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ABSTRAK 

Estuti, Deasy Hanura. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Posyandu 

Terhadap Pertumbuhan Balita (Di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung) Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1. Dra Lita Latiana, M.H. 

Pembimbing 2. Amirul Mukminin, S.Pd, M.kes,  

 

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Posyandu. 

 Partisipasi masyarakat adalah suatu proses sosial anggota kelompok 

masyarakat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, mengambil keputusan dan 

menetapkan mekanisme untuk memenuhi kebutuhannya. Partisipasi masyarakat 

umumnya dipandang sebagai suatu bentuk perilaku kesehatan adalah partisipasi ibu 

balita dalam program posyandu. Posyandu merupakan bentuk layanan terpadu yang 

diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan program-program kerja dari 

instansi terkait untuk kemudian memperoleh layanan kesehatan dasar, penurunan 

angka kematiaan ibu dan anak dan untuk pencapaian Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera (KKBS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui layanan posyandu di 

Desa Mergowati, mengetahui partisipasi masyarakat peserta posyandu di Desa 

Mergowati. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian 

adalah   ibu-ibu balita di Posyandu Desa Mergowati, kader dan bidan Desa 

Mergowati.   Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian menggunakan tringulasi sumber, teknik, 

waktu, analisis data dengan mereduksi data dan kemudian disimpulkan. 

Hasil penelitian partisipasi masyarakat peserta posyandu di Desa Mergowati 

sudah baik terbukti sudah banyak warga khususnya ibu balita yang dalam kegiatan 

posyandu. Warga sudah mulai sadar dengan pentingnya menimbangkan balita ke 

posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan kesehatan balita selain itu warga juga 

sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. 

layanan posyandu di Desa Mergowati sudah baik dengan srata posyandu mandiri. 

Tingkat keberhasilan posyandu di Desa Mergowati sudah dapat dikatakan 

baik dan tidak ditemukan adanya anak yang mengalami timbangan rendah dan 

timbangan dibawah garis merah (BGM). Kegiatan posyandu sudah rutin 

dilaksanakan setiap bulannya, kegiatan 5 meja terlaksana dengan berkesinambungan. 

Kinerja kader dan bidan yang bertugas di posyandu sudah dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik dan dapat bekerjasama dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan aset bagi orang tua dan ditangan orang tua anak tumbuh 

dan berkembang. Setiap orang tua pasti menghendaki agar buah hatinya tumbuh 

menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT. Dalam enam tahun pertama yang sering disebut dengan The Golden Age, 

seorang anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Pada usia ini, 

90% dari fisik otak anak sudah terbentuk. Selain itu, masa kritis perkembangan juga 

terjadi dalam rentang waktu tersebut (Aisyah, 2008:1.1). 

Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan mempengaruhi laju 

pertumbuhan dan perkembangan anak serta sikap dan perilaku sepanjang rentang 

kehidupannya. Penelitian menunjukan bahwa sejak lahir anak memiliki kurang lebih 

100 miliar sel otak. Sel-sel syaraf ini harus rutin distimulasi dan didayagunakan agar 

terus berkembang jumlahnya. Jika tidak, jumlah sel tersebut akan semakin berkurang 

yang berdampak pada pengikisan segenap potensi kecerdasan anak. 

Tumbuh kembang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi 

keduanya saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan merupakan suatu 

perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan sesuatu yang dapat diukur seperti 

tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Memiliki dampak pada aspek fisik yang 

dapat diukur dengan alat, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan 
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fungsi organ individu. lebih ditujukan pada kematangan fungsi alat-alat tubuh. 

Seperti, kaki untuk melompat (gerakan kasar), jari-jari tangan untuk menulis, 

mengancingkan baju (gerakan halus), pemahaman (bagaimana anak belajar dari 

lingkungannya untuk mengerti anggota tubuh, warna), bicara (anak mampu 

mengungkapkan sesuatu yang dimaksud) dan sosialisasi.  Tumbuh kembang 

merupakan proses yang berkesinambungan dari lahir hingga dewasa. (KemenDikNas, 

2011:8) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mempunyai 

dampak terhadap aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan 

fungsi organ/individu. Walaupun demikian, kedua peristiwa itu terjadi secara sinkron 

pada setiap individu. 

Pemantauan tumbuh kembang balita sangat penting dilakukan oleh orang 

tua, yang dapat dilakukan dengan menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat). Hal ini 

dimaksudkan agar tumbuh kembang anak dapat terpantau dengan baik, maka 

orangtua harus memberikan stimulus-stimulus yang baik dan asupan nutrisi yang 

sehat untuk anak, selain itu penting bagi orang tua untuk rutin setiap bulannya 

membawa anak-anak mereka ke posyandu terdekat di lingkungan mereka, untuk 

pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Anak yang sehat dan terpenuhi 

kebutuhan gizinya akan memiliki grafik pertumbuhan yang mengikuti garis hijau 

pada Kartu Menuju Sehat (KMS). 

Perubahan berat badan merupakan indikator utuk memantau pertumbuhan 

anak. Bila kenaikan berat badan anak lebih rendah dari yang seharusnya, maka 
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pertumbuhan anak terganggu dan anak beresio akan mengalami kekurangan gizi. 

Namun sebaliknya, bila kenaikan berat badan lebih besar dari yang seharusnya 

merupakan indikasi risiko kelebihan gizi (kementrian kesehatan RI, 2010:31) 

Dalam situs http://healthyenthusiast.com/tumbuh-kembang-pada-

anak.ht\mlProf. Ali saat berbincang dengan Okezone di Jatim Expo, Surabaya, Rabu, 

23 Mei 2012. Menyatakan bahwa, “manfaat posyandu penting untuk mendukung 

perbaikan gizi dan kesehatan keluarga, serta mendukung pelayanan KB dan 

mendukung peranekaragaman pangan. Selain itu, sistem monitoring posyandu dapat 

menemukan kasus-kasus gizi kurang pada balita.” 

Program posyandu dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, maka 

diharapkan masyarakat itu sendiri yang aktif membentuk, menyelenggarakan, 

memanfaatkan dan mengembangkan posyandu sebaik-baiknya. Posyandu (Pos 

Pelayanan Terpadu), adalah suatu tempat pelayan dalam wilayah kerja tertentu 

dengan kegiatan terpadu, yang bersifat dari oleh dan untuk masyarakat secara terpadu 

dengan program-program dari instansi terkait untuk mencapai tujuan Keluarga Kecil 

Bahagia Sejahtera atau KKBS. Upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia 

yang mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara 

merata apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti 

posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dan dapat menjangkau semua 

sasaran yang membutuhkan pelayanan, salah satunya adalah layanan tumbuh 

kembang anak (Kementrian Kesehatan RI, 2011). 

http://healthyenthusiast.com/tumbuh-kembang-pada-anak.ht/ml
http://healthyenthusiast.com/tumbuh-kembang-pada-anak.ht/ml
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Salah satu fokus yang dikerjakan oleh posyandu dalam membantu 

mengurangi masalah kesehatan adalah mengenai gizi serta kesehatan ibu dan balita. 

Dengan membawa buah hati berat badan serta tinggi badan dapat terpantau, para ibu 

juga dapat mendapatkan penyuluhan, serta ada pula pemberian makanan tambahan. 

Selain itu bayi dan balita yang datang ke posyandu dapat memperoleh lima imunisasi 

dasar lengkap yang penting untuk pencegahan penyakit. Dengan berbagai kegiatan, 

diharapkan tumbuh kembang bayi dan balita dapat terpantau dan status gizi bayi dan 

balita dapat meningkat. Hal ini telah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Ulfa Oktaviani, dkk di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek 

pada tahun 2008. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara keaktifan keluarga diposyandu dengan status gizi balita. Selain 

itu diketahui juga bahwa responden yang mempunyai kategori tidak aktif di Posyandu 

mempunyai risiko 6.857 kali lebih besar terkena status gizi KEP (kurang energi 

protein) dibandingkan dengan responden aktif di Posyandu. Dari uraian di atas dapat 

terlihat bahwa keberadaan Posyandu merupakan hal yang penting untuk peningkatan 

status gizi bayi dan balita dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. 

Sejalan dengan penelitian di atas, untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat pada posyandu maka harus ada keaktifan kader Posyandu dan tokoh 

masyarakat dalam meningkatkan layanan Posyandu di wilayah kerja masing-masing. 

Hal ini dibuktikan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dini Yuliantina di 

Pandeglang Banten menunjukkan hasil bahwa, ada hubungan yang signifikan antara 

peran petugas kesehatan  terhadap partisipasi masyarakat (D / S) (p = 0,000 <0,05). 
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Ada korelasi yang signifikan antara peran tokoh masyarakat untuk partisipasi 

masyarakat (D / S) (p = 0,009 <0,05) dan faktor dengan sebagian berpengaruh 

dominan terhadap partisipasi masyarakat adalah peran tokoh masyarakat (p = 0,008 

<0,05). Peran aktif petugas kesehatan dan tokoh masyarakat diperlukan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Faktor yang 

berpengaruh paling dominan terhadap partisipasi masyarakat adalah peran tokoh 

masyarakat. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di layanan 

Posyandu Kabupaten Temanggung tahun 2013, untuk mengetahui layanan Posyandu, 

partisipasi masyarakat, dan tumbuh kembang balita di Kabupaten Temanggung. 

Setelah mengambil data laporan bulanan kegiatan UPGK Kabupaten Temanggung. 

Ditemukan bahwa Posyandu di Kabupaten Temanggung sudah bagus dilihat dari 

partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu.. Diperoleh hasil yang 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Laporan Bulanan Kegiatan UPGK Kabupaten Temanggung 

No Desa JML. 

POSY 

JML 

BLT (S) 

JML. D D/S N 

(naik) 

R 

(rendah) 

BGM 

1. Parakan  54 2188 1950 89.1% 1306 78 48 

2 Bansari 42 1900 1545 81,3% 962 72 22 

3 Kledung 35 2157 2002 92,8% 1779 53 20 

4 Bulu 86 3759 3415 90,8% 2648 155 21 

5 Temanggung 87 3194 2569 80,4% 1449 258 52 

6 Tlogomulyo 48 1812 1512 83,4% 1080 70 14 

7 Tembarak 71 2523 2310 91,6% 1876 127 13 

8 Selopampang 43 1592 1321 83% 878 96 16 

9 Kranggan 34 1830 1591 86,9% 984 90 16 

10 Pringsurat 116 3709 3028 81,6% 2191 135 76 

11 Kaloran 69 1608 1429 88,9% 1112 120 20 

12 Kandangan 112 4174 3593 86,1% 2377 203 60 

13 Kedu 103 4460 3849 86,3% 3254 28 36 
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14 Ngadirejo 92 4522 4148 91,7% 3072 241 0 

15 Jumo 61 2023 1735 85,8% 1102 96 28 

16 Gemawang  56 2505 2162 86,3% 1616 121 33 

17 Candiroto 81 2304 2096 91% 1742 101 45 

18 Bejen 52 1562 1424 91,2% 1012 61 32 

19 Tretep 34 1810 1547 85,5% 1245 63 29 

20 Wonoboyo 58 1940 1835 94,6% 1498 72 41 

 Jumlah 1496 58222 50663 87% 37243 2240 622 

(sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung) 

Keterangan 

S : jumlah balita keseluruhan 

D : jumlah balita yang datang 

N : jumlah balita naik 

R : jumlah balita dengan timbangan rendah/turun 

BGM :jumlah balita dengan timbangan dibawah garis merah 

Dari data di atas sudah terlihat bahwa di Kabupaten Temanggung terdapat 

Posyandu sebanyak 1496 pos yang tersebar di 20 Kecamatan. Jumlah keseluruhan 

balita (S) sebanyak 58222 anak dan jumlah balita yang ditimbang (D) sebanyak 

50663 anak. Tingkat keberhasilan Posyandu di Kabupaten Temanggung sudah baik 

dengan cakupan D/S (partisipasi masyarakat) sebesar 87%. Sedangkan target cakupan 

D/S Posyandu Kabupaten Temanggung sebesar 80%. Walaupun dengan tingkat 

partisipasi masyarakat yang sudah baik masih terdapat 2240 (4,4%) anak dengan 

timbangan rendah dan 622 (1,2%) anak dengan timbangan di Bawah Garis Merah 

(BGM).. 

Setelah melihat data di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

observasi lanjutan di Kecamatan Kedu Selain Posyandu Kecamatan tersebut sudah 
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baik, jarak  Kecamatan tersebut  mudah dijangkau. Menurut laporan bulanan data 

PWS gizi tahun 2013 di Kecamatan Kedu diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1.2  Data PWS gizi Kecamatan Kedu 

No Desa JML. 

POSY 

JML 

BLT (S) 

JML. 

D 

D/S N 

(naik) 

R 

(rendah) 

BGM 

1. Kedu 9 334 268 80,2% 203 7 0 

2 Candimulyo 10 322 278 84,2% 200 8 2 

3 Salamsari 6 147 117 79,6% 94 5 0 

4 Danurejo 9 231 209 82,7% 153 1 3 

5 Mojotengah  7 301 229 76,1% 202 12 1 

6 Karangtejo  7 215 205 95,3% 174 0 0 

7 Mergowati 9 346 339 98,0% 321 13 6 

8 Kutoanyar 4 306 290 94,8% 248 1 4 

9 Kundisari 8 443 342 77,2% 264 0 2 

10 Ngadimulyo 9 503 441 87,7% 372 0 2 

11 Gondang Wayang 5 412 321 77,9% 256 0 2 

12 Bojonegoro 5 272 233 85,7% 221 0 5 

13 Bandunggede 7 371 237 88,1% 288 0 2 

14 Tegalsari 8 295 259 87,8% 199 13 0 

 Jumlah 103 4506 3840 85,2% 3195 60 29 

(sumber: Pukesmas Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung) 

Keterangan 

S : jumlah balita keseluruhan 

D : jumlah balita yang datang 

N : jumlah balita naik 

R : jumlah balita dengan timbangan rendah/turun 

BGM :jumlah balita dengan timbangan dibawah garis merah 

Hasil observasi menyatakan bahwa, jumlah desa di Kecamatan Kedu 

sebanyak 14 desa dan jumlah layanan posyandu sebanyak103 pos. Tingkat 

keberhasilan layanan posyandu disana sudah baik. Dilihat dari presentase tingkat 

keberhasilan (N/D) sebesar 83,2%, yang didapat dari jumlah balita yang naik (N)  

sebanyak 3195 anak dibagi dengan jumlah balita yang datang di posyandu (D) 

sebanyak 4506 anak. Namun dengan adanya respon masyarakat yang sudah baik 
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masih ada 60 (1,6%) anak dengan status gizi kurang (R) dan 29 (0,8%) anak dengan 

status gizi bawah garis merah (BGM). 

Setelah melakukan observasi di Kecamatan Kedu, diketahui bahwa tingkat 

partsiasi masyarakat (D/S) tertinggi terdapat pada Desa Mergowati yaitu sebesar 

98,0%.  Peneliti kemudian melakukan observasi pada posyandu di Desa Mergowati. 

Jumlah Posyandu di Desa Mergowati ada 9 posyandu yang tersebar pada 11 Dusun, 

dengan jumbah anak usia balita sebanyak 346 anak. Tingkat strata Posyandu di Desa 

Mergowati sudah baik (≥80%). Diketahui bahwa tinggat keberhasilan posyandu Desa 

Mergowati  baik yaitu sebesar 93,2%.  

Selain tingkat keberhasilan Posyandu sudah baik  Desa Mergowati juga rutin 

melakukan kegiatan Posyandu setiap bulannya kurang lebih 8 kali per tahun. 

walaupun keberhasilan posyandu dan partisipasi masyarakat yang sudah baik namun 

masih ada balita dengan timbangan rendah (R) sebanyak 13 anak dan balita dengan 

timbangan dibawah garis merah sebanyak 6 anak. Sama halnya dengan Desa 

Mergowati, Desa Mojotengah juga terdapat 12 anak dengan timbangan rendah dan 1 

anak BGM (bawah garis merah) dengan dengan  tingkat partisipasi masyarakat 

terendah yaitu sebesar 76, 1%.  

Adapun kriteria Posyandu yang baik menurut pedoman perhitungan secara 

kuantitatif tingkat strata posyandu Kabupaten Temanggung yaitu, pengurusan yang 

sudah jelas dalam rumusan,  jumlah kader ≤ 5 orang, jenis kader yang beragam (kader 

PAUD, kader penyuluhan, kader pertanian), satana yang lengkap dan berfungsi baik 

(timbangan, alat pengukur tinggi badan, meteran, stetoskop, penghitung tekanan 
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darah, termometer), prasarana yang dibagi dalam 3 aspek penilaian yaitu yang 

pertama status peruntukan prasarana (memiliki gedung khusus untuk posyandu) 

kedua tempat lokasi posyandu permanen tidak berpindah ketiga lingkungan posyandu 

yang bersih dan tidak dekat sumber pencemar, pendanaan posyandu, pelaksanaan 

program pokok posyandu sudah terlaksana, pelaksanan program pengembangan 

minimal 1 program pengembangan yang telah dilaksanakan secara rutin dan tepat 

sasaran, pelaksanan administrasi lengkap, kinerja posyandu yang dibagi dalam 10 

aspek penilaian yaitu yang pertama D/S (partisipasi masyarakat) ≤ 50%, kedua N/D 

(keberhasilan posyandu) ≤ 50%, ketiga  K/S () ≤ 50%, keempat cakupan K4 ≤ 50%, 

kelima pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan ≤ 50%, keenam cakupan peserta 

KB ≤ 50%, ketujuh cakupan imunisasi ≤ 50%, kedelapan cakupan dana sehat, 

kesembilan cakupan Vit A balita dan ibu nifas masing-masing 2, kesepuluh frekuensi 

penimbangan per tahun ≤ 8 kali. Sehingga menjadi acuan peneliti dalam penentuan 

lokasi pelitian 

Setelah melakukan observasi awal di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Temanggung, observasi lanjutan di Kecamatan Kedu, dan observasi lanjutan di Desa 

Mergowati untuk mengetahui layanan Posyandu, partisipasi masyarakat dan 

pertumbuhan balita. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 

Mergowati karena Posyandu di Desa tersebut sudah memenuhi kriteria, strata 

posyandu di Desa Mergowati sudah baik yakni dengan strata posyandu mandiri dan 

posyandu purnama.  Posyandu di Desa Mergowati sudah dijalankan kurang lebih 8 

kali pada setiap tahun, jumlah kader di setiap Dusun ada 5 dan kader-kader disana 
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sudah berpengalaman dan memenuhi kriteria, pekerjaan orangtua balita di Desa 

Mergowati juga beragam, pelaknaan administrasi juga sudah berjalan, kinerja 

posyandu di Desa Mergowati sudah baik. Namun dilihat dari tingkat partisipasi 

masyarakat yang sudah baik, masih didapati anak dengan timbangan rendah sebanyak 

13 anak dan BGM sebanyak 6 anak sama seperti Desa Mojotengah dengan tingkat 

partisipasi masyarakat terendah. Atas dasar pemikiran di atas maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Layanan Posyandu 

Terhadap Pertumbuhan Balita ( Di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah partisipasi masyarakat peserta Posyandu di Desa Mergowati? 

1.2.2 Bagaimanakah layanan Posyandu di Desa Mergowati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan 

yang hendak dicapai diantaranya: 

1.3.1 Mengetahui layanan posyandu di Desa Mergowati 

1.3.2 Mengetahui partisipasi masyarakat peserta Posyandu di Desa Mergowati 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada warga akan pentingnya Posyandu bagi pemantauan tumbuh kembang balita:       

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah menambah 

wawasan tentang pelayanan Posyandu, partisipasi masyarakat dan tumbuh 

kembang balita peserta posyandu. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Orang Tua 

Menambah kesadaran orang tua akan pentingnya Posyandu sebagai 

pemantauan tumbuh kembang balita dan pemantauan imunisasi untuk 

buah hati mereka 

1.4.2.2 Bagi Kader 

Menambah wawasan bagi kader untuk lebih meningkatkan layanan 

Posyandu dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah kerja kader 

tersebut. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang layanan Posyandu, respon masyarakat dan 

tumbuh kembang balita. 
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1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Posyandu 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 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 untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu 

dan bayi. (kementrian kesehatan, 2011:11) 

1.5.2 Partisipasi Masyarakat 

Notoatmojo (2010:274) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

adalah keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menjalin 

kemitraan diantara masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, 

implementasi, dan berbagai aktivitas program kesehatan, mulai dari 

pendidikan kesehatan, pengembangan program kemandirian dalam kesehatan, 

sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam menghadapi teknologi 

dan infrastruktur kesehatan 

1.5.3 Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam 

besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun idividu yang 

bisa diukur dengan ukuran berat (gram, pond), ukuran panjang (cm, inci) 

umur tulang dan keseimbangan metabolik (Hurlock, 1978:114)
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

1.1. Layanan Posyandu 

1.1.1. Pengertian Posyandu 

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu 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 untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi. (Panduan Posyandu, KemenKes, 2011:11). 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), adalah suatu tempat pelayan dalam wilayah 

kerja tertentu dengan kegiatan terpadu, yang bersifat dari oleh dan untuk masyarakat 

secara terpadu dengan program-program dari instansi terkait untuk mencapai tujuan 

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera atau KKBS. (Pedoman Kader,KemenKes, 2011:11) 

Menurut Efendi (1998:267) Posyandu adalah suatu forum komunikasi, alih 

teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai nilai strategis dalam 

pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu adalah pusat kegiatan 

masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Poyandu 

adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang dikelola dan 

diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas 

kesehatan dalam rangka pencapaian NKKBS. 
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Dari beberapa pengertian Posyandu diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Posyandu merupakan, suatu bentuk layanan terpadu yang diselenggarakan 

untuk dan oleh masyarakat dengan program-program kerja dari instansi terkait untuk 

kemudahan memperoleh layanan kesehatan dasar, penurunan angka kematian ibu dan 

anak dan untuk pencapaian Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS). 

Posyandu yang terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga 

dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya dilakukan 

secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar kegiatan dan program 

untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi atau kebutuhan 

lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat. 

 

1.1.2. Tujuan Posyandu 

Posyandu bertujuan untuk pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang  dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang 

akan dijejelaskan sebagai berikut (Kementrian Kesehatan, 2011:12): 

1. Tujuan Umum 

Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 

Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia 

melalui upaya pemberdayaan masyarakat. 
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2. Tujuan Khusus 

Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

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

Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama 

berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA. Meningkatnya cakupan 

dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan 

penurunan AKI, AKB dan AKABA. 

Dari uraian di atas diharapkan dengan adanya Posyandu, kesehatan ibu dan 

anak dapat terpantau sehingga tingkat angka kematian ibu dan bayi dapat 

menurun. 

 

1.1.3. Sasaran Posyandu 

Posyandu merupakan program pemerintah dibidang kesehatan, sehingga semua 

anggota masyarakat dapat memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat/keluarga, yang menjadi sasaran 

utamanya adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan Pasangan 

Usia Subur (PUS)  (Kementrian Kesehatan, 2011:13): 

1. Bayi 

Bayi adalah masa bawah 1 tahun, yaitu anak yang baru lahir dan berusia kurang 

dari 1 tahun. (Efendi, 1998:268) 
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2. Anak balita 

Balita adalah masa bawah 5 tahun, yaitu anak umur 0 sampai 5 tahun . (Efendi, 

1998:268). 

3. Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui 

4. Pasangan Usia Subur (PUS) 

Menurut Efendi (1998:268) yang menjadi sasaran posyandu adalah: 

1. Bayi berusia kurang dari 1 tahun 

2. Anak balita usia 1 sampai 5 tahun 

3. Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu nifas 

4. Wanita Usia Subur 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, sasaran posyandu 

merupakan bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, Pasangan Usia Subur 

(PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS). 

 

1.1.4. Fungsi Posyandu 

Posyandu berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat untuk mendekatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama untuk penurunan Angka Kematian 

Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita. Yang dijelaskan 

sebagai berikut (Kementrian Kesehatan RI, 2011:13): 

1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan 

dari petugas kepada masyarakat dan sesama masyarakat dalam rangka 
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mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka 

Kematian Anak Balita. 

2. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan 

dengan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka 

Kematian Anak Balita. 

Program Posyandu ditujukan untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan dan 

kesehatan ibu dan anak, sehingga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan 

Angka Kematian Anak Balita dapat dicegah dan ditangani lebih dini oleh pemerintah. 

 

1.1.5. Manfaat Posyandu 

Posyandu tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat saja tetapi juga untuk 

kader, tokoh masyarakat, dan puskesmas. Yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat 

a. Mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan 

dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA. 

b. Memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan 

terutama terkait dengan kesehatan ibu dan akak 

c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanan 

sosial sektor lain 

2. Bagi kader, pengurus posyandu dan tokoh masyarakat 

a. Mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait 

dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA. 
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b. Dapat pewujutkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat 

menyelesaikan masalah terkait dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA. 

3. Bagi Puskesmas 

a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan 

ksesehatan perorangan primer dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer.  

b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan 

sesuai kondisi setempat. 

c. Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat  

Sedangkan menurut Direktotat Bina Gizi, Posyandu memiliki beberapa 

manfaat yaitu: 

1. Manfaat untuk masyarakat, mendukung perbaikan perilaku, keadaan gizi dan 

kesehatan keluarga, sehingga (Kementrian Kesehatan RI, 2011:3): 

a. Keluarga menimbang balitanya setiap bulan agar terpantau pertumbuhannya. 

b. Bayi 6-11 bulan mendapat 1 kapsul Vitamin A warna biru (100.000 Sl). 

c. Anak 12-59 bulan memperoleh kapsul Vitamin A warna merah (200.000 Sl) 

setiap 6 bulan (Februari dan Agustus). 

d. Bayi umur 0-11 bulan memperoleh imunisasi Hepaatitis B 4 kali, BCG 1 kali, 

Polio 4 kali, DPT 1 kali dan Campak 1 kali. 

e. Bayi diberi ASI saja sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI eksklusif). 

f. Bayi mulai umur 6 bulan diberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI). 

g. Pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. 
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h. Bayi atau anak diare segera diberikan ASI lebih sering dari biasa, makanan seperti 

biasa, larutan oralit dan minum lebih banyak. 

i. Ibu hamil minum 1 tablet tambah darah setiap hari. 

j. Ibu hamil mau memeriksakan diri secara teratur dan mau melahirkan ditolong 

oleh tenagan kesehatan. 

k. Ibu hamil Wanita Usia Subur (WUS) mendapat imunisasi Tetanus Toxoid (TT) 

selelah melalui penapisan (TT) 

l. Setelah melahirka ibu segera melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

m. Ibu nifas minum 2 kapsul Vitamin A warna merah (200.000 Sl) 1 kapsul segera 

setelah melahirkan dan 1 kapsul 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. 

n. Ibu hamil, nifas dan menyusui makan hidangan bergizi lebih banyak dari saat 

sebelum hamil. 

o. Keluarga menggunakan garam beryodium setiap kali memasak. 

p. Keluarga mengkonsumsi panagan atau makanan beragam, bergizi dan seimbang. 

q. Keluarga memanfaatkan pekarangan sebagai warung hidup meningkatkan gizi 

keluarga. 

Dengan melaksanakan perilaku diatas maka diharapkan: 

a. Balita naik berat badannya setiap bulan. 

b. Balita tidak menderita kekurangan gizi. 

c. Bayi terlindung dari penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi 

d. Ibu hamil tidak mederita kekurangan darah. 

e. Bayi lahir tidak menderita GAKI. 
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f. Balita dan bufas tidak menderita kekurangan Vitamin A. 

g. WUS tidak menderita kurang energi kronis. 

h. Masyarakat semakin menyadari pentingnya gizi dan kesehatan. 

i. Menurunkan jumlah kematian ibu dan anak. 

2. Mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga: 

a. Keluarga buang air kecil atau besar menggunakan jamban. 

b. Keluarga memanfaatka air bersih untuk keluarga sehari-hari. 

c. Tidak merokok di dalam rumah atau keluarga tidak ada yang merokok. 

d. Keluarga mencuci tangan pakai sabun. 

e. Rumah bebas jentik nyamuk. 

f. Persalinan ibu ditolong tenaga kesehatan. 

g. Keluarga makan buah dan sayur setiap hari. 

3. Mendukung pencegahan penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit dapat 

dicegah dengan imunisasi, sehingga keluarga: 

a. Tdak menderita ISPA, DBD dan malaria. 

b. Tidak menderita Hepatitis, TBC, Polio, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus dan 

Campak. 

4. Mendukung pelayanan keluarga berencana, sehingga pasangan usia subur (PUS): 

a. Menjadi peserta KB. 

b. Dapat memilih alat kontrasepsi jangka pendek atau jangka panjang yang cocok 

dan tepat penggunaan. 
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5. Mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganekaragaman 

pangan melalui pemanfaatan pekarangan untuk motivasi kelompok dasa wisma 

berperan aktif, sehingga: 

a. Keluarga mengusahakan budidaya tanaman, sayuran, buah, ikan dan ternak 

(unggas, sapi, kambing) 

b. Keluarga mampu menyusun menu makanan bergizi sesuai ketersediaan panagan 

lokal dengan pemanfaatan pekarangan rumah.  

Kegiatan posyandu berada di tengah masyarakat membawakan manfaat yang 

amat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selain kesehatan ibu dan balita 

dapat terpantau dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat dicegah, juga pada 

kader dan tokoh masyarakat dapat mendapat informasi terlebih dahulu dan dapat 

membantu masyarakat kaitannya dalam penurunan tingkat Angka Kematian Ibu, 

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita. 

 

1.1.6. Kegiatan Posyandu 

Kegiatan di Posyandu pada umumnya melipuli pemantauan tumbuh kembang 

balita, pelayanan kesehatan ibu dn anak seperti imunisasi untuk pencegahan penyakit, 

penanggulangan diare, pelayanan KB, penyuluhan dan konseling atau rujukan 

konseling jika diperlukan (Kementrian Kesehatan RI, 2011:25). 

1. Kegiatan Utama (Panca Krida Posyandu) 

a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

1) Ibu Hamil 



22 
 

 

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil, penimbanagn berat badan 

dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi 

(pengukuran lingkar lengan atas) pemberian tablet besi, pemberian imunisasi Tetanus 

Toksoid, pemeriksaan tinggi fundus uteri, temu wicara (konseling) termasuk 

Perencanaan  Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB pasca pesalinan 

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader. Apabila ditemukan 

kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas. 

2) Ibu Nifas dan Menyusui 

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup: 

a) Penyuluhan/konseling kesehatan, KB paska persalinan, Inisiasi Menyusui Dini 

(IMD), asi eksklusif dan gizi 

b) Pemberian 2 kapsul vitamin A warna merah 200.000 SI (satu kapsul segera 

setelah melahirkan dan satu kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama) 

c) Perawatan payudara 

d) Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan 

tinggi fundus uteri (rahim) dan pemeriksaan luchia oleh petugas kesehatan 

3) Bayi dan Anak Balita 

Adapun jenis pelayanan yang disediakan untuk bayi dan anak balita 

mencakup: 

a) Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan pengukuran lingkar 

kepala 

b) Penentuan status pertumbuhan 
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c) Penyuluhan dan konseling 

d) Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi 

dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan,segera dirujuk ke 

Puskesmas 

b. Kelurga barencana (KB) 

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian 

kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat 

dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan 

peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan 

IUD dan implant. 

c. Imunisasi 

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas 

Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikandisesuaikan dengan program terhadap bayi 

dan ibu hamil. 

d. Gizi 

Pelayanan gizi diposyandu dilakukan oleh kader. Jenis palayanan yang 

diberikan mekiputi penimbangan berat badan badan, deteksi dini gangguan 

pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) 

lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ditemukan ibu hamil Kurang 

Energi Kronis (KEK), balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau 

berada di bawah garis merah (BGM), kader wajib segera melakukan rujukan ke 

Puskesmas atau Poskesdes. 
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e. Pencegahan Diare 

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan dengan penyuluhan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan melalui 

pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebihlanjut akan diberikan obat 

Zinc oleh petugas kesehatan. 

2. Kegiatan Pengembangan/Tambahan 

Masyarakat dapat menambahkan kegiatan posyandu dengan kegiatan baru, 

disamping lima kegiatan utama yang telah ditetapkan. Kegiatan baru tersebut 

misalnya: perbaikan kesehatan lingkungan, pengendalian penyakit menular, dan 

berbagai program pembangunan masyarakat lainnya. Posyandu yang seperti ini 

disebut dengan posyandu terintegrasi. 

Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila lima kegiatan utama 

telah dilakukan dengan baik dalam arti cakupannya diatas 50% serta tersedia sumber 

daya yang mendukung. Pada saat ini telah dikenal beberapa kegiatan tambahan 

Posyandu yang telah dilaksanakan antara lain: 

a. Bina Keluarga Balita (BKB). 

b. Kelas ibu hamil dan balita 

c. Penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB), 

misalnya: ISPA, DBD, gizi buruk, Polio, Campak, Difteri, Pertusis, Tetanus 

Neonatorum. 

d. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD). 

e. Usaha Kesehatan Gizi Masyarakat Desa (UKGMD). 
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f. Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman. 

g. Program diversifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, 

melalui Tanaman Obat Keluarga (TOGA). 

h. Kegiatan ekonomi produktif, seperti: Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga 

(UP2K), usaha simpan pinjam. 

i. Tabungan ibu bersalin dan tabungan madyarakat 

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

k. Kesehatan reproduksi remaja 

l. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. 

3. Sistem Lima Meja 

1) Meja 1 

a. Pendaftaran 

b. Pencatatan bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur 

2) Meja 2 

a. Penimbangan balia dan ibu hamil 

3) Meja 3 

a. Pengsian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

4) Meja 4 

a. Diketahui berat badan anak yang naik atau tidak naik, ibu hamil dengan resiko 

tinggi, Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum mengikuti Keluarga Berencana 

(KB). 
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b. Penyuluhan kesehatan 

c. Pelayanan TMT, oralit, Vitamin A, tablet zat besi, pil ulangan, kondom. 

5) Meja 5 

a. Pemberian imunisasi 

b. Pemeriksaan kehamilan 

c. Pemariksaan kesehatan dan pengobatan 

d. Pelayanan kontrasepsi IUD, suntikan 

Untuk meja 1-4 dilaksanakan oleh kader kesehatan dan untuk meja 5 

dilaksanakan oleh petugas kesehatan diantaranya: dokter, bidan, perawat, juru 

imunisasi den sebagainya (Efendi, 1998:270). 

2.1.7. Penyuluhan  

Penyuluhan adalah penyampaian informasi dari sumber informasi kepada 

seseorang atau sekelompok orang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan suatu 

program. Di posyandu penyuluhan yang diberikan biasanya berkaitan dengan 

kesehatan ibu dan anak (KemenKes, 2011:43)  

 

2.1.8. Kader Posyandu 

Kader adalah warga masyarakat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan 

dapat bekerja secara sukarela. Anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan 

memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu (Kementrian Kesehatan 

RI, 2011:19). 
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Jumlah kader posyandu adalah minimal lima orang. Jumlah ini sesuai dengan 

jumlah langkah yang dilaksanakan oleh posyandu, yakni yang mengacu pada sistim 5 

meja. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggungjawab 

penyelenggaraannya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut (KemenKes 

RI, 2011:31) 

Tabel 2.1 Tugas kader 

Langkah Kegiatan Pelaksana 

Pertama Pendaftaran Kader 

Kedua Penimbangan Kader 

Ketiga Pengisian KMS Kader 

Keempat Penyuluhan Kader 

Kelima Pelayanan kesehatan Kader atau kader bersama 

petugas kesehatan 

 

2.1.9. Lokasi Posyandu 

Berada di tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat. Lokasi posyandu 

ditentukan sendiri oleh masyarakat. Posyandu berada di setiap desa atau kelurahan 

atau sebutan lainnya yang sesuai. Bila diperlukan dan memiliki kemampuan, 

dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun atau sebutan lainnya yang sesuai 

(Efendi, 1998:269). 

 

2.1.10.  Tingkat Perkembangan Posyandu 

Perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama. Dengan demikian, 

pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing Posyandu juga berbeda. Untuk 
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mengetahui tingkat perkembangan Posyandu, telah dikembangkan metode dan alat 

telaahan perkembangan Posyandu, yang dikenal dengan nama telaah kemandirian 

Posyandu. Tujuan telaah adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu 

yang secara umum dibedakan atas 4 tingkat sebagai berikut (Kementrian Kesehatan 

RI, 2011:53): 

1. Posyandu Pratama 

Posyandu Pratama adalah Posyandu yang belum mantap, yang ditandai 

oleh 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. 

2. Posyandu Madya 

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapatmelaksanakan 

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

orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih 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. 
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3. Posyandu Purnama 

Posyandu Purnama 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, serta telah memperoleh sumber 

pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih 

terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. 

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, serta telah memperoleh sumber 

pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih 

dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu. Intervensi yang 

dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan program dana sehat, sehingga 

terjamin kesinambungan. 

Tabel 2.2 Indikator Tingkat Perkembangan Posyandu 

No Indikator Pratama Madya Purnama Mandiri 

1. Frekuensi penimbangan <8 >8 >8 >8 

2. Perata kader tugas <5 ≥5 ≥5 ≥5 

3. Perata cakupan D/S <50% <50% ≥50% ≥50% 

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

imunisasi 

<50% <50% ≥50% ≥50% 

6. Cakupan kumulatif KB <50% <50% ≥50% ≥50% 

7. Program tambahan - - + + 

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

Sumber : Kementran kesehatan RI, 2011 

Dapat dilihat jika tingkat perkembangan setiap Posyandu berbeda-beda, maka 

program-program yang adapun juga berbeda. Dengan demikian, pembinaan yang 

dilakukan untuk masing-masing Posyandu juga berbeda. Dan jenis indikator yang 

digunakan untuk setiap program disesuaikan dengan priortas program tersebut. 

 

2.1.11. Pengelolaan Posyandu 

Kegiatan rutin posyandu diselenggarakan dan digerakan oleh kader posyandu 

dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Berikut teknis 

pengelolaan posyandu yang dilakukan oleh kader dan petugas terkait: 

1. Persiapan dan Pelaksanaan kegiatan 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, PUS (Pasangan Usia 

Subur) (KemenKes RI, 2011:9). 
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a. Menyebarluaskan hari buka posyandu 

Penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan melalui pertemuan warga setempat 

(majelis tak‟lim, pertemuan keagamaan lainnya, arisan, rapat kegiatan PKK). 

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 menyebarluasan informasi hari buka posyandu. 

b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu 

Persiapan di dalam ruangan atau bisa juga di luar ruangan, membersihkan tempat 

pelaksanaan posyandu dan penataan sarana dan prasarana kegiatan posyandu. 

c. Mempersiapkan sarana posyandu 

Kebutuhan sarana berupa KMS/buku KIA, alat timbang (dacin, dan sarung, pita 

LILA, timbangan, meteran), obat gizi (kapsul Vitamin A, tablet tambah darah, 

oralit), alat bantu penyuluhan, buku pencataan dan pelaporan. 

d. Melakukan pembagian tugas antar kader 

Pembagian tugas dilakukan sesuai langkah kegiatan yang dilakukan di posyandu 

pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan yang dapat 

dilakukan oleh kader. 

e. 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. 
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f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan 

Kader membuat PMT penyuluhan dengan bahan makanan yang diperoleh dari 

daerah setempat, beraneka ragam dan bergizi. 

