai 

hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 

responden, peneliti memperoleh data distribusi kinerja Posyandu, swadaya 

masyarakat, pembinaan Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat. 

Untuk jadwal tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel V.4 

Jadwal Tahapan Kegiatan Penelitian di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Hari/Tanggal Kegiatan Jam Keterangan 

Kamis, 1 Agustus 2019 
Masukkan surat 

penelitian 
10.00-11.00 Puskesmas Sungai Ambawang 

Jumat, 2 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
10.00-12.00 Posyandu Mutiara 1 

Senin, 5 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Amalia 1 

Posyandu Melati Siak 

Posyandu Amalia 2 

Posyandu Alina Permai 

Rabu, 7 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Melati 

Posyandu Mutiara 2 

Posyandu Anggrek 

Posyandu Mekar Rindang 

Posyandu Kartini 

Kamis, 8 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Pertiwi 

Posyandu Nusa Indah 

Posyandu Anugerah 

Posyandu Anggrek 

Jumat, 9 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Miari 

Posyandu Kasih Ibu 

Posyandu Melati 

Posyandu Srikandi 

Senin, 12 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Cempaka Putih 

Posyandu Anggrek Putih 

Posyandu Mega Lestari 

Posyandu Melati 

Selasa, 13 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Bougenvile 

Posyandu Kenanga 

Posyandu Teratai 

Posyandu Mawar 

Kamis, 15 Agustus 2019 
Pengisian 

kuesioner 
08.00-16.00 

Posyandu Sekar Melati 

Posyandu Bunga Tanjung 

Posyandu BPK 

Posyandu Kencana Raya 

 

  



82 

 

 

 

V.1.3 Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu 

sebanyak 30 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. Dengan 

sasaran salah satu kader di Posyandu tersebut yang memenuhi kriteria inklusi 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang menjadi karakteristik responden adalah 

umur respoden, tingkat pendidikan responden, pekerjaan selain menjadi kader, 

masa kerja sebagai kader, pernah mengikuti pelatihan, dan absensi kader. 

Karakteristik responden dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi dibawah 

ini : 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Umur Kader di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Umur F % 

29 - 35 tahun 

36 - 42 tahun 

43 - 49 tahun 

5 

11 

14 

16,7 

36,7 

46,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas bahwa sebagian besar (46,7%) kader di 

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang berumur 43 - 49 tahun, 

dan (16,7%) kader di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

berumur 29-35 tahun. 
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Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Kader di Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 

Tingkat 

Pendidikan 
F % 

SD 

SMP 

SMA 

S1 

1 

6 

18 

5 

3,3 

20,0 

60,0 

16,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan kader 

di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang paling banyak adalah 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebesar 60%, sedangkan yang 

paling sedikit adalah tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 3,3%. 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Pekerjaan Kader di Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 

Pekerjaan F % 

Tidak Bekerja 

Bekerja 

24 

6 

80,0 

20,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar yaitu 

dengan presentase 80% kader di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang tidak bekerja dan 20% kader di Posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang bekerja. 
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Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Masa Kerja Kader di Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 

Masa Kerja F % 

3-8 tahun 

9-14 tahun 

15-19 tahun 

13 

12 

5 

43,3 

40,0 

16,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar (43,3%) 

masa kerja kader di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

antara 3-8 tahun, dan (16,7%) masa kerja kader di Posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang antara 15-19 tahun. 

Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Kader yang Pernah Mengikuti Pelatihan di Posyandu 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Pernah Pelatihan F % 

Tidak Pernah 

Pelatihan 
0 0 

Pernah Pelatihan 

> 3 kali 
30 100,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh kader (100%) 

pernah mengikuti pelatihan lebih dari 3 kali. 

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Absensi Kader di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Absensi Kader F % 

Tidak Ada 

Ada 

24 

6 

80,0 

20,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar (80%) 

Posyandu diwilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang tidak mempunyai 
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absensi kader, dan (20%) Posyandu diwilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang yang mempunyai absensi kader. 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Strata Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang 

Strata Posyandu F % 

Posyandu Pratama 

Posyandu Madya 

4 

26 

13,3 

86,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar (86,7%) 

strata Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang yaitu madya, 

dan (13,3%) Posyandu pratama. Hal ini dapat dilihat dari usia Posyandu 0 bulan 

- 60 bulan dengan strata pratama, sedangkan usia Posyandu 5 tahun-12 tahun 

dengan strata madya. 

V.1.4 Analisis Univariat 

Analisis univariat yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan 

atau mendiskripsikan dari masing-masing variabel, yaitu variabel kinerja 

posyandu, variabel swadaya masyarakat, variabel pembinaan posyandu dan 

variabel partisipasi tokoh masyarakat. Dari keseluruhan data yang ada dalam 

kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Kinerja Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang 

Kinerja Posyandu F % 

Kurang Baik 

Baik 

17 

13 

56,7 

43,3 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi kinerja Posyandu 

diwilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang sebagian besar (56,7%) kurang 

baik, dan (43,3%) kinerja Posyandu diwilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang baik. 

Tabel V.13 

Distribusi Frekuensi Komponen Input, Proses, dan Output Posyandu Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Kinerja 

Posyandu 

Kurang Baik Baik Total 

F % F % F % 

Input 

Proses 

Output 

16 

15 

18 

53,3 

50,0 

60,0 

14 

15 

12 

46,7 

50,0 

40,0 

30 

30 

30 

100 

100 

100 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi komponen input 

Posyandu sebagian besar (53,3%) kurang baik, dan (46,7%) komponen input 

Posyandu baik. Sedangkan komponen Proses Posyandu sama rata yaitu (50%) 

baik, dan (50%) komponen Proses Posyandu kurang baik. Kemudian pada 

komponen output Posyandu sebagain besar (60,0%) kurang baik, dan (40,0%) 

komponen output Posyandu baik. 

Komponen input merupakan salah satu komponen kinerja Posyandu. 

Komponen input Posyandu terdiri dari ketersediaan sarana prasarana Posyandu, 

termasuk didalamnya ketersediaan kader dan struktur organisasi Posyandu. 

Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Komponen Input Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Komponen Input Posyandu Jumlah Presentase (%) 

Kurang Baik 16 53,3 

Baik 14 46,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi komponen input 

sebagian besar (53,3%) kurang baik. Dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah 

ini bahwa masih terdapat beberapa sarana Posyandu yang belum tercukupi atau 

perlu ditingkatkan, yaitu ketersediaan alat penyuluhan, ketersediaan belangko 

SKDN dan struktur organisasi. 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Input Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 
Komponen Input (Sarana) Jumlah Presentase (%) 

Tersedianya timbangan Tersedia dan berfungsi dengan baik 30 100,0 

Tersedianya alat penyuluhan 
Tidak Ada 24 80,0 

Ada, satu jenis 6 20,0 

Tersedianya tablet Fe 
Ada, tapi tidak cukup 2 80,0 

Selalu ada dan cukup 28 20,0 

Tersedianya Vitamin A Ada dan cukup 30 100,0 

Tersedianya KMS anak Ada 30 100,0 

Tersedianya KMS Ibu hamil Ada 30 100,0 

Tersedianya PMT/MP-ASI 
Tersedia hanya salah satu 4 13,3 

Tersedia keduanya 26 86,7 

Tersedianya formulir 

pelaporan 

Ada, tapi tidak cukup 3 10,0 

Ada dan cukup 27 90,0 

Tersedianya blangko SKDN 

Tidak Ada 23 76,7 

Ada, tapi tidak cukup 5 16,7 

Ada dan cukup 2 6,7 

Tersedianya tempat 

posyandu 
Ada dan tetap 30 100,0 

Terdapat kader aktif 
Ada, tetapi < 4 2 6,7 

Ada, > 4 28 93,3 

Tersedianya struktur 

organisasi 

Tidak Ada 20 76,7 

Ada, tapi tidak cukup 5 16,7 

Ada dan cukup 5 6,7 

Tersedianya pembagian 

tugas 

Ada, tetapi tidak lengkap 29 96,7 

Ada, dan menyeluruh 1 3,3 

Tersedianya jadwal kegiatan 

posyandu 
Ada 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Tabel V.16 

Distribusi Frekuensi Komponen Proses Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Komponen Proses 

Posyandu 
Jumlah Presentase (%) 

Kurang Baik 15 50,0 

Baik 15 50,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi komponen 

proses sama rata yaitu (50%) baik, dan (50%) komponen Proses Posyandu 

kurang baik. Komponen proses kinerja Posyandu terdiri dari 5 kegiatan, meliputi 

: kegiatan persiapan, kegiatan penimbangan, kegiatan penyuluhan, kegiatan 

pelayanan petolongan gizi dan kesehatan, serta kegiatan pelaporan dan rencana 

tindak lanjut. 

Tabel V.17 

Distribusi Frekuensi Kegiatan Komponen Proses Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 

Kegiatan Komponen Proses Jumlah 
Presentase 

(%) 

Kegiatan Persiapan 
Kurang Baik 9 30,0 

Baik 21 70,0 

Kegiatan Penimbangan Kurang Baik 30 100,0 

Kegiatan Penyuluhan  
Kurang Baik 14 46,7 

Baik 16 53,3 

Kegiatan Gizi dan Kesehatan 
Kurang Baik 25 83,3 

Baik 5 16,7 

Kegiatan pelaporan dan 

tindak lanjut 

Kurang Baik 6 20,0 

Baik 24 80,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini bahwa masih terdapat 

beberapa perolehan nilai skor yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu pada kegiatan 

persiapan berkaitan dengan menggerakan potensi masyarakat oleh kader untuk 

membantu Posyandu dalam bentuk dana maupun sarana serta kurangnya 

pendekatan kepada tokoh masyarakat terdekat. Kemudian pada kegiatan gizi dan 

kesehatan berkaitan dengan kurangnya penyuluhan pada pelayanan pemberian 

PMT/MP-ASI. Dan pada kegiatan pelaporan dan rencana tindak lanjut berkaitan 

dengan kurangnya kader membuat blangko SKDN. 

Tabel V.18 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Proses Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 

Komponen Proses (Persiapan) Jumlah 
Presentase 

(%) 

Pertemuan kader 

Tidak selalu ada/ada, tapi 

yang hadir sering tidak 

lengkap 

30 100,0 

Mengajak sasaran ke 

posyandu 

Kadang Ada 3 10,0 

Selalu ada 27 90,0 

Menggerakan potensi 

masyarakat 

Tidak ada 23 76,7 

Ada, tapi tidak dapat bantuan 7 23,3 

Pendekatan kepada tokoh 

masyarakat terdekat 

Tidak ada 7 23,3 

Ada, hanya salah satu 23 76,7 

 

Komponen Proses (Penimbangan) Jumlah 
Presentase 

(%) 

Bayi balita melakukan 

penimbangan setiap bulan dan 

dilakukan oleh kader 

Ya 30 100,0 

Kader mendaftarkan nama bayi 

dan balita 
Ya, selalu 30 100,0 

Hasil penimbangan 

dicantumkan di KMS anak 
Ya, selalu 30 100,0 

Hasil penimbangan dicatat di 

formulir register oleh kader 
Ya, selalu 30 100,0 

 



90 

 

 

 

Komponen Proses (Penyuluhan) Jumlah 
Presentase 

(%) 

Kader menjelaskan makna 

grafik berat badan anak 
Ya, kadang-kadang/ tanpa penyuluhan 30 100,0 

Kader menjelaskan ASI 

eksklusif 

Tidak 1 3,3 

Ya, kadang-kadang/tanpa penyuluhan 28 93,3 

Ya, selalu dan dengan penyuluhan 1 3,3 

Kader mencatat pemberian 

ASI eksklusif di KMS anak 

Tidak ada 3 10,0 

Ya kadang-kadang 11 36,7 

Ya selalu 16 53,3 

 

Komponen Proses (Pertolongan Gizi dan Kesehatan) Jumlah 
Presentase 

(%) 

Kader/bidan memberikan kapsul vitamin 

A 
Ya 30 100,0 

Kader/bidan memberikan tablet Fe pada 

ibu hamil 
Ya 30 100,0 

Pelayanan pemberian PMT/MP-ASI 

penyuluhan 

Tidak 25 83,3 

Ya 5 16,7 

Kader memberikan rekomendasi pada 

balita gizi buruk/BGM ke Puskesmas 
Ya 30 100,0 

Pelayanan imunisasi untuk anak balita dan 

ibu hamil 

Ada, hanya salah satu 1 3,3 

Ada untuk keduanya 29 96,7 

 

Komponen Proses (Pelaporan dan Rencana Tindak Lanjut) Jumlah 
Presentase 

(%) 

Kader membuat laporan bulanan Ya 30 100,0 

Laporan ditulis dengan jelas dan 

lengkap 
Ya 30 100,0 

Kader membuat blangko SKDN 

Kader melakukan evaluasi kegiatan 

Posyandu 

Tidak 28 93,3 

Ya 2 6,7 

Kader melakukan evaluasi kegiatan 

Posyandu 

Tidak 6 20,0 

Ya 24 80,0 

Kader mengunjungi peserta Posyandu 

yang tidak datang 2 bulan terakhir 
Ya 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Tabel V.19 

Distribusi Frekuensi Komponen Output Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang 

Komponen Output 

Posyandu 
Jumlah Presentase (%) 

Kurang Baik 18 60,0 

Baik 12 40,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada komponen output 

Posyandu sebagain besar (60,0%) kurang baik, dan (40,0%) komponen output 

Posyandu baik. Dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini bahwa dari 9 

cakupan yang ada dalam komponen output, terdapat lima cakupan yang 

memiliki rata-rata rendah yaitu cakupan ASI eksklusif, cakupan D/S, cakupan 

N/D, rata-rata balita lulus timbang, dan cakupan tablet Fe. 