B. Pelaksanan Posyandu 

1) Pendaftaran 

a. Pendaftaran balita 

Balita didaftarkan dalam pencataan balita. Kemudian kader meminta KMS pada 

ibu, selanjutnya ibu dipersiapkan membawa balita menuju ke tempat 

penimbangan. 

b. Pendaftaran ibu hamil 

Ibu hamil didaftar dalam formulir catatn untuk ibu hamil, kemudian dipersilahkan 

menuju ke tempat penimbangan dan pengukuran LILA. 

c. Pendaftaran PUS (Pasngan Usia Subur) 

PUS didaftar dalam formulir cattan dan namanya ditulis di secarik kertas, 

kemudian dipersilahkan langsung menuju ketempat penyuluhan, dilanjutkan 

dengan penapisan status imunisasi TT oleh petugas kesehatan. 

2) Penimbangan 

a. Mempersiapkan dacin atau timbnagan 

b. Menimbang balita 

c. Pengukuran tinggi badan 

d. Pengukuran lingkar kepala 
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e. Pengukuran LILA (Lingkar Lengan Atas) pada balita, ibu hamil dan WUS 

(Wanita Usia Subur) 

3) Pencatatan 

a. Balita 

Pada penimbangan pertama, mengisi kolom identitas yang tersedia pada KMS, 

memindah hasil penimbangan dari secarik kertas ke KMS kemudian meletakkan 

titik berat badan dan buat garis pertumbuhan anak. 

b. Ibu hamil 

Hasil penimnamgan berat badan dan pengukuran LILA dicatat dalam buku KIA 

dan register ibu hamil. 

c. PUS/WUS 

Hasil pengukuran LILA pada WUS dicatat dalam register PUS/WUS. 

4) Penyuluhan 

Penyuluhan dilakukan untuk perorangan dan dapat diperkaya dengan penyuluhan 

kelompok. 

5) Pelayanan kesehatan dan KB 

Pelayan kesehatan dilakukan oleh kader dengan pemberian Vitamin A pada ibu 

nifas, bayi dan balita, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemerian 

penyuluhan PMT. Sedangkan untuk layanan KB dilakukan oleh petugas 

kesehatan 

 

 



34 
 

 

C. Kegiatan di Luar Hari Buka Posyandu (H +) 

a. Kader melakukan kunjungan pada balita yang tidah hadir pada penimbngan, gizi 

kurang, gizi buruk rawat jalan 

b. Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu termasuk 

penggalangan dana 

c. Memfasilitasi masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan gizi 

keluarga 

d. Membantu petugas dalam pendataan, penyuluhan dan peragaan keterampilan 

dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat. 

2. Pembiayaan Posyandu 

Sumber pembiayaan posyandu berasal dari berbagai sumber, pertama sumber 

biaya posyandu berasal dari masyrakat antara lain dari iuran pengguna/pengunjung 

posyandu, iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat, sumbangan/donator dari 

perorangan atau kelompok masyarakat. Kedua, sumber dana posyandu berasal dari 

swasta/dana usaha misalnya dengan menjadikan posyandu sebagai anak angkat 

perusahaan. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau 

tenaga sebagai sukarelawan posyandu. Ketiga, sumber dana posyandu berasal dari 

hasil usaha yang dilakukan oleh pengurus dan kader posyandu misalnya dengan 

kelompok usaha bersama, hasil penjualan PMT. 

Pemanfaatan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh kader dan petugas 

terkait digunakan untuk membiayai kegiatan posyandu dalam bentuk biaya 

operasional posyandu, biaya penyediaan PMT, pengganti biaya perjalanan kader, 
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modal usaha, dan bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan (KemenKes RI, 

2011:40). 

3. Pelaporan Kegiatan Posyandu 

  Pada dasarnya kader posyandu posyandu tidak wajib melaporkan hasil 

kegiatan posyandu pada puskesmas ataupun pada sektor terkait lainnya. Bila 

puskesmas atau sektor terkait lainnya membutuhkan data terkait dengan berbagai 

kegiatan posyandu, puskesmas atau sektor lainnya harus mengambilnya langsung ke 

posyandu. Untuk itu setiap puskesmas menunjuk petugas yang bertanggungjawab 

untuk pengambilan data hasil kegiatan posyandu (KemenKes RI, 2011:42). 

 
 

2.2. Partisipasi Masyarakat 

Dalam Posyandu istilah partisipasi masyarakat sering dikatakan dengan D/S 

yaitu jumlah balita yang datang dan titimbang (D) dibagi jumlah balita keseluruhan 

(S). Partisipasi  masyarakat dikatakan baik bila mencapai >50% sedangkan bila <50% 

maka dianggap posyandu belum mantap. 

 

2.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Secara umum partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan 

secara aktif dari masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Hal ini berkaitan dengan 

pengertian partisipasi yang dikemukakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia tahun 

2005 yang menyatakan partisipasi sebagai hal turut berperan serta dalam suatu 

kegiatan (Pusat Bahasa,Depdiknas 2005). 
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Menurut Syahlan dalam Kholivah (2009:16) partisipasi masyarakat adalah 

Keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap 

menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, 

keluarga dan masyarakat. Kemudian Adi dalam Ocbrianto (2012:34) partisipasi 

adalah masyarakat terlibat dalam program pemberdayaan dimulai dari proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di dalam masyrakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Notoatmojo (2010:274) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah 

keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menjalin kemitraan diantara 

masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan berbagai aktivitas 

program kesehatan, mulai dari pendidikan kesehatan, pengembangan program 

kemandirian dalam kesehatan, sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam 

menghadapi teknologi dan infrastruktur kesehatan.  

Partisipasi masyarakat umumnya dipandang sebagai suatu bentuk perilaku. 

Salah satu bentuk perilaku kesehatan adalah partisipasi ibu balita dalam program 

Posyandu, yang mewujudkan dengan membawa anak mereka untuk ditimbang berat 

badannya ke Posyandu secara teratur setiap bulan, karena perilaku keluarga sadar gizi 

(keluarga yang mampumengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap 

anggotanya) salah satunya dapat dilihat dari indikator menimbang berat badan balita 

secara teratur ke Posyandu. Penimbangan balita dikatakan baik apabila minimalada 



37 
 

 

empat kali anak balita ditimbang ke Posyandu secara berturut-turutdalam enam bulan 

dan dikatakan tidak baik apabila kurang dari empat kali secara berturut-turut ke 

Posyandu dalam enam bulan (Depkes RI, 2006). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat adalah 

suatu proses sosial anggota kelompok masyarakat mengidentifkasi kebutuhan-

kebutuhannya, mengambil keputusan dan menetapkan mekanisme untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 

2.2.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut 

pembagian WHO yang dikutip Budioro (2002:82) tingkat partisipasi masyarakat 

memiliki beberapa tingkatan, yaitu 

1) Marginal partisipation, dimana peran serta masyarakat sifatnya pasif dan 

dampaknya pada pembangunan kesehatan belum mengesankan. 

2) Substantive participation, dimana masyarakat sudah secara aktif ikut berperan 

dalam menentukan prioritas dan pengambilan keputusan, dan sudah mampu 

menyediakan sebagian sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan 

kesehatan, meskipun masih bertaraf lokal. 

3) Structural participation, dimana peran dari partisipasi masyarakat sudah 

merupakan bagian yang integral dari struktur penentu kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan pada jenjang yang lebih tinggi. 
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Sedangkan menurut Mantra dalam Budioro (2002:83), membagi tingkat 

partisipasi masyarakat dalam lima kategori: 

1) Partisipasi masyarakat karena perintah atau paksaan, masyarakat berpartisipasi 

karena adanya ancaman atau sanksi 

2) Partisipasi masyarakat karena imbalan atau intensif, baik materi maupun 

kedudukan 

3) Partisipasi masyarakat karena identivikasi atau meniru 

4) Partisipasi masyarakat karena kesadaran 

5) Partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak asasi dan tanggung jawab, 

dengan berpartisipasi dalam pertemuan 

Masyarakat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang ada di masyarakat 

dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Tingkat partisipasi masyarakat dibagi 

dalam beberapa kategori dan tingkatan dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan 

yang lebih tinggi. Baik karena paksaan, imbalan, kegiatan meniru masyarakat lain, 

karena kesadaran hati dank arena tuntutan atau tanggung jawab. 

 

2.2.3. Syarat-Syarat Terwujudnya Partisipasi 

Partisipasi dapat terwujud apabila syarat-syarat berikut terpenuhi: 

1. Adanya rasa saling percaya antara anggota dalam masyarakat, maupun anggota 

masyarakat dan pihak petugas. Rasa saling percaya diciptakan melalui suatu niat 

baik untuk melakukan sesuatu demi kesejahteraan masyarakat. 



39 
 

 

2. Adanya ajakan dan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berperan serta 

dalam kegiatan atau program. 

3. Adanya manfaat yang dapat dan segera dapat dirasakan oleh masyarakat. Konsep 

ini penting karena masyarakat biasanya bersikap praktis. 

4. Adanya contoh dan keteladanan dari para tokoh dan pemimpin masyarakat, 

terutama mada masyarakat yang bercorak paternalistik. 

Sedangkan menurut Cary dalam Notoatmojo (2010:276) mengatakan bahwa 

partisipasi dapat tumbuh jika tiga kondisi berikut terpenuhi: 

1. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti adanya kondisi yang memungkinkan 

anggota-anggota masyarakat untuk berpartisipasi. 

2. Mampu untuk berpartisipasi,  adanya kapasitas dan kompetensi anggota 

masyarakat sehingga mampu untuk memberikan sumbang saran yang konstruktif 

untuk program. 

3. Mau berpartisipasi, kemauwan atau kesediaan anggota masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam program. 

Ketiga kondisi tersebut harus hadir secara bersama-sama. Apabila orang mau 

dan mampu tetapi tidak merdeka untuk berpartisipasi, maka orang tidak akan 

berparisipasi. 
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2.2.4. Ukuran Partisipasi 

Menrut Chapin dalam Notoatmojo (2010:277), partisipasi dapat diukur dari 

yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu: 

a. Kehadiran individu dalam pertemuan-pertemuan. 

b. Memberikan bantuan dan sumbangan keuangan. 

c. Keanggotaan dalam kepanitiaan kegiatan. 

d. Posisi kepemimpian. 

Berdasarkan teori Chapin di atas, maka partisipasi tertinngi dilakukan oleh 

pemimpin. Meskipun terlihat kontroversial, namun bisa dipahami, karena dalam 

konteks kepemimpinan,walaupun jumlahnya sedikit, pemimpin menentukan 

keberhasilan organisasi. 

2.2.5. Indikator Partisipasi Masyarakat 

Dalam kegiatan posyanduyang dapat dijadikan sebagai indicator tingkat 

partisipasi masyarakat, sebagai berikut: 

1. Keanggotaan 

Pada kamus besar bahasa Indonesia kata anggota dapat diartikan bahwa anggota 

yg dipilih untuk mengelola perkumpulan. Sedangkan keanggotaan dapat diartikan 

bahwa hal atau kedudukan sebagai anggota dalam kepengurusan. 

2. Perencanaan 

Menurut Sudjana dalam Majid (2009:16) menyatakan bahwa perencanaan adalah 

proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan 

dilakukan pada waktu yang akan datang.  
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3. Implementasi 

Menutut Usman dalam Wijaya (2012) mengemukakan bahwa implementasi 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (http://konsulatlaros.blogspot.com 

/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html) 

4. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam  

bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang 

diaplikasikan pada bidang kesehatan. Notoatmodjo (2003:97) 

5. Pengembangan Program 

Menurut Nisa (2009) menyatakan bahwa Pengembangan adalah suatu kegiatan 

yang menghasilkan sesuatu alat atau cara merevisi sesuatu yang telah ada menjadi 

baik. Selama kegiatan itu dilaksanakan dengan maksud mengadakan 

penyempurnaan yang akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup bagus 

untuk digunakan seterusnya maka berakhirlah kegiatan pengembangan. 

(http://mauidzaneesasmart.blogspot.com/2009/06/pengembangan-program-

pembelajaran.html) 

 

 

 

 

http://mauidzaneesasmart.blogspot.com/2009/06/pengembangan-program-pembelajaran.html
http://mauidzaneesasmart.blogspot.com/2009/06/pengembangan-program-pembelajaran.html
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2.3. Pertumbuhan 

2.3.1. Pengertian Pertumbuhan 

Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan secara kuantitatif 

yaitu peningkatan ukura dan struktur. Tidak saja anak itu menjadi besar secara fisik, 

tetap ukuran dan struktur organ dalam dan otak meningkat (Hurlock, 1978:23) 

Menurut Susanto (2011) pertumbuhan adalah ukuran dan bentuk tubuh atau 

anggota tubuh, misalnya bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah 

lingkar kepala, bertambah lingkar lengan, tumbuh gigi susu, dan perubahan tubuh 

yang lainnya. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta 

jaringan antar sel, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau 

keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang atau berat (Aisyah, 

2008:2.4)  

Sedangkan menurut Chaplin dalam Desmita (2009:5) pertumbuhan adalah 

suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau 

organisme sebagai satu keseluruhan. Dan menurut Sinolungan dalam Desmita 

(2009:5) pertumbuhan menunjuk pada perubahan kuantitatif, yaitu dapat dihitung 

atau diukur seperti panjang atau berat tubuh. 

Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995:1) pertumbuhan (growth) berkaitan 

dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, 

organ maupun individu, yang diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kilogram), 
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ukuran panjang (cm, meter), umur tulang dan keseimbangan metabolik (retensi 

kalsim dan nitrogen tubuh) 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang 

bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan 

yang dapat diukur menggunakan alat. 

 

2.3.2. Daur Pertumbuhan Fisik 

Pertumbuhan fisik tidak dapat dikatakan mengikuti pola ketetapan tertentu. 

Pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap/proses, atau dengan kata lain seperti 

naik trunnya gelombang. Irama pertumbuhan ini bagi seseorang mempunyai 

gambaran tersendiri walaupun secara keseluruhan terhadap memperlihatkan 

keteraturan tertentu. 

Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan cepat, sedngkan anak yang 

lain mengalami keterlambatan, karena jika mengikuti pola perkembangan yang sangat 

teratur dan ketat maka bayi yang berat tubuhnya ketika lahir 3,8 kg pada saat usia 11 

tahun berat tubuhnya akan mencapai 24 kg, karena pada tahun pertama pertumbuhan 

berlangsung dengan cepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

dan perkembangan fisik anak umumnya berlangsung secara teratur dan dapat 

diramalkan sebelumya. 
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2.3.3.  Ciri-Ciri Tumbuh Kembang Anak 

Tumbuh kembang anak yang sudah dimuai sejak masa  konsepsi sampai 

dewasa. Menurut Soetjiningsih (1995:14) tumbuh kembang anak mempunyai ciri-ciri 

tersendiri, yaitu:  

a. Tumbuh kembang adalah proses yang kontinu sejak di dalam kandungan dan 

stelah dilahirkan, yaang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. 

b. Dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa perlambatan, 

serta laju tumbuh kembang yang berlainan diantara organ-organ. 

c. Pola perkembangan semua anak sama, tetapi kecepatannya berbeda antara anak 

satu dengan lainnya. 

d. Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem susunan saraf, contoh 

tidak ada latihanyang dapat menyebabkan anak dapat berjalan sampai sistem saraf 

siap untuk berjalan. 

e. Aktivitas seluruh tubuh diganti respons individu yang khas. 

f. Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. Langkah pertama sebelum berjalan 

adalah perkembangan menegakkan kepala. 

g. Reflek primitif seperti reflek memegang dan berjalan akan menghilang sebelum 

gerakan volunter tercapai. (Soetjiningsih, 1995:14) 

Setiap anak adalah individu yang unik, karena faktor bawaan yang berbeda 

maka pertumbuhan dan pencapaian kemampuan perkembangannya juga berbeda pada 

setiap anak. 
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2.3.4. Penilaian Pertumbuhan Fisik Anak 

Penilaian tumbuh kembang anak perlu dilakukan untuk menentukan apakah 

tumbuh kembang seorang anak berjalan normal atau tidak. Anak yang sehat akan 

menunjukkan tumbuh kembang yang optimal. Proses tumbuh kembang merupakan 

proses yang berkesinambungan mulai dari proses kehamilan sampai dewasa, yang 

mengikuti pola tertentu yang khas untuk setiap anak. Penilaian pertumbuhan anak 

dilakukan dengan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkaran 

lengan atas, lipatan kulit. (Soetjiningsih 1995:38) 

1. Berat Badan 

Berat badan merupakan hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan yang 

ada pada tubuh. Berat badan dipakai sebagai indikator untuk mengetahui keadaan 

gizi dan tumbuh kembang anak. 

2. Tinggi Badan 

Ukuran tinggi badan pada masa pertumbuhan meningkat terus sampai tinggi 

maksimal dicapai. Walaupun kenaikan tinggi badan ini berfluktuasi, diman tinggi 

badan meningkat pada masa bayi, kemudian melambat dan menjadi cepat kembali 

selanjutnya melambat lagi dan akhirnya berhenti pada umur 18-20 tahun. 

Pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan alat pengukur tinggi badan. 

3. Lingkar Kepala 

Lingkar kepala mencerminkan volume intrakkranial. Dipakai untuk menaksir 

pertumbuhan otak. Apabila otak tidak tumbuh normal maka kepala akan kecil. 

4. Lingkar Lengan Atas 
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Lingkar lengan atas mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot 

yang tidak terpengaruh banyak oleh keadaan cairan tubuh dibandingkan berat 

badan. Dapat dipakai untuk menilai keadaan gizi atau tumbuh kembang pada 

kelompok umur prasekolah. 

5. Lipatan kulit 

Tebalnya lipatan kulit pada daerah triseps dan subskapular merupakan refleksi 

tumbuh kembang jaringan lemak dibawah kulit, yang mencerminkan kecukupan 

energi. 

 

2.4. Penelitian yang Relevan 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Oktaviani, dkk di Desa Rancaekek Kulon 

Kecamatan Rancaekek pada tahun 2008. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan keluarga diposyandu 

dengan status gizi balita. Selain itu diketahui juga bahwa responden yang 

mempunyai kategori tidak aktif di Posyandu mempunyai risiko 6.857 kali lebih 

besar terkena status gizi KEP (kurang energi protein) dibandingkan dengan 

responden aktif di Posyandu. Dengan demikian dapat terlihat bahwa keberadaan 

Posyandu merupakan hal yang penting untuk peningkatan status gizi bayi dan 

balita dan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Imah Jaeyana yang dilakukan di Pueworejo 

dengan judul „gambaran tingkat pengetahuan ibu balita tentang kunjungan balita 

di posyandu perum boro mukti permai banyuurip purworejo‟. Dari penelitian 
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tersebut didapatkan hasil bahwa pengetahuan ibu tentang frekuensi kunjungan 

balita di posyandu dipengaruhi faktor tingkat pendidikan, status ekonomi, 

pengalaman, social budaya dan informasi. Pendidikan yang tinggi akan 

berpengaruh pada penerimaan hal-hal baru dan dapat menyesuaikan diri dengan 

hal baru tersebut sehingga dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki 

seseorang. Lingkungan sosial ekonomi berkaitan dengan pendidikan. Apabila 

status ekonomi baik tingkat pendidikan akan tinggi maka akan diiringi oleh 

peningkatan pengetahuan. Pengalaman juga berkaitan dengan umur dan 

pendidikan individu. Pendidikan yang tinggi maka pengalaman akan luas dan 

semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan bertambah. Sosial budaya 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan, karena informasi yang baru akan 

disaring dan disesuaikan dengan budaya yang ada serta agama yang dianut. 

c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Idil Fitriani (2010) Vol II1 No.2 (11:2010) 

dengan judul, „hubungan pendidikan ibu dengan kunjungan balita ke posyandu di 

kecamatan pemulutan selatan kabupaten ogan ilir‟ menyatakan bahwa dalam 

penelitian ini tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan responden 

dengan kunjungan aktif ke posyandu, dimana P. Value 1,0 . 0,05. Hasil diatas 

tidak sesuai teori yangmenyatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 

pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya pendidikan yang rendah, akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap perubahan-perubahan 

hidup sehat ( Poerdji, 2002 ). Dari hasil ini, analisis peneliti adalah bahwa tingkat 
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pendidikan ibu tidak mempunyai hubungan secara bermakna dengan keaktifan 

kunjungan balita ke posyandu. 

d. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah Abdurahmah Unnes Journal of 

Public Health (2012:7) dengan judul „pengaruh metode diskusi kelompok fungsional 

terhadap pengetahuan ibu tentang tumbuh kembang balita  (studi kasus di Posyandu 

Margirahayu IV Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)‟ 

menyatakan bahwa penelitian ini penyuluhan kesehatan dengan menggunakan 

metode diskusi kelompok fungsional berpengaruh dalam meningkatkan 

pengetahuan ibu balita tentang tumbuh kembang balita di Posyandu Margirahay 

IV Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji analisis menggunakan uji t test tidak berpasangan 

dengan nilai p < 0,05. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Bonaventura Adhi Yogiswara pada tahun 2010 

dengan judul „hubungan antara tingkat partisipasi ibu di posyandu‟ dengan status 

gizi balita. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah ibu dengan partispasi 

rutin sebanyak 31 ibu (77,5%) dan 9ibu (22,5%) dengan partisipasi tidak rutin. 

Status gizi pada balita didapatkan 29 balita (72,5%) status gizi baik dan 11 balita 

(27,5%) status gizi tidak baik. Pada analisa bivariat didapatkan hubungan antara 

tingkat partisipasi ibu di posyandu dengan status gizi balita dengan nilai p = 0,007 

pada fisher exact test. Hal ini berarti ibu yang hadir di posyandu secara rutin maka 

status gizi dari balita akan baik. 
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f. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Genebra pada tahun 2000 dalam Bulletin of 

the World Health Organization mendapatkan hasil bahwa, di negara berkembang 

kekurangan gizi anak telah menurun secara progresif dari 47 % pada tahun 1980 

menjadi sekitar 33 % pada tahun 2000 . Meskipun terjadi peningkatan populasi, 

perkiraan jumlah anak kerdil di usia bawah 5 tahun mengalami penurunan sebesar 

hampir 40 juta di negara-negara berkembang selama 20 tahun terakhir . Namun, 

data yang disajikan mengkonfirmasi bahwa malnutrisi anak masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat yang utama di negara-negara berkembang di mana 

sepertiga dari seluruh anak usia di bawah 5 tahun akan terhambat 70 % dari 

mereka yang tinggal di Asia , terutama Asia tengah. 26 % tinggal di Afrika dan 

sekitar 4 % tinggal di Amerika Latin dan Karibia. Keterkaitan dengan penelitian 

saya adalah bahwa tingkat malnutrisi di Negara berkembang yang cukup tinggi 

maka pemantauan tumbuh kembang anak penting dilakukan oleh orang tua, 

dengan secara rutin membawa anak mereka ke posyandu. 

 

2.5. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian ini akan diteliti mengenai layanan Posyandu dan partisipasi 

masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terhadap tumbuh kembang 

balita. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu),  merupakan suatu tempat pelayan dalam 

wilayah kerja tertentu dengan kegiatan terpadu, yang bersifat dari oleh dan untuk 

masyarakat secara terpadu dengan program-program dari instansi terkait untuk 

mencapai tujuan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera atau KKBS. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0042-9686&lng=en&nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0042-9686&lng=en&nrm=iso
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0042-9686&lng=en&nrm=iso
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Partisipasi merupakan keterkaitan seseorang atau kelompok terhadap sesuatu 

program atau kegiatan yang berlangsung. Salah satu bentuk perilaku kesehatan adalah 

partisipasi ibu balita dalam program Posyandu, yang mewujudkan dengan datang dan 

meninimbangkan anak mereka di Posyandu terdekat secara teratur setiap bulan. 

Tumbuh kembang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi 

keduanya saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. pertumbuhan dalam konteks 

perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu 

peningkatan ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan yang dapat diukur 

menggunakan alat. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang 

bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. lebih ditujukan 

pada kematangan fungsi alat-alat tubuh. 

Pemantauan tumbuh kembang balita sangat penting dilakukan oleh orang tua. 

Hal ini dimaksudkan agar tumbuh kembang anak dapat terpantau dengan baik, maka 

orangtua harus memberi stimulus-stimulus yang baik dan asupan nutrisi yang sehat 

untuk anak, selain itu penting bagi orang tua untuk rutin setiap bulannya membawa 

anak-anak mereka ke posyandu terdekat dilingkungan mereka, untuk pemantauan 

tumbuh kembang, status gizi dan kesehatan anak. 

Perubahan berat badan merupakan sebuah indicator untuk memantau 

pertumbuhan anak. Jika berat badan anak mengalami penurunan dan lebih rendah dari 

seusianya maka, pertumbuhan anak akan terganggu dan anak akan mengalami 

kekurangan gizi. Sedangkan jika kenaikan berat badan anak lebih besar dari anak 

seusianya maka merupakan indikasi resiko kelebihan gizi. 



51 
 

 

Jika orang tua secara rutin datang ke Posyandu setiap bulannya maka tumbuh 

kembang anak mereka akan terpantau dengan baik. Sehingga resiko kekurangan gizi 

atau malnutrisi dapat segera dicegah oleh orang tua dan dinas terkait. 

Dari berbagai uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan Posyandu 

1. Sasaran 

2. Kegiatan 

 Kesehatan ibu dan anak 

(KIA) 

 KB 

 Imunisasi 

 Gizi 

 Pelaksanaan posyandu 

 Kegiatan diluar hari buka 

posyandu 

 

Partisipasi Masyarakat 

1. Keanggotaan 

2. Perencanaan 

3. Implementasi 

4. Pendidikan kesehatan 

5. Pengembangan program 

6. Syarat-syarat terwujudbya 

partisipasi 

 

 

Pertumbuhan Balita 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu metode bagaimana seorang peneliti 

melakukan penelitian terhadap sesuatu yang dianggap menarik untuk dikaji. Dalam 

penelitian ini peneliti, menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengarah pada 

penggunaan data deskriptif, karena penelitian ini mengarah pada penggunaan data 

deskriptif. 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu Partisipasi 

Masyarakat Dalam Layanan Posyandu Terhadap Pertumbuhan Balita (Di Desa 

Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung) maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (orang, lembaga, dan masyarakat) 

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

(Nawawi, 2005: 63). Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011: 8-13) bahwa 

penelitian kualitatif memiliki sepuluh ciri-ciri yaitu dilaksanakan dengan latar 

alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity), manusia sebagai instrumen, 

penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari 

dasar (Grounded Theory), Data bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses 

daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk 
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keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan 

disepakati bersama. 

Alasan menggunakan metode ini, peneliti berusaha mencari fakta data 

kemudian mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat dalam layanan posyandu 

terhadap pertumbuhan balita. Dengan demikian sifat deskriptif kualitatif ini mengarah 

pada pendeskripsian, penguraian, dan penggambaran kedalam uraian dan pemahaman 

tentang partisipasi masyarakat dalam layanan posyandu terhadap pertumbuhan balita 

di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Semarang.  

 

3.2.Subjek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:298) Dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kaus tertentu yang 

ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 

populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian 

kualitatif, juga bulan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian 

kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena sumber data dari sampel 

tersebut dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas. 

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang orang yang dipandang tahu 

rentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai 
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dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Hasil penelitian tidak digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel 

tidak dilakukan secara random. 

Adapun subjek penelitian (informan) dalam penelitian ini adalah bidan yang 

bertugas pada Posyandu di Desa Mergowati Kecamatan Kedu, empat warga desa 

Mergowati berjumlah, empat kader yang bertugas pada Posyandu dan penanggung 

jawab kegiatan Posyandu di Desa Mergowati Kecamatan Kedu. 

 

3.3. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, dengan 

harapan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai partisipasi 

masyarakat dalam layanan posyandu terhadap pertumbuhan balita (Di Desa 

Mergowati Kecamata Kedu Kabupaten Temanggung), maka informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

3.3.1. Informan Utama 

Informan utama dalam penelitian ini adalah warga masyarakat desa 

Mergowati dengan kriteria sebagai berikut : 

3.3.1.1. Warga yang menetap di Desa mergowati 

3.3.1.2. Memiliki anak usia balita 

3.3.1.3. Orang tua balita dengan usia 25-35 tahun 

3.3.1.4. Orang tua balita dengan pendidikan minimal SMA/Sederajat 

3.3.1.5. Orang tua balita yang tidak bekerja 
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Dari uraian di atas maka terpilih 4 informan utama yang dibagi dalam 4 

dusun. 

3.3.2. Informan Triangulasi 

Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah bidan desa yang bertugas di 

posyandu Desa Mergowati dan kader yang bertugas di posyandu Desa Mergowati 

dengan criteria sebagai berikut : 

3.3.2.1. Warga Desa mergowati yang bertugas sebagai kader posyandu 

3.3.2.2. Kader dengan masa tugas lebih dari 5 tahun 

3.3.2.3. Kader yang aktif dalam kegiatan posyandu 

3.3.2.4. Kader yang menjabat sebagai ketua kader posyandu 

3.3.2.5.Bidan desa yang bertugas 

Dari kriteria di atas maka terpilih 2 informan triangulasi yaitu, 4 orang kader 

yang dibagi dalam 4 dusun dan 1 orang bidan yang bertugas di posyandu Desa 

Mergowati Kecamatan Kedu. 

 

3.4.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan, adapun 

batasan lokasi penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Temanggung. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung karena 

Posyandu di Desa tersebut sudah memenuhi standar dan kriteria. Strata posyandu di 

Desa Mergowati sudah baik yakni dengan strata posyandu mandiri dan purnama,  

Posyandu sudah dijalankan kurang lebih 8 kali pada setiap tahun, jumlah kader di 
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setiap Dusun ada 5 dan kader-kader disana sudah menjalankan tugas masing-masing 

dan memenuhi kriteria, pekerjaan orangtua balita di Desa Mergowati juga beragam, 

pelaknaan administrasi juga berjalan, kinerja posyandu di Desa Mergowati sudah 

baik. Penelitian dilakukan di 4 Dusun yaitu di Dusun Ngebrak, Dusun Libak. Dusun 

Tugu, dan Dusun Dukuh karena posyandu di sana sudah baik dan sudah memenuhi 

kriteria. 

 

3.5. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data dapat 

diperoleh. Menurut Arikunto (2010:172), apabila peneliti menggunakan kuesioner 

atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden 

(orang yang menjawab pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis). 

Apabila menggunakan observasi, maka sumber data biasanya berupa benda, gerak, 

atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka catatan atau 

dokumen yang menjadi sumber data. 

Dalam penelitian ini sumber data pertama yang akan diminta adalah ibu 

balita, kemudian akan dilanjutkan pada kader posyandu dan bidan desa, selanjutnya 

akan dilakukan sesuai data yang ditemukan pada saat penelitian yang dipandang lebih 

tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh sumber data sebelumnya. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada kegiatan Posyandu di 

Desa Mergowati Kecamatan Kedu untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dan 

pertumbuhan balita. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya 

jawab  (Sugiyono, 2009:240). Menurut Moleong (2011:319) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara 

mendalam kepada ibu balita, kader posyandu dan bidan desa tentang partisipasi 

masyarakat dan layanan posyandu di Desa Mergowati dimana pada wawancara ini 

menggunakan pedoman wawancara yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi. 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah rekaman kejadian masa lalu dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, dicetak maupun dalam karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 

2009:329). Dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa data PWS laporan 
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bulanan Posyandu dari Puskesmas, KMS, dan berbagai data yang dimungkinkan 

untuk menunjang data penelitian. 

3.7 Teknik Keabsahan Data  

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

metode/teknik, dan waktu (Sugiyono, 2009:372). 

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data 

yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengecekan data dilakukan kepada sumber 

data, yaitu guru religi dan koordinator guru religi. 

3.7.2 Triangulasi Metode 

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. 

Pengecekan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.7.3 Triangulasi Waktu 

Berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena 

perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Jadi, waktu juga mempengaruhi 

kredibilitas data. Pengecekan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dipilih data-

data yang relevan dan dianalilis untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Milles 

dan Huberman dalam Sugiyono (2009:249) menyatakan bahwa analisis data 

dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan verivikasi 

atau penarikan kesempulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu 

menggunakan analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data 

merupakan data merupakan suatu proses pengumpulan data-data yang dapat 

dilakukan dengan observasi, wawancara, kuisioner atau angket, dokumentasi dan 

gabungan keempatnya (Sugiyono, 2009:309). Data dalam penelitian ini diperoleh dari 

wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi. 

3.8.2 Reduksi Data 

 Merangkum  dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang pentimg, dicari pola dan temanya kemudian membuang yang tidak perlu. 

3.8.3 Penyajian Data 

 Setelah data diredusi kemudian mendisplai data atau penyajian data. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. 

3.8.4  Conclusion Drawing/verification  

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009:345) langkah ketiga 

dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi.  Model 

interaktif dlam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut: 

p 

 

 

 

 

 

 

 

Miles & Huberman (Sugiyono, 2009:338) 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 

Simpulan-Simpulan 

Penarikan/Verifikasi 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum 

4.1 Karakteristik Lokasi Penelitian 

Desa Mergowati memiliki  luas wilayah 311.330 HA. Batas wilayah 

administratif Desa Mergowati sebelah barat adalah Desa Kundisari, sebelah utara 

dengan Desa Gondang Wayang, sebelah selatan dengan Desa Mojo Tengah, sebelah 

timur dengan Desa Karang Tejo. 

Jumlah dusun di Desa Mergowati sebanyak 11 dusun, Dusun Libak, Dusun 

Dukuh, Dusun Mergosari, Dusun Ngebrak, Dusun Sambung, Dusun Letih, Dusun 

Kapal, Dusun Salam, Dusun Dangun, Dusun Tugu, dan Dusun Druju. Desa 

Mergowati memiliki jumlah penduduk 5394 orang.  

  

4.2 Profil Posyandu Desa Mergowati 

Posyandu di Desa Mergowati pertama kali dilaksanakan pada tahun 1984 

yang masih bergabung menjadi satu belum dibagi dalam setiap dusun. Tingkat srata 

posyandu di Desa Mergowati yaitu posyandu purnama, karena tempat pelaksanaan 

kegiatan posyandu masih menumpang dirumah warga. Posyandu di Desa Mergowati 

mempunyai kader sebanyak 42 kader yang terdiri atas 9 kader laki-laki dan 33 kader 

perempuan. Sarana dan prasarana yang ada sudah dapat dikatakan lemgkap yang 

terdiri atas timbangan (timbngan gantung, timbngan injak, timbngan bayi), metelin, 
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pengukur tinggi badan untuk bayi dan pengukur tinggi badan berdiri, formulir SIP, 

buku KIA, buku catatan keuangan, blangko SKDN dan buku catatan lainnya. 

Terdapat 9 pos pelayanan posyandu yang tersebar di 9 Dusun yaitu Dusun 

Ngebrak, Dusun Dukuh, Dusun Tugu, Dusun Libak, Dusun Letih, Dusun Kapal, 

Dusun Druju, Dusun Sambung, Dusun Dangun, sedangkan untuk Dusun Salam 

bergabung dengan Dusun Sambung dan Dusun Mergosari Bergabung Dengan Dusun 

Dukuh. 

Jumlah anak balita di Desa mergowati secara keseluruhan pada bulan maret 

sebanyak 345 anak. Alasan terpilihnya Desa Mergowati Kecamatan Kedu dijadikan 

tempat penelitian karena tingkat pertisipasi masyarakat (D/S) di Desa Mergowati 

sudah baik jikia dibandingkan dengan Desa yang lain  yaitu sebesar 95,0% dengan 

jumlah balita 345 anak. Adapun hasil penimbangan pada bulam maret sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 (laporan bulanan Desa Mergowati bulan Maret 2014) 

No Desa JML. 

KDR 

JML 

BLT (S) 

JML. 

D 

D/S N 

(naik) 

R 

(rendah) 

BGM 

1. Libak 5 29 27 93,1% 24 0 0 

2 Dukuh 5 40 40 100% 38 0 0 

3 Ngebrak 5 33 31 93,9% 27 0 0 

4 Sambung 2 49 45 94% 43 0 0 

5 Salam 5 28 27 96,4% 25 0 0 

6 Kapal 5 26 25 96,1% 24 0 0 

7 Letih 5 61 56 91,8% 50 0 1 

8 Druju 5 37 36 97,2% 33 0 0 

9 Tugu  5 42 41 97,6% 35 0 0 

10  Jumlah 42 345 329 95% 299 0 1 
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Dari tabel diatas dapat dilihat jika pertumbuhan balita di Desa Mergowati baik 

terbukti dengan tidak adanya balita dengan timbangan rendah dan hanya 1 balita 

dengan timbangan dibawah garis merah (BGM), selain itu tingkat kesadaran akan 

pentingnya menimbangkan balita sudah baik terbukti dengan kehadiran warga (ibu 

balita) untuk menimbangkan balitanya yang mencapai 329 anak dari jumlah 

keseluruhan sebanyak 345 anak.  

Desa Mergowati sudah mempunyai Pustu (Puskesmas Pembantu) dan dekat 

dengan bidan desa yang bertugas, sehingga pelayanan kesehatan dan pertumbuhan 

balita dapat terpantau dengan baik. 

Dari 9 pos pelayanan posyandu peneliti memilih 4 pos layanan posyandu 

sebagai lokasi penelitian yaitu di Dusun Ngebrak, Dusun Dukuh, Dukuh Libak dan 

Dukuh Sambung. Dukuh tersebut terpilih menjadi lokasi penelitian karena kesadaran 

akan pentingnya posyandu dan tingkat kehadiran warga dalam kegiatan posyandu 

sudah baik. 

Adapun karakteristik posyandu di Desa Mergowati pada setiap dusun, sebagai 

berikut. 

4.1.3 Dusun Libak 

Posyandu Dusun Libak dengan nama Margi Puspasari 1 mempunyai jumlah 

balita sebanyak 29 anak dan jumlah kader sebanyak 5 kader yang terdiri atas 1 kader 

laki-laki dan 4 kader perempuan. Tingkat kesadaran orang tua (ibu balita) di Dusun 

Libak sudah baik, orangtua datang ke posyandu untuk memantau dan memeriksakan 

pertumbuhan balita. Kehadiran ibu balita dan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 
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93,1%. Strata posyandu di Dusun Libak yaitu posyandu purnama karena belum 

mempunyai gedung sendiri dan kegiatan posyandu masih dilaksanakan dirumah 

warga. Sarana dan prasarana sudah lengkap terdapat timbangan (timbangan injak, 

timbangan gantung, timbangan bayi), metelin, pengukur tinggi badan berdiri dan 

untuk bayi, formulir SIP, buku catatan keuangan dan administrasi. 

4.1.4 Dusun Dukuh  

Posyandu Dusun Dukuh dengan nama Margi Puspasari 2 mempunyai jumlah 

balita sebanyak 40 anak dan jumlah kader sebanyak 5 kader yang terdiri atas 1 kader 

laki-laki dan 4 kader perempuan. Tingkat kesadaran orang tua (ibu balita) di Dusun 

Libak sudah baik, orangtua datang ke posyandu untuk memantau dan memeriksakan 

pertumbuhan balita. Kehadiran ibu balita dan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 

100%.  