Tabel V.20 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Output Posyandu Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Ambawang 
Komponen Output Jumlah Presentase (%) 

Laporan diserahkan ke Puskesmas paling 

lambat 1 minggu setelah kegiatan 

Posyandu 

Tidak 19 63,3 

Ya 11 36,7 

Cakupan ASI eksklusif 
< 60% 29 96,7 

60-80% 1 3,3 

Cakupan K/S 
< 60% 29 96,7 

60-80% 1 3,3 

Cakupan D/S < 60% 30 100,0 

Cakupan N/D  < 60% 30 100,0 

Cakupan N/S < 60% 30 100,0 

Rata-rata balita lulus penimbangan 
< 60% 29 96,7 

60-80% 1 3,3 

Cakupan vitamin A 
60-80% 29 96,7 

< 80% 1 3,3 

Cakupan tablet Fe 
< 60% 22 73,3 

60-80% 8 26,7 

Rata-rata balita lulus penimbangan 
< 60% 28 93,3 

60-80% 2 6,7 

Penurunan jumlah gizi buruk/BGM 

Meningkat 1 3,3 

Tetap 7 23,3 

Berkurang 22 73,3 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Tabel V.21 

Distribusi Frekuensi Swadaya Masyarakat 

Swadaya Masyarakat F % 

Kurang Baik 

Baik 

21 

9 

70,0 

30,0 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi swadaya 

masyarakat sebagain besar (70,0%) kurang baik, dan (30,0%) swadaya 

masyarakat baik. Dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini bahwa 

rendahnya perolehan skor pada semua kegiatan swadaya masayarakat yang 

menyebabkan tingkat swadaya masyarakat menjadi kurang. 

Tabel V.22 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Swadaya Masyarakat Terhadap 

Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Swadaya Masyarakat Jumlah 
Presentase 

(%) 

Kegiatan pengumpulan dana/material 

rutin 
Tidak ada 30 100,0 

Sumbangan sukarela dana/sarana untuk 

operasional posyandu 
Tidak ada 30 100,0 

Sumbangan untuk kesejahteraan kader Tidak ada 30 100,0 

Terdapat masyarakat (selain kader dan 

tokoh masyarakat yang membantu 

memotivasi datang ke Posyandu 

Tidak ada 25 83,3 

Kadang ada 5 16,7 

Kegiatan posyandu/kader memberikan 

pendapatan untuk posyandu 

Tidak ada 25 83,3 

Ada, tak tentu 5 16,7 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Tabel V.23 

Distribusi Frekuensi Pembinaan Posyandu 

Pembinaan Posyandu F % 

Kurang Baik 

Baik 

7 

23 

23,3 

76,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi pembinaan 

Posyandu sebagain besar (76,7%) baik, dan (23,3%) pembinaan Posyandu  

kurang baik. Dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini bahwa perlu 

ditinkatkan lagi pemberian penghargaan atau insentif untuk kader. 

Tabel V.24 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Pembinaan Posyandu Terhadap 

Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Pembinaan Posyandu Jumlah 
Presentase 

(%) 

Pemberian motivasi/bimbingan dari 

petugas kesehatan saat hari pelaksanaan 

posyandu 

Tidak 4 13,3 

1-3 kali 26 86,7 

Pemberian insentif untuk kader oleh 

Puskesmas 

Tidak ada 28 93,3 

1-2 macam 2 6,7 

Sarana posyandu (dacin, formulir, KMS, 

tablet Fe, blangko SKDN) oleh 

Puskesmas 

Sebagian cukup 30 100,0 

Upaya Puskesmas meningkatkan 

keterampilan kader 

Tidak ada 1 3,3 
Memberikan bimbingan 

saat tugas/memberikan 

buku 
29 96,7 

Petugas kesehatan mengadakan 

penyuluhan ke tokoh masyarakat 

Tidak ada 4 13,3 

1-2 kali 26 86,7 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Tabel V.25 

Distribusi Frekuensi Partisipasi Tokoh Masyarakat 

Partisipasi Tokoh Masyarakat F % 

Kurang Baik 

Baik 

16 

14 

53,3 

46,7 

Total 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi partisipasi  tokoh 

masyarakat sebagain besar (53,3%) kurang baik, dan (46,7%) partisipasi tokoh 

masyarakat baik.  

Tabel V.26 

Distribusi Frekuensi Komponen-Komponen Partisipasi Tokoh Masyarakat 

Posyandu Terhadap Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Pembinaan Posyandu Jumlah 
Presentase 

(%) 

Tokoh masyarkat berperan memotivasi 

peserta posyandu untuk hadir ke 

posyandu 

Tidak ada 24 80,0 

Ya, 1-2 kali 6 20,0 

Tokoh masyarakat ikut hadir dalam 

pelaksanaan posyandu 

Tidak ada 24 80,0 

Ya, 1-2 kali hadir 6 20,0 

Tokoh masyarakat membantu 

mengupayakan dana/sarana posyandu 

dari masyarakat, pemerintah atau 

lainnya 

Tidak ada 19 63,3 

Ada, 1 kali 11 36,7 

Tokoh masyarakat memberi motivasi 

pada kader untuk kegiatan posyandu 

Tidak ada 25 83,3 

Ada, 1 kali 5 16,7 

Tokoh masyarakat memberi 

bantuan/pinjaman sarana/dana untuk 

posyandu 

Tidak ada 29 96,7 

1-2 kali 1 3,3 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

V.1.5 Analisis Bivariat 

Analisis data bivariat dilakukan untuk menguji hubungan variabel bebas 

dan variabel terikat dengan uji statistik untuk mengetahi hubungan yang  

signifikan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis 

hubungan yang dilakukan pada variabel bebas meliputi swadaya masyarakat, 
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pembinaan Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah kinerja Posyandu. 

Tabel V.27 

Distribusi Frekuensi Kinerja Posyandu berdasarkan Swadaya Masyarakat 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Swadaya 

Masyarakat 

Kinerja Posyandu 

Total 
PR P value 

Kurang 

Baik 
Baik 

F % F % F % 

Kurang Baik 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

0,786 0,691 Baik 6 66,7 3 33,3 9 100,0 

 17 56,7 13 43,3 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Posyandu dengan swadaya 

masyarakat yang kurang baik cenderung kinerja Posyandu yang kurang baik 

(52,4%) lebih besar dari pada swadaya masyarakat baik yaitu (47,6%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,691 (p>0,05) maka Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan 

yang bermakna antara swadaya masyarakat dengan kinerja Posyandu di wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

Tabel V.28 

Distribusi Frekuensi Kinerja Posyandu berdasarkan Pembinaan Posyandu 

dari Puskesmas Sungai Ambawang 

Pembinaan 

Posyandu 

Kinerja Posyandu 

Total 
PR P value 

Kurang 

Baik 
Baik 

F % F % F % 

Kurang Baik 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

1,792 0,104 Baik 11 47,8 12 52,2 23 100,0 

 17 56,7 13 43,3 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Posyandu dengan pembinaan 

Posyandu yang kurang baik cenderung kinerja Posyandu yang kurang baik 

(85,7%) lebih besar dari pada pembinaan Posyandu baik yaitu (14,3%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,104 (p>0,05) maka Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan 

yang bermakna antara pembinaan Posyandu dengan kinerja Posyandu di wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

Tabel V.29 

Distribusi Frekuensi Kinerja Posyandu berdasarkan Partisipasi Tokoh 

Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

Partisipasi 

Tokoh 

Masyarakat 

Kinerja Posyandu 

Total 
PR P value 

Kurang 

Baik 
Baik 

F % F % F % 

Kurang Baik 10 62,5 6 37,5 23 100,0 

1,250 0,491 Baik 7 50,0 7 50,0 7 100,0 

 17 56,7 13 43,3 30 100,0 

Sumber : Data Primer, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Posyandu dengan partisipasi 

tokoh masyarakat yang kurang baik cenderung kinerja Posyandu yang kurang 

baik (62,5%) lebih besar dari pada partisipasi tokoh masyarakat baik yaitu 

(37,5%). 

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,491 (p>0,05) maka Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan 

yang bermakna antara partisipasi tokoh masyarakat dengan kinerja Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 
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V.2 Pembahasan 

V.2.1 Gambaran Kinerja Posyandu 

Kinerja merupakan hasil kerja atau tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program dalam suatau organisasi dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan yang telah tertuang dalam perencanaan selama periode waktu tertentu. 

Penilaian atau pengukuran kinerja Posyandu yang dilakukan merupakan suatu 

metode atau alat untuk menilai kegiatan atau aktivitas yang telah ditentukan 

sebelumnya meliputi komponen input, proses dan output. 

Penilaian input kinerja Posyandu merupakan penilaian tahap awal pada 

kinerja Posyandu. Masukan (input) Posyandu merupakan sumber-sumber daya 

yang diperlukan dalam kegiatan Posyandu, diantaranya kader Posyandu, sarana 

dan prasarana Posyandu seperti alat timbang berat badan, alat ukur Lingkar 

Lengan Atas (LLA), tablet besi, kapsul vitamin A, buku Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA) atau Kartu Menuju Sehat (KMS), formulir pendataan, pencatatan 

dan pelaporan, serta poster blangko SKDN (Kemenkes RI, 2011). 

Hasil penelitian pada input kinerja Posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang sebagian besar (53,3%) kurang baik, dan (46,7%) baik. Hal 

ini menunjukan bahwa memang sarana dan prasarana Posyandu telah tersedia 

atau tercukupi disebagian besar Posyandu. Akan tetapi, jika dilihat lebih rinci 

pada ketersediaan alat peraga penyuluhan sebagian besar (80%) tidak ada, 

ketersediaan belangko SKDN sebagian besar (76,7%) tidak ada, dan pembagian 

tugas diantara kader atau yang terlibat pada kegiatan Posyandu (96,7%) ada 
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namun tidak lengkap atau tidak lima meja dan seringnya meja penyuluhan 

terlewatkan. Hal ini menunjukan bahwa ketiga hal diatas perlu ditingkatkan. 

Adanya alat peraga penyuluhan di Posyandu dapat menunjang serta 

meningkatkan kemampuan kader dalam memberi pelayanan penyuluhan. 

Ketersediaan alat peraga penyuluhan berasal dari inisiatif dan kreativitas dari 

penyelenggara Posyandu seperti kader bersama petugas Puskesmas untuk 

membuat majalah dinding (mading) mengenai informasi-informasi kesehatan. 

Hal ini guna untuk mempermudah kader dalam memberikan penyuluhan. 

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian Akhmad, dkk (2014) yaitu ada 

hubungan yang bermakna antara peran serta kader dengan pemanfaatan sarana 

alat peraga pada saat penyuluhan dalam upaya peningkatan status gizi balita di 

Posyandu. 

Sejalan dengan penelitian Musfika (2014) sarana kesehatan merupakan 

salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, 

dan diharapkan dapat menunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan baik di 

tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. 

Selanjutnya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Posyandu adalah 

penilaian proses Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

Diketahui sebagian (50%) penilaian proses Posyandu baik, dan (50%) kurang 

baik. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan pembinaan gizi masyarakat melalui 

Posyandu telah berjalan dengan baik disebagian Posyandu. 

Komponen proses kinerja Posyandu terdiri dari 5 kegiatan, meliputi : 

kegiatan persiapan, kegiatan penimbangan, kegiatan penyuluhan, kegiatan 
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pelayanan petolongan gizi dan kesehatan, serta kegiatan pelaporan dan rencana 

tindak lanjut. Pada kegiatan persiapan sebagian besar (70,0%) baik, kader 

mengajak atau menggerakkan kelompok sasaran setiap bulan untuk datang ke 

Posyandu. Namun yang perlu ditingkatkan yaitu kader menggerakkan potensi 

masyarakat untuk membantu dana atau sarana Posyandu karena sebagian besar 

(76,7%) tidak ada potensi masyarakat untuk membantu dana atau sarana 

Posyandu. 

Untuk kegiatan penimbangan, didapati seluruh kader (100%) 

melaksanakan kegiatan penimbangan terhadap anak balita, kader selalu 

mendaftar nama anak balita yang datang ke Posyandu dan hasil penimbangan 

selalu dicantumkan oleh kader pada Kartu Menuju Sehat (KMS) anak. 

Kemudian kegiatan pada penyuluhan, seluruh kader (100%) menjelaskan makna 

grafis perkembangan berat badan anak balita sesuai pada data Kartu Menuju 

Sehat (KMS) kepada ibunya namun hal ini dilakukan tanpa penyuluhan. Dan 

sebagian besar (93,3%) kader tidak menjelaskan manfaat ASI eksklusif bagi bayi 

0-6 bulan pada ibu hamil dan ibu menyusui. 