Strata posyandu di Dusun Libak yaitu posyandu purnama karena belum 

mempunyai gedung sendiri dan kegiatan posyandu masih dilaksanakan dirumah 

warga. Sarana dan prasarana sudah lengkap terdapat timbangan (timbangan injak, 

timbangan gantung, timbangan bayi), metelin, pengukur tinggi badan berdiri dan 

untuk bayi, formulir SIP, buku catatan keuangan dan administrasi. 

4.1.5 Dusun Ngebrak 

Posyandu Dusun Libak dengan nama Margi Puspasari 3 mempunyai jumlah 

balita sebanyak 33 anak dan jumlah kader sebanyak 5 kader yang terdiri atas 1 kader 

laki-laki dan 4 kader perempuan. Tingkat kesadaran orang tua (ibu balita) di Dusun 

Libak sudah baik, orangtua datang ke posyandu untuk memantau dan memeriksakan 
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pertumbuhan balita. Kehadiran ibu balita dan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 

93%.  

Strata posyandu di Dusun Libak yaitu posyandu purnama karena belum 

mempunyai gedung sendiri dan kegiatan posyandu masih dilaksanakan dirumah 

warga. Sarana dan prasarana sudah lengkap terdapat timbangan (timbangan injak, 

timbangan gantung, timbangan bayi), metelin, pengukur tinggi badan berdiri dan 

untuk bayi, formulir SIP, buku catatan keuangan dan administrasi. 

4.1.6 Dusun Sambung 

Posyandu Dusun Libak dengan nama Margi Puspasari 4 mempunyai jumlah 

balita sebanyak 49 anak dan jumlah kader sebanyak 2 kader yang terdiri atas 2 kader 

perempuan. Tingkat kesadaran orang tua (ibu balita) di Dusun Libak sudah baik, 

orangtua datang ke posyandu untuk memantau dan memeriksakan pertumbuhan 

balita. Kehadiran ibu balita dan partisipasi masyarakat (D/S) sebesar 94%.  

Strata posyandu di Dusun Libak yaitu posyandu purnama karena belum 

mempunyai gedung sendiri dan kegiatan posyandu masih dilaksanakan dirumah 

warga. Sarana dan prasarana sudah lengkap terdapat timbangan (timbangan injak, 

timbangan gantung, timbangan bayi), metelin, pengukur tinggi badan berdiri dan 

untuk bayi, formulir SIP, buku catatan keuangan dan administrasi. 
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4.1.7 Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 4 ibu balita sebagai informan utama. 

Sebagai informan triangulasi terdiri dari 4 kader dan 1 bidan desa yang bertugas di 

Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung 

Tabel 4.2  karakteristik informan utama (ibu balita) dan informan triangulasi 

(kader dan bidan desa) 

No  Kode L/P Keterangan 

1.  IB 1 P Ibu balita bernama bu Ifrohiyah tinggal di Dusun 

Libak Mergowati. Berusia 31 tahun dan jenjang 

pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah tangga.  

2.  IB 2 P Ibu balita bernama bu Murtiyati Utami tinggal di 

Dusun Ngebrak Mergowati. Berusia 33 tahun dan 

jenjang pendidikan SMA bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. 

3.  IB 3 P Ibu balita bernama bu Mukanah tinggal di Dusun 

Mergosari Mergowati. Berusia 24 tahun dan jenjang 

pendidikan SMA bekerja sebagai pegawai swasta. 

4.  IB 4 P Ibu balita bernama ibu Rahayu Fitriyanti tinggal di 

Dusun Dukuh Mergowati berusia 39 tahun dan 

jenjang pendidikan SMA. Bekerja sebagai ibu rumah 

tangga. 

5.  K 1 P Bertugas sebagai kader di posyandu Dusun Ngebrak 

bernama ibu Suyati tinggal di Dusun Ngebrak 

Mergowati. Berusia 28 bertugas menjadi kader 

selama 5 tahun. Jenjang pendidikan terakhir SMA 

dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
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6.  K 2 P Bertugas sebagai kader di posyandu Dusun Libak 

bernama ibu Maryati tinggal di Dusun Libak 

Mergowati. Berusia 29 bertugas menjadi kader 

selama 5 tahun. Jenjang pendidikan terakhir SMA 

dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

7.  K 3 P Bertugas sebagai kader di posyandu Dusun Dukuh 

bernama ibu Rojiyah tinggal di Dusun Dukuh 

Mergowati. Berusia 54 bertugas menjadi kader 

selama 34 tahun. Jenjang pendidikan terakhir SMA 

dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

8.  K 4 P Bertugas sebagai kader di posyandu Dusun Sambung 

bernama ibu Sintiyah tinggal di Dusun Mergosari 

Mergowati. Berusia 60 bertugas menjadi kader 

selama 5 tahun. Jenjang pendidikan terakhir SMP 

bekerja sebagai  petani. 

9.  B P Bidan desa yang bertugas di Desa Mergowati. 

Bernama ibu Nur Niswati berusia 47 tahun. Jenjang 

pendidikan D3 Kebidanan. 

Sumber: data primer yang diolah 

Keterangan  

IB 1= Ibu balita 1 (informan utama)  K 1= kader 1 (informan triangulasi) 

IB 2= Ibu balita 2 (informan utama)  K 2 = kader 2 (informan triangulasi) 

IB 3= Ibu balita 3 (informan utama)  K 3 = kader 3 (informan triangulasi) 

IB 4 = Ibu balita 4 (informan utama)  K 4= kader 4 (informan triangulasi) 

      B = bidan (informan triangulasi) 
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4.2 Partisipasi Masyrakat Peserta Posyandu 

Notoatmojo (2010:274) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah 

keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menjalin kemitraan diantara 

masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, implementasi, dan berbagai aktivitas 

program kesehatan, mulai dari pendidikan kesehatan, pengembangan program 

kemandirian dalam kesehatan, sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam 

menghadapi teknologi dan infrastruktur kesehatan. 

Pelaksanaan kegiatan posyandu dari persiapan pelaksanaan kegiatan hari buka 

posyandu, pelaksaaan kegiatan hari buka posyandu hingga kegiatan di luar kegiatan 

hari buka posyandu. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dan dilihat melalui 

keanggotaan masyarakat dalam kegiatan, perencanaan kegiatan, implementasi dalam 

kehidupan sehari-hari, pendidikan kesehatan, pengembangan program, dan syarat-

syarat terwujudnya partisipasi. 

4.2.1 Keanggotaan 

Pada kamus besar bahasa Indonesia kata anggota dapat diartikan bahwa 

anggota yg dipilih untuk mengelola perkumpulan. Sedangkan keanggotaan dapat 

diartikan bahwa hal atau kedudukan sebagai anggota dalam kepengurusan. 

Pada keanggotaan kegiatan posyandu terdapat kader dan ibu balita. Terdiri 

atas ketua yang dijalankan oleh kader, bendahara yang dijalankan oleh kader, 

sekertaris yang dijalankan oloeh kader. Sedangkan ibu balita dan warga setempat 

bertindak sebagai anggota kegiatan posyandu.  
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Kader adalah warga masyarakat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan 

dapat bekerja secara sukarela. Anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan 

memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu (Kementrian Kesehatan 

RI, 2011:19). 

Jumlah kader posyandu adalah minimal lima orang. Jumlah ini sesuai dengan 

jumlah langkah yang dilaksanakan oleh posyandu, yakni yang mengacu pada sistim 5 

meja. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggungjawab 

penyelenggaraannya adalah pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan (KemenKes RI, 2011:31).  

Jumlah kader di posyandu ada 5 orang. Keanggotaan kader dalam posyandu 

terdiri atas ketua dan anggota. Kader satu bertugas sebagai pendaftaran ibu balita 

yang datang,  kader dua penimbangan balita, kader tiga bertugas sebagai pencatatan 

pertumbuhan balita dan pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat), kader empat 

penyuluhan, dan kader lima pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan bidan. 

 

 

Hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh IB 3 dan K 3 

menyatakan bahwa jumlah kader posyandu sebanyak 5 orang kader, berikut hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan IB 3 dan K3. 

 

 

 

 jumlahnua 5 kader. (IB3) 

Jumlah kader yang bertugas sebanyak 5 kader, sesuai dengan kegiatan 

5 meja. (CL 1) 
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Masa kerja kader yang bertugas di posyandu Desa Mergowati beragam. Mulai 

dari 2 tahun sampai ada yang sudah bertuhas selama puluhan tahun, seperti pada 

posyandu di Dusun Dukuh dan Dusun Libak didapati ada salah satu kader yang sudah 

mengapdi selama kurang lebih 30 tahun. 

 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh B yang menyatakan bahwa masa kerja 

kader posyandu di Desa Mergowati beragam ada kader yang masih baru mengabdi 

dan ada juga yang sudah menngabdi mulai dari awal didirikannya poyandu di Desa 

Mergowati. Berikut hasil wawancara dengan B. 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah kader di 

posyandu Desa Mergowati berasal dari warga masyarakat yang secara suka rela dan 

memiliki waktu untuk bertugas menjadi kader dalam kegiatan posyandu. Jumlah 

kader pada setiap pos berjumlah lima warga. Adapun penjabaran tugas kader sebagai 

berikut, kader satu bertugas sebagai pendaftaran ibu balita yang datang,  kader dua 

Jumlah kader di Dusun Dukuh ada 5 yang masing bertugas sebagai 

pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan. 

(K 3) 

 Sudah dari pertama kali diadakannya posyandu, saya dikursus selama 

setengah bulan di balai desa. Kira-kira tahun 1984 ya berarti sudah 30 

tahun saya menjadi kader di posyandu. (K 2) 

masa kerja kader di posyandu sini beragam ya mbak, ada yang masih 

baru 2 tahun bahkan ada yang mengabdi dari pertama kali diadakan 

posyandu. (B) 
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penimbangan balita, kader tiga bertugas sebagai pencatatan pertumbuhan balita dan 

pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat), kader empat penyuluhan, dan kader lima 

pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan bidan. Keanggotaan kader dalam 

posyandu terdiri atas ketua, bendahara, sekertaris, dan anggota 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Perencanaan 

Perencanaan suatu kegiatan merupakan proses yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan 

datang, agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 

Menurut Sudjana dalam Majid (2009:16) menyatakan bahwa perencanaan 

adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang 

akan dilakukan pada waktu yang akan datang.  

Sejalan dengan hal tersebut para kader di Desa Mergowati melakukan 

perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya kegiatan posyandu, 

merencanaan tersebut meliputi: menyebarluaskan hari buka posyandu, 

mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, mempersiapkan sarana posyandu, 

Kader posyandu berasal dari masyarakat yang secara suka rela dan 

memiliki waktu untuk bertugas menjadi kader dalam kegiatan posyandu. 

Jumlah kader yang bertugas sebanyak 5 kader yang disesuaikan dengan 

kegiatan lima meja yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan, pelayanan kesehatan. 
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melakukan pembagian tugas antar kader, melakukan koordinasi dengan petugas 

kesehatan dan petugas lainnya, dan mempersiapkan PMT penyuluhan. 

 

4.2.2.1 Penyebarluaskan Hari Buka Posyandu 

Penyebarluasan  hari buka posyandu dilakukan oleh kader posyandu atau 

tokoh masyarakat. Penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan melalui pertemuan 

warga setempat (majelis tak‟lim, pertemuan keagamaan lainnya, arisan, rapat 

kegiatan PKK). 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 

menyebarluasan informasi hari buka posyandu (KemenKes RI, 2011:10). Sejalan 

dengan hal tersebut sebelum terlasananya kegiatan posyandu, kader melakukan 

perencanaan terlebih dahulu yaitu dengan menyebarluaskan hari buka posyandu pada 

warga. Kader sebelumnya mengumumkan kegiatan hari buka posyandu melalui 

arisan warga dan acara rapat PKK. Setelah semua persiapan sudah selesai kader 

menyiarkan kegiatan hari buka posyandu menggunggunakan pengeras suara di 

mushola untuk memberitahukan kepada warga bahwa hari itu ada kegiatan posyandu. 

Pada posyandu di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung 

penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan oleh kader dengan disiarkan di 

mushola desa setempat. Kader mendapatkan jadwal hari buka posyandu dari bidan 

desa yang bertugas, yang selumnya sudah dibuatkan jadwal kegiatan dalam 1 tahun. 
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Selaras dengan pendapat tersebut, B dan K1 juga berpendapat bahwa 

penyebarluasan hari buka posyandu denngan menggunakan fasilitas umum berupa 

pengesas suara di musola yang sebelumnya bidan membuat jadwal kegiatan posyandu 

dalam 1 tahun yang kemudian diserahkan kepada kader-kader untuk disebarluaskan 

kepada ibu balita dan masyarakat 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah kader 

penyebarluasan hari buka posyandu sebelum kegiatan posyandu dilaksanakan, dengan 

menggunakan fasilitas umum yaitu dengan menggunakan pengeras suara di mushola 

desa setempat. 

 

 

 

Ya selalu. Kader selalu mengingatkan hari buka posyandu dengan 

disiarkan melalui pengeras suara  di mushola. (IB 2) 

Saya membuat jadwal hari buka posyandu dalam 1 tahun sekaligus 

dan saya berikan kepada kader untuk disebarkan kepada ibu-ibu 

balita. (B) 

ya selalu mengingatkan jadwal kegiatan posyandu pada ibu balita 

lewat pengeras suara di musola (K1) 

Penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan oleh kader, yaitu 

dengan menggunakan pengeras suara di mushola. (CL 3) 

Penyebarluasan hari buka posyandu dilakukan oleh kader dengan 

menggunakan fasilitas umum dimasyarakat. 
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4.2.2.2 Persiapan Tempat Pelaksanaan Posyandu 

Tempat pelaksanaan kegiatan posyandu berada di tempat yang mudah 

didatangi oleh masyarakat. Lokasi posyandu ditentukan sendiri oleh masyarakat. 

Posyandu berada di setiap desa atau kelurahan atau sebutan lainnya yang sesuai. Bila 

diperlukan dan memiliki kemampuan, dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun 

atau sebutan lainnya yang sesuai (Efendi, 1998:269). 

Kegiatan posyandu Desa Mergowati dilaksanakan di rumah kadus (kepala 

dusun) atau perangkat desa setempat, yang dekat dengan pemukiman warga dan 

mudah dijangkau oleh warga. Persiapan tempat kegiatan posyandu dilakukan oleh 

kader yaitu dengan membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, 

 

 

Kader melakukan persiapan tempat kegiatan posyandu dengan membersihkan 

tempat kegiatan posyandu. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan K 2. 

 

 

Dalam kegiatan persiapan tempat pelaksanaan posyandu ibu balita tidak 

dilibatkan secara langsung karena ibu balita tidak bertugas melakukan persiapan, ibu 

balita hanya datang untuk menimbangkan dan memeriksakan pertumbuhan balita. 

 

 

di rumah kadus (kepala dusun). Ya selalu mempersiapkan dengan baik 

dan melayani dengan ramah tamah. (IB 2) 

dengan membersihkan tempat kegiatan posyandu (K 2) 
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Sejalan dengan pemikiran di atas Di Desa Mergowati terdapat 9 pos kegiatan 

posyandu yang diadakan di setiap dusun. Kegiatan posyandu dilaksanakan di rumah 

kadus (kepala dusun) yang dekat dengan pemukiman warga dan sangat mudah 

dijangkau oleh warga karena berada di tengah pemukiman warga dan berada di 

pinggir jalan sehingga aksesnya mudah. Kegiatan persiapan dilakukan oleh kader dan 

tidak melibatkan ibu balita. Ibu balita hanya datang ke posyandu untuk menimbang 

guna memantau pertumbuhan dan kesehatan balitanya.  

Sebelum melakukan pelaksanaan hari buka posyandu, kader melakukan 

persiapan di dalam ruangan atau bisa juga di luar ruangan, dengan membersihkan 

tempat pelaksanaan posyandu dan penataan sarana dan prasarana kegiatan posyandu. 

Kader posyandu di Desa Mergowati selalu mempersiapkan tempat pelaksanaan 

posyandu dengan, membersihkan dan menyapu tempat kegiatan posyandu agar 

tempat kegiatan posyandu menjadi bersih dan nyaman. Setelah di sapau dan di 

bersihkan kemudian kader menata meja dan kursi menjadi lima meja yang nantinya 

digunakan dalam kegiatan lima meja. 

 

 

 

 

Saya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan persiapan kegiatan 

posyandu karena saya hanya datang untuk menimbangkan anak saya 

dan memeriksakan pertumbuhan anak saya (IB 3) 

Kader posyandu di dusun Libak memulai kegiatan persiapan kegiatan 

posyandu pada pukul 07.00 WIB. Kader posyandu melakukan persiapan 

hari buka posyandu dengan membuat PMT yang berupa bubur kacang 

hijau. Sembari membuat bubur kacang hijau kader yang lainnya 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, yang dilaksanakan di 

rumah bapak kadus setempat. kegiatan persiapan disini antara lain 

membersihkan tempat pelaksaan posyandu dengan menyapu, 

membersihkan meja, membersihkan kursi. Selain membersihkan tempat 

pelaksanaan posyandu kader juga menata kursi dan meja untuk kegiatan 

5 meja yang akan dilakukan dalam kegiatan posyandu (CL 3) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah kegiatan 

posyandu dilaksanakan di rumah pak kadus. Kegiatan persiapan tempat pelaksanaan 

posyandu dilakukan oleh kader dan tidak melibatkan orang tua balita. Kegiatan 

persiapan tempat persiapan tempat pelaksanaan posyandu dilakukan dengan 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu yaitu dengan menyapu, merapikan 

ruangan dan menata meja dan kursi yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan 5 

meja. 

 

 

 

4.2.2.3 Persiapan Sarana Posyandu 

Kebutuhan sarana berupa KMS/buku KIA, alat timbang (dacin, dan sarung, 

pita LILA, timbangan, meteran), obat gizi (kapsul Vitamin A, tablet tambah darah, 

oralit), alat bantu penyuluhan, buku pencataan dan pelaporan (KemenKes RI 

2011:11). 

Sarana yang digunakan dalam kegiatan posyandu berupa buku KMS/buku 

KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak), alat timbang yang digunakan meliputi (timbangan 

gantung, timbangan injak, timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, dan 

metelin/meteran), alat bantu penyuluhan, buku pencatatan dan pelaporan. Selain itu 

sarana yang dibutuhkan  yaitu 5 meja dan kursi yang digunakan dalam kegiatan lima 

kegiatan posyandu dilaksanakan di rumah pak kadus. Kegiatan 

persiapan tempat pelaksanaan posyandu dilakukan oleh kader dengan 

membersihkan, merapikan dan menata tempat pelaksanaan posyandu 

dengan tidak melibatkan orang tua balita. 
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meja. Sebelum melaksanakan kegiatan posyandu kader menata sarana yang 

digunakan dalam kegiatan posyandu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejalan dengan hasil observasi, hasil wawancara dari narasumber IB 1 dan  K 

3, berpendapat bahwa kader selelu mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

digunakan sebelumnya. Persiapan yang dilakukan berupa membersihkan rumah yang 

digunakan sebagai tempat kegiatan posyandu dengan menyapu menata meja-meja 

yang nantinya digunakan dalam kegiatan 5 meja. Sarana dan prasarana yang 

digunakan berupa timbangan (timbangan bayi, timbangan injak, dan timbangan 

gantung), alat pengukur (metelin dan alat pengukur tinggi badan),meja, kursi, 

bolpoin,  buku-buku catatan dan administrasi. 

Seting tempat pelaksanaan posyandu (CL 4 ) 
 
 
 
 

Meja 

Pendaftaran 

Meja 

Pencatatan 

Meja 

 

Penyu

luhan 
 

Meja 

 

Pelay

anan 

Timbangan 

Bayi 

Pengukur 

Tinggi badan 

Timbangan 

Injak 

Selain membersihkan tempat pelaksanaan posyandu kader juga menata 

kursi dan meja untuk kegiatan 5 meja yang akan dilakukan dalam 

kegiatan posyandu, kader juga menata dan merapikan peralatan yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu seperti  

timbangan (timbangan injak, timbangan gantung dan timbangan untuk 

bayi), alat pengukur tinggi badan (pengukur tinggi badan berdiri, 

pengukur tinggi badan untuk bayi), metelin, buku pencatat, SIP, alat 

tulis. (CL 2) 
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Terlihatnya atau tidaknya kesiapan kader dalam persiapan kegiatan posyandu 

dapat terlihat melalui penataan tempat kegiatan posyandu juga kebersihan tempat 

kegiatan posyandu. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa kesiapajn kader dalam 

mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan posyandu sudah dapat dikatakan baik. 

Terbukti dengan timbangan dan alat pengukur lainnya juga 5 meja sudah tertata 

dengan rapi. 

 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh B menyatakan bahwa kesiapan kader dalam 

pempersiapkan hari buka kegiatan posyandu sudah baik, berikut hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti kepada B.  

 

 

 

 

Ya mempersiapkan to sebelumnya saya membersihkan rumah menyapu 

kemudian menata meja kursi buat 5 meja juga membuat PMT untuk 

balita, kemudian menata timbangan yang akan digunakan nanti. Alat 

timbang yang digunakan ya tu to timbangan gantung, timbangan injak, 

timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan, metelin untuk mengukur 

tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan balita dan juga buku 

atministrasi.( K 3) 

Ya  kader selalu mempersiapkan dengan baik dan ramah-tamah dalam 

pelayanannya. Kesiapan kader dalam kegiatan posyandu sudah terlihat 

baik meja tertata rapi dan tempatnya juga bersih. (IB 2) 

timbangan injak timbangan untuk bayi, meteran, pengukur tinggi 

badan, pengukur tinggi badan berdiri pengukur tinggi badan untuk 

bayi, 5 meja, kursi, buku pencatat, bolpoin (IB 1) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah selain 

mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan posyandu kader di Desa Mergowati 

juga mempersiapkan sarana yang dibutuhkan untuk memdukung terlaksananya 

kegiatan posyandu yakni berupa: mempersiapkan KMS dan buku KIA (Kesehatan 

Ibu dan Anak) kemudian meletakkannya di meja 1 yaitu meja pendaftaran. Selain itu 

kader juga mempersiapkan dan menata timbangan injak, timbangan bayi, alat 

pengukur tinggi badan berdiri dan pengukur tinggi badan untuk bayi, meteran/metelin 

di meja 2 yaitu meja penimbangan. Kader juga mempersiapkan buku catatan dan 

laporan pertumbuhan bayi dan balita di meja 3 yaitu meja pencatatan. Kemudian 

mempersiapkan alat bantu penyuluhan seperti buku dan PMT di meja 4 yaitu meja 

penyuluhan. Setelah itu kader mempersiapkan sarana untuk membantu kegiatan 

pelayanan di meja 5 yaitu meja layanan seperti thermometer, tensi tekanan darah dan 

tempat tidur jika ada warga atau ibu hamil yang ingin memeriksakan kesehatan 

mereka. 

Kesiapan kader sendiri dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan posyandu 

sudah dapat terlihat. Terbukti dengan bersihnya tempat kegiatan posyandu dan tertata 

rapinya sarana yang digunan untuk memdukung pelaksanaan kegiatan posyandu. 

Ya kesiapan kader dalam mempersiapkan hari buka posyandu sudah 

dapat terlihat dan dapat dinyatakan baik. Terbukti dengan tertatanya 

sarana pendukung kegiatan posyandu dengan baik, selain itu 

tempatnya juga bersih, PMT juga tersedia (B) 
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Selain itu warga juga sudah dapat merasakan kesiapan kader dalam mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan posyandu.  

 

 

 

 

 

4.2.2.4 Pembagian Tugas Antar Kader Posyandu 

Pembagian tugas dilakukan sesuai langkah kegiatan yang dilakukan di 

posyandu seperti pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan 

yang dapat dilakukan oleh kader (KemenKes RI 2011:12). Sejalan dengan hal 

tersebut pembagian tugas dalam pelaksanaan kegitan posyandu sudah terbagi dengan 

merata pada lima kader. Setiap meja ada satu kader yang bertugas, kader sudah dapat 

bekerjasama dalam menjalankan kegiatan posyandu. Kader sudah bekerjasama dan 

saling membantu dengan bengan baik dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.  

 

 

 

 

 

 

 

Sarana dan prasarana yang di gunakan dalam kegiatan posyandu 
adalah KMS dan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), timbangan 

injak, timbangan bayi, alat pengukur tinggi badan berdiri dan pengukur 

tinggi badan untuk bayi, meteran/metelin, buku catatan dan laporan 

pertumbuhan bayi dan balita, alat bantu penyuluhan, thermometer, 

tensi tekanan darah dan tempat tidur untuk periksa kehamilan 

Kader terlihat sudah dapat bekerja sama dengan baik, kader juga 
dapat pembagian tugas dengan baik sesuai pada kegiatan lima meja 

(pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan 

kesehatan). Kader melayani kehadiran warga dengan ramah dan baik. 

Kesiapan kader dalam pelaksanaan kegiatan posyandu juga sudah 

terlihat, terbukti dari sigapnya pelayanan yang diberikan, tertatanya 

perlengkapan yang dibuutuhkan dalam kegiatan posyandu. (CL 1) 
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Ungkapan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan 

pada bidan desa. Mengungkapkan bahwa kerjasama antar kader sudah baik, berikut 

hasil wawancara dengan bidan. 

 

 

Pembagian tugas antar kader posyandu di Desa Mergowati sesuai dengan 

kegiatan 5 meja yaitu pendaftaran ibu balita atau warga yang datang ke posyandu, 

penimbangan dan pengukuran pertumbuhan balita, pencatatan pertumbuhan balita, 

penyuluhan dan pelayanan yang berkerja sama dengan bidan atau petugas kesehatan 

lainnya. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan K 3 dan B, sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Kader selalu melakukan perencanaan kegiatan posyandu sebelum pelaksanaan 

hari posyandu. Perencanaanya berupa pembuatan PMT untuk balita,  persiapan 

tempat kegiatan posyandu, persiapan sarana yang dibutuhkan untuk membantu 

Ya pembagian tugas antar kader sudah merata satu di pendaftaran, dua 

di penimbangan, tiga di pencatatan, empat di  penyuluhan, lima di 

pelayanan yang bekerjasama dengan ibu bidan. (K 3) 

Pembagian tugas pada kader sudah merata terlihat dengan kader 1 di 
pendaftaran, kader 2 di penimbangan, kader 3 di pencatatan kader 4 di 

penyuluhan dan kader 5 di pelayanan yang di bantu oleh bidan atau 

petugas kesehatan lainnya. (B) 

Sudah dapat bekerja sama dilihat dari pembagian tugas yang merata 

ada yang bertugas di pendaftaran, penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan dan pelayanan (IB 2) 

kader-kader di posyandu, Alhamdulillah sudah dapat bekerja sama 

dengan baik terbukti dengan dapat menjalankan tugasnya. (B) 
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pelaksanaan posyandu. Setelah semua persiapan siap kader kemudian 

menyebarluaskan hari buka posyandu kepada warga.  

 

 

 

Namun dalam kegiatan persiapan kegiatan posyandu hanya ada satu kader 

yang mempersiapkan. Kader yang menpersiapkan hanya ibu kadus yang rumahnya 

digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegitan posyandu. Sebelum pelaksanaan 

kegiatan posyandu kader melakukan perencanaan seperti membersiapkan dan 

membersihkan tempat pelaksanaan kegiatan posyandu, mempersiapkan sarana yang 

mendukung kegiatan posyandu, mempersiapkan alat bantu penyuluhan berupa PMT 

dan materi penyuluhan, dan mempersiapkan sarana yang mendukung dalam kegiatan 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah pembagian tugas 

antar kader posyandu sesuai dengan langkah kegiatan dalam posyandu yaitu 

pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan. 

 

 

 

Yang mempersiapkan tempat kegiatan posyandu dan membuat PMT ibu 

kadus. Hanya membantu dalam menyebarluasan hari buka posyandu 

pada warga dan mendatangi rumah warga jika ada orang tua yang 

tidak datang untuk menimbangkan anaknya di posyandu. (K2) 

Pembagian tugas antar kader posyandu sesuai dengan langkah 

kegiatan yang ada pada kegiatan posyandu yaitu pendaftaran, 

penimbangan, pencatatan, penyuluhan, pelayanan kesehatan 
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4.2.2.5 Melakukan Koordinasi 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 (KemenKes RI 

2011:12). 

Sebelum kegiatan posyandu terlaksana kader melakukan koordinadi dengan 

bidan tentang kegiatan hari buka posyandu. Koordinasi dilakukan satu hari sebelum 

pelaksanaan kegiatan posyandu yaitu dengan kader atau bidan mengingatkan hari 

buka posyandu melalui SMS atau telepon. Jika tidak melalui alat komunikasi bidan 

desa mendatangi langsung rumah kader untuk mengingatkan bahwa besok hari buka 

posyandu. Hal ini sejalan dengan pendapat dari K2 dan B yang menyatakan bahwa 

kader dan bidan selalu melakukan koordinasi untuk mengingatkan kegiatan hari buka 

posyandu dan membahas tindak lanjut jika didapati ada balita yang mengalami 

timbangan di bawah garis merah dan terjadi tanda bahaya umum. Berikut basil 

wawancara dengan K 2 dan B. 

 

 

 

 

 

Ya satu hari sebelumnya kader sudah mengingatkan lewat SMS atau ibu 
bidannya yang mendatangi rumah kader untuk mengingatkan hari buka 

posyandu. (K 2) 

Kader melakukan koordinasi dengan bidan dengan melakukan SMS 

atau saya langsung mendatangi rumah kader untuk mengingatkan akan 

hari buka kegiatan posyandu dan membahas tindak lanjut jika didapati 

balita dengan timbangan rendah atau ada tanda bahaya umum. (B) 
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Selain melakukan koordinasi untuk mengingatkan hari buka posyandu, kader 

dan bidan juga melakukan koordinasi tindak lanjut apa yang akan dilakukan jika 

didapati ada balita dengan timbangan kurang dan dibawah garis merah (BGM). 

Berikut hasil wawancara dengan K 2 dan B sebagai berikut 

  

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial yaitu, sebelum pelaksanaan kegiatan 

di posyandu, kader Desa Mergowati melakukan koordinasi dengan ibu bidan terkait 

dengan jadwal pelaksanaan hari buka posyandu. Koordinasi dilakukan dengan 

mengirim SMS atau kader yang datang ke rumah kader satu hari sebelum pegiatan 

hari buka posyandu untuk mengingatkan pelaksanaan hari buka posyandu kepada 

kader. Selain berkoordinasi mengenai jadwal kegiatan posyandu kader dan bidan juga 

berkoordinasi dalam sasaran posyandu dan tindak lanjut dari kegiatan posyandu 

sebelumnya jika didapati ada anak dengan timbangan rendah, dibawah gairis merah 

(BGM) dan anak dengan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

anak seusianya. 

 

Jika ada anak yang timbangannya dibawah garis merah (BGM) saya 

mengkoordinasikan dengan bu bidan bagaimana baiknya apa anak 

tersebut harus dikasih PMT tanbanhan dan pelayanan medis dari 

puskesmas. (K 2) 

Kader melakukan koordinasi dengan saya untuk membahas tindak 

lanjut yang akan diberikan kepada anak jika didapati ada anak yang 

mengalami timbangan rendah. (B) 
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4.2.2.6 Persiapan Bahan PMT 

Selain melakukan persiapan tempat pelaksanaan posyandu dan persiapan 

sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan posyandu, kader juga 

mempersiapkan PMT penyuluhan yang akan diberikan kepada balita.  

Kader membuat PMT penyuluhan dengan bahan makanan yang diperoleh dari 

daerah setempat, beraneka ragam dan bergizi (KemenKes RI 2011:13). PMT yang 

diberikan yaitu berupa bubur kacang hijau. Kader membuat bubur kacang hijau 

dipagi hari agar PMT yang diberikan kepada balita tetap segar dan hangat. 

 

 

Sejalan dengan hal tersebut, sebelum menyebarluaskan hari buka posyandu, 

mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, mempersiapkan sarana posyandu 

kader membuat PMT. Di Desa Mergowati PMT yang diberikan berupa bubur kacang 

hijau sebab jika tidak bubur kacang hijau ibu balita tidak mau. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah PMT yang 

PMT yang diberikan berupa bubur kacang hijau. (IB 1) 

Bubur kacang hijau soalnya kalau selain itu gak mau (K 4) 

Kader melakukan koordinasi antar kader dan bidan terkait  sasaran, 

pelaksanaan hari buka kegiatan posyandu, tindak lanjut jika ada anak 

dengan timbangan rendah dan BGM, dan perencanaan kegiatan 

posyandu selanjutnya.  
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diberikan dalam posyandu Desa Mergowati berupa bubur kacang hijau, karena jika 

selain itu orang tua balita tidak berkenan. 

 

4.2.3 Implementasi 

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan apa yang di 

dapatkan didalam kehidupan sehari-hari  Kegiatan posyandu di Desa mergowati 

sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya. Posyandu dilaksanakan minimal 8 kali 

dalam setiap tahunnya. 

 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh ibu balita kader posyandu juga 

berpendapat bahwa kegiatan posyandu di Desa Mergowati sudah rutin dilaksanakan 

setiap bulannya. Berikut hasil wawancara dengan K 3 sebagai berikut  

 

Kesadaran warga akan pentingnya datang ke posyandu guna pemantauan 

pertumbuhan balita sudah terlihat. Ibu balita selalu hadir dalam kegiatan posyandu 

hanya jika ada halangan ibu balita tidak hadir untuk menimbangkan balitanya. 

Hal ini selara dengan yang diungkapkan oleh IB 2 dan B yang menyatakan 

bahwa kesadaran warga khususnya ibu balita akan pentingnya menimbangkan balita 

ke posyandu sudah terlihat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada IB 2 B, sebagai berikut 

 

 

Posyandu di sini sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya (IB 1) 

Sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya (K 3) 

Ya hadir tapi kalau ada halangan ya tidak hadir. Yaa missal pergi 

kerumah nenek atau ada acara lainnya (IB 2) 

PMT yang diberikan berupa bubur kacang hijau. 
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Motivasi ibu balita hadir dalam kegiatan posyandu disetiap bulannya yaitu 

untuk pemantauan kesehatan dan pertumbuhan balitanya. Berikut hasil wawancara 

yang dilakukan kepada IB 3 dan B 

 

 

 

Dalam kegiatan posyandu orang tua tidak dilibatkan dalam persiapan hari 

buka posyandu karena orangtua hanya datang untung menimbangkan balitanya. Hal 

ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh IB 1 dan K1. Berikut hadil wawancara 

yang dilakukan pada keduanya. 

 

 

 

Warga masyarakat Desa Mergowati khususnya ibu balita sudah dapat 

mengimplementasikan manfaat yang didapat dari kegiatan posyandu dalam 

kehidupan sehari- hari. Terbukti dengan ibu balita semakin sadar akan pentingnya 

menimbangkan balita di posyandu, selain itu juga warga sudah sadar akan pentingnya 

perilaku hidup sehat agar tidak ada warga yang terkena penyakit TBC. Selain itu ibu 

balita sudah mulai tanggap jika anaknya diare ibu sudah dapat membuat LGG 

Karena untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak juga untuk 

mengetahui apakah semua warga yang mempunyai balita datang ke 

posyandu atau tidak (IB 3) 

Warga sudah mulai sadar akan pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu jadi hamper asemua warga hadir dalam kegiatan posyandu. 

Terlihat dengan ini banyaknya warga yang hadir (B) 

Yang memotivasi warga untuk datang ke posyandu itu ya untuk 

mengetahui pertumbuhan anaknya, gizinya dan kesehatannya. (B) 

Tidak saya tidak dilibatkan dalam persiapan hari buka posyandu 

kareana saya sebagai ibu balita hanya datang untuk menimbangkan 

anak saya (IB 1) 

Orang tua balita tidak dilibatkan dalam kegiatan persiapan. (K 1) 
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(Larutan Gula dan Garam ) sendiri di rumah seperti apa yang didapatkan saat 

kegiatan penyuluhan kesehatan di posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 

Cakupan tingkat partisipasi masyarakat (D/S) di Desa Mergowati sudah dapat 

dikatakan baik terbukti dengan tingkat kehadiran warga dalam kegiatan posyandu 

lebih dari 90%. Seperti di Dusun Dukuh dari jumlah balita sebanyak 32 anak yang 

tidak hadir dalam penimbangan hanya 2 balita jadi prersentase tingkat kehadiran 

masyarakat (D/S) sebesar 94%, di Dusun Ngebrak persentase tingkat kehadiran 

masyarakat sebesar 96%, Dukuh Sambung presentase tingkat kehadiran masyarakat 

sebesar 95%, dan di Dusun Libak presentase tingkat kehadiran masyarakat dalam 

kegiatan posyandu sebesar 90%. s. Barikut hasil wawancara dengan B.  

 

 

Warga Desa Mergowati sudah mulai sadar akan pentingnya hadir dalam 

kegiatan posyandu. Terbukti dengan tingginya tingkat partisipasi atau kehadiran 

dalam kegiatan posyandu. Dengan datang ke posyandu orangtua mengetahui berat 

Alhamdulillah cakupan D/S disini sudah baik tadi dihitung sudah lebih 

dari 90% (B) 

Warga sudah dapat melakukan apa yang di dapat dari kegiatan 

posyandu serti, setiap bulannya sudah tau jadwal hari buka posyandu 

gag usah diworo-woro sudah tau harinya sudah hafal, apa bila ada 

penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) karena banyak 

yang terkena TBC disini jadi harus di perhatikan kebersihan 

rumahnya, lingkungannya, warga sudah tanggap dan sudah mulai 

perilaku hidup sehat, dan juga jika ada anak yang diare orang tua  

sudah dapat membuat LGG (Larutan Gula Garam) atau oralit sendiri 

dirumah. Alhamdulillah cakupan D/S di sini sudah baik tadi dihitung 

sudah lebih dari 90%. Yang mengontrol kehadiran warga dalam 

kegiatan di posyandu dari warga berasal dari ibu lurah jika dari dinas 

ya Puskesmas (B) 
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badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas sehinnga kesehatan dan 

pertumbuhan balita dapat terpantau dengan baik. Selaras dengan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan ibu bidan (B) 

 

 

Sejalan dengan hal tersebut posyandu setiap bulannya sudah rutin 

dilaksanakan dan warga Desa Mergowati khususnya ibu balita selalu hadir setiap 

bulanya pada kegiatan posyandu. Ibu balita hadir dalam kegiatan posyandu setiap 

bulannya dengan motivasi untuk mengetahui dan pemantauan kesehatan serta 

pertumbuhan balitanya. Sehingga terlihat bahwa ibu balita ikut berperperan aktif 

dalam kegiatan posyandu. 

Kesadaran warga akan pentingnya menimbangkan balita ke posyandu sudah 

terlihat, terbukti dengan aktifnya ibu balita dalam kegiatan posyandu. Presentasi 

cakupan D/S (kehadiran/partisipasi masyarakat) di posyandu Desa posyandu sudah 

dapat dikatakan baik. Persentase cakupan D/S mencapai 95% sedangkan standar 

cakupan D/S sudah dikatakan baik jika sudah melebihi 50%. 

Selain mengetahui kesehatan dan pertumbuhan balita ibu balita juga 

mendapatkan ilmu bagaimana cara mengasuh anak yang baik, pentingnya perilaku 

hidup bersih dan sehat agar kesadaran akan kebersihan dan kesehatan warga dapat 

meningkat. Ibu balita juga dapat berbagi pengalaman antar ibu balita yang lain. 

Warga sudah dapat mengimplementasi apa yang didapatkan di posyandu. 

Terbukti dengan tanpa diberi tahu warga sudah hafal jadwal kegiatan hari buka 

Insaallah warga sudah sadar akan pentingnya menimbangkan balita 
di posyandu, terbukti dengan ibu balita datang ke posyandu membawa 

KMS dan menimbangkan balitanya. (B) 
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posyandu. Warga juga mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan dan kekebalan 

tubuh anak yaitu dengan mengimunisasi anak mereka di posyandu dan jika ingin 

memberi jarak anatara anak pertama dan anak kedua warga melakukan KB. 

Selain itu kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sudah 

meningkat. Kesadaran warga sudah terlihat dengan lingkungan rumah yang sudah 

lebih bersih, warga membersihkan rumah dengan teratur, menjaga agar lantai tidak 

kedap air, membuka jendela dan ventilasi udara agar cahaya matahari dapat masuk 

dan sirkulasi udara berjalan dengan lancar, menguras bak mandi minimal satu minggu 

sekali agar tidak ada jentik-jentik nyamuk dalam bak mandi. 

Berdasarkan hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah ibu balita sudah dapat 

menjalankan apa yang didapat di posyandu dalam kehidupan sehari-hari yaitu warga 

sudah hafal jadwal kegiatan posyandu, lingkungan rumah sudah bersih, warga sadar 

akan pentingnya menimbangkan balitanya di posyandu, melakukan imunisasi pada 

anak di posyandu, melakukan KB untuk perencanaan jumlah anak. 

 

 

 

 

 

 

Warga sudah dapat menjalankan dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di posyandu dalam kehidupan sehari-

hari. 
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4.2.4 Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam  

bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah konsep pendidikan yang 

diaplikasikan pada bidang kesehatan. Notoatmodjo (2003:97) 

Pada posyandu pendidikan kesehatan yang diberikan untuk ibu balita berupa 

penyuluhan yang dilaksanakan saat kegiatan posyandu. Materi yang disampaikan saat 

kegiatan penyuluhan antara lain tentang cara pengasuhan yang baik pada anak, 

pemberian makanan yang bergizi pada anak, penyuluhan imunisasi, penyululuhan 

KB, dan penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).  

Kegiatan penyuluhan disampaikan oleh kader, bidan, Kesling (Kesehatan 

lingkungan), PLKB dan ada juga dari SGM. Ibu balita meras setuju dan senang sekali 

dengan diadakannya kegiatan penyuluhan di posyandu karena dapat menambah ilmu 

dan dapat memberikan yang terbaik pada anak mereka, dan materi penyuluhan yang 

disukai oleh ibu balita adalah penyuluhan tentang cara pengasuhan yang baik untuk 

anak. 

 

 

IB 2 menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan kesehatan di posyandu Desa 

Mergowati dilakukan oleh ibu bidan dan kader yang bertugas. Berikut hasil 

wawancara dengan IB 2.  

 

 

Ada penyuluhan dari ibu bidan kadang juga ibu kader  (IB 2) 

kegiatan penyuluhan di dilakukan oleh ibu bidan dengan materi 

penyuluhan tentang cara memilih makanan sehat. Ibu balita terlihat 

antusias dengan materi penyuluhan yang disampaikan (CL 2) 
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Seperti yang diungkapkan oleh IB 2 menyatakan setuju dan senang sekali 

akan adanya kegiatan penyuluhan di posyandu, karena dapat menambah ilmu dalam 

cara pengasuhan anak dan pemberian makanan yang tepat untuk anak, gizi anak. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada IB 2 

 

 

 

Adapun materi penyuluhan yang disukai ibu balita seperti, penyuluhan 

tentang cara pengasuhan yang baik, penanggulangan penyakit seperti diare dan ISPA, 

pemberian MP-ASI yang tepat untuk kebutuhan gizi anak, dan PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat). Sehingga warga semakin sadar akan pentingnya perilaku hidup 

sehat, ibu balita mengetahui cara pengasuhan yang baik untuk anak, dan pemberian 

gizi yang tepat untuk anak. Berikut hasil wawancara dengan IB 2. 

 

Kegiatan penyuluhan dalam kegiatan posyandu memberikan manfaat yang 

besar pada ibu balita dan keluarga khususnya dalam kesadaran akan pentingnya 

menimbangkan balita di posyandu juga dalam pemberian gizi yang tepat, cara 

pengasuhan yang tepat dan kebersihan lingkungan. Hal ini seperti pendapat dari IB 4 

berikut hasil wawancara dengan IB 4 

 

Saya merasa senang dan setuju sekali adanya penyuluhan di posyandu. 
Dengan kegiatan penyuluhan dapat menambah ilmu saya dalam 

memberi pengasuhan yang baik pada anak saya, cara pemberian MP-

ASI yang tepat untuk kebutuhan gizi anak, PHBS (Perilaku Hidup 

Sehat), dan penanggulangan penyakit seperti diare dan ISPA (IB2)  

Ya ada. Penyuluhan dari saya, kadang dari Litbang, kadang dari 

PLKB, kadang dari Kesling, kadang juga ada dari SGM.  (B) 

Saya lebih menyukai materi tentang pengasuhan dan pokoknya yang 

terbaik mengenai anak saya (IB 2) 
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Pendidikan kesehatan untuk kader berupa pelatihan dasar menjadi kader 

posyandu. Kader-kader dibina dan dilatih terlebih dahulu tentang bagaimana cara 

menimbang bayi dan balita, cara mengukur tinggi badan balita, cara mengukur 

lingkar kepala dan lingkar lengan balita, cara pengasuhan yang baik pada anak, 

penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak dan cara mencatat hasil 

penimbangan dan pengukuran balita pada buku pelaporan dan  mengisi SIP (Sistem 

Informasi Posyandu). 

Pelatihan pada kader dilakukan di puskesmas yang disampampaikan oleh 

bidan, ahli gizi, dan petugas kesehatan yang bertugas. Kader juga mendapat 

penyegaran setiap satu bulan sekali pada rapat bulanan PKK. Setelah mengikuti 

pelatihan ini kader menjadi cekatan dalam memberikan pelayanan bagi warga yang 

datang dalam kegiatan posyandu. 

 

 

 

 

 

Hal ini dibenarkan oleh pendapat B yang menyatakan bahwa kader 

mendapatkan pelatihan di puskesmas. Pelatihan tersebut di berikan oleh petugas 

puskesmas, ahli gizi, bidan dan dari PLKB. Berikut hasil wawancara dengan B 

 

Ya. Sebelum menjadi kader saya mendapat pelatihan selama dua 

minggu di Puskesmas Kedu. Pelatihannya dari dokter, petugas 

Puskesmas, ahli gizi, dan ahli KB. Ya tu to tentang tata cara 

penimbangan balita, cara mengisi buku administrasi penimbangan, 

kesehatan dan tumbuh kembang balita, cara memberi MP-AS pada 

anak dan KB. Setiap bulannya juga ada penyegaran saat rapat 

bulanan PKK. (K 2)  

Bermanfaat mbak saya jadi tau bagaimana cara mengasuh anaki yang 

baik, pemberian makanan dan gizi anak, kebersihan lingkungan. (IB 4) 
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Berdasarkan hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah pendidikan kesehatan yang 

diberikan pada ibu balita yaitu kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh bidan 

dengan berbagai materi seperti cara pengasuhan yang baik untuk anak, pemberian 

makanan bergisi untuk anak, cara memilih makanan sehat, dan KB. Sedangkan 

pendidikan untuk kader posyandu berupa pelatihan dasar selama 2 minggu di 

puskesmas, kegiatan pelatihan dilakukan oleh bidan, ahli gizi, dan petugas kesehatan 

yang bertugas. selanjutnya kader mendapat penyegaran setiap satu bulan sekali pada 

rapat bulanan PKK. 

 

 

4.2.5 Pengembangan Program 

Pengembangan program dapat diartikan sebagai pengembangan dari program 

yang sudah ada sebelumnya. Dalam posyandu selain ada program pokok ada juga 

program tambahan. Program tambahan dilakukan jika kegiatan utama posyandu 

seperti kegiatan lima meja sudah terlaksana. Pengembangan program yang 

dilaksanakan disini adalah arisan untuk ibu balita dan pembagian hasil usaha dari 

Kader mendapatkan pelatihan terlebih dahulu selama 2 minggu di 

puskesmas. Pelatihannya disampaikan oleh petugas puskesmas, ahli 

gizi, bidan dan PLKB. Materi yang diberikan berupa cara 

penimbangan balita, cara mengisi buku laporan dan KMS, tumbuh 

kembang anak, kesehatan dan KB. (B) 

Pendidikan kesehatan di posyandu untuk ibu balita berupa kegiatan 

penyuluhan sedangkan untuk kader didapat melalui kegiatan pelatihan 

dasar sebelum menjadi kader. 
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pendapatan penjualan PMT yang dananya berasal dari sumberdaya masyarakat yang 

dibagikan setiap satu tahun sekali sebelum lebaran. Kegiatan tambahan juga 

terlaksana yakni berupa TOGA (Tanaman Obat Keluarga) yang ditanam di 

pekarangan warga. 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah pada posyandu Desa 

Mergowati pengembangan program yang dilakukan berupa arisan antar kader dan ibu 

balita. Pada salah satu posyandu pengembangan program yang dilakukan berupa 

pembagian hasil dari penjualan PMT yang sumber dananya berasal dari swadaya 

kader yang kemudian hasilnya dibagi sebelum lebaran. Selain arisan dan pembagian 

hasil usaha pengembangan program berupa penanaman tanaman obat warga (TOGA) 

seperti kunyit putih, kencur, temulawak, jahe dan tanaman lain yang berfungsi untuk 

obat di pekarangan rumah warga. 

 

 

 

 

Ya ada pengembangan program berupa arisan da juga yang 

pembagian hasil penjualan PMT, kan disini ada beberapa pos yang 

berbeda dan di salah satunya ada yang pembagian hasil penjualan 

PMT karena dananya bersumber dari suadaya masyarakat dan dana 

dari ibu kadus yang labanya dikumpulkan kemudian dibagikan saat 

lebaran. (CW B) 

Pengambangan program pada posyandu Desa Mergowati berupa 

arisan dan pembagian laba hasil usaha yaitu berupa penjualan PMT 
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4.3.1 Syarat-syarat Terwujudnya Partisipasi 

Syarat-syarat terwujutnya partisipasi antara lain: pertama adanya rasa saling 

percaya antara anggota dalam masyarakat, maupun anggota masyarakat dan pihak 

petugas. Rasa saling percaya diciptakan melalui suatu niat baik untuk melakukan 

sesuatu demi kesejahteraan masyarakat. Kedua adanya ajakan dan kesempatan bagi 

anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan atau program. Ketiga 

adanya manfaat yang dapat dan segera dapat dirasakan oleh masyarakat. Konsep ini 

penting karena masyarakat biasanya bersikap praktis. Keempat adanya contoh dan 

keteladanan dari para tokoh dan pemimpin masyarakat, terutama mada masyarakat 

yang bercorak paternalistik (Notoatmojo, 2010:276). 

Ibu balita datang ke posyandu atas kesadaran diri sendiri tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun. Mereka datang untuk memeriksakan kesehatan anak 

dan untuk pemantauan pertumbuhan buah hatinya. Berikut hasil wawancara dengan 

IB 4, sebagai berikut. 

 

 

Ibu balita merasa percaya dengan kinerja kader dan bidan yang bertugas di 

posyandu, karena selain kinaerja kader yang suadah baik kader-kader juga sudah 

terlatih dan cekatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu balita yang 

datang untuk menimbangkan balitanya juga pada warga yang ingin mendapatkan 

pelayaan kesehatan lainnya 

Saya datang ke posyandu atas lesadaran sendiri agar pertumbuhan 

dan kesehatan dapat terpantau dengan baik. (IB 4) 
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Terbukti dengan sigapnya pelayanan yang dilakukan oleh kader dan bidan jika 

ada ibu balita yang datang untuk menimbangkan balita mereka. Sehinnga timbullah 

kepercayaan dari ibu balita atas kinerja kader yang membuat ibu balita merasa 

nyaman saat datang ke posyandu. 

 

 

Ibu-ibu balita ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan posyandu seperti 

penimbangan, imunisasi, KB, gizi, penanggulangan diare dan ISPA, dan kebersihan 

lingkungan. Hal ini di sesuai dengan pendapat dari IB 1 

 

Setelah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di posyandu ibu balita merasa 

mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Selain bertambah ilmu akan pengasuhan 

anak, ibu balita juga mengetahui tumbuh kembang dan kesehatan buah hatinya lewat 

kegiatan posyandu, warga khususnya ibu balita juga mulai sadar akan pentingnya 

perilaku hidup sehat, kebersihan rumah dan lingkungan tinggal. Ibu balita juga dapat 

bersosialisasi dengan ibu balita lainnya dan dapat bertugar pengalaman dalam 

mengasuh anak. 

 

 Adapun yang menjadi teladan dan panutan warga dalam kegiatan posyandu 

yaitu tokoh masyarakat seperti ibu lurah dan ibu-ibu balita yang aktif dalam kegiatan 

posyandu. 

 

Untuk kinerja kader dan bidan disini yaa udah baik, mereka melayani 

ibu baita dengan ramah dan mereka sudah dapat menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik. (IB 4) 

 

 

Saya ikut berperan aktif dalam kegiatan posyandu dengan 
menimbangkan anak saya di posyandu dan melakukan KB (IB 1) 

 

 

Banyak mbak pertumbuhan anak saya terpantau kesehatannya juga, 

saya menjadi lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan (IB 4) 
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Berdasarkan hasil wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah syarat-syarat terwujutnya 

partipasi masyarakat yaitu pertama adanya rasa percaya pada kader, ibu balita Desa 

Mergowati sudah percaya dengan kinerja kader yang bertugas di posyandu, kedua 

kesadaran tanpa paksaan, ibu balita hadir dalam kegiatan posyandu atas kesadaran 

sendiri untuk mengetahui pertumbuhan anak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, 

ketiga adanya manfaat yang diperoleh, ibu balita selain mendapat ilmu, mengetahui 

pertumbuhan balita, ibu balita juga mualai sadar akan pentinggya perilaku hidup 

sehat, keempat adanya teladan dari pihak lain, yang menjadi teladan disini adalah ibu 

balita yang aktif dalam kegiatan posyandu dan ibu lurah.  

 

 

 

4.3 Layanan Posyandu di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung 

4.3.1 Sasaran 

Posyandu merupakan program pemerintah dibidang kesehatan, sehingga 

semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

Sasaran posyandu adalah seluruh masyarakat/keluarga, yang menjadi sasaran 

Yang menjadi teladan saya yaitu ibu lurah dan ibu-ibu balita lain 

yang aktif datang ke posyandu. (IB 1) 

Syarat-syarat terwujutnya partipasi masyarakat yaitu adanya rasa 

percaya pada kader, kesadaran tanpa paksaan, adanya manfaat yang 

diperoleh, adanya teladan dari pihak lain. 
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utamanya adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan Pasangan 

Usia Subur (PUS) (Kementrian Kesehatan, 2011:13) 

Sasaran dalam kegiatan posyandu di Desa Mergowati tidak hanya bayi dan 

balita saja namun mencakup ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan Pasangan Usia 

Subur (PUS) yang ingin merencanakan mempunyai anak dan KB. Dengan datang ke 

posyandu kesehatan dan pertumbuhan balita dapat terpantau dengan baik, karena di 

posyandu balita di timbang berat badannya, diukur tinggi badannya, diukur lingkar 

lengan atas, dikukur lingkar kepala, dan setelah itu tidak lupa balita di beri PMT yang 

bergizi oleh kader posyandu. PMT yang diberikan berupa bubur kacang hijau. 

 

 

 

 

Selain itu, dilihat dari hasil observasi pada keempat lokasi kegiatan posyandu, 

yang menjadi sasaran posyandu meliputi balita, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, ibu 

nifas, dan pasangan usia subur (PUS). 

Posyandu bermanfaat dalam perbaikan perilaku masyarakat terhadap 

kesadaran akan kesehatan keluarga dan keadaan gizi keluarga. Ibu datang ke 

posyandu untuk menimbangkan balitanya dengan datang ke posyandu ibu balita 

mengetahui pertumbuhan balitanya sehingga kesehatan anak dapat terpantau dengan 

baik dan jika ada kelainan pada anak dapat tertangani sejak dini. Selain untuk 

Yang menjadi sasaran posyandu itu bayi, balita, ibu hamil, pasangan 

usia subur (PUS) dan ibu nifas. (IB 1) 

Selain ibu balita, yang datang dalam kegiatan posyandu juga meliputi 

pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas. (CL 1) 
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pemantauan pertumbuhan dan kesehatan balita, poyandu juga bermanfaat untuk 

mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).  

 

 

Warga Desa Mergowati banyak yang mengidap penyakit TBC hal ini 

dikarenakan kurang sadarnya warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

Kegiatan atau program  dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, kegiatan 

penyuluhan ini dilakukan oleh Kesling (Kesehatan Linggkungan) dari Puskesmas. 

Materi yang diberikan berupa cara membersihkan rumah, PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) yakni dengan kegiatan bersih-bersih rumah agar lantai rumah tidak 

kedap air, membuka ventilasi rumah setiap pagi agar sirkulasi udara berjalan lancar, 

menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, membersihkan lingkungan rumah 

baik dalam rumah maupun luar rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya setiap kali ada penyuluhan mengenai PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat). Sepertinya warga sudah mendengarkan dan 

menjalankannya dirumah masing-masing. Karena disini banyak yang 

mengidap TBC jadi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) harus 

ditingkatkan, kebersihan lingkungannya atau rumahnya sendiri, yaitu 

membersihkan rumah setiap hari, membuka ventilasi setiap pagi agar 

sirkulasi udara lancar, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, 

dan membersihkan lantai agar tidak kedap air. Setelah mendapatkan 

penyuluhan dari kesling (kesehatan lingkungan) warga sudah mulai 

sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini terbukti 

dengan diadakannya kegiatan kerja bakti bersih desa untuk 

membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar. (B) 

Dalam penyuluhan dijelaskan akan pentingnya menjaga kebersihan 

rumah dan lingkungan sehingga warga sudah mulai sadar pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan. (IB 3) 
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Kegiatan posyandu yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang 

dibuat sebelumnya oleh kader. Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada K 2, 

sebagai berikut.  

 

Hal ini selaras dengan yang di uangkapkan oleh B yang menyatahan hal yang 

sama. Berikut hadil wawancara dengan B. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah sasaran posyandu 

Desa Mergowati meliputi bayi, balita, ibu nifas, ibu menyusui, ibu hamil, dan 

pasangan usia subur. 

 

 

4.3.2 Kegiatan 

Kegiatan posyandu di Desa Mergowati mencakup kegiatan lima meja yakni 

pertama pendaftaran yang dilakukan oleh kader. Kader mendaftar nama-nama balita, 

ibu hamil, Pasangan Usia Subur (PUS). Kedua penimbangan balita, ketiga pencatatan 

yang dilakukan oleh kader. Setelah balita ditimbang berat badannya diukur lingkar 

kepala, lingkar lengan atas, dan tinggi badan kemudian hasilnya dicatat dalam KMS 

(Kartu Menuju Sehat) dan buku catatan kader. Keempat penyuluhan, kegiatan 

penyuluhan dilakukan oleh kader, bidan dan juga oleh dinas terkait. Kelima 

Sudah sesuai dengan rencana yang dibuat (K 2) 

 

 

Sepertinya sudah sesuai dengan rencana yang dibuat.  (B) 

 

 

Sasaran posyandu meliputi bayi, balita, ibu nifas, ibu menyusui, ibu 

hamil, dan pasangan usia subur. 
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pelayanan, kegiatan pelayanan dilakukan oleh bidan yakni pelayanan kesehatan yang 

meliputi KB jika ada warga yang ingin KB di posyandu, Imunisasi, pemeriksaan ibu 

hamil, pemeriksaan kesehatan jika ada warga atau balita yang sakit dan minta obat 

dan pemberian PMT berupa bubur kacang hijau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan utama dalam posyandu mencakup kegiatan pemantauan tumbuh 

kembang anak, pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seperti Imunisasi untuk 

pencegahan penyakit, pelayanan KB, dan penyuluhan (KemenKes RI 2011). 

4.3.2.1 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Pemantauan kesehatan ibu dan anak dilakukan melalui pemeriksaan awal 

sejak dini. Untuk pemantauan kesehatan ibu dimulai saat ibu hamil rajin 

memeriksakan kandungannya ke posyandu atau ke bidan desa setempat dan diberi 

vitamin untuk kesehatan ibu hamil. Setelah anak lahir, balita rajin dibawa ke 

posyandu setiap bulannya agar kesehatan dan pertumbuhannya dapat terpantau 

dengan baik sehingga jika ada kelainan atau permasalahan dapat ditangani sejak dini. 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 08.00. terlihat banyak ibu 

balita datang ke kegiatan posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan balita mereka pada 

meja 1 (meja pendaftaran) yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar 

kader kemudian menimbang dan mengukur pertumbuhan balita di 

meja 2 (meja penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya hasil 

penimbangan dan pengukuran balita dicatat dalam biku catatan dan 

KMS oleh kader di meja 3 (meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 

(meja penyuluhan),. Selanjutnya di meja 5 (meja pelayanan kesehatan) 

yang dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan dan dari petugas 

kesehatan yang lain, pada pelakasanaan kegiatan posyandu di Dusun 

Libak  ada ibu balita atau warga yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan di posyandu yaitu meminta diperiksa tekanan darahnya. 

(CL 3) 
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Selain itu baila juga wajib mendapatkan Imunisasi yang berguna untuk kekebalan dan 

kesehatan tubuh anak. Setelah anak lahir jika ibu ingin memberi jarak antara anak 

pertama dan kedua ibu dapat berkonsultasi dengan bidan untuk melakukan KB yang 

sesuai pada ibu dan pasangan usia subur. 

 

 

 

Kegiatan yang dilaksanakan di posyandu untuk program KIA (Kesehatan Ibu 

dan Anak), pada ibu berupa pemeriksaan kesehatan berkala saat hamil yang 

dilakukan oleh bidan desa setempat dan di beri vitamin untuk ibu hamil. Pada anak 

yaitu penimbangan dan pengukuran pertumbuhan balita, deteksi dini pertumbuhan 

balita, imunisasi, pemberian vitamin A, pencegahan diare, dan pemberian PMT yang 

bergizi. setelah ibu melahirkan bidan memantau kesehatan ibu dan pelayanan KB jika 

ibu ingin memberi jarak antara anak pertama dan anak kedua. 

 

 

Selaras dengan pendapat tersebut narasumber B sebagai bidan desa juga 

berpendapat bahwa KIA merupakan pemantauan berkala yang dilakukuan oleh kader, 

bidan dan petugas kesehatan lainnya pada ibu hamil sampai melahirkan yang 

kemudian dilanjutkan pada anak hingga umur 5 tahun. Berikut adalah kutipan hasil 

wawancara dengan narasumber B. 

 

Ada pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas, penimbangan balia, PMT, 

imunisasi, pencegahan diare, pemberian vitamin A, dan KB (IB.3) 

Yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah saat 

masih hamil ibu rajin priksa ke bidan jika pada anak rutin 

ditimbankan di posyandu ya supaya pertumbuhan dan kesehatannya 

dapat terpantau dengan baik. (IB.3) 
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Ibu balita ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIA di posyandu terbukti dengan 

kehadiran ibu balita di kegiatan posyandu. Semua program pokok sudah di 

selenggarakan di posyandu Desa Mergowati yang mencakup KIA (Kesehatan Ibu dan 

Anak), KB (Keluarga Berencana), imunisasi, gizi dengan pemberian PMT yang 

berupa bubur kacang hijau, penanggulangan diare dengan pelatihan pembuatan LGG 

(Lrutan Gula Garam).dan ISPA (Infeksi Saluran Nafas) dengan dilakukannya 

penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 

 

 

 

 

Pendapat dari IB 4 dibenarkan oleh B yang menyatakan bahwa ibu balita ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan KIA di posyandu. Berikut hasil wawancara yang 

dilakukan pada B. 

 

 

 

Saya sangat senang akan adanya program kesehatan ibu dan anak 
(KIA) di posyandu karena dengan adanya program tersebut kesehatan 

saya dan anak saya dapat terpantau selain itu saya menjadi lebih 

sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Saya ikut 

berpartisipasi dalam kegiaan posyandu yaitu dengan satang ke 

kegiatan posyandu setiap bulannya. (IB 4)  

KIA itu merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu dan anak lang 

dilakukan saat ibu hamil dengan di periksa kesehatannya di beri 

vitamin dan zat besi dan kemudian jika sudah melahirtkan anaknya 

ditimbangkan di posyandu setiap bulannya dan diberi vitamin A dan 

imunisasi. (B) 

Ibu balita ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIA di posyandu terlihat 

dengan kehadiran ibu balita untuk menimbangkan anak mereka di 

posyandu (B) 
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Semua program pokok posyandu seperti KIA (kesehatan ibu dan anak), KB 

(keluarga berencana), imunisasi, gizi (PMT), penanggulangan diare dan ISPA 

(insfeksi saluran nafas) sudah terlaksana dengan baik, berkesinanbungan dan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 

Narasumber K.4, sebagai kader juga berpendapat bahwa semua kegiatan 

pokok sudah dilakasanakan di posyandu dan berjalan sesuai rencana yang telah 

dibuat. Berikut cuplikan hasil wawancara dengan narasumber K.4. 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah kegiatan yang 

dilaksanakan di posyandu untuk program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), pada ibu 

berupa pemeriksaan kesehatan berkala saat hamil yang dilakukan oleh bidan desa 

setempat dan di beri vitamin untuk ibu hamil. Pada anak yaitu penimbangan dan 

pengukuran pertumbuhan balita, deteksi dini pertumbuhan balita, imunisasi, 

pemberian vitamin A, pencegahan diare, dan pemberian PMT yang bergizi. setelah 

ibu melahirkan bidan memantau kesehatan ibu dan pelayanan KB jika ibu ingin 

memberi jarak antara anak pertama dan anak kedua. Ibu balita ikut berpartisipasi 

Semua kegiatan pokok sudah terlaksana di posyandu sini seperti, KIA 

(Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), imunisasi, gizi 

(PMT), penanggulangan diare dan ISPA (Infeksi Saluran Nafas). 

Dalam pelaksanaanya kegiatan posyandu berjalan dengan lancar 

sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya.  (K 4) 

Ya sudah seperti KIA, KB, imunisasi, gizi, penanggulangan diare dan 

ISPA (IB 2) 
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secara aktif dalam kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang di laksanakan pada 

kegiatan posyandu. 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 Keluarga Berencana (KB) 

Di posyandu Desa Mergowati ada penjelasan mengenai KB. Penjelasan 

mengenai KB disini dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang disampaikan oleh 

kader yang dibantu oleh bidan dan PLKB. Pelayanan KB dilakukan di Pustu 

(Puskesmas Pembantu) yang dekat dengan pemukiman warga. Pasangan Usia subur 

(PUS) atau warga yang ingin melakukan KB tidak datang ke posyandu melainkan 

datang ke Pustu dan rumah bidan. 

 

 

Selaras dengan pendapat IB.3, selaku ibu balita B selaku bidan juga 

berpendapat bahwa layanan keluarga berencana (KB) dilaksanakan di rumah ibu 

bidan dan di Pustu atau tempat lainnya karena peralatan yang lebih lengkap. 

 

 

 

ya saya melakukan KB. Layanan Kb dilaksanakan di rumah ibu bidan 

dan di pustu. (IB 3) 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan pemeriksaan berkala pada 

ibu dan anak yang dimulai sejak ibu mengandung hingga melahirkan 

dan dilanjutkan pada anak hingga usia 5 tahun 
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Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian 

kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat 

dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan 

peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan pemasangan 

IUD dan implant. Pelayanan Kb di Desa Mergowati dilakukan di Pustu (puskesmas 

Pembantu) dan rumah bidan desa. Pelayanan KB yang dilakukan di posyandu berupa 

pemberian pil KB dan KB suntik oleh ibu bidan, untuk pemasangan KB seperti IUD 

dan implant pelayanan dikaksanakan di Pustu atau rumah bidan karena di posyandu 

tidak tersedia ruangan khusus dan peralatan yang menunjang. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah penjelasan 

mengenai KB dilakukan oleh bidan dan PLKB. Pelayanan KB dilakukan di Pustu dan 

rumah bidan karena peralatan yang lebih lengkap. Sedangkan jika di posyandu 

pelayanan KB yang dapat diberikan berupa kondom dan pil ulangan 

 

 

Karena di Desa Mergowati dekat dengan Pustu (Puskesmas 
Pembantu), jadi pelayanan KB dilakukan di pustu dan di rumah bidan 

jadi jika ada warga atau Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin KB 

datang ke pustu sendiri dan ada juga yang datang ke rumah bidan. 

Penjelasan mengenai KB dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan 

yang dilakukan oleh kader kadang oleh bidan dan kadang juga dari 

PLKB langsung. (B) 

Kegiatan pelayanan KB di Desa Mergowati dilaksanakan di Pustu 

dan rumah bidan. 
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4.3.2.4 Imunisasi 

Kegiatan imunisasi dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia pada bulan 

maret dan September. Imunisasi sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan 

tubuh anak dan untuk penanggulangan penyakit pada anak seperti kelumpuhan, 

campak, meningitis (radang selaput otak), hepatitis, TBC dan difteri. Ibu balita 

mengimunisasi balitanya di Posyandu ada juga yang datang ke Pustu dan rumah 

bidan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada IB 1 dan B sebagai berikut. 

 

 

 

Adapun jenis imunisasi yang wajib diberikan pada anak, pada masih bayi baru 

lahir diberi imunisasi Hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis, pada umur 1 

bulan imunisasi yang diberikan berupa imunisasi BCG untuk mencegah penyaki 

TBC, selanjutnya imunisasi DPT yang sekarang disempurnakan menjadi imunisasi 

ventavalen  sebanyak 3 kali untuk mencegah penyakit difteri dan minningitis atau 

radang selaput otak, imunisasi ventavalen di berikan pada umur 2 bulan sampai umur 

3 tahun. Setelah itu dilanjutkan imunisasi polio untuk mencegah kelumpuhan dan 

imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak. Untuk balita umur 2 bulan 

sampai 1,5 tahun yang sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi DPT diulang lagi 

dengan imunisasi ventavalen. Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada IB 4 dan 

B sebagai berikut. 

 

Untuk mencegah penyakit dan kekebalan tubuh anak. (IB) 

Imunisasi bermanfaat untuk kekebalan tubuh anak dan 

penanggulangan penyakit seperti kelumpuhan, campak, meningitis 

(radang selaput otak), hepatitis, TBC dan difteri.  (B) 
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ibu balita mengimunisasi balitanya tidak hanya dilakukan di posyandu namun 

juga dilakukan di rumah bidan, pustu, puskesmas, atau tempat lain yang melayani 

pemberian imunisasi pada balita. 

 

 

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh IB 3, B juga berpendapat hal yang 

sama. Berikut hasil wawancara pada B sebagai berikut. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah imunisasi 

merupakan usaha memberikan kekebalan kepada anak dengan memesukkan vaksin 

guna menambah daya tahan tubuh dan kekebalan terhadap penyakit. Adapun 

Imunisasinya antara lain, pada bayi baru lahir di beri imunisasi 

hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis, kemudian umur 1 bulan 

imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC, 2 bulan diberi 

imunisasi DPT untuk mencegah penyakit difteri dan sekarang telah 

disempurnakan menjadi imunisasi ventavalen 1, 2, 3 untuk mencegah 

penyakit difteri dan meningitis pemberian imunisasi ini sampai anak 

berumur 3 tahun, setelah itu dilanjutkan dengan imunisasi polio untuk 

mencegah kelumpuhan dan imunisasi campak untuk mencegah 

penyakit campak. Untuk balita yang sebelumnya sudah mendapatkan 

imunisasi DPT karena telah tutunnya imunisasi ventavalen kemudian 

diulang kembali dengan imunisasi ventavalen 1, 2, dan 3 (B) 

hepatitis, BCG, DPT1, 2, 3, polio campak (IB 4) 

Di posyandu namun jika pada jadwal imunisasi anak saya panas saya 

mengimunisasi di pustu atau dirumah bidan.  (IB 3) 

Karena dekat dengan pustu dan rumah bidan desa, untuk layanan 

imunisasi ibu balita selain datang ke posyandu ibu balita juga datang 

ke pustu atau rumah bidan. (B) 
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imunisasi yang wajib diberikan pada anak antara lain imunisasi BCG, Hepatitis, DPT, 

Ventavalen, Campak, dan Polio 

 

 

4.3.2.5 Gizi 

Pelayanan gizi diposyandu dilakukan oleh kader. Jenis palayanan yang 

diberikan mekiputi penimbangan berat badan badan, deteksi dini gangguan 

pertumbuhan, penyuluhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) 

lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ada balita yang berat badannya 

tidak naik 2 kali berturut-turut atau berada dibawah garis merah kader wajib melapor 

ke puskesmas atau poskesdes. (Kementrian Kesehatan RI, 2011:25). 

Pertumbuhan balita di posyandu Desa Mergowati sudah dapat dikatakan baik, 

terbukti dengan tidak ada anak yang mengalami timbangan dibawah garis merah 

(BGM) dan gizi buruk. Berat badan dan tinggi badan badan dapat menjadi acuan baik 

atau tidaknya status gizi dan pertumbuhan balita, karena jika anak mendapat gizi yang 

baik tentunya pertumbuhan anak juga akan baik dan dapat dilihat dengan 

bertambahnya berat badan dan tinggi badan balita. Berikut hasil wawancara yang 

peneliti lakukan pada IB 4 dan K 2, sebagai berikut 

 

 

 

 

Ya jelas jika berat badan dan tinggi tubuh anak bertambah itu 

menandakan baik atau tidaknya status gizi dan pertumbuhan anak (IB 

4) 

Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan kepada anak 

dengan memesukkan vaksin guna menambah daya tahan tubuh dan 

kekebalan terhadap penyakit 
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Lingkar kepala balita di Posyandu Desa Merrgowati normal seperti rata-rata 

anak pada usianya terbukti dengan tidak ditemukan lingkar kepala balita yang terlalu 

besar dan terlalu kecil.  

Pemerintah melakukan tindak lanjut  jika didapati ada anak dengan timbangan 

kurang dan timbangan dibawah garis merah (BGM). Tidak lanjut dari pemerintah 

berupa, pemantauan secara berkala pada kesehatan anak yang sebelumnya dicari tahu 

penyebab mengapa timbangan anak turun atau dibawah rata-rata anak pada usianya  

apakah karena sakit atau karena gizi buruk. Selain di pantau secara berkala orangtua 

balita di beri pengarahan agar anak diberi makanan yang bergizi dan vitamin. Selain 

itu diberi PMT dari pemerintah yang berupa biskuit dan susu. Jika tidak ada 

perubahan dan memang mengalami gizi buruk dikonsultasikan pada ahli gizi dan 

rujukan untuk dibawa  ke rumah sakit. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti pada  B 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

 Tidak lanjut dari pemerintah berupa pemerikasaan berkala pada 

balita dicari tau penyebabya apa kemudian orang tua diberi 

pengarahan agar anak diberi vitamin dan makanan yang bergizi, 

kadang juga pemerintah memberi PMT berupa bisckit dan susu. Jika 

memang parah dan mengalami gizi buruk anak dikonsultasikan pada 

ahli gizi di puskesmas dan setelah itu member rujukan pada anak agar 

dirawat dirumah sakit. (B) 

Bisa sangat bisa jika berat badan naik dan tinggi badan naik berarti 

pertumbuhannya baik. (K 2) 
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Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah pelayanan gizi di 

posyandu Desa Mergowati dilaksananakan oleh kader posyandu. Jenis layanan 

berupa penimbangan dan pengukuran guna deteksi dini pertumbuhan balila, apabila 

ditemukan ada tanda bahaya umum dapat segera tertangani.  Selain itu kader juga 

memberikan penyuluhan tentang pemberian makanan yang bergizi pada anak agar 

anak tumbuh sehat dan aktif, pemberian PMT yaitu bubur kacang hijau, dan 

pemberian vitamin A pada bulan februari dan agustus. Jika di temukan ada anak yang 

timbangannya dibawah garis merah dan tidak naik 2 kali berturut-turut kader 

berkoordinasi dengan bidan guna tindak lanjut apa yang akan diberikan kepada anak. 

Tidak lanjut yang diberikan berupa, pemantauan secara berkala pada 

kesehatan anak yang sebelumnya dicari tahu penyebab mengapa timbangan anak 

turun atau dibawah rata-rata anak pada usianya  apakah karena sakit atau karena gizi 

buruk. Selain di pantau secara berkala orangtua balita di beri pengarahan agar anak 

diberi makanan yang bergizi dan vitamin. Selain itu diberi PMT dari pemerintah yang 

berupa biskuit dan susu. Jika tidak ada perubahan dan memang mengalami gizi buruk 

dikonsultasikan pada ahli gizi dan rujukan untuk dibawa  ke rumah sakit. 

Menurut data laporan bulanan (bulan Maret 2014) bahwa di posyandu Desa 

Mergowati tidak didapati anak dengan 2 kali tidak naik timbangannya dan hanya 

ridapati 1 balita laki-laki usia 1 tahun dengan timbangan dibawah garis merah (BGM) 

yang dikarenanakan dalam masa pemulihan setelah sakit . Hal ini menandakan bahwa 

pertumbuhan dan status gizi di Posyandu Desa Mergowati sudah dapat dikatakan 

baik. 
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4.3.2.6 Pelaksanaan Posyandu 

Alur dalam kegiatan posyandu yang pertama pendaftaran, kedua 

penimbangan, ketiga pencatatan, keempat, penyuluhan, kelima pelayanan. Kegiatan 

utama posyandu meliputi kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak (KIA) seperti imunisasi untuk pencegahan penyakit, 

penanggulangan diare, pelayanan KB. Dalam kegiatan tersebut sudah terlaksana 

dengan baik dan berkesinambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis layanan gizi berupa penimbangan dan pengukuran guna deteksi 

dini pertumbuhan balila, apabila ditemukan ada tanda bahaya umum 

dapat segera tertangani dan pemberian PMT yang berupa bubur kacang 

hijau. 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 10.00. terlihat banyak ibu balita 

datang ke kegiatan posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan balita mereka pada meja 

1 (meja pendaftaran) yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar kader 

kemudian menimbang dan mengukur pertumbuhan balita di meja 2 (meja 

penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya hasil penimbangan dan 

pengukuran balita dicatat dalam biku catatan dan KMS oleh kader di meja 

3 (meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 (meja penyuluhan), kegiatan 

penyuluhan di Dusun dilakukan oleh ibu bidan dengan materi penyuluhan 

tentang cara memilih makanan sehat. Ibu balita terlihat antusias dengan 

materi penyuluhan yang disampaikan. Selanjutnya di meja 5 (meja 

pelayanan kesehatan) yang dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan 

dan dari petugas kesehatan yang lain, pada pelakasanaan kegiatan 

posyandu di Dusun dukuh tidak ada ibu balita atau warga yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan di posyandu (CL 4) 
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KMS (Kartu Menuju Sehat) berfungsi sebagai sarana pemantauan 

pertumbuhan balita. Permasalahan gizi dalam KMS jika didapati skala berat badan 

balita dibawah garis normal yaitu berada di garis merah dan dibawah garis merah, 

jika ditemukan hal seperti itu kader berkoordinasi dengan bidan untuk melakukan 

tindakan lanjutan pada balita. Bidan melakukan deteksi dini tanda bahaya umum 

terhadap ibu hamil, bayi dan anak balita untuk mencegah terjadinya gizi buruk pada 

balita dan jika ada tanda bahaya atau kelainan dapat tertangani sejak dini.  