Untuk kegiatan pelayanan petolongan gizi dan kesehatan, seluruh (100%) 

kader dan bidan selalu memberikan kapsul vitamin A bagi balita setiap bulan 

Februari dan Agustus, kemudian seluruh (100%) kader dan bidan selalu 

memberikan suplemen tablet besi bagi ibu hamil. Serta adanya pelayanan 

imunisasi untuk anak balita dan ibu hamil diseluruh (100%) Posyandu. Namun 

sebagian besar (83,3%) tidak adanya penyuluhan untuk mendapatkan MP-ASI 

atau PMT. 
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Untuk kegiatan pelaporan dan rencana tindak lanjut, seluruh (100%) 

kader membuat laporan bulanan kegiatan Posyandu yang ditulis dengan jelas 

dan lengkap sesuai petunjuk pengisi laporan, kemudian dikumpulkan kepada 

bidan desa yang bertanggung jawab di Desa tersebut. Namun sebagian besar 

kader Posyandu (93,3%) tidak membuat balok SKDN, hal ini dikarenakan tidak 

adanya ketersediaan belangko SKDN. Serta seluruh (100%) kader akan 

mengirimkan rujukan ke Puskesmas bila terjadi kasus gizi buruk. Karena seluruh 

(100%) kader Posyandu akan mengunjungi rumah balita dan ibu hamil (sasaran) 

yang dua bulan terakhir tidak datang ke Posyandu. 

Pada dasarnya pembiayaan atau dana Posyandu dapat berasal dari 

masyarakat sebagai pengguna, swasta atau dunia usaha sebagai penunjang, hasil 

usaha sebagai hasil karya pengurus Posyandu, dan pemerintah. Dana yang 

berasal dari masyarakat, diantaranya meliputi iuran pengguna atau pengunjung 

Posyandu, iuran dalam bentuk dana sehat, sumbangan donatur dari perorangan 

maupun kelompok masyarakat. Sedangkan bantuan pemerintah terutama pada 

tahap awal pembentukan Posyandu, yakni berupa dana stimulan atau sarana dan 

prasarana Posyandu yang bersumber dari APBM, APBD Provinsi, APBD 

Kabupaten/Kota, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

(Kemenkes RI, 2011). 

Kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil yang diberikan kader sedikitnya 

menjelaskan makna pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), dan memberikan 

penyuluhan mengacu pada Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil. Rendahnya 

kegiatan penyuluhan kader kepada ibu hamil mengacu pada Kartu Menuju Sehat 
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(KMS) ibu hamil diduga berkaitan dengan rendahnya kunjungan ibu hamil ke 

Posyandu serta alat peraga penyuluhan yang belum lengkap. Selain itu, adanya 

rasa kurang percaya diri pada kader dalam memberikan penyuluhan kepada ibu 

hamil diduga menjadi penyebab kegiatan penyuluhan menjadi rendah. 

Hasil penelitian Pakhri (2002) dalam Musfika (2014) menemukan bahwa 

kegiatan persiapan, penimbangan, dan penyuluhan di Posyandu merupakan 

kegiatan yang masih kurang. Terutama pada kegiatan penyuluhan dengan 

mengacu pada Kartu Menuju Sehat (KMS) dan penggerakan potensi masyarakat 

yang rendah. Penyuluhan yang belum terarah dan pembuatan laporan dan tindak 

lanjut menyebabkan pelaksanaan proses tidak berjalan dengan baik. 

Kemudian untuk penilaian output Posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Ambawang sebagian besar (60,0%) kurang baik, dan (40,0%) baik. Hal 

tersebut ditunjukan dengan rendahnya komponen output diantaranya, cakupan 

ASI esklusif pada bayi 0-6 bulan mempunyai rata-rata <60%, kemudian cakupan 

D/S, cakupan N/D, dan cakupan N/S mempunyai rata-rata <60%. Diikuti dengan 

rata-rata balita yang lulus penimbangan selama 6 bulan terakhir mempunyai 

rata-rata <60%. 

Rendahnya cakupan-cakupan tersebut, berkaitan dengan kegiatan 

penimbangan dan pelayanan gizi dan kesehatan. Ini membuktikan bahwa 

walaupun kegiatan penimbangan telah berjalan dengan baik, tetapi tidak selalu 

memperoleh hasil cakupan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oleh 

sebab itu, perlu cara lain untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya ibu 

bayi dan balita terhadap kegiatan penimbangan, seperti memberikan motivasi 
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kepada ibu bayi dan balita, memvariasikan Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT), dan mengadakan kelas ibu hamil. Kemudian adanya upaya untuk 

meningkatkan motivasi dan keterampilan kader, dapat meningkatkan kegiatan 

penyuluhan dalam kegiatan Posyandu. 

Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat 

khususnya ibu bayi dan balita dalam memperoleh kesehatan dasar, serta 

meningkatkan pengetahuan ibu bayi dan balita tentang kesehatan anak dan cara 

pola asuh anak yang baik dan benar. Adanya variasi Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT), diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat 

khususnya ibu bayi dan balita dalam memberikan PMT yang baik dan sehat. 

Sedangkan adanya kelas ibu hamil diharapkan dapat meningkatkan minat ibu 

hamil pada kegiatan Posyandu. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Mubarak (2009) dalam Musfika (2014), 

pengertian Posyandu sebagai suatu forum komunikasi, alih teknologi dan 

pelayanan kesehatan masyarakat oleh dan untuk masyarakat yang memiliki nilai 

strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia sejak dini. Dan kader 

yang terampil akan meningkatkan cakupan penimbangan dengan memotivasi ibu 

bayi dan balita datang ke Posyandu. 

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga komponen kinerja yaitu input, 

proses dan output Posyandu, maka diketahuilah hasil kinerja Posyandu wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Ambawang sebagian besar (56,7%) kurang baik, dan 

(43,3%) kinerja Posyandu baik. Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya 
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komponen input dan output Posyandu, sehingga mempengaruhi perolehan 

kinerja Posyandu. 

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan 

kinerja Posyandu menjadi lebih baik maka perlu ditingkatkan pada komponen 

input dan komponen output. Untuk itu perlu diadakannya evaluasi dan diskusi 

mengenai kegiatan Posyandu baik sesama kader Posyandu, kader dengan 

pembina Posyandu maupun dengan mengikutsertakan masyarakat khususnya ibu 

bayi dan balita, sehingga upaya untuk meningkatkan kegiatan Posyandu dapat 

dilakukan tepat sasaran. 

V.2.2 Hubungan Swadaya Masyarakat dengan Kinerja Posyandu 

Sasaran utama Posyandu adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, 

ibu menyusui, dan Pasangan Usia Subur (PUS), dengan kata lain sasaran 

Posyandu adalah seluruh masyarakat (Kemenkes RI, 2012). Oleh karena itu, 

adanya Posyandu sudah seharusnya menjadi milik dan tanggung jawab 

masyarakat sekitar wilayah kerja Posyandu, sehingga masyarakat selalu berperan 

aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu. 