 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, B, sebagai kader juga berpendapat bahwa 

KMS merupakan kartu menuju sehat yang berguna untuk alat pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita dan permasalahan gizi balita menurut KMS adalah 

jika balita mengalami timbangan dengan berat rendah dan dibawah garis merah 

(BGM). Berikut suplikan hasil wawancara dengan narasumber B. 

 

 

Pelaksanaan kegiatan posyandu meliputi: pendaftaran balita, ibu hamil, 

pasangan usia subur (PUS), penimbangan dan pengukuran, pencatatan hasil 

Alur kegiatan posyandu yaitu yang pertama pendaftaran kemudian 

penimbangan, selanjutnya pencatatan, kegiatan penyuluhan dan 

kegiatan pelayanan kesehatan. Kegiatan 5 meja itu to. Dalam 

pelaksanaannya sudah baik (IB 1) 

KMS itu kartu menuju sehat yang berfungsi untuk pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita (IB 4) 

KMS itu merupakan kartu menuju sehat yang digunakan untuk 

pemantauan pertumbuhan balita dan permaslahan gizi menurut KMS 

itu jika balita timbngannya rendah atau dibawah garis merah (BGM) 

(B) 
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timbangan dan pengukuran, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan dan KB 

(KemenKes RI 2010:13). 

Alur kegiatan di posyandu desa mergowati pertama pendaftaran, ibu balita 

mendaftarkan balitanya di meja pertama dengan menyerahkan KMS, kedua 

penimbangan, setelah mendaftar kemudian balita ditimbang dan diukur tinggi 

badannya, lingkar kepalanya dan lingkar lengan atasnya di meja 2 yang dilakukan 

oleh kader, ketiga pencatatan, setelah ditmbang dan diukur kemudian kader mencatat 

hasil di buku catatan dan KMS untuk mengetahui pertumbuhan balita apakah 

timbangannya turun atau naik kegiatan ini dilaksanakan di meja 3 oleh kader, 

keempat penyuluhan, kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan dengan penyuluhan 

individu ataupun kelompok. Kegiatan penyuluhan berupa penyuluhan pertumbuhan 

dan kesehatan anak, kegiatan ini dilaksanakan di meja 4 oleh kader, kelima 

pelayanan, kegiatan pelayanan dilakukan oleh bidan seperti di posyandu Dusun Libak 

ada salah satu warga yang sakit, bidan memeriksa dan mentensi tekanan darah 

kemudian memberikanya obat. Kegiatan utama posyandu meliputi kegiatan 

pemantauan tumbuh kembang balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) seperti 

imunisasi untuk pencegahan penyakit, penanggulangan diare, pelayanan KB. Dalam 

kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan baik dan berkesinambungan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi masyarakat 

dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial adalah alur kegiatan 

posyandu di Desa Mergowati : pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 
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pelayanan kesehatan. KMS yaitu kartu menuju sehat yang berfungsi untuk 

pemantauan pertumbuhan balita.  

 

 

 

4.3.2.6 Kegiatan Diluar Hari Buka Posyandu 

Kegiatan diluar hari buka posyandu delakukan kader dengan mendatangi 

rumah ibu balita yang tidak datang ke posyandu dengan membawa timbangan, 

meteran dan buku catatan. Sealian mendatangi rumah ibu balita kader juga 

memberikan pengertian akan pentingnya menimbangkan balita di posyandu melalui 

kegiatan arisan warga, majelis ta‟lim dan kegiatan PKK. Pengelolaan posyandu 

dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan, tokoh masyarakat dan PKK. 

 

 

 

 

 

 

Sumber dana pada setiap posyandu berbeda-beda, ada yang berasal dari 

swadaya kader yang hadil dari pemjualan PMT di kumpulkan dan kemudian 

dibagikan sebelum lebaran. Pada posyandu yang lain sumber dana berasal dari kadus 

atau perangkat desa yang bertugas. Selain dari swadaya kader dan kadus atau 

Kader selalu mendatangi rumah warga jika tidak datang ke posyandu 

dengan membawa timbangan, meteran dan buku catatan. Kader juga 

memberi tahu pentingnya menmbangkan balita ke posyandu dan  

jadwal hari buka posyandu lewat kegiatan arisan warga jika ada 

perubahan jadwal. (IB 2) 

Alur kegiatan posyandu, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan, pelayanan kesehatan. 
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perangkat desa sumber dana pada posyandu berasal dari puskesmas yang diberikan 

setiap 1 tahun sekali 

 

 

 

 

 

Kegiatan diluar hari buka posyandu meliputi: kader melakukan 

kunjungan pada balita yang tidah hadir pada penimbngan, gizi kurang, gizi buruk 

rawat jalan, menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan posyandu 

termasuk penggalangan dana, memfasilitasi masyarakat memanfaatkan 

pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga, membantu petugas dalam 

pendataan, penyuluhan dan peragaan keterampilan dalam upaya peningkatan 

peran serta masyarakat (KemenKes RI, 2011:26). 

Para kader-kader posyandu Desa Mergowati melakukan kunjungan 

rumah jika tidak hadir dalam kegiatan posyandu, kader mengingatkan akan 

pentingnya memantau pertumbuhan dan kesehatan balita di posyandu. Kader 

mendatangi rumah balita yang tiak hadir dengan membawa timbangan, meteran 

dan buku catatan. 

Untuk mengajak warga datang ke kegiatan posyandu dan mengumumkan 

jadwal hari buka kegiatan posyandu kepada warga kader mengumumkannya pada 

Di sini ada 9 pos jadi sumber dana pada setiap posyandu jug berbeda-

beda. Ada yang berasal dari suwadaya kader yang kemudian 

keuntungan hasil dari penjualan PMT dikumpulkam dan dibagikan 

sebelum lebaran. Di posyandu lainnya sumber dana berasal dati 

kadus atau perangkat desa yang bertugas. Selain dari swadana kader 

dan kadus sumber dana posyandu berasal dari puskesmas yang 

diberikan setiap 1 tahun sekali (B) 
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acara atau kegiatan yang ada di masyarkat seperti arisan, pengajian, dan rapat 

bulanan PKK. 

Sumber dana pada setiap posyandu berbeda-beda, seperti di posyandu 

Dusun Sambung sumber dana posyandu berasal dari swadaya kader dan hasil dari 

pemjualan PMT di kumpulkan dan kemudian dibagikan sebelum lebaran. Pada 

posyandu yang lain seperti di Dusun Libak, Dusun Dukuh dan Dusun Ngebrak 

sumber dana berasal dari swadaya kadus atau perangkat desa yang bertugas. 

Sumber dana posyandu juga berasal dari puskesmas yang diberikan setiap 1 tahun 

sekali, namun tidak pasti karena kadang-kadang juga tidak ada dana dari 

puskesmas. 

Kader juga mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan mereka 

dengan ditanami sayuran dan tanaman obat warga (TOGA). Warga pun mengikuti 

dan menanami pekarangan mereka dengan tanaman obat seperti kunyit putih, 

kencur, jahe, temulawak, dan tanaman obat lainnya. Sehingga dapat dimanfaatkan 

jika ada keluarga atau warga lainnya yang sakit. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang partisipasi 

masyarakat dalam layanan posyandu berbasis masyarakat di Desa Mergowati 

Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, maka dapat ditarik teori subtansial 

adalah kegiatan diluar hari buka posyandu dilakukan kader dengan mendatangi 

rumah warga jika tidak hadir dalam kegiatan posyandu dengan membawa 

timbangan dan buku catatan, selain itu kader juga memberikan pengertian akan 

pentingnya menimbangkan balita di posyandu mengajak warga untuk 
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memanfaatkan pekarangan rumah dengan ditanami tanaman obat tradisional 

seperti kunyit, kencur, temulawak, sirih, serai melalui perkumpumpulan warga 

seperti kegiatan arisan warga. 

 

  

 

 

Kegiatan diluar hari buka posyandu dilakukan dengan mendatangi 

rumah warga jika tidak hadir dalam kegiatan posyandu dan 

member mengarahan akan pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu melalui arisan warga. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu terhadap pertumbuhan balita (di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Partisipasi masyarakat peserta posyandu di Desa Mergowati sudah baik 

terbukti dengan banyaknya ibu balita yang hadir dalam kegiatan posyandu. 

Ibu balita datang dalam kegiatan posyandu dengan membawa KMS untuk 

pemantauan pertumbuhan buah hati mereka. Warga sudah mulai sadar dengan 

pentingnya menimbangkan balita ke posyandu untuk pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita selain itu warga juga sudah mulai sadar 

akan pentingnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. 

5.1.2 Layanan posyandu di Desa Mergowati sudah baik dengan srata posyandu 

mandiri. Tingkat keberhasilan posyandu di Desa Mergowati sudah dapat 

dikatakan baik terbukti dengan tidak ditemukan adanya anak yang mengalami 

timbangan rendah dan timbangan dibawah garis merah (BGM). Kegiatan 

posyandu sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya, kegiatan 5 meja 

terlaksana dengan berkesinambungan. Kinerja kader dan bidan yang bertugas 

di posyandu sudah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat 

bekerjasama dengan baik. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam layanan 

posyandu terhadap pertumbuhan balita (di Desa Mergowati Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung), maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Ibu Balita 

Tingkat partisipasi atau kehadiran dalam kegiatan posyandu yang sudah baik 

lebih ditingkatkan kembali. Dengan datang setiap bulannya dalam kegiatan 

posyandu dan ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan di posyandu seperti 

penimbangan, imunisasi, KB, KIA, pencegahan diare dan perilaku hidup 

bersih dan sehat agar tiadak ada lagi warga yang terserang penyakit TBC. 

5.2.2 Bagi kader dan Bidan 

Jalinan komunikasi antar kader dan bidan yang sudah baik hendaknya lebih 

ditingkatkan kembali agar dalam kegiatan persiapan kegiatan hari buka 

posyandu tidak hanya salah satu kader saja yang bekerja. Kinerja kader dan 

bidan dalam melaksanakan kegiatan posyandu yang sudah baik hendaknya 

dipertahankan agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu yang 

sudah baik dapat dipertahankan dan  meningkat. 



122 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adhi Yogiswara, Bonaventura (2010) Hubungan Antara Tingkat Partisipasi Ibu Di 

Posyandu’ Dengan Status Gizi Balita. Artikel ilmiah. (tidak diterbitkan). 

Semarang: UNDIP 

 

Abdurahmah, Latifah (2012) Pengaruh Metode Diskusi Kelompok Fungsional Terhadap 

Pengetahuan Ibu Tentang Tumbuh Kembang Balita  (Studi Kasus Di Posyandu 

Margirahayu IV Desa Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga). Jurnal Ilmiah-Unnes Journal of Public Health. Diakses pada 

tanggal 12 mei 2013.  http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph 

 

Desmita. (2009). Psikologi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offet. 

 

Effendi, Nasrul. (1998). Dasar-Dasar Keperawatan Masyarakat. Jakarta: EGC. 

 

Fitriani, Idil. (2010). Hubungan Pendidikan Ibu Dengan Kunjungan Balita Ke 

Posyandu Di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal 

Ilmiah Vol II1 No.2 (diakses pada tanggal 13 juli 2013) 

 

Hurlock, Elizabeth B. (1978). Perkembangan Anak Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 

 

_______. (1980). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga. 

 

Jaeyana, Imah. (2011). Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Balita Tentang 

Kunjungan Balita Di Posyandu Perum Boro Mukti Permai Banyuurip 

Purworejo. Jurnal ilmiah. Diakses pada tanggal 13 juli 2013. 

(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NC35wT5tQsAJ:e-
journal.akbidpurworejo.ac.id/index.php/jkk5/article/view/69/67+penelitian+posy
andu+balita&cd=5&hl=id&ct=clnk 

 

Kasmita. 2000. Kinerja Posyandu Dan Status Gizi Anak Balita di Kabupaten Padang 

Pariaman Sumatra Barat. Jurnal Ilmiah-Media Gizi dan Keluarga 1-10, 

Volume XXIV, Nomor 2, Desember 2000 (diakses pada tanggal 13 juli 

2013) 

 

Kementrian Pendidikan RI. (2011). Manfaat Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak. 

 

Kementrian Kesehatan RI. 2011. Pedoman Umum Posyandu. 
 

_______. (2011). Buku Panduan Kader Posyandu Menuju Keluarga Sadar Gizi. 

 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujph
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NC35wT5tQsAJ:e-journal.akbidpurworejo.ac.id/index.php/jkk5/article/view/69/67+penelitian+posyandu+balita&cd=5&hl=id&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NC35wT5tQsAJ:e-journal.akbidpurworejo.ac.id/index.php/jkk5/article/view/69/67+penelitian+posyandu+balita&cd=5&hl=id&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NC35wT5tQsAJ:e-journal.akbidpurworejo.ac.id/index.php/jkk5/article/view/69/67+penelitian+posyandu+balita&cd=5&hl=id&ct=clnk


123 
 

 

Kholivah. (2009). Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Kegiatan Posyandu Lanjut Usia Di Kelurahan Blotongan Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga. Skripsi (tidak diterbitkan)Semarang: UNNES. 

 

Moleong, L.J. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja. 

 

Notoatmojo, Soekidjo. (2010). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Reka 

Cipta. 

_________. (2003). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Reka Cipta.  

 

Ocbrianto, Hosea. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Posyandu Dalam 

Upaya Pelayanan Kesehatan Balita. Artikel Ilmiah. (tidak diterbitkan). 

Depok: Universitas Indonesia  

 

Oktaviani, Ulfa, dkk. (2008). Hubungan Keaktifan Keluarga Dalam Kegiatan 

Posyandu Dengan Status Gizi Balita di Desa Rancaekek Kulon Kecamatan 

Rancaekek. Artikel ilmiah. Diakses pada 13 juli 2013, 

(http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/../hubungan_keaktifan_keluarga.pdf) 

Santrock, J.W. (2007). Perkembangan Anak Jilit 1 . jakarta: Erlangga. 

 

Soetjiningsih. (1995). Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: EGC. 

 

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: CV Alfabeta. 

 

Susanto, Ahmad. (2011). Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam 

Berbagai Aspek. Jakarta: Kencana. 

 

Wibisana, Widyastuti. (1997). Pedoman Manajenen Peran Serta Masyarakat. 

Jakarta: Dep.Kes.RI. 
 

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/.../hubungan_keaktifan_keluarga.pdf


 
 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN POSYANDU 

TERHADAP PERTUMBUHAN  BALITA (DI DESA MERGOWATI 

KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG) 

 

 

Fokus Subfokus Indikator Teknik 

pengumpulan 

data 

No 

item 

1. Partisipasi 1. Perencanaan g. Menyebar luaskan hari 

buka posyandu 

h. Mempersiapkan tempat 

pelaksanaan posyandu 

i. Mempersiapkan sarana 

posyandu 

j. Melakukan pembagian 

tugas antar kader 

k. Kader berkoordinasi 

dengan petugas 

kesehatan dan petugas 

lainnya 

l. Mempersiapkanbahan 

PMT penyuluhan 

 

  

 2. Implementasi e. Kehadiran individu 

dalam pertemuan-

pertemuan. 

f. Keanggotaan dalam 

kepanitiaan kegiatan. 

  

 3. Pendidikan 

kesehatan 

a. Penerapan pendidikan 

kesehatan 

b. Aplikasi pendidikan 

kesehatan 

  

 4. Pengembangan 

program 

a. Pemambahan program di 

sanping kegiatan utama 

posyandu 

  

 5. Syarat-syarat 

terwujudnya 

partisipasi 

a. Adanya rasa saling 

percaya antara anggota 

dalam masyarakat, 

maupun anggota 

masyarakat dan pihak 

  



 
 

 

petugas. 

b. Adanya ajakan dan 

kesempatan bagi anggota 

masyarakat untuk 

berperan serta dalam 

kegiatan atau program. 

c. Adanya manfaat  yang 

dapat dan segera dapat 

dirasakan oleh 

masyarakat. Konsep ini 

penting karena 

masyarakat biasanya 

bersikap praktis. 

d. Adanya contoh dan 

keteladanan dari para 

tokoh dan pemimpin 

masyarakat, terutama 

pada masyarakat yang 

bercorak paternalistik. 

2. Layanan 1. Sasaran a. Pihak yang menjadi 

sasaran posyandu (bayi, 

balita, ibu hamil, ibu 

menyusui, ibu nifas dan 

wanita usia subur) 

 

  

 2. kegiatan f. Kesehatan Ibu dan Anak 

(KIA) 

g. Kelurga barencana (KB) 

h. Imunisasi 

i. Gizi 

j. Pelaksanaan posyandu 

k. Kegiatan di luar hari buka 

posyandu 

  

 
  



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN POSYANDU 

TERHADAP PERTUMBUHAN  BALITA (DI DESA MERGOWATI 

KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG) 

 

A. Partisipasi 

1. Keanggotaan  

1) Sudah berapa lama saudara menjadi kader di posyandu? 

2) Berapa jumlah kader di posyandu? 

3) Apa jabatan ibu dalam keanggotaan kader posyandu? 

2. Perencanaan 

a. Menyebarluaskan hari buka posyandu 

1) Apakah kader selalu mengingatkan jadwal hari buka posyandu kepada ibu? 

2) Darimana ibu mendapatkan insformasi mengenai jadwal kegiatan posyandu? 

b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu 

1) Dimanakah posyandu diselenggarakan setiap bulannya? 

2) Menurut ibu sebelum kegiatan posyandu apakah kader selalu mempersiapkan 

tempat pelaksanaan posyandu? 

3) Apakah ibu dilibatkan dalam persiapan kegiatan posyandu? 

c. Mempersiapkan sarana posyandu 

1) Alat pengukur apa saja yang digunakan dalam kegiatan posyandu? 

2) Sarana dan prasarana apa saja yang harus dipersiapkan oleh kader sebelum 

pelaksanaan posyandu? 

3) Apakah terlihat kesiapan yang dilukan oleh kader dalam persiapan kegiatan 

posyandu?  

4) Apakah lokasi posyandu mudah dijangkau oleh warga dan dekat dengan 

perkukiman warga? 

 



 
 

 

d. Melakukan pembagian tugas antar kader 

1) Menurut ibu apakah kader sudah bekerjasama dengan baik dalam 

menjalankan kegiatan posyandu? 

2) Apakah kader melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan 

kegiatan posyandu, seperti apa? 

3) Apakah ada pembagian tugas yang merata pada ke 5 kader? 

e. Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya 

1) Apakah ibu melakukan koordinasi dengan bidan sebelum pelaksanaan 

kegiatan posyandu? 

2) Apakah ibu melakukan koordinasi dengan bidan untuk melakukan tindakan 

lanjutan jika ada anak yang mengalami timbangan rendah? 

f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan 

1) PMT yang diberikan saat kegiatan posyandu? 

3. Implementasi 

1) Apakah ibu selalu hadir setiap bulannya dalam kegiatan posyandu? 

2) Apakah yang menjadi motivasi ibu datang dalam kegiatan posyandu? 

3) Apakah ibu ikut berperan aktif dalam kegiatan posyandu? 

4) Apakah ibu dilibatkan dalam kegiatan persiapan di posyandu? 

5) Menurut ibu apa warga di Desa ini sudah dapat mengimplementasikan apa 

yang di dapat diposyandu dalam kegiatan sehari-hari? 

6) Apakah pada setiap bulannya kegiatan posyandu sudah rutin dilaksanakan? 

7) Berapa presentasi cakupan  D/S (pratisipasi masyarakat) di posyandu sini 

apakah sudah lebih dari 50%? 

8) Apakah semua warga sudah sadar akan pentingnya menimbangkan balita ke 

posyandu? 

4. Pendidikan kesehatan 

1) Apakah ada kegitan penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh bidan atau 

dinas terkait dalam kegiatan posyandu? 

2) Apakah ibu setuju dengan adanya kegiatan penyuluhan di posyandu? 



 
 

 

3) Materi penyuluhan apa yang ibu sukai? 

4) Setelah mendapatkan penyuluhan apakah bermanfaat untuk keluarga ibu? 

5) Apakah kader-kader mendapatkan pelatihan atau pendidikan kesehatan 

sebelum menjadi kader? 

5. Pengembangan Program 

1) Apakah ada kegitan tambahan di posyandu diluar kegiatan penimbangan 

balita? 

6. Syarat-syarat terwujudnya partiasipasi 

1) Bagaimanakah kinerja kader dan bidan dalam penyelenggaraan kegiatan 

posyandu? 

2) Menurut ibu apakah ibu percaya dengan kinerja kader dan bidan di posyandu 

dalam pemantauan pertumbuhan anak ibu? 

3) Siapakah yang mengajak ibu untuk datang ke kegiatan posyandu? 

4) Apakah ibu mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan 

atau program yang diadakan oleh posyandu? 

5) Apadah yang anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan dan program di 

posyandu? 

6) Selain kader dan bidan apakah ada pihak lain yang dijadikan teladan oleh 

masyarakat? 

 

B. Layanan 

1. Sasaran 

1) Siapa sajakah pihak yang menjadi sasaran posyandu? 

2) Apakah dengan datang ke posyandu kesehatan dan pertumbuhan balita dapat 

terpantau dengan baik? 

3) Menurt ibu apa manfaat dari posyandu selain sebagai layanan pemantauan 

pertumbuhan balita? 

4) Menurut ibu manfaat apa yang diberikan oleh posyandu kaitannya dalam 

mendukung perilaku hidup sehat? 



 
 

 

2. Kegiatan  

a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

1) Apakah dalam pelaksanaannya kegiatan posyandu sudah terlaksana sesuai 

rencana yang dibuat? 

2) Menurut ibu apa yang dimaksut dengan KIA (kesehatan ibu dan anak)? 

3) Kegiatan yang dilakukan oleh posyandu dalam melaksanankan  program KIA, 

ibu hamil, PUS (pasangan usia subur)? 

4) Apakah ibu ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIA di posyandu? 

5) Apakah semua program pokok sudah diselenggarakan di posyandu (KIA, KB, 

Imunisasi, Gizi (PMT), Penanggulangan diare, dan ISPA)? 

b. Kelurga barencana (KB) 

1) Apakah di posyandu ada penjelasan mengenai KB? 

2) Apakah ada pelayanan KB di posyandu? 

3) Siapa yang memberikan pengarahan mengenai KB? 

4) Apakah warga melaksanakan KB di Posyandu? 

c. Imunisasi 

1) Apakah manfaat dari pemberian imunisasi pada anak? 

2) Imunisasi apa saja yang wajib diberikan pada bayi dan balita? 

3) Dimana ibu mengimunisaai anak? 

d. Gizi 

1) Menurut ibu apakah berat badan baita dapat menjadi acuan baik atau tidaknya 

status gizi dan pertumbuhan balita? 

2) Bagaimana pertumbuhan balita di posyandu apakah sudah baik? 

3) Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah jika ada anak yang mengalami gizi 

kurang? 

e. Pelaksanaan posyandu 

1) Menurut ibu apa urutan alur kegiatan posyandu dari awal sampai akhir? 



 
 

 

2) Apakah kegiatan utama dari posyandu? 

3) Apakah fungsi Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam posyandu? 

4) Menurut ibu permasalahan gizi menurut KMS adalah? 

5) Apakah ibu melakukan deteksi dini tanda bahaya umum terhadap ibu hamil, 

bayi, dan anak balita? 

f. Kegiatan di luar hari buka posyandu 

1) Apakah kader memberikan informasi jadwal kegiatan posyandu pada ibu jika 

ada perubahan jadwal posyandu? 

2) Apakah kader memberikan pengertian akan pentingnya posyandu? 

3) Apakah kader mendatangi rumah ibu (warga) atau menegur ibu (warga) jika 

tidak datang ke kegiatan posyandu? 

4) Sumber dana posyandu berasal dari mana? 

5) Menurut ibu siapa yang bertugas mengelola posyandu dari masyarakat? 

  



 
 

 

TRASKIP HASIL WAWANCARA 

C. Partisipasi 

7. Keanggotaan  

1.  Sudah berapa lama saudara menjadi kader di posyandu? 

K1.  Saya menjadi kader posyandu sudah 5 tahun 

K2.  Sudah dari pertama kali diadakannya posyandu, saya dikursus 

selama setengah bulan di balai desa. Kira-kira tahun 1984 ya 

berarti sudah 30 tahun saya menjadi kader di posyandu. 

K3.  Sejak tahun 1980, ya sudah 34 tahun 

K4.  Yaa 5 tahun saya menjadi kader di posyandu 

B1.  Masa kerja kader di posyandu sini beragam ya mbak ada yang 

masih baru 2 tahun bahkan ada yang mengabdi dari pertama 

kali diadakan posyandu. 

  

2. Berapa jumlah kader di posyandu? 

IB1.  Ada 5 

IB2.  5 

IB3.  Jumlahnya 5 kader 

IB4.  Ada 5 kader 

K1.  Jumlah kader posyandu ada 5 

K2.  Ada 5 kader 

K3.  Jumlah kader di Dusun Dukuh ada 5 yang masing bertugas 

sebagai pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

dan pelayanan 

K4. Berjumlah 5 kader 

B.  Jumlah kader dalam kegiatan posyandu ada 5 kader. 

  

3. Apa jabatan ibu dalam keanggotaan kader posyandu? 

K1.  Saya sebagai bendahara 

K2.  Saya menjabat sebagai ketua kader posyandu 

K3.  Sebagai ketua kader 

K4.  Sebagai bendahara 

 

8. Perencanaan 

g. Menyebarluaskan Hari Buka Posyandu 

1. Apakah kader selalu mengingatkan jadwal hari buka 

posyandu pada warga? 

IB1.  Ya selalu mengingatkan jadwal kegiatan hari buka posyandu 

pada warga 

IB2.  Selalu kader selalu mengingatkan kegiatan posyandu lewat 



 
 

 

pengeras suara di mushola 

IB3.  Ya mengingatkan mba lewat pengeras suara di mushola 

sebelum kegiatan posyandu dilaksanakan  

IB4. Mengingatkan lewat pengeras suara di mushola 

K1.  Ya saya selalu mengingatkan jadwal kegiatan posyandu pasa 

ibu balita lewat spiker di mushola 

K2.  Mengingatkan, lewat pengeras suara di mushola 

K3.  Saya mengingatkan kepada warga akan kegiatan hari buka 

posyandu lewat pengeras suara di mushola setelah semua 

persiapan siap 

K4.  Ya lewat spiker di mushola 

B. Kader selalu mengingatkan kepada warga menggunakan 

pengeras suara di mushola 

  

2. Dari mana ibu mendapatkan informasi mengenai jadwal 

kegiatan posyandu? 

IB1.  Dari ibu kader 

IB2.  Dari kader 

IB3. Kader 

IB4. Saya mendapatkan jadwal kegiatan posyandu dari kader 

K1.  Dari bu bidan 

K2.  Dari bu bidan 

K3.  Dari bu bidan 

K4.  Dari bu bidan 

B.  Kader mendatkan jadwal kegiatan hari buka posyandu dari 

saya (bidan desa). Sebelumnya saya membuatkan jadwal 

langsung 1 tahun kedepan 

 

h. Mempersiapkan Tempat Pelaksanaan Posyandu 

6. Dimanakah posyandu diselenggarakan setiap bulannya? 

IB1.  Di rumah pak kadus 

IB2. Di rumah kadus 

IB3. Rumah kadus 

IB4. Diselenggarakan di rumah kadus 

K1. Di rumah ibu ifrohiyah, ohh ia rumah pak kadus 

K2. Di rumah kadus 

K3. Diselenggarakan di rumah saya, emmm dirumah kadus 

K4. Di rumah pak kadus 

B. Setiap bulannya kegiatan posyandu diselenggarakan di rumah 

kadus setempat 



 
 

 

2. Menurut ibu apakah sebelum kegiatan hari buka posyandu 

kader selelu mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu? 

IB1. Ya kader selalu mempersiapkannya, seperti membersihkan 

tempat kegiatan posyandu 

IB2. Ya selalu mempersiapkan dengan baik dan melayani dengan 

ramah tamah 

IB3. Ya mempersiapkan tempatnya, membersihkan rumah 

IB4. Ya membersihkan rumah sebelum kegiatan posyandu 

K1.  Saya membersihkan tempat kegiatan posyandu terlebih 

dahulu 

K2.  Dengan membersihkan tempat kegiatan posyandu 

K3. Saya membersihkan tempat kegiatan posyandu sebelum 

kegiatan posyandu dimulai 

K4. Ya persiapannya dengan membersihkan tempat kegiatan 

posyandu 

B.  Persiapan tempat kegiatan posyandu yang dilakukan oleh 

kader berupa membersihkan tempat kegiatan posyandu 

  

3. Apakah ibu balita dilibatkan dalam persiapan kegiatan 

poyandu? 

IB1.  Tidak 

IB2.  Tidak dilibatkan 

IB3.  Saya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan persiapan 

tempat pelaksanaan kegiatan posyandu karena saya hanya 

datang untuk menimbangkan dan memeriksaan pertumbuhan 

anak saya 

IB4.  Tidak dilibatkan karena saya ibu balita 

K1.  Tidak meliabatkan ibu balita dalam kegiatan persiapan 

K2.  Tidak dilibatkan 

K3.  Tidak, mereka hanya datang untuk menimbangkan anak 

mereka 

K4.  Tidak dilibatkan dalam persiapan 

B.  Ibu balita tidak dilibatkan 

 

i. Mempersiapkan Sarana Posyandu 

1. Alat pengukur apa saja yang digunakan dalam kegiatan 

posyandu? 

IB1.  Timbangan injak, timbangan untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi  

IB2.  Timbangan injak, timbangan untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi 



 
 

 

IB3.  Timbangan injak, timbangan untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi 

IB4.  Timbangan injak, timbangan untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi 

K1.  Timbangan injak, timbangan gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

K2.  Timbangan injak, timbangan gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

K3.  Timbangan injak, timbangan gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

K4.  Timbangan injak, timbangan gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

B.  Timbangan injak, timbangan gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

  

2. Sarana dan parasarana apa saja yang harus dipersiapkan oleh 

kader sebelum pelaksanaan kegiatan posyandu? 

IB1.  Timbangan, 5 meja, kursi, buku pencatat, bolpoin 

IB2.  5 meja, timbngan buku, PMT 

IB3.  Timbangan, PMT, buku pencatat, 5 meja, kursi 

IB4.  Ya tu to timbangan, meja, kursi PMT 

K1.  Ada timbangan, 5 meja, PMT, buku administrasi. 

K2.  Sarana yang disiapkan itu timbangan, PMT, buku pencatat, 5 

meja 

K3.  Ya sebelumnya saya menyapu tumah kemusian menata meja 

untuk kegiatan 5 meja, juga membuat PMT, kemudian 

menata timbangan dan alat pengukur, dan juga buku 

administrasi untuk mencatat 

K4.  Buku, PMT, timbangan, meja dan kursi untuk kegiatan 5 

meja 

B.  Mempersiapkan 5 meja, PMT, timbangan dan alat pengukur, 

dan buku pencatat 

  

3. Apakah terlihat kesiapan yang dilakukan oleh kader dalam 

persiapan kegiatan posyandu? 

IB1. Ya sudah terlihat kesiapannya terbukti dengan 5 meja tertata, 

ada PMT, tempatnya juga bersih 



 
 

 

IB2. Kesiapan kader dalam kegiatan posyandu sudah terlihat baik, 

meja tertata rapid an tempatnya juga bersih 

IB3. Ya sudah dapat terlihat baik, semuanya sudah dipersiapkan 

dengan baik 

IB4. Ya sudah baik 

B. Ya kesiapan kader dalam mempersiapkan hari buka posyandu 

sudah dapat terlihat dan dapat dinyatakan baik. Terbukti 

dengan tertatanya sarana pendukung kegiatan posyandu 

dengan baik, selain itu tempatnya juga bersih, PMT juga 

tersedia. 

  

4. Apakah lokasi posyandu mudah dijangkau oleh warga dan 

dekat dengan perkukiman warga? 

IB1. Ya dekat sekali 

IB2. Alhamdulillah dekat dan mudah di jangkau 

IB3. Ya dekat sekali, ada di pinggir jalan 

IB4. Dekat dengan pemukiman warga 

K1. Dekat dengan pemukiman warga dan mudah dijangkau 

K2. Ya dekat 

K3. Mudah dijangkau 

K4. Ya dekat dari rumah 

B. Ya lokasi posyandu dekat dengan pemukiman warga dan 

mudah dijangkau oleh warga 

 

j. Melakukan Pembagian Tugas Antar Kader 

1. Menurut ibu apakah kader sudah bekerja sama dengan baik 

dalam menjalankan kegiatan posyandu? 

IB1. Ya sudah dapat bekerjasama satu sama lain 

IB2. Sudah dapat bekerja sama dilihat dari pembagian tugas yang 

merata ada yang bertugas di pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan dan peleyanan 

IB3. Sudah dapat bekerja sama dengan baik 

IB4. Ya sudah 

B. Kader-kader posyandu di sini Alhamdulillah sudah dapat 

bekerjasama dengan baik terbukti dengan kader dapat 

menjalankan tugasnya  

14. Apakah kader melakukan perencanaan terlebih dahulu 

sebelum melakukan kegiatan posyandu, seperti apa? 

K1. Ya saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. 

Perencanaannya berupa membuat PMT, persiapan tempat, 

persiapan sarana 



 
 

 

K2. Yang membuat PMT dan mempersiapkan tempat posyandu 

dilakukan oleh ibu kadus. Kader yang lain membantu 

menyebarluaskan kegiatan hari buka posyandu dan 

mendatangi rumah ibu balita jika tidak hadir dalam kegiatan 

posyandu 

K3. Perencanaannya seperti persiapan tempat, sarana dan PMT 

K4. Ya melakukan perencanaan seperti persiapan tempat kegiatan 

posyandu, dan juga persiapan sarana yang mendukung. 

B. Kader membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum 

kegiatan posyandu dilaksanakan. Perencanaannya sendiri 

berupa mempersiapkan tempat, sarana dan prasarana yang 

mendukung terlaksanannya kegiatan posyandu. 

  

2. Apakah ada pembagian tugas yang merata antara 5 kader? 

K1. Pembagian tugas antara kader sudah merata yaitu pendaftaran 

penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan 

K2. Ada pembagian tugas yang merata ya tu to di satu kader di 

pendaftaran trus penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan 

pelayanan 

K3 Ya ada pembangian yang merata 

K4. Ada pembagian 

B. Pembagian tugas pada kader sudah merata terlihat dengan 

kader 1 di pendaftaran, kader 2 di penimbangan, kader 3 di 

pencataan kader 4 di penyuluhan, dan kader 5 di pelayanan 

yang dibantu oleh bidan atau petugas kesehatan lainnya  

 

k. Kader Berkoordinasi Dengan Petugas Kesehatan Dan Petugas Lainnya 

1. Apakah kader melakukan koordinasi dengan bidan sebelum 

pelaksanaan kegiatan posyandu? 

K1. Ya dengan mengirim sms 

K2. Ya bu bidan mengingatkan dan kadang kalo gak smsan, 

telfonan ya bu bidan langsung kerumah kader 

K3. Ya berkoordinasi dengan nmengirim sms 

K4. Koordinasi dengan bidan melalui SMS atau bidan langsung 

mendatangi rumah kader 

B. Kader melakukan koordinasi dengan bidan dengan 

melakukan SMS atau saya langsung mendatangi rumah kader 

untuk mengingatkan akan hari buka kegitan posyandu dan 

membahas tindak lanjut jika didapati balita dengan timbangan 

rendah atau ada tanda bahaya umum 

2. Apakah ibu melakukan koordinasi dengan bidan untuk 



 
 

 

melakukan tindakan lanjutan jika ada anak yang mengalami 

tindakan rendah? 

K1. Ya melakukan koordinasi dengan bidan 

K2. Ya jika ada anak dengan timbangan rendah saya selalu 

mengkoordinasikan dengan bidan bagaimana baiknya apakah 

anka tesebut harus diberi PMT tambahan dan pelayanan 

medis dari puskesmas 

K3. Saya melakukan koordinasi dengan bidan untuk membahas 

bagaimana baiknya 

K4. Ya selalu 

B. Kader melakukan koordinasi dengan saya untuk membahas 

tindak lanjut yang akan diberikan pada anak jika didapati ada 

anak yang mengalami timbangan rendah. 

 

l. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan 

18. PMT apa yang diberikan pada kegiatan posyandu? 

IB1. Bubur kacang hijau 

IB2. Bubur kacang hijau 

IB3. Bubur kacang hijau 

Ib4. Bubur kacang hijau 

K1. Bubur kacang hijau soalnya kalau yang lain pada tidak mau 

K2. Bubur kacang hijau 

K3. Bubur kacang hijau 

K4. Bubur kacang hijau soalnya kalau selain itu gak mau 

B. Bubur kacang hijau 

 

9. Implementasi 

 

1. Apakah ibu selalu hadir setiap bulannya dalam kegiatan 

posyandu? 

IB1. Saya selalu hadir untuk menimbangkan balita di posyandu, 

hanya jika ada halangan saya tidak hadir 

IB2. Ya hadir tapi kalau ada halangan ya tidak hadir. Yaa missal 

pergi kerumah nenek atau ada acara lainnya 

IB3. Ya selalu hadir untuk menimbangkan anak saya dan untuk 

pemantauan kesehatan dan pertumbuhan anak saya 

IB4. Insaallah hadir terus 

K1 Iya datang tapi tidak semuanya 

K2. Hadir ibu balita hadir untuk menimbangkan balitanya 

K3. Iya hadir paling hanya 1, 2 yang tidak hadir 



 
 

 

K4. Hadir iya hadir 

B. Warga sudah mulai sadar akan pentingnya menimbangkan 

balita di posyandu jadi hampir semua warga hadir dalam 

kegiatan posyandu. Terlihat dengan ini banyaknya warga 

yang hadir 

  

2 Apakah yang menjadi motivasi ibu datang dalam kegiatan 

posyandu? 

IB1. Yang menjadi motivasi saya datang ke posyandu untuk 

mengetahui dan memantau pertumbuhan dan kesehatan anak 

saya 

IB2. Untuk mengetahui tumbuh kembang anak saya dan juga jika 

ada informasi jadi tau 

IB3. Karena untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan anak 

juga untuk mengetahui apakah semua wargta yang 

mempunyai balita datang ke posyandu atau tidak 

IB4. Yaa untuk tu to mengetahui pertumbuhan anak. 

B. Yang memotifasi warga untuk datang ke posyandu itu ya 

untuk mengetahui pertumbuhan anaknya, gizinya, 

kesehatannya 

  

3. Hal atau manfaat apa saja yang ibu dapatkan setelah 

mengikuti kegiatan posyandu? 

IB1. Mengetahui berat badan anak baik atau tidak jika BGM dapat 

langsung ditangani Alhamdulillah tidak. 

IB2. Mengetahui pertumbuhan anak setiap bulan, bisa tau yang 

terbaik dikasih perkembangan anak, dan memperoleh 

pendidikan untuk mengasuh anak 

IB3. Ya mengetahui tu to pertumbuhan anak. 

IB4. Tau kesehatan, tau perkembangannya, tau gizi yang baik itu 

bagaimana 

B. Manfaatnya itu ya untuk pemantauan pertumbuhan dan 

kesehatan balita. Dengan datang ke kegiatan posyandu ibu 

balita mendapatkan informasi mengenai gizi, imunisasi, 

pengasuhan dan kebersihan lingkungan 

  

4. Apakah ibu dilibatkan dalam kegiatan persiapan di posyandu? 

IB1. Tidak saya tidak dilibatkan dalam persiapan hari buka 

posyandu karena saya sebagai ibu balita hanya datang untuk 

menimbangkan anak saya. 

IB2. Ya ikut karena saya juga bertrugas sebagai kader posyandu 

IB3. Tidak 



 
 

 

IB4. Tidak dilibatkan 

K1. Orang tua balita tidak dilibatkan dalam kegiatan persiapan 

K2. Tidak melibatkan ibu balita 

K3. Tidak 

K4. Ibu balita tidak dilibatkan 

  

5. Menurut ibu (bidan) apakah warga di Desa Mergowati sudah 

dapat mengimplementasikan apa yang didapatkan di 

posyandu dalam kegiatan sehari-hari? 

B. Warga sudah dapat melakukan apa yang di dapat dari 

kegiatan posyandu serti, setiap bulannya sudah tau jadwal 

hari buka posyandu gag usah diworo-woro sudah tau harinya 

sudah hafal, apa bila ada penyuluhan PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) karena banyak yang terkena TBC disini 

jadi harus di perhatikan kebersihan rumahnya, 

lingkungannya, warga sudah tanggap dan sudah mulai 

perilaku hidup sehat, dan juga jika ada anak yang diare orang 

tua  sudah dapat membuat LGG (Larutan Gula Garam) atau 

oralit sendiri dirumah. 

  

6. Apakah setiap bulannya kegiatan posyandu sudah rutin 

dilaksanakan? 

IB1. Ya rutin 

IB2. Rutin dilaksanakan setiap bulannya 

IB3. Rutin iya ruti 

IB4. Rutin 

K1. Sudah rutin dilaksanakan iya. 

K2. Iya rutin setiap bulannya 

K3. Sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya 

K4. Rutin setiap bulan 

B. Ya Alhamdulillah posyandu sudah rutin dilaksanakan setiap 

bulannya 

  

7. Berapa presentasi cakupan D/S di posyandu sini apakah 

sudah lebih dari 50% dan apakah sudah dapat dikatakan baik? 

B. Alhamdulillah cakupan D/S di sini sudah baik tadi dihitung 

sudah lebih dari 90%. 

  

8. Apakah semua warga sudah sadar akan pentingnya 

menimbangkan balita ke posyandu? 

B. Insaallah warga sudah sadar akan pentingnya menimbangkan 

balita di posyandu, terbukti dengan ibu balita datang ke 



 
 

 

posyandu membawa KMS dan menimbangkan balitanya. 

 

10. Pendidikan kesehatan 

1. Apakah ada kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan 

oleh bidan atau dinas terkait dalam kegiatan posyandu? 

IB1. Ya ada dari ibu bidan  

IB2. Ada penyuluhan dari ibu bidan kadang juga ibu kader 

IB3. Iya ada 

IB4. Ada dari bu kader dan bu bidan 

B. Ya ada. Penyuluhan dari saya, kadang dari Litbang, kadang 

dari PLKB, kadang dari Kesling, kadang juga ada dari SGM.   

  

2. Apakah ibu setuju dengan kegiatan penyuluhan di posyandu? 

IB1. Ya setuju sekali jadi bisa tambah ilmu 

IB2. Ya sangat setuju dan senang sekali adanya penyuluhan. 

Dengan kegiatan penyuluhan dapat menambah ilmu saya 

dalam member pengasuhan yang baik, cara pemberian MP-

ASI yang tepat untuk kebutuhan gizi anak, PHBS (Perilaku 

Hidup Sehat), dan penanggulangan penyakit seperti diare dan 

ISPA 

IB3. Setuju sekali to mbak dapat nambah ilmu dan pengalaman 

IB4. Iya setuju 

  

3. Materi penyuluhan apa saja yang ibu sukai? 

IB1. Cara pengasuhan 

IB2. Saya lebih suka materi penyuluhan tentang pengasuhan dan 

pokoknya yang terbaik mengenai anak saya 

IB3. Pengasuhan yang baik dan gizi anak 

IB4. Tentang pengasuhan yang baik pada anak 

  

4. Setelah mendapatkan penyuluhan apakah bermanfaat untuk 

keluarga ibu? 

IB1. Ya bermanfaat sekali jadi lebih tau yang terbaik untuk anak 

dan menjaga lingkungan 

IB2. Bermanfaat untuk keluarga menjadi lebih sadar pentingnya 

posyandu dan menjaga kebersihan lingkungan 

IB3. Bermanfaat sekali 

IB4. Bermanfaat mbak saya jadi tau bagaiman cara mengasuh anak 

yang baik, pemberian makanan dan gizi anak, kebersihan 

lingkungan 

5. Apakah kader-kader mendapatkan pelatihan atau pendidikan 



 
 

 

kesehatan sebelum menjadi kader? 

K1. Ya mendapatkan pelatihan di puskesmas dari pak dokter, 

petugas kesehatan, bidan, ahli gizi, PLKB tentang cara-cara 

penimbangan, cara mengisi buku administrasi, gizi dan 

apalagi ya emmm tentang pengasuhan dan KB itu selama 2 

minggu kemudian mendapatkan penyegaran setiap rapat PKK 

K2. Ya. Sebelum menjadi kader saya mendapat pelatihan selama 

dua minggu di Puskesmas Kedu. Pelatihannya dari dokter, 

petugas Puskesmas, ahli gizi, dan ahli KB. Ya tu to tentang 

tata cara penimbangan balita, cara mengisi buku administrasi 

penimbangan, kesehatan dan tumbuh kembang balita, cara 

memberi MP-AS pada anak dan KB. Setiap bulannya juga 

ada penyegaran saat rapat bulanan PKK. 

K3. Ya mendapat dulu selama 2 minggu saya dilatih di puskesmas 

tentang cara-cara menimbang balita-cara-cara mengisi buku 

administrasi posyandu, KB, imunisasi, tumbuh kembang 

anak. 

K4. Ya dulu selama 2 minggu di puskesmas. Materinya tentang 

cara penimbangan, cara pengisian buku laporan, kesehatan 

dan tumbuh kembang anak. Disampaikan oleh petugas 

puskesmas, PLKB,  dan bidan  

B. Kader mendapatkan pelatihan terlebih dahulu selama 2 

minggu di puskesmas. Pelatihannya disampaikan oleh petugas 

Puskesmas, ahli gizi, bidan dan PLKB. Materi yang diberikan 

berupa cara penimbangan balita, cara mengisi buku laporan 

dan KMS, tumbuh kembang anak, kesehatan, dan KB 

 

11. Pengembangan Program 

1. Apakah ada kegiatan tambahan  dan pengembangan program 

di posyandu selain kegiatan utama posyandu? 

B. Ya ada pengembangan program berupa arisan da juga yang 

pembagian hasil penjualan PMT, kan disini ada beberapa pos 

yang berbeda dan di salah satunya ada yang pembagian hasil 

penjualan PMT karena dananya bersumber dari suadaya 

masyarakat dan dana dari ibu kadus yang labanya 

dikumpulkan kemudian dibagikan saat lebaran 

 

12. Syarat-syarat terwujudnya partiasipasi 

1. Bagaimanakah kinerja kader dan bidan dalam 

penyelenggaraan kegiatan posyandu? 

IB1. Sudah baik, sudah saling membantu satu sama lain 



 
 

 

IB2. Sudah baik mereka melayani dengan ramah tamah 

IB3. Kinerja kader dan bidan sudah baik dan sangat membantu 

IB4. Untuk kinerja kader dan bidan disini yaa udah baik, mereka 

melayani ibu baita dengan ramah dan mereka sudah dapat 

menjalankan tugas-tugasnya dengan baik 

  

 2. apakah ibu percaya dengan kinerja kader dan bidan di 

posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita? 

IB1. Ya sudah percaya 

IB2. Ya percaya karena kinerjanya juga sudah baik 

IB3. Percaya kinerjanya juga sudah baik 

IB4. Ya saya percaya 

  

3. Siapakah yang mengajak ibu untuk datang ke kegiatan 

posyandu? 

IB1. Tidak ada atas kesadaran diri sendiri 

IB2. Saya datang atas kesadaran diri sendiri tidak ada paksaan dari 

manapun semata-mata untuk menimbangkan anak saya 

IB3. Ya atas kesadaran diri sendiri  

IB4. Saya datang ke posyandu atas lesadaran sendiri agar 

pertumbuhan dan kesehatan dapat terpantau dengan baik. 

  

4. Apakah ibu mendapatkan kesempatan untuk berperan serta 

dalam kegiatan posyandu? 

IB1. Saya ikut berperan aktif dalam kegiatan posyandu dengan 

menimbangkan anak saya di posyandu, mengimunisasi anak 

saya di posyandu, dan melakukan KB 

IB2. Ia ikut berperan aktif seperti penimbangan, imunusasi, KB, 

gizi dan penyuluhan kesehatan 

IB3. Ya ikut berpartisipasi seperti ibu-ibu yang lainnya  

IB4 Ya ikut berperan aktif dalam kegiatan posyandu saya juga 

sebagai kader posyandu  

  

5. Apakah yang anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan dan 

program di posyandu? 

IB1. Di posyandu saya diberitau bagaimana perilaku hidup sehat 

dan kebersihan lingkungan 

IB2. Menambah ilmu jadi tau apa arti dan pentinnya posyandu 

IB3. Kesehatan dan pertumbuhan anak saya dapat terpantau 

IB4. Banyak mbak pertumbuhan anak saya terpantu kesehatannya 

juga, saya menjadi lebih sadar pentingnya menjaga 



 
 

 

kebersihan 

  

6. Selain kader dan bidan apakah ada pihak pihak lain yang ada 

pihak lain yang dijadikan teladan oleh masyarakat? 

IB1. Ibu lurah dan ibu-ibu balita yang aktif dalam kegiatan 

posyandu 

IB2. Ibu lurah 

IB3. Ibu lurah 

IB4. Ibu balita lainnya 

B. Yang menjadi teladan itu ibu lurah 

 

D. Layanan 

3. Sasaran 

1. Siapa sajakah pihak yang menjadi sasaran posyandu? 

IB1. Bayi, balita, ibu hamil, pasangan usia subur (PUS) dan ibu 

nifas 

IB2. Balita, ibu hamil, lansia, pasangan usia subur (PUS) 

IB3. Yang menjadi sasaran itu balita, ibu hamil, bayi, ibu 

menyusui, ibu nifas, dan pasangan usia subur (PUS) 

IB4. Bayi, balita, ibu hamil, pasangan usia subur (PUS) 

K1. Ada bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur 

(PUS), dan ibu nifas 

K2. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan pasangan usia 

subur (PUS) 

K3. Sasaran posyandu bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, 

pasangan usia subur 

K4. Balita, bayi, ibu hamil dan pasangan usia subur (PUS) 

B. Yang menjadi sasaran posyandu itu ada bayi, balita, ibu 

hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur 

untuk KBnya 

  

2. Apakah dengan datang ke posyandu kesehatan dan 

pertumbuhan balita dapat terpantau dengan baik? 

IB1. Ya bisa 

IB2. Bisa karena diperiksa 

IB3. Ya bisa karena di timbang dan diukur oleh kader 

IB4. Pertumbuhan bisa terpantau karena balita ditimbang berat 

badannya, dikukur tunggi badan, lingkar kepala dan lingkar 

lengan. 

K1. Ya bisa mbak kan ditimbang dan diukur 



 
 

 

K2. Ya dapat terpantau dengan baik 

K3. Dapat terpantau karena balita kita timbang berat badannya 

dan kita ukur tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lenganya. 

K4. Ya pertumbuhan dan kesehatan balita dapat terpantau dengan 

baik di posyandu  

B. Ya pertumbuhan dan kesehatan balita dapat terpantau dengan 

baik karena di posyandu balita ditimbang berat badannya dan 

di ukur tinggi badannya, lingkar kepalanya dan lingkar 

lengannya. Selain itu di untuk gizinya di posyandu diberi 

PMT berupa bubur kacang hijau. 

  

3. Menurut ibu apa manfaat dari posyandu kaitannya dalam 

mendukung perilaku hidup bersih dan sehat? 

IB1. Pentingnya menjaga kebersihan rumah seperti menyapu 

membuka ventilasi rumah, membuang sampah pada 

tempatnya. 

IB2. Cara-cara membersihkan rumah dan lingkungan rumah 

IB3. Dalam penyuluhan dijelaskan akan pentingnya menjaga 

kebersihan rumah dan lingkungan sehingga warga sudah 

mulai sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan 

IB4. Mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan agar tidak 

ada penyakit. 

B.  Ya setiap kali ada penyuluhan mengenai PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat). Sepertinya warga sudah 

mendengarkan dan menjalankannya dirumah masing-masing. 

Karena disini banyak yang mengidap TBC jadi PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) harus ditingkatkan, 

kebersihan lingkungannya atau rumahnya sendiri, yaitu 

membersihkan rumah setiap hari, membuka ventilasi setiap 

pagi agar sirkulasi udara lancar, menguras bak mandi minimal 

1 minggu sekali, dan membersihkan lantai agar tidak kedap 

air. Setelah mendapatkan penyuluhan dari kesling (kesehatan 

lingkungan) warga sudah mulai sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan. Ini terbukti dengan 

diadakannya kegiatan kerja bakti bersih desa untuk 

membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar. 

 

4. Kegiatan  

g. Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) 

1. Apakah dalam pelaksanaannya kegiatan posyandu sudah 

sesuai dengan rencana yang dibuat? 

K1. Alhamdulillah sudah 



 
 

 

K2. Sudah sesuai dengan rencana yang dibuat 

K3. Sudah sesuai 

K4. Sudah mbak 

B. Sepertinya sudah sesuai dengan rencana yang dibuat. 

  

2. Menurut ibu apa yang dimaksut dengan KIA (Kesehatan Ibu 

dan Anak?) 

IB1. Saat hamil ibu memeriksakan kandungannya ke bidan setelah 

melahirkan anak ditimbangkan ke posyandu 

IB2. KIA itu pada saat hamil memeriksakan kehamilan di bidan 

setelah lahir datang ke posyandu agar pertumbuhan dan 

kesehatan dapat terpantau dengan baik 

IB3. Yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah 

saat masih hail ibu rajin priksa ke bidan jika pada anak rutin 

ditimbankan di posyandu ya supaya pertumbuhan dan 

kesehatannya dapat terpantau dengan baik 

IB4. Emmm tu mbak pemantauan kesehatan pada anak dan ibu di 

posyandu 

B. Pada saat hamil ibu memeriksakan kandungannya kebidan 

atau kepuskesmas agar kesehatan ibu dan anak dapat 

terpantau dengan baik. Setelah anak lahir rutin setiapbulannya 

ditimbangkan ke posyandu agar pertumbuhan dan kesehatan 

dapat terpantu dan jika ada tanda bahaya umum dapat 

ditangani sejak dini. Mungkin setelah melahirkan ibu ingin 

member jarak ibu dapat berkonsultasi dengan bidan untuk 

melakukan KB 

  

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh posyandu dalam 

melaksanakan program KIA, ibu hamil, dan PUS? 

IB1.  Ada pemeriksaan ibu hamil, penimbangan dan pengukuran 

balita, KB 

IB2. Ada penimbangan, pemeriksaan ibu hamil, pemberian 

vitamin A, PMT, imunisasi dan KB 

IB3. ada pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas, penimbangan balia, 

PMT, imunisasi, pencegahan diare, pemberian vitamin A, dan 

KB 

IB4. Penimbangan, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan 

kesehatan, PMT, KB 

K1. Kegiatannya berupa penimbangan, pemeriksaan kesehatan, 

pemeriksaan kehamilan, KB, imunisasi, pemberian vitamin 

A, PMT 

K2. Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan kehamilan, KB, 



 
 

 

imunisasi, pemberian vitamin A, PMT dan penimbangan 

balita 

K3. Penimbangan pada bayi dan balita, pemeriksaan ibu hamil, 

pemberian vitamin A, imunisasi KB 

K4. ada pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas, penimbangan balia, 

PMT, imunisasi, pencegahan diare, pemberian vitamin A, dan 

KB 

B. Kegiatan yang dilaksanakan di posyandu berupa pemeriksaan 

ibu hamil dan ibu nifas, penimbangan balia, PMT, imunisasi, 

pencegahan diare, pemberian vitamin A, dan KB 

  

4. Apakah ibu ikut berpatisipasi dalam kegiatan KIA? 

IB1. Iya saya ikut berparisipasi 

IB2. Saya ikut berpatisipasi dalam kegiatan KIA setiap bulan di 

posyandu 

IB3. Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIA di posyandu 

dengan datang ke posyandu setiap bulannya. 

IB4. Saya sangat senang akan adanya program kesehatan ibu dan 

anak (KIA) di posyandu karena dengan adanya program 

tersebut kesehatan saya dan anak saya dapat terpantau selain 

itu saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan. Saya ikut berpartisipasi dalam 

kegiaan posyandu yaitu dengan satang ke kegiatan posyandu 

setiap bulannya. 

B. Ibu balita ikut berpartisipasi dalam kegiatan KIA diposyandu 

terlihat dengan kehadiran ibu balita untuk menimbangkan 

anak mereka di posyandu 

  

5. Apakah semua program pokok sudah diselenggarakan di 

posyandu? 

IB1. Sudah dilaksanakan semua 

IB2. Ya sudah seperti KIA, KB, imunisasi gizi, penanggulangan 

diare dan ISPA 

IB3. Sudah dilaksanakan 

IB4. Sudah. 

K1. Insaallah sudah 

K2. Sudah semua mbak 

K3. Sudah terlaksana dengan baik 

K4. Semua kegiatan pokok sudah terlaksana di posyandu sini 

seperti, KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga 

Berencana), imunisasi, gizi (PMT), penanggulangan diare dan 

ISPA (Infeksi Saluran Nafas) 



 
 

 

B. Insaallah sudah terlaksana seperti ada penimbangan, 

imunisasi, pemberian PMT, pemberian vitamin A dan KB 

 

h. Kelurga barencana (KB) 

1. Apakah di posyandu ada penjelasan mengenai KB? 

IB1. Ada dari bu bidan 

IB2. Ada 

IB3. Ia ada 

IB4. Ada dari bu bidan desa 

K1. Ada mbak 

K2. Iya ada dari ibu bidan 

K3. Ada bari ibu bidan desa 

K4. Ada dari bu bidan 

B. Ada penjelasan tentang KB dari atau kalau tidak dari PLKB 

langsung 

  

2. Apakah ada pelayanan KB di posyandu? 

IB1. Tidak pelayanan KB di lakukan di Pustu atau rumah bidan 

IB2. Tidak adanya di pustu karna alatnya disana 

IB3. Tidak ada 

IB4. Di posyandu tidak ada layanan KB. Layanan KB dilakukan di 

Pustu dan rumah bidan 

K1. Tidak ada adanya dipustu karena dekat dengan pustu 

K2. Tidak ada, jika warga ingin KB langsung datang ke pustu dan 

rumah bidan 

K3. Tidak ada, karena dekat dengan pustu dan rumah bidan desa 

jadi layanan KB dilakukan di sana. 

K4. Tidak ada mbak tapi kalau KB pil atau suntik ada 

B. Karena di Desa Mergowati dekat dengan Pustu (Puskesmas 

Pembantu), jadi pelayanan KB dilakukan di pustu dan di 

rumah bidan jadi jika ada warga atau Pasangan Usia Subur 

(PUS) yang ingin KB datang ke pustu sendiri dan ada juga 

yang datang ke rumah bidan. 

  

3. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengajak warga KB? 

IB1. Penyuluhan 

IB2. Penyuluhan 

IB3. Penyuluhan 

IB4. Penyuluhan 

K1. Penyuluhan 

K2. Penyuluhan 



 
 

 

K3. Penyuluhan 

K4. Penyuluhan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengajak warga KB 

adalah dengan kegiatan penyuluhan 

 

i. Imunisasi 

1. Apakah manfaat dari pemberian imunisasi pada anak? 

IB1. Untuk mencegah penyakit dan kekebalan tubuh anak 

IB2. Daya tahan tubuh anak 

IB3. Untuk kekebalan tubuh anak dari penyakit seperti capak, 

lumpuh hepatitis 

IB4. Untuk menambah kekebalan tubuh dan penanggulangan 

penyakit 

K1. Untuk kekebalan tunuh 

K2. Untuk kekebalan tubuh 

K3. Untuk mencegah penyakit dan kekebalan tubuh anak 

K4. Untuk mencegah penyakit pada anak juga untuk kekebalan 

tubuh 

B. Imunisasi bermanfaat untuk kekebalan tubuh anak dan 

penanggulangan penyakit seperti kelumpuhan, campak, 

meningitis (radang selaput otak), hepatitis, TBC dan difteri 

  

2. Imunisasi apa saja yang wajib diberikan pada balita? 

IB1. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

IB2. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak dan ada lagi 

ventavalen  

IB3. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

IB4. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

K1. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

K2. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

K3. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

K4. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, campak 

B. Imunisasinya antara lain, pada bayi baru lahir di beri 

imunisasi hepatitis untuk mencegah penyakit hepatitis, 

kemudian umur 1 bulan imunisasi BCG untuk mencegah 

penyakit TBC, 2 bulan diberi imunisasi DPT untuk mencegah 

penyakit difteri dan sekarang telah disempurnakan menjadi 

imunisasi ventavalen 1, 2, 3 untuk mencegah penyakit difteri 

dan meningitis pemberian imunisasi ini sampai anak berumur 

3 tahun, setelah itu dilanjutkan dengan imunisasi polio untuk 

mencegah kelumpuhan dan imunisasi campak untuk 



 
 

 

mencegah penyakit campak. Untuk balita yang sebelumnya 

sudah mendapatkan imunisasi DPT karena telah tutunnya 

imunisasi ventavalen kemudian diulang kembali dengan 

imunisasi ventavalen 1, 2, dan 3 

  

3. Dimana ibu mengimunisasi anak? 

IB1. Di posyandudi posyandu namun kadang juga di pustu 

IB2. Di posyandu kadang di pustu kadang di rumah bidan 

IB3. Di posyandu namun jika pada jadwal imunisasi anak saya 

panas saya mengimunisasi di pustu atau dirumah didan 

IB4. Di posyandu 

K1. Di posyandu bisa di rumah bidan bisa dan di pustu juga bisa 

K2. Di posyandu 

K3. Diposyandu 

K4. Diposyandu pustu dan rumah bidan 

B. Karena dekat dengan Pustu dan rumah bidan desa, untuk 

layanan imunisasi ibu balita selain datang ke posyandu ibu 

balita juga datang ke pustu atau rumah bidan 

 

j. Gizi 

1. Menurut ibu apakah berat badan dan tinggi badan anak dapat 

menjadi acuan baik atau tidaknya status gizi dan pertumbuhan 

balita? 

IB1. Iya bisa jika naik berarti pertumbuhannya baik 

IB2. Iya bisa  

IB3. Bisa mbak jika berat badan dan tinggi badan naik berarti 

petumbuhan dan kesehatannya baik 

IB4. Ya jelas jika berat badan dan tinggi tubuh anak bertambah itu 

menandakan baik atau tidaknya status gizi dan pertumbuhan 

anak 

K1. Iya bisa jika anak itu naik berarti baik begitu juga sebaliknya 

K2. Bisa sangat bisa jika berat badan naik dan tinggi badan naik 

berarti pertumbuhannya baik 

K3. Iya karena jika anak mendapat gizi yang baik maka berat 

badab dan tinggi badan anak akan naik 

K4. Iya bisa. 

B. Bisa jika berat badan anak dan tinggi badan anak naik setiap 

bulannya ini menandakan bahwa anak mendapatkan asupan 

gizi yang baik sehingga pertumbuhannya bagus. 

  

2. Apakah pertumbuhan balita diposyandu sudah dapat 



 
 

 

dikatakan baik? 

IB1. Sudah. 

IB2. Insaallah sudah 

IB3. Sudah 

IB4. Sudah 

K1. Sudah terbukti dengan tidak ada anak yang mengalami 

timbangan rendah 

K2. Sudah baik 

K3. Iya sudah baik 

K4. Sudah baik 

B. Insaallah sudah baik terbukti dengan tidak ditemukannya 

balita dengan timbangan dibawag garis merah dan gizi buruk. 

  

3. Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah jika ada nak yang 

mengalami gizi kurang? 

B. tidak lanjut dari pemerintah berupa pemerikasaan berkala 

pada balita dicari tau penyebabya apa kemudian orang tua 

diberi pengarahan agar anak diberi vitamin dan makanan 

yang bergizi, kadang juga pemerintah memberi PMT berupa 

bisckit dan susu. Jika memang parah dan mengalami gizi 

buruk anak dikonsultasikan pada ahli gizi di puskesmas dan 

setelah itu member rujukan pada anak agar dirawat dirumah 

sakit 

 

k. Pelaksanaan posyandu 

1. Menurut ibu apa urutan alur kegiatan posyandu? 

IB1. Alur kegiatan posyandu yaitu yang pertama pendaftaran, 

penimbangan, selanjutnya pencatatan, kegiatan penyuluhan 

dan kegiatan pelayanan kesehatan 

IB2. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

IB3. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

IB4. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

K1. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

K2. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

K3. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 



 
 

 

K4. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

B. Pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, 

pelayanan 

  

2. Apakah kegiatan utama dari posyandu dan apakah sudah 

dapat berjalan secara berksinambungan dalam kegiatan 

posyandu?? 

IB1. Ya tu to kegiatan 5 meja tu to, dalam pelaksanaannya sudah 

baik 

IB2. Kegiatan 5 meja iya sudah baik 

IB3. Kegiatan pemantauan pertumbuhan balita, KIA, imunisasi, 

KB, penanggulaangan penyakit diare dan ISPA  

IB4. Kegiatan 5 meja 

K1. Kegiatan 5 meja, ya sudah baik dan berkesinanbungan 

K2. Kegiatan 5 meja, sudah 

K3. Kegiatan 5 meja, sudah baik 

K4. Emm iya mbak baik, itu apa kegiatan 5 meja 

B. Kegiatan utamanya yaitu kegiatan 5 meja yang mencakup 

kegiatan pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi, KB, 

KIA, dan penanggulangan penyakit 

  

3. Apakah fungsi kartu menuju sehat (KMS) dalam posyandu? 

IB1. KMS itu kartu menuju sehat yang berfungsi untuk 

pemantauan pertumbuhan dan kesehatan balita 

IB2. Untuk pemantauan pertumbuhan balita 

IB3. Untuk mencatat hasil timbangan balita 

IB4. Emm untuk pemantauan pertumbuhan dan kesehatan balita 

B. KMS berfungsi sebagai sarana untuk pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita setiap bulannya apakah 

naik atau turun. 

  

4. Menurut ibu permasalahan gizi menurut KMS adalah? 

B. Permaslahan gizi menurut KMS adalah jika balita 

timbngannya rendah atau dibawah garis merah (BGM) 

  

5. Apakah ibu melakukan deteksi dini tanda bahaya umum 

terhadap ibu hamil, bayi dan balita? 

B. Ya saya melakukan deteksi dini tanda bahaya umum setiap 

bulannya untuk mencegah terjadinya gizi buruk pada balita 

dengan memeriksanya setiap bulan ya mengecek hasil 

penimbangan setiap bulan 



 
 

 

 

l. Kegiatan di luar hari buka posyandu 

1. Apakah kader memberikan informasi jadwal kegiatan 

posyandu pada warga jika ada perubahan jadwal posyandu? 

IB1. Ya kader member tau lewat arisan warga 

IB2. Ya, Lewat arisan warga 

IB3. Jika ada perubahan jadwal kegiatan posyandu lewat kegiatan 

arisan ibu-ibu 

IB4. Ya memberi tahu kepada warga 

K1. Ya saya memberi tahu warga lewat arisan kadang juga lewat 

SMS 

K2. Jika ada perubahan jadwal saya member tahukan ke warga 

lewat kegiatan arisan 

K3. Ya memberi tahu ke warga saat arisan 

K4. ya member tahu 

B. Kader selalu menginformasikan kepada warga jika ada 

perubahan jadwal kegiatan posyandu saat kegiatan arisan 

  

2. Apakah kader memberikan pengertian akan pentingnya 

posyandu? 

IB1. Ya leat majelis ta‟lim kadang juga lewat arisan 

IB2. Kader memberi tahu pentingnya menmbangkan balita ke 

posyandu 

IB3. Ya member pengertian pentingnya  posyandu saat arisan 

IB4. Iya memberi tahu 

K1. Ya saya memberi tau saat arisan 

K2. Saya memberikan pengertian kepada warga akan pentingnya 

menimbangkan balita ke posyandu saat arisan warga 

K3. Iya memerikan pengertian kepada warga 

K4. Iya saya memberi tau saat arisan 

B. Kader member pengertian kepada warga saat kegiatan arisan. 

  

3. Apakah kader mendatangi rumah ibu (warga) atau menegur 

ibu (warga) jika tidak datang dalam kegiatan posyandu? 

IB1. Ya kader menjemput ibu balita kerumah jika tidak datang ke 

posyandu 

IB2. Kader selalu mendatangi rumah warga jika tidak datang ke 

posyandu dengan membawa timbangan, meteran dan buku 

catatan 

IB3. Iya kader mendatangi rumah warga dengan membawa 

timbangan dan buku 



 
 

 

IB4. Iya mbak mendatangi rumah warga 

K1. Jika ada warga yng tidak hadir saya menegurnya 

K2. Jika tidak hadir saya mendatangi rumah warga dengan 

membawa timbangan meteran dan buku catatan 

K3. Saya mengingatkan dan mengirim SMS bahwa hari ini 

timbangan 

K4. Mendatangi rumah warga dengan membawa timbangan 

B. Kader selalu mendatangi rumah warga dengan membawa 

timbangan, meteran, dan buku catatan. 

  

4. Sumber dana posyandu berasal darimana? 

B. Di sini ada 9 pos jadi sumber dana pada setiap posyandu jug 

berbeda-beda. Ada yang berasal dari suwadaya kader yang 

kemudian keuntungan hasil dari penjualan PMT 

dikumpulkam dan dibagikan sebelum lebaran. Di posyandu 

lainnya sumber dana berasal dati kadus atau perangkat desa 

yang bertugas. Selain dari swadana kader dan kadus sumber 

dana posyandu berasal dari puskesmas yang diberikan setiap 

1 tahun sekali 

 

5. Menurut ibu siapa yang bertugas mengelola posyandu di 

masyarakat? 

B.  Karena posyandu merupakan program kerja di PKK jadi yang 

bertugas mengelola posyandu di masyarakat yaitu PKK, 

kader dan bidan.  

 
 

 

 

  



 
 

 

MATRIK HASIL WAWANCARA 

E. Partisipasi a. Keanggotaan  

1. Sudah berapa lama saudara menjadi 

kader di posyandu? 

Ringkasan 

K1.  Saya menjadi kader posyandu sudah 

5 tahun 

Kader-kader posyandu Desa 

Mergowati sudah mengabdi selama 

5 tahun bahkan ada yang sudah 

mengabdi sejak pertama kali 

didirikan kegiatan posyandu oleh 

pemerintah. 

K2.  Sudah dari pertama kali 

diadakannya posyandu, saya 

dikursus selama setengah bulan di 

balai desa. Kira-kira tahun 1984 ya 

berarti sudah 30 tahun saya menjadi 

kader di posyandu. 

K3.  Sejak tahun 1984, ya sudah 34 tahun 

K4.  Yaa 5 tahun saya menjadi kader di 

posyandu 

B1.  Masa kerja kader di posyandu sini 

beragam ya mbak ada yang masih 

baru 2 tahun bahkan ada yang 

mengabdi dari pertama kali 

diadakan posyandu. . Pergantian 

kader dilakukan karena kader yang 

sebelumnya keluar dan tidak 

melanjutkan tugas lagi 

Masa kerja kader di posyandu Desa 

mergowati beragam mulai dari 2 

tahun sampai 30 tahun.  

 

2. Berapa jumlah kader di posyandu? Ringkasan 

IB1.  Ada 5 Jumlah kader dalam kegiatan 

posyandu ada 5. IB2.  5 

IB3.  Jumlahnya 5 kader 

IB4.  Ada 5 kader 

K1.  Jumlah kader posyandu ada 5 Jumlah kader yang bertugas pada 

setiap posyandu ada 5.  K2.  Ada 5 kader 

K3.  Jumlah kader di Dusun Dukuh ada 5 

yang masing bertugas sebagai 

pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, dan 

pelayanan 

K4. Berjumlah 5 kader 

B.  Jumlah kader dalam kegiatan 

posyandu ada 5 kader. 

 

3. Apa jabatan ibu dalam keanggotaan Ringkasan 



 
 

 

kader posyandu? 

K1.  Saya sebagai bendahara Keoorganisasian kader terdiri dari 

ketua sekertaris dan bendahara. K2.  Saya menjabat sebagai ketua kader 

posyandu 

K3.  Sebagai ketua kader 

K4.  Sebagai bendahara 

 

2. Perencanaan 

m. Menyebarluaskan hari buka posyandu 

1. Apakah kader selalu mengingatkan 

jadwal hari buka posyandu pada 

warga? 

Ringkasan 

IB1.  Ya selalu mengingatkan jadwal 

kegiatan hari buka posyandu pada 

warga 

Kader selalu mengingatkan hari 

buka kegiatan posyandu. Kader 

menginagtkan kepada warga dengan 

menggunakan pengeras suara di 

mushola.  
IB2.  Selalu kader selalu mengingatkan 

kegiatan posyandu lewat pengeras 

suara di mushola 

IB3.  Ya mengingatkan mba lewat 

pengeras suara di mushola sebelum 

kegiatan posyandu dilaksanakan  

IB4. Mengingatkan lewat pengeras suara 

di mushola 

K1.  Ya saya selalu mengingatkan jadwal 

kegiatan posyandu pasa ibu balita 

lewat spiker di mushola 

Kader posyandu selelu 

mengingatkan kegiatan hari buka 

posyandu kepada warga dan ibu 

balita. K2.  Mengingatkan, lewat pengeras suara 

di mushola 

K3.  Saya mengingatkan kepada warga 

akan kegiatan hari buka posyandu 

lewat pengeras suara di mushola 

setelah semua persiapan siap 

K4.  Ya lewat spiker di mushola 

B. Kader selalu mengingatkan kepada 

warga menggunakan pengeras suara 

di mushola 

 

2. Dari mana ibu mendapatkan 

informasi mengenai jadwal kegiatan 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1.  Dari ibu kader Ibu balita mendapatkan informasi 



 
 

 

IB2.  Dari kader jadwal kegiatan hari buka posyandu 

dari kader  IB3. Kader 

IB4. Saya mendapatkan jadwal kegiatan 

posyandu dari kader 

K1.  Dari bu bidan Kader mendapatkan informasi 

jadwal hari buka posyandu dari 

bidan desa. 
K2.  Dari bu bidan 

K3.  Dari bu bidan 

K4.  Dari bu bidan 

B.  Kader mendatkan jadwal kegiatan 

hari buka posyandu dari saya (bidan 

desa). Sebelumnya saya 

membuatkan jadwal langsung 1 

tahun kedepan 

 

n. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu 

1.  Dimanakah posyandu 

diselenggarakan setiap bulannya? 

Ringkasan 

IB1.  Di rumah pak kadus Kegiatan posyandu diselenggarakan 

di rumah kadus. IB2. Di rumah kadus 

IB3. Rumah kadus 

IB4. Diselenggarakan di rumah kadus 

K1. Di rumah ibu ifrohiyah, ohh ia 

rumah pak kadus 

Kegiatan posyandu di Desa 

Mergiwati diselenggarakan di rumah 

kadus atau perangkat desa yang 

bertugas. 
K2. Di rumah kadus 

K3. Diselenggarakan di rumah saya, 

emmm dirumah kadus 

K4. Di rumah pak kadus 

B. Setiap bulannya kegiatan posyandu 

diselenggarakan di rumah kadus 

setempat 

 

2. Menurut ibu apakah sebelum 

kegiatan hari buka posyandu kader 

selelu mempersiapkan tempat 

pelaksanaan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya kader selalu mempersiapkannya, 

seperti membersihkan tempat 

kegiatan posyandu 

Persiapan tempat yang dilakukan 

berupa membersihkan tempat atau 

lokasi kegiatan posyandu, 

IB2. Ya selalu mempersiapkan dengan 

baik dan melayani dengan ramah 

tamah 



 
 

 

IB3. Ya mempersiapkan tempatnya, 

membersihkan rumah 

IB4. Ya membersihkan rumah sebelum 

kegiatan posyandu 

K1.  Saya membersihkan tempat kegiatan 

posyandu terlebih dahulu 

Persiapan tempat pelaksanaan 

kegiatan posyandu dilakukan oleh 

kader dengan membersihkan tempat 

kegiatan posyandu 
K2.  Dengan membersihkan tempat 

kegiatan posyandu 

K3. Saya membersihkan tempat kegiatan 

posyandu sebelum kegiatan 

posyandu dimulai 

K4. Ya persiapannya dengan 

membersihkan tempat kegiatan 

posyandu 

B.  Persiapan tempat kegiatan posyandu 

yang dilakukan oleh kader berupa 

membersihkan tempat kegiatan 

posyandu 

 

3. Apakah ibu balita dilibatkan dalam 

persiapan kegiatan poyandu? 

Ringkasan 

IB1.  Tidak Ibu balita tidak dilibatkan dalam 

kegiatan persiapan pelaksanaan 

posyandu karena mereka hanya 

datang untuk menimbangkan anak 

mereka dan pemeriksaan kesehatan 

dan pertumbuhan anak mereka serta 

untuk memeroleh pelayanan 

kesehatan yang ada di posyandu.  

IB2.  Tidak dilibatkan 

IB3.  Saya tidak terlibat secara langsung 

dalam kegiatan persiapan tempat 

pelaksanaan kegiatan posyandu 

karena saya hanya datang untuk 

menimbangkan dan memeriksaan 

pertumbuhan anak saya 

IB4.  Tidak dilibatkan karena saya ibu 

balita 

K1.  Tidak meliabatkan ibu balita dalam 

kegiatan persiapan 

Dalam persiapan kegiatan hari buka 

posyandu ibu balita tidak dilibatkan 

secara langsung. K2.  Tidak dilibatkan 

K3.  Tidak, mereka hanya datang untuk 

menimbangkan anak mereka 

K4.  Tidak dilibatkan dalam persiapan 

B.  Ibu balita tidak dilibatkan 

   

 

c. Mempersiapkan sarana posyandu 



 
 

 

1.  Alat pengukur apa saja yang 

digunakan dalam kegiatan 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1.  Timbangan injak, timbangan untuk 

bayi, meteran, pengukur tinggi 

badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi  

Alat pengukur pertumbuhan balita 

yang digunakan pada kegiatan 

posyandu berupa Timbangan injak, 

timbangan gantung,  timbangan 

untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi. 