Sebagaimana tertuang dalam pengertian menurut Kementerian Kesehatan 

(2011), merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggakan dari, oleh untuk dan 

bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. 

Bentuk dari peran masyarakat dalam kegiatan Posyandu dapat dilakukan 

dengan cara membantu Posyandu dalam memenuhi kebutuhannya, seperti 
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membantu pengadaan tempat kegiatan, pengadaan Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT), memberikan sumbangan baik dalam bentuk iuran kegiatan 

maupun dana sehat, pengadaan alat-alat Posyandu seperti timbangan berat 

badan, buku catatan, papan data, dan bahan penyuluhan, serta pengadaan 

pemberian penghargaan untuk kader. Oleh sebab itu, adanya swadaya 

masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu. 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, menunjukan bahwa 

Posyandu dengan swadaya masyarakat yang kurang baik cenderung kinerja 

Posyandu yang kurang baik (52,4%) lebih besar dari pada swadaya masyarakat 

baik yaitu (47,6%). Kemudian diperoleh nilai p value sebesar 0,691 (p>0,05), 

sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara swadaya masyarakat dengan 

kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

Diktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam 

Negeri (Dirjen PMD Depdagri) menyatakan bahwa pelayanan Posyandu akan 

berjalan dengan baik apabila potensi yang ada dalam masyarakat dapat 

dioptimalkan dengan baik (Musfika, 2014). 

Bentuk dari swadaya masyarakat dalam kegiatan Posyandu berdasarkan 

hasil penelitian seperti, tidak adanya (100%) pengumpulan dana atau material 

rutin dari masyarakat untuk Posyandu, tidak adanya (100%) sumbangan sukarela 

berupa dana atau sarana dari masyarakat untuk operasional Posyandu, tidak 

adanya (100%) sumbangan sukarela untuk kesejahteraan kader seperti insentif, 

baju seragam, atau transport untuk kader dari masyarakat, serta sebagian besar 
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(83,3%) tidak ada anggota masyarakat (selain kader) yang membantu 

memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu. 

Hal ini menunjukan bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk Upaya 

Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) belum diterapkan sepenuhnya. 

Hal tersebut diduga disebabkan oleh masyarakat yang tidak dilibatkan sejak 

awal dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, sehingga masyarakat tidak merasa 

memiliki dan hanya mengetahui bahwa Posyandu merupakan tanggung jawab 

Puskesmas. 

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Nusi (2006) dalam 

Musfika (2014) menyatakan bahwa kurangnya dukungan masyarakat tersebut 

diduga karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, dan hanya sekedar 

diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisiknya dilapangan. Serta 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) umumnya diselenggarakan atas bantuan 

pemerintah atau pihak luar, dan hanya beberapa Posyandu yang 

menyelenggarakan atas biaya swadaya sendiri seperti Kas Desa. 

Untuk meningkatkan swadaya masyarakat terhadap Posyandu dapat 

dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai 

pengertian Posyandu dan kedudukannya baik di tingkat Pemerintah 

Desa/Kelurahan, Puskesmas hingga di tingkat masyarakat. Kemudian 

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan terutama 

mengenai pemantauan tumbuh kembang anak dalam kegiatan penyuluhan, 

meningkatkan motivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu, melibatkan peran 

masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Posyandu baik dalam bentuk dana 
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maupun tenaga, sehingga menjadikan Posyandu sebagai salah satu program 

kesehatan yang menjadi perhatian masyarakat di lingkungan kerja Posyandu. 

V.2.3 Hubungan Pembinaan Posyandu dengan Kinerja Posyandu 

Pembinaan merupakan kegiatan prioritas yang direncanakan dan 

berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kegiatan. 

Pembinaan Posyandu perlu dilakukan agar Posyandu dapat berfungsi dengan 

baik. Serta pembinaan merupakan salah satu upaya pengarahan dengan 

memberikan petunjuk serta saran, setelah menemukan alasan dan keluhan 

pelaksana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, bertujuan untuk 

meningkatkan performance dari petugas kesehatan secara kontinyu (Musfika, 

2014). 

Bantuan pemerintah terhadap Posyandu dapat berupa fasilitas, bimbingan 

teknis, pemenuhan sarana atau prasarana dasar seperti bantuan vaksin, obat-

obatan, dacin, dan sebagainya. Dengan kata lain fungsi pembinaan dari 

pemerintah terhadap Posyandu pada hakekatnya tetap ada. Oleh karena itu, 

fungsi pembinaan dari pemerintah perlu dikoordinasikan dan diorganisasikan 

(Kemenkes RI, 2011). 

Adapun kelembagaan yang mengkoordinasikan fungsi pembinaan dari 

pemerintah tersebut, diorganisasikan melalui wadah Kelompok Kerja 

Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu), sedangkan di tingkat 

Desa/Kelurahan dikoordinasikan melalui Pokja Posyandu (Kemenkes RI, 2011). 

Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang 

berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu, yang secara 
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operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di Desa 

(Kemenkes RI, 2011). 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa 

Posyandu dengan pembinaan Posyandu yang kurang baik cenderung kinerja 

Posyandu yang kurang baik (85,7%) lebih besar dari pada pembinaan Posyandu 

baik yaitu (14,3%). Kemudian diperoleh nilai p value sebesar 0,104 (p>0,05), 

sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara pembinaan Posyandu 

dengan kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. Selain 

itu, hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat hubungan antara 

pembinaan dengan komponen kinerja Posyandu, yaitu komponen output 

Posyandu. 

Hal ini membuktikan bahwa, pelaksanaan kegiatan Posyandu tidak luput 

dari bimbingan dan perhatian dari pembina Posyandu baik dari tokoh 

masyarakat Desa/Kelurahan setempat, petugas Puskesmas maupun instansi 

terkait untuk meningkatkan kinerja Posyandu. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian menemukan bahwa sebanyak (23,3%) pembinaan Posyandu masih 

kurang baik. 

Bentuk pembinaan Posyandu yang dilakukan pembina Posyandu 

Puskesmas Sungai Ambawang salah satunya berupa pemberian arahan dan 

petunjuk dalam mengisi buku laporan kegiatan Posyandu setelah kegiatan 

dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilakukan setiap bulan 

penimbangan di masing-masing Posyandu. Hal ini disebabkan oleh cakupan 
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Posyandu binaan yang cukup banyak dengan lokasi yang berjauhan antar 

Posyandu. 

Dalam penelitian Musfika (2014), berkenaan dengan kegiatan 

penyuluhan petugas/ PKK ke masyarakat, dan bantuan usaha untuk kader 

Posyandu. Akan tetapi, hasil penelitiannya menunjukan bahwa pembinaan 

Posyandu memiliki hubungan yang nyata dengan kinerja Posyandu. Serta 

dukungan pemerintah dalam hal ketersediaan tenaga pembina Posyandu 

memiliki hubungan yang positif dengan kinerja Posyandu terutama pada 

Posyandu madya. 

Kemudian menurut penelitian Makmur (2009) dalam Musfika (2014) 

manyatakan faktor supervisi petugas kesehatan memiliki hubungan bermakna 

terhadap cakupan penimbangan balita di Posyandu. Serta pembinaan yang 

dilakukan pada kader memiliki hubungan yang positif terhadap kunjungan ibu 

balita ke Posyandu. 

Pembinaan merupakan kegiatan prioritas yang direncanakan dan 

berkesinambungan agar hasil kegiatan meningkat. Oleh karena itu, pembinaan 

Posyandu perlu dilakukan agar Posyandu berfungsi dengan baik. Bentuk 

pembinaan yang diberikan kepada kader Posyandu dapat berupa pelatihan, 

pemberian penghargaan, dan pemberian insentif untuk kader. Hal tersebut 

ternyata memiliki pengaruh atau terbukti dapat meningkatkan kinerja kader 

dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu (Simanjuntak, 2012). 

Hasil penelitian Hasanah (2012) juga didapatkan bahwa pemberian 

upah/gaji dapat meningkatkan motivasi kader untuk lebih aktif sehingga dapat 
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meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu. Serta 

pembinaan berupa pemberian penghargaan fisik dan dorongan dari pihak lain 

penting untuk meningkatkan keaktifan kader Posyandu. 

Selain itu, Dirjen Binkesmas (1999) dalam Musfika (2014) menemukan 

bahwa sebagian besar kader yang telah lama mengabdi dan bangga menjadi 

kader, tidak mendapatkan imbalan uang, akan tetapi mereka mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat serta berbagai macam penghargaan berupa 

peningkatan pengetahuan, pelayanan gratis di Puskesmas, dan piagam 

penghargaan. 

V.2.4 Hubungan Partisipasi Tokoh Masyarakat dengan Kinerja Posyandu 

Tokoh masyarakat adalah jembatan antara sektor kesehatan dengan 

masyarakat. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah tokoh informal 

terdekat dilingkungan kerja Posyandu tersebut, seperti ketua RW/RT, tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat lain yang disegani. 

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa 

Posyandu dengan partisipasi tokoh masyarakat yang kurang baik cenderung 

kinerja Posyandu yang kurang baik (62,5%) lebih besar dari pada partisipasi 

tokoh masyarakat baik yaitu (37,5%). Kemudian diperoleh nilai p value sebesar 

0,491 (p>0,05), sehingga tidak ada hubungan yang bermakna antara partisipasi 

tokoh masyarakat dengan kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai 

Ambawang. 

Hal diatas didukung dengan sebagian besar (80%) tidak adanya tokoh 

masyarakat yang berperan mengajak atau memotivasi sasaran untuk hadir pada 
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kegiatan Posyandu, kemudian didukung dengan sebagian besar (86,7%) tidak 

adanya tokoh masyarakat untuk ikut serta hadir dalam pelaksanaan kegiatan 

Posyandu, serta sebagian besar (83,3%) tidak adanya tokoh masyarakat memberi 

saran atau motivasi kepada kader demi majunya kegiatan Posyandu. 

Kurangnya tingkat partisipasi tokoh masyarakat juga ditemukan dalam 

penelitian Musfika (2014), bahwa partisipasi tokoh masyarakat pada kegiatan 

Posyandu masih kurang, walaupun sebenarnya peran tokoh masyarakat memiliki 

pengaruh besar pada keaktifan Posyandu. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang 

kurang terhadap pentingnya Posyandu untuk masyarakat, sehingga tokoh 

masyarakat belum berperan aktif dengan aktifitas Posyandu. Dengan tokoh 

masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu dan memberikan 

perhatian khusus pada kader Posyandu, akan menghasilkan kegiatan Posyandu 

yang maju. 

Pada dasarnya bentuk partisipasi tokoh masyarakat khususnya tokoh 

informal setempat terhadap kegiatan Posyandu tidak selalu dalam bentuk 

pemberian sumbangan dana atau material lainnya, melainkan dapat berupa 

pemberian motivasi kepada masyarakat untuk selalu berkunjung ke Posyandu, 

pemberian motivasi kepada kader untuk selalu berperan aktif dalam kegiatan 

Posyandu, turut hadir dan memantau pelaksanaan kegiatan Posyandu, serta 

memberikan saran/ider kepada kader untuk meningkatkan keterampilan kader 

dalam kegiatan Posyandu, sehingga masyarakat khususnya ibu bayi dan balita 

lebih tertarik untuk datang ke Posyandu. 
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V.3 Keterbatasan Penelitian 

 Meskipun penelitian ini dilaksanakan secara optimal, namun 

peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai 

kekurangan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan maupun 

hambatan dalam penelitian. 

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Beberapa responden terlihat sulit memahami pertanyaan yang peneliti 

tanyakan, sehingga pertanyaan tersebut dibacakan berulang kali. 

2. Pada saat pengambilan data, kemungkinan beberapa responden 

menjawab baik pada pertanyaan, sehingga tidak adanya kesesuaian 

informasi yang diberikan responden dengan kenyatannya. Untuk 

mengatasi bias ini maka peneliti mewawancarai pada saat kader tidak 

memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

VI.1.1 Kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang secara 

keseluruhan tergolong kurang baik. Kinerja tersebut dihasilkan 

berdasarkan akumulasi komponen input, proses, dan output, seperti 

uraian berikut ini : 

a. Komponen input dari kinerja Posyandu secara keseluruhan telah 

tercukupi, akan tetapi masih terdapat sarana yang perlu ditingkatkan 

yaitu ketersediaan alat peraga penyuluhan sebagian besar (80%) tidak 

ada, ketersediaan belangko SKDN sebagian besar (76,7%) tidak ada, 

dan pembagian tugas diantara kader atau yang terlibat pada kegiatan 

Posyandu (96,7%) ada namun tidak lengkap atau tidak lima meja dan 

seringnya meja penyuluhan terlewatkan. 

b. Komponen proses dari kinerja Posyandu secara keseluruhan telah 

berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat kegiatan yang perlu 

ditingkatkan yaitu kader menggerakkan potensi masyarakat untuk 

membantu dana atau sarana Posyandu karena sebagian besar (76,7%) 

tidak ada potensi masyarakat untuk membantu dana atau sarana 

Posyandu. Kemudian kegiatan pada penyuluhan, seluruh kader 

(100%) menjelaskan makna grafis perkembangan berat badan anak 

balita sesuai pada data Kartu Menuju Sehat (KMS) kepada ibunya 

namun hal ini dilakukan tanpa penyuluhan. Dan sebagian besar 
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(93,3%) kader tidak menjelaskan manfaat ASI eksklusif bagi bayi 0-6 

bulan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Serta sebagian besar kader 

Posyandu (93,3%) tidak membuat balok SKDN, hal ini dikarenakan 

tidak adanya ketersediaan belangko SKDN. 

c. Komponen output dari kinerja Posyandu berdasarkan hasil cakupan 

Posyandu masih rendah. Rendahnya komponen output diantaranya 

cakupan ASI esklusif pada bayi 0-6 bulan yaitu seluruh posyandu 

mempunyai rata-rata <60%, kemudian cakupan D/S, cakupan N/D, 

dan cakupan N/S yaitu seluruh posyandu mempunyai rata-rata <60%. 