IB2.  Timbangan injak, timbangan untuk 

bayi, meteran, pengukur tinggi 

badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

IB3.  Timbangan injak, timbangan untuk 

bayi, meteran, pengukur tinggi 

badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

IB4.  Timbangan injak, timbangan untuk 

bayi, meteran, pengukur tinggi 

badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi 

K1.  Timbangan injak, timbangan 

gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk 

bayi 

Alat pengukur pertumbuhan balita 

yang digunakan pada kegiatan 

posyandu berupa Timbangan injak, 

timbangan gantung,  timbangan 

untuk bayi, meteran, pengukur 

tinggi badan berdiri, pengukur tinggi 

badan untuk bayi. 
K2.  Timbangan injak, timbangan 

gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk 

bayi 

K3.  Timbangan injak, timbangan 

gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk 

bayi 

K4.  Timbangan injak, timbangan 

gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk 

bayi 

B.  Timbangan injak, timbangan 

gantung,  timbangan untuk bayi, 

meteran, pengukur tinggi badan 



 
 

 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk 

bayi 

   

2.  Sarana dan parasarana apa saja yang 

harus dipersiapkan oleh kader 

sebelum pelaksanaan kegiatan 

posyandu? 

Ringkasn 

IB1.  Timbangan, 5 meja, kursi, buku 

pencatat, bolpoin 

Sarana dan prasarana yang harus 

dipersiapkan oleh kader berupa 

timbangan, meja dan kursi yang 

ditata menjadi 5 meja, buku 

pencatat, PMT 

IB2.  5 meja, timbngan buku, PMT 

IB3.  Timbangan, PMT, buku pencatat, 5 

meja, kursi 

IB4.  Ya tu to timbangan, meja, kursi 

PMT 

K1.  Ada timbangan, 5 meja, PMT, buku 

administrasi. 

Kader mempersiapkan sarana dan 

prasarana yang di butuhkan untuk 

mendukung terlaksananya kegiatan 

posyandu. Adapun sarana dan 

prasana yang dibutuhkan berupa 

timbangan dan alat pengukur 

pertumbuhan balita, meja dan kursi 

untuk kegiatan 5 meja, PMT yang 

berupa bubur kacang hijau, dan 

buku administrasi untuk mencatat 

hasil pertumbuhan balita. 

K2.  Sarana yang disiapkan itu 

timbangan, PMT, buku pencatat, 5 

meja 

K3.  Ya sebelumnya saya menyapu 

tumah kemusian menata meja untuk 

kegiatan 5 meja, juga membuat 

PMT, kemudian menata timbangan 

dan alat pengukur, dan juga buku 

administrasi untuk mencatat 

K4.  Buku, PMT, timbangan, meja dan 

kursi untuk kegiatan 5 meja 

B.  Mempersiapkan 5 meja, PMT, 

timbangan dan alat pengukur, dan 

buku pencatat 

   

3.  Apakah terlihat kesiapan yang 

dilakukan oleh kader dalam 

persiapan kegiatan posyandu? 

Ringkasn 

IB1. Ya sudah terlihat kesiapannya 

terbukti dengan 5 meja tertata, ada 

PMT, tempatnya juga bersih 

Kesiapan kader dalam 

mempersiapkan tempat pelaksanaan 

kegiatan posyandu sudah baik. 

IB2. Kesiapan kader dalam kegiatan 

posyandu sudah terlihat baik, meja 

tertata rapid an tempatnya juga 

bersih 

IB3. Ya sudah dapat terlihat baik, 



 
 

 

semuanya sudah dipersiapkan 

dengan baik 

IB4. Ya sudah baik 

B. Ya kesiapan kader dalam 

mempersiapkan hari buka posyandu 

sudah dapat terlihat dan dapat 

dinyatakan baik. Terbukti dengan 

tertatanya sarana pendukung 

kegiatan posyandu dengan baik, 

selain itu tempatnya juga bersih, 

PMT juga tersedia. 

Kesiapan kader sudah baik  

 

4. Apakah lokasi posyandu mudah 

dijangkau oleh warga dan dekat 

dengan perkukiman warga? 

Ringkasan 

IB1. Ya dekat sekali Lokasi posyandu di Desa Mergowati 

dekat dengan pemukiman warga dan 

mudah dijangkau oleh warga 
IB2. Alhamdulillah dekat dan mudah di 

jangkau 

IB3. Ya dekat sekali, ada di pinggir jalan 

IB4. Dekat dengan pemukiman warga 

K1. Dekat dengan pemukiman warga 

dan mudah dijangkau 

Lokasi posyandu di Desa Mergowati 

berada di rumah kadus 

K2. Ya dekat 

K3. Mudah dijangkau 

K4. Ya dekat dari rumah 

B. Ya lokasi posyandu dekat dengan 

pemukiman warga dan mudah 

dijangkau oleh warga 

 

d. Melakukan pembagian tugas antar kader 

1.  Menurut ibu apakah kader sudah 

bekerja sama dengan baik dalam 

menjalankan kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya sudah dapat bekerjasama satu 

sama lain 

Kader sudah dapat bekerjasama 

dengan baik dalam menjalankan 

tugas. IB2. Sudah dapat bekerja sama dilihat 

dari pembagian tugas yang merata 

ada yang bertugas di pendaftaran, 

penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan dan peleyanan 

IB3. Sudah dapat bekerja sama dengan 



 
 

 

baik 

IB4. Ya sudah 

B. Kader-kader posyandu di sini 

Alhamdulillah sudah dapat 

bekerjasama dengan baik terbukti 

dengan kader dapat menjalankan 

tugasnya  

Kader-kader sudah dapat 

bekerjasama dengan baik satu 

dengan yang lainnya 

   

2.  Apakah kader melakukan 

perencanaan terlebih dahulu 

sebelum melakukan kegiatan 

posyandu, seperti apa? 

Ringkasan 

K1. Ya saya melakukan perencanaan 

terlebih dahulu. Perencanaannya 

berupa membuat PMT, persiapan 

tempat, persiapan sarana 

Sebelum terlaksananya kegiatan 

posyandu kader selalu membuat 

perencanaan terlebuh dahulu, seperti 

mempersiapkan tempat dengan 

membersihkan tempat kegiatan 

posyandu, membersiapkan sarana 

dan prasarana yang mendukung 

berupa timbangan, PMT, alat 

pengukur, buku administrasi, dan 

meja untuk kegiatan 5 meja. 

K2. Yang membuat PMT dan 

mempersiapkan tempat posyandu 

dilakukan oleh ibu kadus. Kader 

yang lain membantu 

menyebarluaskan kegiatan hari buka 

posyandu dan mendatangi rumah ibu 

balita jika tidak hadir dalam 

kegiatan posyandu 

K3. Perencanaannya seperti persiapan 

tempat, sarana dan PMT 

K4. Ya melakukan perencanaan seperti 

persiapan tempat kegiatan posyandu, 

dan juga persiapan sarana yang 

mendukung. 

B. Kader membuat perencanaan 

terlebih dahulu sebelum kegiatan 

posyandu dilaksanakan. 

Perencanaannya sendiri berupa 

mempersiapkan tempat, sarana dan 

prasarana yang mendukung 

terlaksanannya kegiatan posyandu. 

Kader membuat perencanaan 

terlebih dahulu sebelum kegiatan 

posyandu dilaksanakan. 

Perencanaannya sendiri berupa 

mempersiapkan tempat yakni 

kebersihan tempat kegiatan 

posyandu, sarana dan prasarana 

yang mendukung terlaksanannya 

kegiatan posyandu seperti 

timbangan, PMT, alat pengukur, 

buku administrasi dan meka untuk 

kegiatan 5 meja. 



 
 

 

   

3. Apakah ada pembagian tugas yang 

merata antara 5 kader? 

Ringkasan 

K1. Pembagian tugas antara kader sudah 

merata yaitu pendaftaran 

penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan dan pelayanan 

Pembagian tugas kader berupa 

pembagian kader pada 5 meja yaitu 

pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan dan 

pelayanan. K2. Ada pembagian tugas yang merata 

ya tu to di satu kader di pendaftaran 

trus penimbangan, pencatatan, 

penyuluhan, dan pelayanan 

K3 Ya ada pembangian yang merata 

K4. Ada pembagian 

B. Pembagian tugas pada kader sudah 

merata terlihat dengan kader 1 di 

pendaftaran, kader 2 di 

penimbangan, kader 3 di pencataan 

kader 4 di penyuluhan, dan kader 5 

di pelayanan yang dibantu oleh 

bidan atau petugas kesehatan 

lainnya  

pembagian kader pada 5 meja yaitu 

pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan dan 

pelayanan. 

 

e. Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya 

1.  Apakah kader melakukan koordinasi 

dengan bidan sebelum pelaksanaan 

kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

K1. Ya dengan mengirim sms Koordinasi yang dilakukan oleh 

kader dan bidan berupa saling 

berkiriman SMS atau bidan 

langsung mendatangi rumah kader 

K2. Ya bu bidan mengingatkan dan 

kadang kalo gak smsan, telfonan ya 

bu bidan langsung kerumah kader 

K3. Ya berkoordinasi dengan nmengirim 

sms 

K4. Koordinasi dengan bidan melalui 

SMS atau bidan langsung 

mendatangi rumah kader 

B. Kader melakukan koordinasi dengan 

bidan dengan melakukan SMS atau 

saya langsung mendatangi rumah 

kader untuk mengingatkan akan hari 

buka kegitan posyandu dan 

membahas tindak lanjut jika didapati 

Koordinasi yang dilakukan oleh 

kader dan bidan berupa saling 

berkiriman SMS atau bidan 

langsung mendatangi rumah kader  



 
 

 

balita dengan timbangan rendah atau 

ada tanda bahaya umum 

 

2.  Apakah ibu melakukan koordinasi 

dengan bidan untuk melakukan 

tindakan lanjutan jika ada anak yang 

mengalami tindakan rendah? 

Ringkasan 

K1. Ya melakukan koordinasi dengan 

bidan 

Koordinasi dilakukan untuk 

membahas pelayanan apa yang 

harus diberikan pada anak yang 

mengalami timbangan rendah.  K2. Ya jika ada anak dengan timbangan 

rendah saya selalu 

mengkoordinasikan dengan bidan 

bagaimana baiknya apakah anka 

tesebut harus diberi PMT tambahan 

dan pelayanan medis dari puskesmas 

K3. Saya melakukan koordinasi dengan 

bidan untuk membahas bagaimana 

baiknya 

K4. Ya selalu 

B. Kader melakukan koordinasi dengan 

saya untuk membahas tindak lanjut 

yang akan diberikan pada anak jika 

didapati ada anak yang mengalami 

timbangan rendah. 

Kader-kader di Desa Mergowati 

melakukan koordinasi debgan bidan 

bagaimana baiknya apakah anak 

tesebut harus diberi PMT tambahan 

dan pelayanan medis dari puskesmas 

 

f. Mempersiapkan bahan PMT penyuluhan 

1.  PMT apa yang diberikan pada 

kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Bubur kacang hijau PMT yang diberikan berupa bubur 

kacang hijau untuk menambah gizi 

balita. 
IB2. Bubur kacang hijau 

IB3. Bubur kacang hijau 

IB4. Bubur kacang hijau 

K1. Bubur kacang hijau soalnya kalau 

yang lain pada tidak mau 

PMT diberikan untuk menambah 

gizi pada balita adapun PMT yang 

diberikan di posyandu Desa 

Mergowati berupa bubur kacang 

hijau.  

K2. Bubur kacang hijau 

K3. Bubur kacang hijau 

K4. Bubur kacang hijau soalnya kalau 

selain itu gak mau 

B. Bubur kacang hijau 

3. Implementasi 



 
 

 

1 Apakah ibu selalu hadir setiap 

bulannya dalam kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Saya selalu hadir untuk 

menimbangkan balita di posyandu, 

hanya jika ada halangan saya tidak 

hadir 

Orang tua balita selalu hadir dalam 

kegiatan posyandu untuk 

mengetahui pertumbuhan dan 

kesehatan anak mereka. Namun jika 

ada halangan atau acara ibu balita 

tidak datang dalam kegiatan 

posyandu 

IB2. Ya hadir tapi kalau ada halangan ya 

tidak hadir. Yaa missal pergi 

kerumah nenek atau ada acara 

lainnya 

IB3. Ya selalu hadir untuk 

menimbangkan anak saya dan untuk 

pemantauan kesehatan dan 

pertumbuhan anak saya 

IB4. Insaallah hadir terus 

K1 Iya datang tapi tidak semuanya Hamper semua warga hadir dalam 

kegiatan posyandu ini dapat terlihat 

dari banyaknya warga yang hadir 

dalam kegiatan posyandu untuk 

pemantauan pertumbuhan balita. 

K2. Hadir ibu balita hadir untuk 

menimbangkan balitanya 

K3. Iya hadir paling hanya 1, 2 yang 

tidak hadir 

K4. Hadir iya hadir 

B. Warga sudah mulai sadar akan 

pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu jadi hampir semua warga 

hadir dalam kegiatan posyandu. 

Terlihat dengan ini banyaknya 

warga yang hadir 

 

2. Apakah yang menjadi motivasi ibu 

datang dalam kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Yang menjadi motivasi saya datang 

ke posyandu untuk mengetahui dan 

memantau pertumbuhan dan 

kesehatan anak saya 

Untuk mengetahui dan pemantauan 

pertumbuhan serta kesehatan anak 

mereka. 

IB2. Untuk mengetahui tumbuh kembang 

anak saya dan juga jika ada 

informasi jadi tau 

IB3. Karena untuk memantau 

pertumbuhan dan kesehatan anak 

juga untuk mengetahui apakah 

semua wargta yang mempunyai 



 
 

 

balita datang ke posyandu atau tidak 

IB4. Yaa untuk tu to mengetahui 

pertumbuhan anak. 

B. Yang memotifasi warga untuk 

datang ke posyandu itu ya untuk 

mengetahui pertumbuhan anaknya, 

gizinya, kesehatannya 

Motifasi warga datang ke posyandu 

adalah untuk pemantauan 

pertumbuhan anak, status gizi dan 

kesehatan anak. 

   

3.  Hal atau manfaat apa saja yang ibu 

dapatkan setelah mengikuti kegiatan 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Mengetahui berat badan anak baik 

atau tidak jika BGM dapat langsung 

ditangani Alhamdulillah tidak. 

Manfaat yang didapatkan oleh ibu 

balita setelah mengikuti kegiatan 

posyandu yaitu kesehatan balita 

dapat terpantau dengan baik dan 

pertumbuhan balita setiap bulan 

dapat sehingga BGM dan tanda 

bahaya umum pada anak dapat 

terpantau dan ditangani sejak dini. 

Selain itu ibu balita juga 

mendapatkan berbagai informasi 

seperti cara mengasuh anak yang 

tepat. 

IB2. Mengetahui pertumbuhan anak 

setiap bulan, bisa tau yang terbaik 

dikasih perkembangan anak, dan 

memperoleh pendidikan untuk 

mengasuh anak 

IB3. Ya mengetahui tu to pertumbuhan 

anak. 

IB4. Tau kesehatan, tau 

perkembangannya, tau gizi yang 

baik itu bagaimana 

B. Manfaatnya itu ya untuk 

pemantauan pertumbuhan dan 

kesehatan balita. Dengan datang ke 

kegiatan posyandu ibu balita 

mendapatkan informasi mengenai 

gizi, imunisasi, pengasuhan dan 

kebersihan lingkungan 

Manfaat posyandu yang dirasakan 

ibu balita selain untuk pemantauan 

prtumbuhan dan kesehatan balita 

juga ibu balita mendapatkan banyak 

informasi tentang pentingnya 

imunisasi pada balita, cara 

pengasuhan, pemberian gizi yang 

baiki pada anak dan pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan 

 

4.  Apakah ibu dilibatkan dalam 

kegiatan persiapan di posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Tidak saya tidak dilibatkan dalam 

persiapan hari buka posyandu 

karena saya sebagai ibu balita hanya 

datang untuk menimbangkan anak 

saya. 

Ibu balita tidak dilibatkan dalam 

kegiatan persiapan oleh kader.  

IB2. Ya ikut karena saya juga bertrugas 



 
 

 

sebagai kader posyandu 

IB3. Tidak 

IB4. Tidak dilibatkan 

K1. Orang tua balita tidak dilibatkan 

dalam kegiatan persiapan 

Kader yang melakukan persiapan 

sehingga ibu balita tidak dilibatkan 

secara langsung dalam kegiatan 

persiapan 
K2. Tidak melibatkan ibu balita 

K3. Tidak 

K4. Ibu balita tidak dilibatkan 

   

5.  Menurut ibu (bidan) apakah warga 

di Desa Mergowati sudah dapat 

mengimplementasikan apa yang 

didapatkan di posyandu dalam 

kegiatan sehari-hari? 

Ringkasan 

B. Warga sudah dapat melakukan apa 

yang di dapat dari kegiatan 

posyandu serti, setiap bulannya 

sudah tau jadwal hari buka 

posyandu gag usah diworo-woro 

sudah tau harinya sudah hafal, apa 

bila ada penyuluhan PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) karena 

banyak yang terkena TBC disini jadi 

harus di perhatikan kebersihan 

rumahnya, lingkungannya, warga 

sudah tanggap dan sudah mulai 

perilaku hidup sehat, dan juga jika 

ada anak yang diare orang tua  

sudah dapat membuat LGG (Larutan 

Gula Garam) atau oralit sendiri 

dirumah. 

Warga masyarakat Desa Mergowati 

khususnya ibu balita sudah dapat 

mengimplementasikan manfaat yang 

didapat dari kegiatan posyandu 

dalam kehidupan sehari- hari.. 

 

6.  Apakah setiap bulannya kegiatan 

posyandu sudah rutin dilaksanakan? 

Ringkasan 

IB1. Ya rutin Kegiatan posyandu di Desa 

Mergowati sudah rutin dilaksanakan 

setiap bulannya. 
IB2. Rutin dilaksanakan setiap bulannya 

IB3. Rutin iya ruti 

IB4. Rutin 

K1. Sudah rutin dilaksanakan iya. Sudah rutin dilaksanakan setiap 

bulannya. K2. Iya rutin setiap bulannya 

K3. Sudah rutin dilaksanakan setiap 

bulannya 



 
 

 

K4. Rutin setiap bulan 

B. Ya Alhamdulillah posyandu sudah 

rutin dilaksanakan setiap bulannya 

 

7.  Berapa presentasi cakupan D/S di 

posyandu sini apakah sudah lebih 

dari 50% dan apakah sudah dapat 

dikatakan baik? 

Ringkasan 

B. Alhamdulillah cakupan D/S di sini 

sudah baik tadi dihitung sudah lebih 

dari 90%. 

Partisipasi masyarakat Desa 

Mergowati  dalam kegiatan 

posyandu sudah baik terbukti 

dengan presentasi cakupan D/S 

sudah lebih dari 90%. 

 

8. Apakah semua warga sudah sadar 

akan pentingnya menimbangkan 

balita ke posyandu? 

Ringkasan 

B. Insaallah warga sudah sadar akan 

pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu, terbukti dengan ibu balita 

datang ke posyandu membawa KMS 

dan menimbangkan balitanya. 

Warga Desa Mergowati sudah sadar 

akan pentinnya menimbangkan 

balita ke posyandu 

 

4. Pendidikan Kesehatan 

1.  Apakah ada kegiatan penyuluhan 

kesehatan yang dilakukan oleh bidan 

atau dinas terkait dalam kegiatan 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya ada dari ibu bidan  Dilaksanakan oleh kader dan bidan 

juga oleh dinas terkait IB2. Ada penyuluhan dari ibu bidan 

kadang juga ibu kader 

IB3. Iya ada 

IB4. Ada dari bu kader dan bu bidan 

B. Ya ada. Penyuluhan dari saya, 

kadang dari Litbang, kadang dari 

PLKB, kadang dari Kesling, kadang 

juga ada dari SGM.   

Dilakukan oleh Bidan, tenaga 

kesehatan seperti PLKB untuk 

penyuluhan mengenai KB, dari 

Litbang, kesling dan kadang 

kegiatan penyuluhan juga dilakukan 

oleh SGM. 

 

2. Apakah ibu setuju dengan kegiatan Ringkasan 



 
 

 

penyuluhan di posyandu? 

IB1. Ya setuju sekali jadi bisa tambah 

ilmu 

Ibu balita merasa setuju dan senang 

sekali akan adanya kegiatan 

penyuluhan di posyandu karena 

dapat menambah ilmu dalam cara 

pengasuhan anak dan pemberian 

makanan yang tepat untuk anak, gizi 

anak, PHBS (perilaku hidup bersih 

dan sehat) dan penanggulangan 

penyakit seperti diare dan ISPA. 

IB2. Ya sangat setuju dan senang sekali 

adanya penyuluhan. Dengan 

kegiatan penyuluhan dapat 

menambah ilmu saya dalam member 

pengasuhan yang baik, cara 

pemberian MP-ASI yang tepat untuk 

kebutuhan gizi anak, PHBS 

(Perilaku Hidup Sehat), dan 

penanggulangan penyakit seperti 

diare dan ISPA 

IB3. Setuju sekali to mbak dapat nambah 

ilmu dan pengalaman 

IB4. Iya setuju 

 

3.  Materi penyuluhan apa saja yang ibu 

sukai? 

Ringkasan 

IB1. Cara pengasuhan Ibu balita di Desa Mergowati lebih 

menyukai materi penyuluhan 

tentang cara pengasuhan yang baik 

untuk anak dan pemberian gizi yang 

tepat untuk anak. 

IB2. Saya lebih suka materi penyuluhan 

tentang pengasuhan dan pokoknya 

yang terbaik mengenai anak saya 

IB3. Pengasuhan yang baik dan gizi anak 

IB4. Tentang pengasuhan yang baik pada 

anak 

 

4.  Setelah mendapatkan penyuluhan 

apakah bermanfaat untuk keluarga 

ibu? 

Ringkasan 

IB1. Ya bermanfaat sekali jadi lebih tau 

yang terbaik untuk anak dan 

menjaga lingkungan 

Kegiatan penyuluhan bermanfaat 

untuk warga dan ibu balita.  

IB2. Bermanfaat untuk keluarga menjadi 

lebih sadar pentingnya posyandu 

dan menjaga kebersihan lingkungan 

IB3. Bermanfaat sekali 

IB4. Bermanfaat mbak saya jadi tau 

bagaiman cara mengasuh anak yang 

baik, pemberian makanan dan gizi 

anak, kebersihan lingkungan 

 



 
 

 

5.  Apakah kader-kader mendapatkan 

pelatihan atau pendidikan kesehatan 

sebelum menjadi kader? 

Ringkasan 

K1. Ya mendapatkan pelatihan di 

puskesmas dari pak dokter, petugas 

kesehatan, bidan, ahli gizi, PLKB 

tentang cara-cara penimbangan, cara 

mengisi buku administrasi, gizi dan 

apalagi ya emmm tentang 

pengasuhan dan KB itu selama 2 

minggu kemudian mendapatkan 

penyegaran setiap rapat PKK 

Kader mendapatakan pendidikan 

kesehatan atau pelatihan sebelum 

bertugas menjadi kader 

K2. Ya. Sebelum menjadi kader saya 

mendapat pelatihan selama dua 

minggu di Puskesmas Kedu. 

Pelatihannya dari dokter, petugas 

Puskesmas, ahli gizi, dan ahli KB. 

Ya tu to tentang tata cara 

penimbangan balita, cara mengisi 

buku administrasi penimbangan, 

kesehatan dan tumbuh kembang 

balita, cara memberi MP-AS pada 

anak dan KB. Setiap bulannya juga 

ada penyegaran saat rapat bulanan 

PKK. 

K3. Ya mendapat dulu selama 2 minggu 

saya dilatih di puskesmas tentang 

cara-cara menimbang balita-cara-

cara mengisi buku administrasi 

posyandu, KB, imunisasi, tumbuh 

kembang anak. 

K4. Ya dulu selama 2 minggu di 

puskesmas. Materinya tentang cara 

penimbangan, cara pengisian buku 

laporan, kesehatan dan tumbuh 

kembang anak. Disampaikan oleh 

petugas puskesmas, PLKB,  dan 

bidan  

B. Kader mendapatkan pelatihan 

terlebih dahulu selama 2 minggu di 

puskesmas. Pelatihannya 

disampaikan oleh petugas 

Kader mendapatkan pelatihan atau 

pendidikan kesehatan di puskesmas  



 
 

 

Puskesmas, ahli gizi, bidan dan 

PLKB. Materi yang diberikan 

berupa cara penimbangan balita, 

cara mengisi buku laporan dan 

KMS, tumbuh kembang anak, 

kesehatan, dan KB 

 

5. Pengembangan Program 

1.  Apakah ada kegiatan tambahan dan 

pengembangan program di 

posyandu selain kegiatan utama 

posyandu? 

Ringkasan 

B. Ya ada pengembangan program 

berupa arisan da juga yang 

pembagian hasil penjualan PMT, 

kan disini ada beberapa pos yang 

berbeda dan di salah satunya ada 

yang pembagian hasil penjualan 

PMT karena dananya bersumber 

dari suadaya masyarakat dan dana 

dari ibu kadus yang labanya 

dikumpulkan kemudian dibagikan 

saat lebaran 

Dalam posyandu selain ada program 

pokok ada juga program tambahan.  

 

6. Syarat-Syarat Terwujudnya Partiasipasi 

1.  Bagaimanakah kinerja kader dan 

bidan dalam penyelenggaraan 

kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Sudah baik, sudah saling membantu 

satu sama lain 

Ibu batita sudah merasakan bahwa 

kinerja kader dan bidan dalam 

melayani kegiatan posyandu dan 

melaksanakan tugas sudah baik serta 

para kader dapat bekerjasama satu 

dengan lainnya. Terbukti dengan 

sigapnya pelayanan yang dilakukan 

oleh kader dan bidan jika ada ibu 

balita yang datang untuk 

menimbangkan balita mereka.. 

 

IB2. Sudah baik mereka melayani dengan 

ramah tamah 

IB3. Kinerja kader dan bidan sudah baik 

dan sangat membantu 

IB4. Untuk kinerja kader dan bidan disini 

yaa udah baik, mereka melayani ibu 

baita dengan ramah dan mereka 

sudah dapat menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik 

 

 2.  apakah ibu percaya dengan kinerja Ringkasan 



 
 

 

kader dan bidan di posyandu dalam 

pemantauan pertumbuhan balita? 

IB1. Ya sudah percaya Ibu balita percaya atas kinerja kader  

IB2. Ya percaya karena kinerjanya juga 

sudah baik 

IB3. Percaya kinerjanya juga sudah baik 

IB4. Ya saya percaya 

 

3. Siapakah yang mengajak ibu untuk 

datang ke kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Tidak ada atas kesadaran diri sendiri ibu balita datang ke posyandu atas 

kesadaran diri sendiri tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun.  
IB2. Saya datang atas kesadaran diri 

sendiri tidak ada paksaan dari 

manapun semata-mata untuk 

menimbangkan anak saya 

IB3. Ya atas kesadaran diri sendiri  

IB4. Saya datang ke posyandu atas 

lesadaran sendiri agar pertumbuhan 

dan kesehatan dapat terpantau 

dengan baik. 

 

4.  Apakah ibu mendapatkan 

kesempatan untuk berperan serta 

dalam kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Saya ikut berperan aktif dalam 

kegiatan posyandu dengan 

menimbangkan anak saya di 

posyandu, mengimunisasi anak saya 

di posyandu, dan melakukan KB 

Ibu-ibu balita ikut berperan aktif 

dalam kegiatan posyandu 

IB2. Ia ikut berperan aktif seperti 

penimbangan, imunusasi, KB, gizi 

dan penyuluhan kesehatan 

IB3. Ya ikut berpartisipasi seperti ibu-ibu 

yang lainnya  

IB4 Ya ikut berperan aktif dalam 

kegiatan posyandu saya juga sebagai 

kader posyandu  

 

5.  Apakah yang anda dapatkan setelah 

mengikuti kegiatan dan program di 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Di posyandu saya diberitau Setelah mengikuti kegiatan yang 



 
 

 

bagaimana perilaku hidup sehat dan 

kebersihan lingkungan 

dilaksanakan di posyandu ibu balita 

merasa mendapatkan manfaat dari 

kegiatan tersebut. IB2. Menambah ilmu jadi tau apa arti dan 

pentinnya posyandu 

IB3. Kesehatan dan pertumbuhan anak 

saya dapat terpantau 

IB4. Banyak mbak pertumbuhan anak 

saya terpantu kesehatannya juga, 

saya menjadi lebih sadar pentingnya 

menjaga kebersihan 

 

6.  Selain kader dan bidan apakah ada 

pihak pihak lain yang ada pihak lain 

yang dijadikan teladan oleh 

masyarakat? 

Ringkasan 

Ib1. Ibu lurah dan ibu-ibu balita yang 

aktif dalam kegiatan posyandu 

Yang menjadi teladan bagi ibu balita 

adalah bu lurah dan ibu-ibu balita 

yang aktif dalam kegiatan posyandu Ib2. Ibu lurah 

Ib3. Ibu lurah 

Ib4. Ibu balita lainnya 

B. Yang menjadi teladan itu ibu lurah Ibu lurah menjadi teladan dalam 

kegiatan posyandu. 

 

F. Layanan 

5. Sasaran 

1.  Siapa sajakah pihak yang menjadi 

sasaran posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Bayi, balita, ibu hamil, pasangan 

usia subur (PUS) dan ibu nifas 

Sasaran dalam kegiatan posyandu 

tidak hanya bayi dan balita saja 

namun mencakup ibu hamil, ibu 

nifas, ibu menyusui dan Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang ingin 

merencanakan mempunyai anak dan 

KB 

IB2. Balita, ibu hamil, lansia, pasangan 

usia subur (PUS) 

IB3. Yang menjadi sasaran itu balita, ibu 

hamil, bayi, ibu menyusui, ibu nifas, 

dan pasangan usia subur (PUS) 

IB4. Bayi, balita, ibu hamil, pasangan 

usia subur (PUS) 

K1. Ada bayi balita, ibu hamil, ibu 

menyusui, pasangan usia subur 

(PUS), dan ibu nifas 

Sasaran dalam kegiatan posyandu 

tidak hanya bayi dan balita saja 

namun mencakup ibu hamil, ibu 

nifas, ibu menyusui dan Pasangan 

Usia Subur (PUS) yang ingin 
K2. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu 

hamil dan pasangan usia subur 



 
 

 

(PUS) merencanakan mempunyai anak dan 

KB K3. Sasaran posyandu bayi, balita, ibu 

hamil, ibu menyusui, pasangan usia 

subur 

K4. Balita, bayi, ibu hamil dan pasangan 

usia subur (PUS) 

B. Yang menjadi sasaran posyandu itu 

ada bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, 

ibu menyusui, dan pasangan usia 

subur untuk KBnya 

 

2.  Apakah dengan datang ke posyandu 

kesehatan dan pertumbuhan balita 

dapat terpantau dengan baik? 

Ringkasan 

IB1. Ya bisa Dengan datang ke posyandu 

kesehatan dan pertumbuhan balita 

dapat terpantau dengan baik 
IB2. Bisa karena diperiksa 

IB3. Ya bisa karena di timbang dan 

diukur oleh kader 

IB4. Pertumbuhan bisa terpantau karena 

balita ditimbang berat badannya, 

dikukur tunggi badan, lingkar kepala 

dan lingkar lengan. 

K1. Ya bisa mbak kan ditimbang dan 

diukur 

Pertumbuhan dan kesehatan anak 

dapat terpantau dengan baik  

K2. Ya dapat terpantau dengan baik 

K3. Dapat terpantau karena balita kita 

timbang berat badannya dan kita 

ukur tinggi badan, lingkar kepala, 

lingkar lenganya. 

K4. Ya pertumbuhan dan kesehatan 

balita dapat terpantau dengan baik di 

posyandu  

B. Ya pertumbuhan dan kesehatan 

balita dapat terpantau dengan baik 

karena di posyandu balita ditimbang 

berat badannya dan di ukur tinggi 

badannya, lingkar kepalanya dan 

lingkar lengannya. Selain itu di 

untuk gizinya di posyandu diberi 

PMT berupa bubur kacang hijau. 

3.  Menurut ibu apa manfaat dari 

posyandu kaitannya dalam 

Ringkasan 



 
 

 

mendukung perilaku hidup bersih 

dan sehat? 

IB1. Pentingnya menjaga kebersihan 

rumah seperti menyapu membuka 

ventilasi rumah, membuang sampah 

pada tempatnya. 

Posyandu bermanfaat dalam 

perbaikan perilaku masyarakat 

terhadap kesadaran akan kesehatan 

keluarga dan keadaan gizi keluarga.  

IB2. Cara-cara membersihkan rumah dan 

lingkungan rumah 

IB3. Dalam penyuluhan dijelaskan akan 

pentingnya menjaga kebersihan 

rumah dan lingkungan sehingga 

warga sudah mulai sadar pentingnya 

menjaga kebersihan lingkungan 

IB4. Mulai sadar akan pentingnya 

menjaga kebersihan agar tidak ada 

penyakit. 

B.  Ya setiap kali ada penyuluhan 

mengenai PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat). Sepertinya warga 

sudah mendengarkan dan 

menjalankannya dirumah masing-

masing. Karena disini banyak yang 

mengidap TBC jadi PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) harus 

ditingkatkan, kebersihan 

lingkungannya atau rumahnya 

sendiri, yaitu membersihkan rumah 

setiap hari, membuka ventilasi 

setiap pagi agar sirkulasi udara 

lancar, menguras bak mandi 

minimal 1 minggu sekali, dan 

membersihkan lantai agar tidak 

kedap air. Setelah mendapatkan 

penyuluhan dari kesling (kesehatan 

lingkungan) warga sudah mulai 

sadar akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan. Ini terbukti 

dengan diadakannya kegiatan kerja 

bakti bersih desa untuk 

membersihkan saluran air dan 

lingkungan sekitar. 

Warga Desa Mergowati banyak 

yang mengidap penyakit TBC hal 

ini dikarenakan kurang sadarnya 

warga akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan 

 



 
 

 

6. Kegiatan  

m. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

1. Apakah dalam pelaksanaannya 

kegiatan posyandu sudah sesuai 

dengan rencana yang dibuat? 

Ringkasan 

K1. Alhamdulillah sudah Dalam pelaksanaannya kegiatan 

posyandu sudah berjalan dan sesuai 

dengan rencana yang dibuat kader 

sebelumnya. 

K2. Sudah sesuai dengan rencana yang 

dibuat 

K3. Sudah sesuai 

K4. Sudah mbak 

B. Sepertinya sudah sesuai dengan 

rencana yang dibuat. 

Pelaksanaan posyansu sudah sesuai 

dengan rencana yang dibuat 

 

2.  Menurut ibu apa yang dimaksut 

dengan KIA (Kesehatan Ibu dan 

Anak?) 

Ringkasan 

IB1. Saat hamil ibu memeriksakan 

kandungannya ke bidan setelah 

melahirkan anak ditimbangkan ke 

posyandu 

Pemantauan kesehatan ibu dan anak 

dilakukan melalui pemeriksaan awal 

sejak dini. Untuk pemantauan 

kesehatan ibu dimulai saat ibu hamil 

rajin memeriksakan kandungannya 

ke posyandu atau ke bidan desa 

setempat.  

IB2. KIA itu pada saat hamil 

memeriksakan kehamilan di bidan 

setelah lahir datang ke posyandu 

agar pertumbuhan dan kesehatan 

dapat terpantau dengan baik 

IB3. Yang dimaksud dengan kesehatan 

ibu dan anak (KIA) adalah saat 

masih hail ibu rajin priksa ke bidan 

jika pada anak rutin ditimbankan di 

posyandu ya supaya pertumbuhan 

dan kesehatannya dapat terpantau 

dengan baik 

IB4. Emmm tu mbak pemantauan 

kesehatan pada anak dan ibu di 

posyandu 

B. Pada saat hamil ibu memeriksakan 

kandungannya kebidan atau 

kepuskesmas agar kesehatan ibu dan 

anak dapat terpantau dengan baik. 

Setelah anak lahir rutin 

setiapbulannya ditimbangkan ke 

Pemantauan kesehatan ibu dan anak 

dilakukan melalui pemeriksaan awal 

sejak dini. Untuk pemantauan 

kesehatan ibu dimulai saat ibu hamil 

rajin memeriksakan kandungannya 

ke posyandu atau ke bidan desa 



 
 

 

posyandu agar pertumbuhan dan 

kesehatan dapat terpantu dan jika 

ada tanda bahaya umum dapat 

ditangani sejak dini. Mungkin 

setelah melahirkan ibu ingin 

member jarak ibu dapat 

berkonsultasi dengan bidan untuk 

melakukan KB 

setempat. 

 

3.  Kegiatan apa saja yang dilakukan 

oleh posyandu dalam melaksanakan 

program KIA, ibu hamil, dan PUS? 

Ringkasan 

IB1.  Ada pemeriksaan ibu hamil, 

penimbangan dan pengukuran balita, 

KB 

Berupa pemeriksaan kesehatan 

berkala saat hamil dan setelah 

melahirkan dan dipantau kesehatan 

anaknya. IB2. Ada penimbangan, pemeriksaan ibu 

hamil, pemberian vitamin A, PMT, 

imunisasi dan KB 

IB3. ada pemeriksaan ibu hamil dan ibu 

nifas, penimbangan balia, PMT, 

imunisasi, pencegahan diare, 

pemberian vitamin A, dan KB 

IB4. Penimbangan, pemeriksaan ibu 

hamil, pemeriksaan kesehatan, 

PMT, KB 

K1. Kegiatannya berupa penimbangan, 

pemeriksaan kesehatan, 

pemeriksaan kehamilan, KB, 

imunisasi, pemberian vitamin A, 

PMT 

Kegiatan yang dilaksanakan di 

posyandu adalah pada ibu berupa 

pemeriksaan kesehatan berkala saat 

hamil yang dilakukan oleh bidan 

desa setempat dan diberi vitamin 

untuk ibu hamil. Pada anak yaitu 

penimbangan dan pengukuran 

pertumbuhan balita, deteksi dini 

pertumbuhan balita, imunisasi, 

pemberian vitamin A, pencegahan 

diare. 

K2. Kegiatan yang dilakukan berupa 

pemeriksaan kehamilan, KB, 

imunisasi, pemberian vitamin A, 

PMT dan penimbangan balita 

K3. Penimbangan pada bayi dan balita, 

pemeriksaan ibu hamil, pemberian 

vitamin A, imunisasi KB 

K4. ada pemeriksaan ibu hamil dan ibu 

nifas, penimbangan balia, PMT, 

imunisasi, pencegahan diare, 

pemberian vitamin A, dan KB 

B. Kegiatan yang dilaksanakan di 



 
 

 

posyandu berupa pemeriksaan ibu 

hamil dan ibu nifas, penimbangan 

balia, PMT, imunisasi, pencegahan 

diare, pemberian vitamin A, dan KB 

 

4. Apakah ibu ikut berpatisipasi dalam 

kegiatan KIA? 