Diikuti dengan rata-rata balita yang lulus penimbangan selama 6 bulan 

terakhir ialah seluruh posyandu mempunyai rata-rata <60%. 

VI.1.2 Swadaya masyarakat, pembinaan Posyandu, dan partisipasi tokoh 

masyarakat pada pelaksanaan kegiatan Posyandu secara keseluruhan 

tergolong rendah. Berikut penjelasannya : 

a. Swadaya masyarakat sebagain besar (70,0%) kurang baik. Bentuk dari 

swadaya masyarakat dalam kegiatan Posyandu berdasarkan hasil 

penelitian seperti, tidak adanya (100%) pengumpulan dana atau 

material rutin dari masyarakat untuk Posyandu, tidak adanya (100%) 

sumbangan sukarela berupa dana atau sarana dari masyarakat untuk 

operasional Posyandu, tidak adanya (100%) sumbangan sukarela 

untuk kesejahteraan kader seperti insentif, baju seragam, atau 

transport untuk kader dari masyarakat, serta sebagian besar (83,3%) 
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tidak ada anggota masyarakat (selain kader) yang membantu 

memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu. 

b. Pelaksanaan kegiatan Posyandu tidak luput dari bimbingan dan 

perhatian dari pembina Posyandu baik dari tokoh masyarakat 

Desa/Kelurahan setempat, petugas Puskesmas maupun instansi terkait 

untuk meningkatkan kinerja Posyandu. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian menemukan bahwa sebagian besar (76,3%) pembinaan 

Posyandu baik. 

c. Partisipasi tokoh masyarakat sebagian besar (53,3%) kurang baik. Hal 

ini didukung oleh sebagian besar (80%) tidak adanya tokoh 

masyarakat yang berperan mengajak atau memotivasi sasaran untuk 

hadir pada kegiatan Posyandu, kemudian didukung dengan sebagian 

besar (86,7%) tidak adanya tokoh masyarakat untuk ikut serta hadir 

dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, serta sebagian besar (83,3%) 

tidak adanya tokoh masyarakat memberi saran atau motivasi kepada 

kader demi majunya kegiatan Posyandu. 

VI.1.3 Hasil uji statistik menunjukan bahwa dari ketiga faktor yang diduga 

berhubungan dengan kinerja Posyandu adalah tidak adanya hubungan 

antara kinerja Posyandu dengan swadaya masyarakat, pembinaan 

Posyandu, dan partisipasi tokoh masyarakat, seperti uraian berikut ini : 

a. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa 

Posyandu dengan swadaya masyarakat yang kurang baik cenderung 

kinerja Posyandu yang kurang baik (52,4%) lebih besar dari pada 
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swadaya masyarakat baik yaitu (47,6%). Kemudian diperoleh nilai p 

value sebesar 0,691 (p>0,05), sehingga tidak ada hubungan yang 

bermakna antara swadaya masyarakat dengan kinerja Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

b. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa 

Posyandu dengan pembinaan Posyandu yang kurang baik cenderung 

kinerja Posyandu yang kurang baik (85,7%) lebih besar dari pada 

pembinaan Posyandu baik yaitu (14,3%). Kemudian diperoleh nilai p 

value sebesar 0,104 (p>0,05), sehingga tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pembinaan Posyandu dengan kinerja Posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

c. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan menunjukan bahwa 

Posyandu dengan partisipasi tokoh masyarakat yang kurang baik 

cenderung kinerja Posyandu yang kurang baik (62,5%) lebih besar 

dari pada partisipasi tokoh masyarakat baik yaitu (37,5%). Kemudian 

diperoleh nilai p value sebesar 0,491 (p>0,05), sehingga tidak ada 

hubungan yang bermakna antara partisipasi tokoh masyarakat dengan 

kinerja Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sungai Ambawang. 

 

VI.2 Saran 

VI.2.1 Bagi Dinas Kesehatan 

a. Diharapkan agar Dinas Kesehatan mendorong kepala Puskesmas agar 

lebih memperhatikan program Posyandu di wilayah kerja Puskesmas. 
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b. Diharapkan adanya peningkatan sumber daya manusia promosi 

kesehatan ditingkat Puskesmas, yang gunanya untuk menghindari 

tugas rangkap di Puskesmas. 

VI.2.2 Bagi Puskesmas 

a. Diharapkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja petugas 

promosi kesehatan di Puskesmas melalui peningkatan kepedulian 

program pelaksanaan kegiatan Posyandu dengan membantu untuk 

melengkapi sarana Posyandu seperti alat peraga penyuluhan, blangko 

SKDN, dan struktur organisasi. 

b. Diharapkan pihak Puskesmas melakukan pembinaan 

berkesinambungan dan menyeluruh untuk seluruh kader, agar kader 

mampu memberikan penyuluhan dengan informasi yang baik dan 

benar. 

VI.2.3 Bagi Posyandu, Kader dan Tokoh Masyarakat 

a. Diharapkan agar kader dapat meningkatkan perannya dalam kegiatan 

Posyandu dengan melakukan pembagian tugas secara tepat dan 

bergiliran. 

b. Diharapkan kader lebih aktif untuk menambah wawasannya dengan 

mencari informasi yang berhubungan dengan segala hal yang 

berkaitan dengan Posyandu. 

c. Perlunya pemahaman bagi kader untuk bisa memberikan contoh 

kepada masyarakat mengenai hidup sehat, karena masyarakat 

memiliki kepercayaan tersendiri kepada kader Posyandu. 
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d. Tokoh masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam 

kegiatan Posyandu dengan ikut menggerakan masyarakat dalam 

kegiatan Posyandu. 

VI.2.4 Bagi Warga Desa Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Ambawang 

a. Diharapkan warga agar lebih memahami arti pentingnya kesehatan 

bagi kelangsungan kehidupan, dan hal tersebut tidak saja hanya 

menyangkut kesehatan dan perkembangan balita saja, melainkan juga 

kesehatan seluruh masyarakat dengan aktif untuk berpartisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan Posyandu. 

VI.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

metode dan variabel lain yang lebih luas lagi untuk menggambarkan 

faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan kinerja Posyandu. 
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