Ringkasan 

IB1. Iya saya ikut berparisipasi Ibu balita ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan KIA di posyandu. IB2. Saya ikut berpatisipasi dalam 

kegiatan KIA setiap bulan di 

posyandu 

IB3. Saya ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan KIA di posyandu dengan 

datang ke posyandu setiap bulannya. 

IB4. Saya sangat senang akan adanya 

program kesehatan ibu dan anak 

(KIA) di posyandu karena dengan 

adanya program tersebut kesehatan 

saya dan anak saya dapat terpantau 

selain itu saya menjadi lebih sadar 

akan pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan. Saya ikut 

berpartisipasi dalam kegiaan 

posyandu yaitu dengan satang ke 

kegiatan posyandu setiap bulannya. 

B. Ibu balita ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan KIA diposyandu terlihat 

dengan kehadiran ibu balita untuk 

menimbangkan anak mereka di 

posyandu 

Ibu balita sudah mulai sadar akan 

pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu dan ikut berpartisipasi 

dalam semua kegiatan yang 

dilaksanakan di posyandu. 

 

5. Apakah semua program pokok 

sudah diselenggarakan di posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Sudah dilaksanakan semua Semua kegiatan pokok di posyandu 

Desa Mergowati sudah dilakukan IB2. Ya sudah seperti KIA, KB, 

imunisasi gizi, penanggulangan 

diare dan ISPA 

IB3. Sudah dilaksanakan 

IB4. Sudah. 

K1. Insaallah sudah Semua program pokok sudah di 

selenggarakan mencakup KIA 

(Kesehatan Ibu dan Anak), KB 
K2. Sudah semua mbak 

K3. Sudah terlaksana dengan baik 



 
 

 

K4. Semua kegiatan pokok sudah 

terlaksana di posyandu sini seperti, 

KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB 

(Keluarga Berencana), imunisasi, 

gizi (PMT), penanggulangan diare 

dan ISPA (Infeksi Saluran Nafas) 

(Keluarga Berencana), imunisasi, 

gizi dengan pemberian PMT bubur 

kacang hijau, penanggulangan diare 

dengan pelatihan pembuatan LGG 

(Lrutan Gula Garam).dan ISPA 

(Infeksi Saluran Nafas) dengan 

dilakukannya penyuluhan PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 
B. Insaallah sudah terlaksana seperti 

ada penimbangan, imunisasi, 

pemberian PMT, pemberian vitamin 

A dan KB 

 

n. Kelurga Barencana (KB) 

1.  Apakah di posyandu ada penjelasan 

mengenai KB? 

Ringkasan 

IB1. Ada dari bu bidan Di posyandu Desa Mergowati ada 

penjelasan mengenai KB oleh ibu 

bidan desa 
IB2. Ada 

IB3. Ia ada 

IB4. Ada dari bu bidan desa 

K1. Ada mbak Penjelasan mengenai KB sudah ada 

yang dilakukan oleh bidan dan 

PLKB 
K2. Iya ada dari ibu bidan 

K3. Ada bari ibu bidan desa 

K4. Ada dari bu bidan 

B. Ada penjelasan tentang KB dari atau 

kalau tidak dari PLKB langsung 

 

2.  Apakah ada pelayanan KB di 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Tidak pelayanan KB di lakukan di 

Pustu atau rumah bidan 

Di Desa Mergowati pelayanan KB 

dilakukan di pustu yang dekat 

dengan pemukiman warga. IB2. Tidak adanya di pustu karna alatnya 

disana 

IB3. Tidak ada 

IB4. Di posyandu tidak ada layanan KB. 

Layanan KB dilakukan di Pustu dan 

rumah bidan 

K1. Tidak ada adanya dipustu karena 

dekat dengan pustu 

Untuk KB suntik dan pil dapat 

dilakukan di posyandu namun untuk 

KB yang lainnya sepertu IUD, 

implant dan spiral dilakukan di 

pustu dan rumah bidan yang lengkap 

peralatannya dan dekat dengan 

K2. Tidak ada, jika warga ingin KB 

langsung datang ke pustu dan rumah 

bidan 

K3. Tidak ada, karena dekat dengan 



 
 

 

pustu dan rumah bidan desa jadi 

layanan KB dilakukan di sana. 

pemukiman warga. 

K4. Tidak ada mbak tapi kalau KB pil 

atau suntik ada 

B. Karena di Desa Mergowati dekat 

dengan Pustu (Puskesmas 

Pembantu), jadi pelayanan KB 

dilakukan di pustu dan di rumah 

bidan jadi jika ada warga atau 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang 

ingin KB datang ke pustu sendiri 

dan ada juga yang datang ke rumah 

bidan. 

 

3.  Kegiatan apa yang dilakukan untuk 

mengajak warga KB? 

ringkasan 

IB1. Penyuluhan Penjelasan mengenai KB disini 

dilakukan dalam bentuk penyuluhan  IB2. Penyuluhan 

IB3. Penyuluhan 

IB4. Penyuluhan 

K1. Penyuluhan Penjelasan mengenai KB disini 

dilakukan dalam bentuk penyuluhan  K2. Penyuluhan 

K3. Penyuluhan 

K4. Penyuluhan 

B. Kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengajak warga KB adalah dengan 

kegiatan penyuluhan 

 

o. Imunisasi 

1.  Apakah manfaat dari pemberian 

imunisasi pada anak? 

Ringkasan 

IB1. Untuk mencegah penyakit dan 

kekebalan tubuh anak 

Imunisasi sangat bermanfaat pada 

balita yaitu untuk mencegah 

penyakit dan kekebalan tubuh. IB2. Daya tahan tubuh anak 

IB3. Untuk kekebalan tubuh anak dari 

penyakit seperti capak, lumpuh 

hepatitis 

IB4. Untuk menambah kekebalan tubuh 

dan penanggulangan penyakit 

K1. Untuk kekebalan tunuh Imunisasi sangat bermanfaat untuk 

menambah daya tahan tubuh anak K2. Untuk kekebalan tubuh 



 
 

 

K3. Untuk mencegah penyakit dan 

kekebalan tubuh anak 

dan untuk penanggulangan penyakit 

pada anak 

K4. Untuk mencegah penyakit pada anak 

juga untuk kekebalan tubuh 

B. Imunisasi bermanfaat untuk 

kekebalan tubuh anak dan 

penanggulangan penyakit seperti 

kelumpuhan, campak, meningitis 

(radang selaput otak), hepatitis, TBC 

dan difteri 

 

2. Imunisasi apa saja yang wajib 

diberikan pada balita? 

Ringkasan 

IB1. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

IB2. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak dan ada lagi ventavalen  

IB3. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

IB4. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

K1. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

Jenis imunisasi yang wajib diberikan 

pada anak, pada masih bayi baru 

lahir diberi imunisasi Hepatitis 

untuk mencegah penyakit hepatitis, 

pada umur 1 bulan imunisasi yang 

diberikan berupa imunisasi BCG 

untuk mencegah penyaki TBC, 

selanjutnya imunisasi DPT yang 

sekarang disempurnakan menjadi 

imunisasi ventavalen  sebanyak 3 

kali untuk mencegah penyakit difteri 

dan minningitis atau radang selaput 

otak, imunisasi ventavalen di 

berikan pada umur 2 bulan sampai 

umur 3 tahun. Setelah itu 

dilanjutkan imunisasi polio untuk 

mencegah kelumpuhan dan 

imunisasi campak untuk mencegah 

penyakit campak. Untuk balita umur 

2 bulan sampai 1,5 tahun yang 

sebelumnya sudah mendapatkan 

K2. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

K3. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

K4. Hepatitis, BCG, DPT 1,2,3, polio, 

campak 

B. Imunisasinya antara lain, pada bayi 

baru lahir di beri imunisasi hepatitis 

untuk mencegah penyakit hepatitis, 

kemudian umur 1 bulan imunisasi 

BCG untuk mencegah penyakit 

TBC, 2 bulan diberi imunisasi DPT 

untuk mencegah penyakit difteri dan 

sekarang telah disempurnakan 

menjadi imunisasi ventavalen 1, 2, 3 

untuk mencegah penyakit difteri dan 

meningitis pemberian imunisasi ini 

sampai anak berumur 3 tahun, 

setelah itu dilanjutkan dengan 



 
 

 

imunisasi polio untuk mencegah 

kelumpuhan dan imunisasi campak 

untuk mencegah penyakit campak. 

Untuk balita yang sebelumnya sudah 

mendapatkan imunisasi DPT karena 

telah tutunnya imunisasi ventavalen 

kemudian diulang kembali dengan 

imunisasi ventavalen 1, 2, dan 3 

imunisasi DPT diulang lagi dengan 

imunisasi ventavalen. 

 

3.  Dimana ibu mengimunisasi anak? 

IB1. Di posyandudi posyandu namun 

kadang juga di pustu 

mengimunisasi anak mereka di 

posyandu. Ada juga ibu balita yang 

mengimunisasi anak mereka di 

pustu dan rumah bidan 
IB2. Di posyandu kadang di pustu 

kadang di rumah bidan 

IB3. Di posyandu namun jika pada 

jadwal imunisasi anak saya panas 

saya mengimunisasi di pustu atau 

dirumah didan 

IB4. Di posyandu 

K1. Di posyandu bisa di rumah bidan 

bisa dan di pustu juga bisa 

Ibu balita mengimunisasi anak 

mereka di posyandu, pustu, dan 

rumah bidan.  K2. Di posyandu 

K3. Diposyandu 

K4. Diposyandu pustu dan rumah bidan 

B. Karena dekat dengan Pustu dan 

rumah bidan desa, untuk layanan 

imunisasi ibu balita selain datang ke 

posyandu ibu balita juga datang ke 

pustu atau rumah bidan 

 

p. Gizi 

1. Menurut ibu apakah berat badan dan 

tinggi badan anak dapat menjadi 

acuan baik atau tidaknya status gizi 

dan pertumbuhan balita? 

Ringkasan 

IB1. Iya bisa jika naik berarti 

pertumbuhannya baik 

Berat badan dan tinggi badan badan 

dapat menjadi acuan baik atau 

tidaknya status gizi dan 

pertumbuhan balita. 
IB2. Iya bisa  

IB3. Bisa mbak jika berat badan dan 

tinggi badan naik berarti 

petumbuhan dan kesehatannya baik 



 
 

 

IB4. Ya jelas jika berat badan dan tinggi 

tubuh anak bertambah itu 

menandakan baik atau tidaknya 

status gizi dan pertumbuhan anak 

K1. Iya bisa jika anak itu naik berarti 

baik begitu juga sebaliknya 

Berat badan dan tinggi badan badan 

dapat menjadi acuan baik atau 

tidaknya status gizi dan 

pertumbuhan balita, karena jika 

anak mendapat gizi yang baik 

tentunya pertumbuhan anak juga 

akan baik 

K2. Bisa sangat bisa jika berat badan 

naik dan tinggi badan naik berarti 

pertumbuhannya baik 

K3. Iya karena jika anak mendapat gizi 

yang baik maka berat badab dan 

tinggi badan anak akan naik 

K4. Iya bisa. 

B. Bisa jika berat badan anak dan 

tinggi badan anak naik setiap 

bulannya ini menandakan bahwa 

anak mendapatkan asupan gizi yang 

baik sehingga pertumbuhannya 

bagus. 

 

2. Apakah pertumbuhan balita 

diposyandu sudah dapat dikatakan 

baik? 

Ringkasan 

IB1. Sudah. Pertumbuhan balita di posyandu 

Desa Mergowati sudah dapat 

dikatakan baik. 
IB2. Insaallah sudah 

IB3. Sudah 

IB4. Sudah 

K1. Sudah terbukti dengan tidak ada 

anak yang mengalami timbangan 

rendah 

Pertumbuhan balita di posyandu 

Desa Mergowati sudah dapat 

dikatakan baik. 

K2. Sudah baik 

K3. Iya sudah baik 

K4. Sudah baik 

B. Insaallah sudah baik terbukti dengan 

tidak ditemukannya balita dengan 

timbangan dibawag garis merah dan 

gizi buruk. 

 

3.  Apakah ada tindak lanjut dari 

pemerintah jika ada nak yang 

mengalami gizi kurang? 

Ringkasan 

B. tidak lanjut dari pemerintah berupa Pemerintah melakukan tindak lanjut  



 
 

 

pemerikasaan berkala pada balita 

dicari tau penyebabya apa kemudian 

orang tua diberi pengarahan agar 

anak diberi vitamin dan makanan 

yang bergizi, kadang juga 

pemerintah memberi PMT berupa 

bisckit dan susu. Jika memang parah 

dan mengalami gizi buruk anak 

dikonsultasikan pada ahli gizi di 

puskesmas dan setelah itu member 

rujukan pada anak agar dirawat 

dirumah sakit 

jika didapati ada anak dengan 

timbangan kurang dan timbangan 

dibawah garis merah (BGM).  

 

q. Pelaksanaan Posyandu 

1.  Menurut ibu apa urutan alur 

kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Alur kegiatan posyandu yaitu yang 

pertama pendaftaran, penimbangan, 

selanjutnya pencatatan, kegiatan 

penyuluhan dan kegiatan pelayanan 

kesehatan 

Alur dalam kegiatan posyandu yang 

pertama pendaftaran, kedua 

penimbangan, ketiga pencatatan, 

keempat, penyuluhan, kelima 

pelayanan kesehatan 

IB2. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

IB3. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

IB4. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

K1. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

Alur dalam kegiatan posyandu yang 

pertama pendaftaran, kedua 

penimbangan, ketiga pencatatan, 

keempat, penyuluhan, kelima 

pelayanan kesehatan 

K2. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

K3. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

K4. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

B. Pendaftaran, penimbangan, 

pencatatan, penyuluhan, pelayanan 

 

2.  Apakah kegiatan utama dari 

posyandu dan apakah sudah dapat 

berjalan secara berksinambungan 

Ringkasan 



 
 

 

dalam kegiatan posyandu?? 

IB1. Ya tu to kegiatan 5 meja tu to, 

dalam pelaksanaannya sudah baik 

Kegiatan utama dari posyandu yaitu 

kegiatan 5 meja 

IB2. Kegiatan 5 meja iya sudah baik 

IB3. Kegiatan pemantauan pertumbuhan 

balita, KIA, imunisasi, KB, 

penanggulaangan penyakit diare dan 

ISPA  

Ib4. Kegiatan 5 meja 

K1. Kegiatan 5 meja, ya sudah baik dan 

berkesinanbungan 

Kegiatan utama posyandu yaitu 

kegiatan 5 meja yang meliputi 

kegiatan pemantauan tumbuh 

kembang balita, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak (KIA) 

seperti imunisasi untuk pencegahan 

penyakit, penanggulangan diare, 

pelayanan KB. Dalam kegiatan 

tersebut sudah terlaksana dengan 

baik dan berkesinambungan. 

K2. Kegiatan 5 meja, sudah 

K3. Kegiatan 5 meja, sudah baik 

K4. Emm iya mbak baik, itu apa 

kegiatan 5 meja 

B. Kegiatan utamanya yaitu kegiatan 5 

meja yang mencakup kegiatan 

pemantauan pertumbuhan balita, 

imunisasi, KB, KIA, dan 

penanggulangan penyakit 

 

3. Apakah fungsi kartu menuju sehat 

(KMS) dalam posyandu? 

Ringkasan 

IB1. KMS itu kartu menuju sehat yang 

berfungsi untuk pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita 

KMS (Kartu Menuju Sehat) 

berfungsi sebagai sarana 

pemantauan pertumbuhan balita 

IB2. Untuk pemantauan pertumbuhan 

balita 

IB3. Untuk mencatat hasil timbangan 

balita 

IB4. Emm untuk pemantauan 

pertumbuhan dan kesehatan balita 

B. KMS berfungsi sebagai sarana untuk 

pemantauan pertumbuhan dan 

kesehatan balita setiap bulannya 

apakah naik atau turun. 

KMS (Kartu Menuju Sehat) 

berfungsi sebagai sarana 

pemantauan pertumbuhan balita 

 

4. Menurut ibu permasalahan gizi 

menurut KMS adalah? 

Ringkasan 

B. Permaslahan gizi menurut KMS 

adalah jika balita timbngannya 

rendah atau dibawah garis merah 

Permasalahan gizi dalam KMS jika 

didapati skala berat badan balita 

dibawah garis normal yaitu berada 



 
 

 

(BGM) di garis merah dan dibawah garis 

merah, jika ditemukan hal seperti itu 

kader berkoordinasi dengan bidan 

untuk melakukan tindakan lanjutan 

pada balita 

 

5. Apakah ibu melakukan deteksi dini 

tanda bahaya umum terhadap ibu 

hamil, bayi dan balita? 

Ringkasan 

B. Ya saya melakukan deteksi dini 

tanda bahaya umum setiap bulannya 

untuk mencegah terjadinya gizi 

buruk pada balita dengan 

memeriksanya setiap bulan ya 

mengecek hasil penimbangan setiap 

bulan 

Bidan melakukan deteksi dini tanda 

bahaya umum terhadap ibu hamil, 

bayi dan anak balita untuk 

mencegah terjadinya gizi buruk pada 

balita dan jika ada tanda bahaya atau 

kelainan dapat tertangani sejak dini 

 

r. Kegiatan Di Luar Hari Buka Posyandu 

1. Apakah kader memberikan 

informasi jadwal kegiatan posyandu 

pada warga jika ada perubahan 

jadwal posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya kader member tau lewat arisan 

warga 

Jika ada perubahan hari buka 

kegiatan posyandu kader memberi 

tahu kepada warga melalui kegiatan 

arisan warga 
IB2. Ya, Lewat arisan warga 

IB3. Jika ada perubahan jadwal kegiatan 

posyandu lewat kegiatan arisan ibu-

ibu 

IB4. Ya memberi tahu kepada warga 

K1. Ya saya memberi tahu warga lewat 

arisan kadang juga lewat SMS 

Kader memberitahu kepada warga 

jika ada perubahan jadwal kegiatan 

hari buka posyandu melalui kegiatan 

arisan yang ada di masyarakat 
K2. Jika ada perubahan jadwal saya 

member tahukan ke warga lewat 

kegiatan arisan 

K3. Ya memberi tahu ke warga saat 

arisan 

K4. ya member tahu 

B. Kader selalu menginformasikan 

kepada warga jika ada perubahan 

jadwal kegiatan posyandu saat 

kegiatan arisan 



 
 

 

 

2. Apakah kader memberikan 

pengertian akan pentingnya 

posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya lewat majelis ta‟lim kadang juga 

lewat arisan 

kader memberikan pengertian akan 

pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu melalui kegiatan arisan 

warga, majelis ta‟lim dan kegiatan 

PKK 

IB2. Kader memberi tahu pentingnya 

menmbangkan balita ke posyandu 

IB3. Ya member pengertian pentingnya  

posyandu saat arisan 

IB4. Iya memberi tahu 

K1. Ya saya memberi tau saat arisan kader memberikan pengertian akan 

pentingnya menimbangkan balita di 

posyandu 
K2. Saya memberikan pengertian kepada 

warga akan pentingnya 

menimbangkan balita ke posyandu 

saat arisan warga 

K3. Iya memerikan pengertian kepada 

warga 

K4. Iya saya memberi tau saat arisan 

B. Kader member pengertian kepada 

warga saat kegiatan arisan. 

 

3. Apakah kader mendatangi rumah 

ibu (warga) atau menegur ibu 

(warga) jika tidak datang dalam 

kegiatan posyandu? 

Ringkasan 

IB1. Ya kader menjemput ibu balita 

kerumah jika tidak datang ke 

posyandu 

Kegiatan diluar hari buka posyandu 

delakukan kader dengan mendatangi 

rumah ibu balita yang tidak datang 

ke posyandu dengan membawa 

timbangan, meteran dan buku 

catatan 

IB2. Kader selalu mendatangi rumah 

warga jika tidak datang ke posyandu 

dengan membawa timbangan, 

meteran dan buku catatan 

IB3. Iya kader mendatangi rumah warga 

dengan membawa timbangan dan 

buku 

IB4. Iya mbak mendatangi rumah warga 

K1. Jika ada warga yng tidak hadir saya 

menegurnya 

Jika ada warga yang tidak hadir 

dalam kegiatan posyandu kader 

selalu menegurnya mengirim SMS 

pemberitahuan bahwa hari ini hari 

buka posyandu jika tetap tidak hadir 

K2. Jika tidak hadir saya mendatangi 

rumah warga dengan membawa 

timbangan meteran dan buku catatan 



 
 

 

K3. Saya mengingatkan dan mengirim 

SMS bahwa hari ini timbangan 

kader kemudian mendatangi rumah 

warga dengan membawa timbangan, 

meteran, dan buku catatan. K4. Mendatangi rumah warga dengan 

membawa timbangan 

B. Kader selalu mendatangi rumah 

warga dengan membawa timbangan, 

meteran, dan buku catatan. 

 

4. Sumber dana posyandu berasal 

darimana? 

ringkasan 

B. Di sini ada 9 pos jadi sumber dana 

pada setiap posyandu jug berbeda-

beda. Ada yang berasal dari 

suwadaya kader yang kemudian 

keuntungan hasil dari penjualan 

PMT dikumpulkam dan dibagikan 

sebelum lebaran. Di posyandu 

lainnya sumber dana berasal dati 

kadus atau perangkat desa yang 

bertugas. Selain dari swadana kader 

dan kadus sumber dana posyandu 

berasal dari puskesmas yang 

diberikan setiap 1 tahun sekali 

Sumber dana pada setiap posyandu 

berbeda-beda, ada yang berasal dari 

swadaya kader yang hasil dari 

pemjualan PMT, dari kadus atau 

perangkat desa yang bertugas, 

puskesmas yang diberikan setiap 1 

tahun sekali. 

 

5. Menurut ibu siapa yang bertugas 

mengelola posyandu di masyarakat? 

 

B.  Karena posyandu merupakan 

program kerja di PKK jadi yang 

bertugas mengelola posyandu di 

masyarakat yaitu PKK, kader dan 

bidan.  

Pengelolaan posyandu dilakukan 

oleh kader yang dibantu oleh bidan, 

tokoh masyarakat dan PKK 

 

  



 
 

 

PANDUAN OBSERVASI 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN POSYANDU 

TERHADAP PERTUMBUHAN BALITA (DI DESA MERGOWATI 

KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG) 

Aspek Kegiatan yang diamati Hasil observasi 

Ya Tidak Keterangan 

1. Partisipasi 

masyarakat 

a. Orang tua hadir dalam 

kegiatan posyandu 

b. Orang tua balita 

menimbangkan 

balitanya 

c. Kader mempersiapkan 

tempat/lokasi posyandu 

d. Kader mempersiapkan 

sarana yang dibutuhkan 

e. Kader mempersiapkan 

kegiatan 5 meja 

f. Kader membuat PMT 

g. Kader menyanmbut 

kehadiran ibu balita 

dengan ramah 

h. Ibu balita datang 

membawa KMS 

i. Banyak ibu balita yang 

hadir untuk dalam 

kegiatan posyandu 

   

2. Layanan 

posyandu 

a. Ibu balita mendaftar 

pada meja pendaftaran 

b. Kader menimbang balita 

c. Kader mengukur tinggi 

badan balita 

d. Kader mengukur lingkar 

kepala balita 

e. Kader mengukur lingkar 

lengan atas balita 

f. Kader melayani ibu 

balita dan warga dengan 

baik 

g. Bidan melayani ibu 

balita dan warga dengan 

baik 

h. Ibu balita mendapat 

   



 
 

 

PMT 

i. Ibu balita mendapat 

layanan penyuluhan oleh 

kader dan bidan 

j. Warga mendapatkan 

penyuluhan  

k. Warga datang untuk 

pemeriksaan kesehatan 

l. Kegiatan lima meja 

berjalan dengan baik 

m. Alur kegiatan 5 meja 

sudah jelas 

n. Kegiatan imunisasi 

dilaksanakan di 

posyandu 

o. Kegiatan KB diladakan 

di posyandu 

p. Warga antusias dengan 

kegiatan di posyandu 

q. Warga berpartisipasi 

dalam semua kegiatan 

yang diadakan di 

posyandu 

 Penataan tempat 

kegiatan hari buka 

posyandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Kode  : CL 2 

Hari/Tanggal : Senin 17 Maret 2014 



 
 

 

Lokasi  : Dusun Ngebrak Mergowati 

Observer : Deasy Hanura Estuti 

Deskripsi Kegiatan Refleksi 

08.00-10.00 WIB, persiapan kegiatan posyandu 

Kader posyandu di dusun Ngebrak memulai 

kegiatan persiapan kegiatan posyandu pada pukul 

08.00 WIB. Kader posyandu melakukan 

persiapan hari buka posyandu dengan membuat 

PMT yang berupa bubur kacang hijau. Sembari 

membuat bubur kacang hijau kader yang lainnya 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, 

yang dilaksanakan di rumah bapak kadus 

setempat. kegiatan persiapan disini antara lain 

membersihkan tempat pelaksaan posyandu 

dengan menyapu, membersihkan meja, 

membersihkan kursi. Selain membersihkan 

tempat pelaksanaan posyandu kader juga menata 

kursi dan meja untuk kegiatan 5 meja yang akan 

dilakukan dalam kegiatan posyandu, kader juga 

menata dan merapikan peralatan yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 

seperti  timbangan (timbangan injak, timbangan 

gantung dan timbangan untuk bayi), alat 

pengukur tinggi badan (pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi), 

metelin, buku pencatat, SIP, alat tulis. 

Kader melakukan persiapan kegiatan 

posyandu dengan membuat PMT, 

persiapan tempat dan persiapan sarana 

dan prasarana. 

10.00-12.00 WIB, pelaksanaan kegiatan 

posyandu 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 10.00. 

terlihat banyak ibu balita datang ke kegiatan 

posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan 

balita mereka pada meja 1 (meja pendaftaran) 

yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar kader 

kemudian menimbang dan mengukur 

pertumbuhan balita di meja 2 (meja 

penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya 

hasil penimbangan dan pengukuran balita dicatat 

dalam biku catatan dan KMS oleh kader di meja 3 

(meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 (meja 

penyuluhan), kegiatan penyuluhan di Dusun 

dilakukan oleh ibu bidan dengan materi 

Pelaksanaan kegiatan hari buka 

posyandu yang pertama pendaftaran, 

kedua penimbangan dan pengukuran, 

ketiga pencatatan, keempat 

penyuluhan dan kelima pelayanan 

kesehatan. Sasaran posyandu yaitu ibu 

balita, ibu hamil, ibu nifas dan 

pasangan usia subur. 

 



 
 

 

penyuluhan tentang cara memilih makanan sehat. 

Ibu balita terlihat antusias dengan materi 

penyuluhan yang disampaikan. Selanjutnya di 

meja 5 (meja pelayanan kesehatan) yang 

dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan dan 

dari petugas kesehatan yang lain, pada 

pelakasanaan kegiatan posyandu di Dusun 

Ngebrak tidak ada ibu balita atau warga yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan di posyandu. 

Selain ibu balita, yang datang dalam kegiatan 

posyandu juga meliputi pasangan usia subur, ibu 

hamil, dan ibu nifas. 

08.00-12.00 WIB, kinerja kader 

Kader terlihat sudah dapat bekerja sama dengan 

baik, kader juga dapat pembagian tugas dengan 

baik sesuai pada kegiatan lima meja. Kader 

melayani kehadiran warga dengan ramah dan 

baik. Kesiapan kader dalam pelaksanaan kegiatan 

posyandu juga sudah terlihat, terbukti dari 

sigapnya pelayanan yang diberikan, tertatanya 

perlengkapan yang dibuutuhkan dalam kegiatan 

posyandu. 

Kinerja kader sudah terlihat baik. 

Kader juga sudah dapat bekerja sama 

dengan baik. 

Penataan tempat kegiatan hari buka posyandu 

(seting tempat kegiatan posyandu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Kode  : CL 1 

Hari/Tanggal : Rabu 19 Maret 2014 

Lokasi  : Dusun Sambung Mergowati 

Observer : Deasy Hanura Estuti 

Deskripsi Kegiatan Refleksi 

Penimbangan  Pengukuran  

 

Penyuluhan  

Pelayanan Pendaftaran 

dan 

pencatatan 



 
 

 

07.00-09.00 WIB, persiapan kegiatan posyandu 

Kader posyandu di dusun Sambung memulai 

kegiatan persiapan kegiatan posyandu pada pukul 

07.00 WIB. Kader posyandu melakukan 

persiapan hari buka posyandu dengan membuat 

PMT yang berupa bubur kacang hijau. Sembari 

membuat bubur kacang hijau kader yang lainnya 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, 

yang dilaksanakan di rumah bapak kadus 

setempat. kegiatan persiapan disini antara lain 

membersihkan tempat pelaksaan posyandu 

dengan menyapu, membersihkan meja, 

membersihkan kursi. Selain membersihkan 

tempat pelaksanaan posyandu kader juga menata 

kursi dan meja untuk kegiatan 5 meja yang akan 

dilakukan dalam kegiatan posyandu, kader juga 

menata dan merapikan peralatan yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 

seperti  timbangan (timbangan injak, timbangan 

gantung dan timbangan untuk bayi), alat 

pengukur tinggi badan (pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi), 

metelin, buku pencatat, SIP, alat tulis. Jumlah 

kader yang bertugas hanya 2 orang saja karena 

tidak adanya rasa suka rela menjadi kader dan 

mengharapkan adanya imbalan 

Kader melakukan persiapan kegiatan 

posyandu dengan membuat PMT, 

persiapan tempat dan persiapan sarana 

dan prasarana.jumlah kader yang 

brtugas ada 2. 

09.00-10.00 WIB, pelaksanaan kegiatan 

posyandu 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 09.00. 

terlihat banyak ibu balita datang ke kegiatan 

posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan 

balita mereka pada meja 1 (meja pendaftaran) 

yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar kader 

kemudian menimbang dan mengukur 

pertumbuhan balita di meja 2 (meja 

penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya 

hasil penimbangan dan pengukuran balita dicatat 

dalam biku catatan dan KMS oleh kader di meja 3 

(meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 (meja 

penyuluhan), pada hari ini kegiatan penyuluhan 

tidak terlaksana, hanya ada konsultasi saja antara 

Pelaksanaan kegiatan hari buka 

posyandu yang pertama pendaftaran, 

kedua penimbangan dan pengukuran, 

ketiga pencatatan, keempat 

penyuluhan dan kelima pelayanan 

kesehatan. Sasaran posyandu yaitu ibu 

balita, ibu hamil, ibu nifas dan 

pasangan usia subur. 

  

 

 



 
 

 

ibu balita dan bidan. Selanjutnya di meja 5 (meja 

pelayanan kesehatan) yang dilakukan oleh kader 

yang dibantu oleh bidan dan dari petugas 

kesehatan yang lain, pada pelakasanaan kegiatan 

posyandu di Dusun Sambung tidak ada ibu balita 

atau warga yang membutuhkan pelayanan 

kesehatan di posyandu. Selain ibu balita, yang 

datang dalam kegiatan posyandu juga meliputi 

pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas. 

08.00-12.00 WIB, kinerja kader 

Kader terlihat sudah belum dapat bekerja sama 

dengan baik karena dari 5 hanya 2 kader saja 

yang aktif, kader dapat pembagian tugas 

denganbaik walaupun hanya 2 kader saja yang 

bertugas. Kader melayani kehadiran warga 

dengan ramah dan baik. Kesiapan kader dalam 

pelaksanaan kegiatan posyandu sudah terlihat 

Kinerja kader sudah terlihat baik. 

Namun kader belum dapat bekerja 

sama dengan baik. 

Penataan tempat kegiatan hari buka posyandu 

(seting tempat kegiatan posyandu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Kode  : CL 3  

Hari/Tanggal : Senin 24 Maret 2014 

Lokasi  : Dusun Libak Mergowati 

Observer : Deasy Hanura Estuti 

Deskripsi Kegiatan  refleksi 

07.00-08.00 WIB, persiapan kegiatan posyandu 

Kader posyandu di dusun Libak memulai kegiatan 

persiapan kegiatan posyandu pada pukul 07.00 

WIB. Kader posyandu melakukan persiapan hari 

 

 

 

Pendaftaran Pencatatan 

Penimbangan 

dan 

pengukuran Pelayanan 

Penyuluhan 
 



 
 

 

buka posyandu dengan membuat PMT yang 

berupa bubur kacang hijau. Sembari membuat 

bubur kacang hijau kader yang lainnya 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, 

yang dilaksanakan di rumah bapak kadus 

setempat. kegiatan persiapan disini antara lain 

membersihkan tempat pelaksaan posyandu 

dengan menyapu, membersihkan meja, 

membersihkan kursi. Selain membersihkan 

tempat pelaksanaan posyandu kader juga menata 

kursi dan meja untuk kegiatan 5 meja yang akan 

dilakukan dalam kegiatan posyandu, kader juga 

menata dan merapikan peralatan yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 

seperti  timbangan (timbangan injak, timbangan 

gantung dan timbangan untuk bayi), alat 

pengukur tinggi badan (pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi), 

metelin, buku pencatat, SIP, alat tulis. 

08.00-10.00 WIB, pelaksanaan kegiatan 

posyandu 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 08.00. 

terlihat banyak ibu balita datang ke kegiatan 

posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan 

balita mereka pada meja 1 (meja pendaftaran) 

yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar kader 

kemudian menimbang dan mengukur 

pertumbuhan balita di meja 2 (meja 

penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya 

hasil penimbangan dan pengukuran balita dicatat 

dalam biku catatan dan KMS oleh kader di meja 3 

(meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 (meja 

penyuluhan), kegiatan penyuluhan di Dusun 

dilakukan oleh ibu bidan dengan materi 

penyuluhan tentang cara memilih makanan sehat. 

Ibu balita terlihat antusias dengan materi 

penyuluhan yang disampaikan. Selanjutnya di 

meja 5 (meja pelayanan kesehatan) yang 

dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan dan 

dari petugas kesehatan yang lain, pada 

pelakasanaan kegiatan posyandu di Dusun Libak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ada ibu balita atau warga yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan di posyandu yaitu meminta 

diperiksa tekanan darahnya. Selain ibu balita, 

yang datang dalam kegiatan posyandu juga 

meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu 

nifas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00-12.00 WIB, kinerja kader 

Kader terlihat sudah dapat bekerja sama dengan 

baik, kader juga dapat pembagian tugas dengan 

baik sesuai pada kegiatan lima meja. Kader 

melayani kehadiran warga dengan ramah dan 

baik. Kesiapan kader dalam pelaksanaan kegiatan 

posyandu juga sudah terlihat, terbukti dari 

sigapnya pelayanan yang diberikan, tertatanya 

perlengkapan yang dibuutuhkan dalam kegiatan 

posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Kode  : CL 4 

Hari/Tanggal : Rabu 26 Maret 2014 

Lokasi  : Dusun Dukuh Mergowati 

Observer : Deasy Hanura Estuti 

Deskripsi Kegiatan Refleksi  

08.00-10.00 WIB, persiapan kegiatan posyandu 

Kader posyandu di dusun Dukuh memulai 

kegiatan persiapan kegiatan posyandu pada pukul 

08.00 WIB. Kader posyandu melakukan 

persiapan hari buka posyandu dengan membuat 

PMT yang berupa bubur kacang hijau. Sembari 

membuat bubur kacang hijau kader yang lainnya 

membersihkan tempat pelaksanaan posyandu, 

yang dilaksanakan di rumah bapak kadus 

setempat. kegiatan persiapan disini antara lain 

Kader melakukan persiapan kegiatan 

posyandu dengan membuat PMT, 

persiapan tempat dan persiapan sarana 

dan prasarana. 

Penimbangan 

dan 

pengukuran 

Pendaftaran 

Pencatatan 

Penyuluhan 

Pelayanan 



 
 

 

membersihkan tempat pelaksaan posyandu 

dengan menyapu, membersihkan meja, 

membersihkan kursi. Selain membersihkan 

tempat pelaksanaan posyandu kader juga menata 

kursi dan meja untuk kegiatan 5 meja yang akan 

dilakukan dalam kegiatan posyandu, kader juga 

menata dan merapikan peralatan yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan posyandu 

seperti  timbangan (timbangan injak, timbangan 

gantung dan timbangan untuk bayi), alat 

pengukur tinggi badan (pengukur tinggi badan 

berdiri, pengukur tinggi badan untuk bayi), 

metelin, buku pencatat, SIP, alat tulis. 

10.00-12.00 WIB, pelaksanaan kegiatan 

posyandu 

Kegiatan posyandu dimulai pada pukul 10.00. 

terlihat banyak ibu balita datang ke kegiatan 

posyandu dengan membawa KMS. Sebelum 

menimbangkan balitanya ibu balita mendaftarkan 

balita mereka pada meja 1 (meja pendaftaran) 

yang dilayani oleh kader, setelah mendaftar kader 

kemudian menimbang dan mengukur 

pertumbuhan balita di meja 2 (meja 

penimbangan), setelah  ditimbang selanjutnya 

hasil penimbangan dan pengukuran balita dicatat 

dalam biku catatan dan KMS oleh kader di meja 3 

(meja pencatatan). Selanjutnya di meja 4 (meja 

penyuluhan), kegiatan penyuluhan di Dusun 

dilakukan oleh ibu bidan dengan materi 

penyuluhan tentang cara memilih makanan sehat. 

Ibu balita terlihat antusias dengan materi 

penyuluhan yang disampaikan. Selanjutnya di 

meja 5 (meja pelayanan kesehatan) yang 

dilakukan oleh kader yang dibantu oleh bidan dan 

dari petugas kesehatan yang lain, pada 

pelakasanaan kegiatan posyandu di Dusun Libak 

tidak ada ibu balita atau warga yang 

membutuhkan pelayanan kesehatan di posyandu. 

Selain ibu balita, yang datang dalam kegiatan 

posyandu juga meliputi pasangan usia subur, ibu 

hamil, dan ibu nifas. 

Pelaksanaan kegiatan hari buka 

posyandu yang pertama pendaftaran, 

kedua penimbangan dan pengukuran, 

ketiga pencatatan, keempat 

penyuluhan dan kelima pelayanan 

kesehatan. Sasaran posyandu yaitu ibu 

balita, ibu hamil, ibu nifas dan 

pasangan usia subur. 

 



 
 

 

08.00-12.00 WIB, kinerja kader 

Kader terlihat sudah dapat bekerja sama dengan 

baik, kader juga dapat pembagian tugas dengan 

baik sesuai pada kegiatan lima meja. Kader 

melayani kehadiran warga dengan ramah dan 

baik. Kesiapan kader dalam pelaksanaan kegiatan 

posyandu juga sudah terlihat, terbukti dari 

sigapnya pelayanan yang diberikan, tertatanya 

perlengkapan yang dibuutuhkan dalam kegiatan 

posyandu. 

Kinerja kader sudah terlihat baik. 

Kader juga sudah dapat bekerja sama 

dengan baik. 

Penataan tempat kegiatan hari buka posyandu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengukur 

Tinggi 

badan 

Pendaftaran Pencatatan  

Timbangan 

Injak 

Timbangan 

Bayi 

Penyuluhan 

 

Pelayanan 



 
 

 

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LAYANAN POSYANDU 

TERHADAP PERTUMBUHAN  BALITA (DI DESA MERGOWATI 

KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG) 

1. Penimbangan dan Pengukuran 

      

   

 
 

 

 



 
 

 

  2. Pendaftaran  

   
3. Pencatatan 

   
4. PMT 

   
 

 


