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ABSTRAK 
 

Posyandu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari 

petugas kesehatan. Mulai diperkenalkan tahun 1984, dalam perkembangan posyandu 

tumbuh dengan pesat hingga tahun 1993, setelah itu mengalami penurunan fungsi 

dan kegiatannya. Anak balita merupakan salah satu sasaran  posyandu yang cukup 

penting, karena balita merupakan proporsi yang cukup besar dari komposisi 

penduduk Indonesia  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-Faktor yang berhubungan 

dengan rendahnya kunjungan balita usia dibawah 5 tahun ke posyandu. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitik dengan desain 

penelitian cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan cara angket 

menggunakan kuesioner yang disebarkan di wilayah kerja. Puskesmas Muara Rapak 

dengan jumlah sampel sebanyak 131 responden yang diambil secara cluster random 

sampling pada ibu yang memiliki balita usia dibawah 5 tahun. Teknik Analisa data 

menggunakan analisa univariat dengan distribusi frekuensi dan analisa bivariat 

dengan uji statistik chi square dengan menggunakan rumus χ
2
hitung > χ

 2
tabel dan 

Pvalue <  = 5% serta tingkat kepercayaan (CI 95%).  
Data di uji dengan distribusi frekuensi dan chi square (χ

2
) dari penelitian 

didapatkan hasil yang signifikan umur balita dengan kunjungan balita dengan nilai 

Pvalue = 0,000 <  = 0,05 dengan χ
 2

hitung = 38,901 > χ
2
tabel = 3,841, pengetahuan 

dengan kunjungan balita dengan nilai Pvalue = 0,000 <  = 0,05 dengan χ
 2

hitung = 
38,193 > χ

2
tabel = 7,815, dan pekerjaan dengan kunjungan balita diketahui nilai Pvalue 

= 0,000 <  = 0,05 dengan χ
 2

hitung = 23,279 > X
2
tabel = 3,841. 

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa ada 

hubungan umur, pengetahuan dan pekerjaan dengan kunjungan balita pada ibu 

memiliki balita usia dibawah 5 tahun. Sehingga peneliti menyarankan meningkatkan 

KIE tentang pentingnya posyandu bagi balita, bagi orang tua balita agar lebih rutin 

membawa balitanya ke posyandu. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur maka pembangunan 

dilakukan disegala bidang. Pembangunan bidang kesehatan yang merupakan bagian 

integrasi dari pembangunan nasional yang secara keseluruhan perlu digalakkan pula. 

Hal ini telah digariskan dalam sistem ketahan nasional antara lain disebutkan bahwa, 

sebagai tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan hidup sehat 

bagi setiap penduduk atau individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan 

pembangunan nasional ( Zulkifli,2008). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2007 Indonesia menduduki 

urutan ke 111 dari 180 negara dalam hal ini tentunya erat hubungannya dengan 

pertumbuhan  dan perkembangan anak. Jumlah penduduk menurut SUSENAS 2007 

adalah 225,64 juta jiwa,dan usia 0-4 tahun adalah 8,4 % atau 19.071.685 jiwa. Masa 

bayi,balita bahkan sejak dalam kandungan merupakan “periode emas” karena itu jika 

pada masa tersebut pertumbuhan dan perkembangannya tidak dipantau dengan baik 

akan terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan maka tidak akan dapat 

diperbaiki pada periode selanjutnya sampai usia dewasa (Jhon, 2006) 

Pencananganya Keluarga Kecil Sejahtera (KKS) dalam rangka menunjang 

pembangunan nasional dan manusia Indonesia seutuhnya, maka diperlukan berbagai 

usaha untuk meningkatkan kualitas anak. Hal ini karena keberhasilan Keluarga 



  

Berencana tentu akan sia-sia kalau jumlah anak yang kita anjurkan dua orang saja, 

tidak mempunyai kualitas yang baik. Sebab anak merupakan generasi penerus suatu 

bangsa, jika anak-anak sehat maka bangsa pun akan kuat dan sejahtera. Oleh karena 

itu, kita semua menaruh harapan agar anak-anak dapat tumbuh berkembang sebaik-

baiknya, sehingga nantinya menjadi orang dewasa yang sehat fisik, mental dan sosial  

(Soetjiningsih 2008). 

 Generasi penerus bangsa yang kuat dan berkwalitas dapat diwujudkan 

melalui upaya-upaya yang terarah, sehingga dapat dihasilkan anak-anak yang sehat 

yang merupakan modal dasar untuk pembentukan generasi yang diharapkan. Tetapi 

kenyataanya pada masa sekarang ini masalah yang dihadapi adalah masih tingginya 

angka kematian anak (Depkes RI,2008). 

 Anak tidak bisa memperjuangkan nasibnya sendiri, mereka sangat lemah 

mereka menderita akibat distribusi sumber daya yang tidak merata, sehingga mereka 

sangat tergantung bagaimana kita memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan 

mereka ( Soetjiningsih,2008) 

Anak balita sangat rentan terhadap masalah-masalah kesehatan, oleh karena 

itu orang tua (keluarga) sangat diharapkan untuk memberikan hak-hak anaknya 

diantaranya adalah mendapatkan kasih sayang, gizi yang cukup, dan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang memadai (Depkes RI, 1999) 

 Sejak 1989 angka prevalensi gizi buruk secara nasional mengalami stagnasi, 

belum ada penurunan berarti (Medicastare, artikel 2010) 

Data tahun 2007 menunjukan prevalensi anak balita dengan gizi buruk di Indonesia 

sebesar 700 ribu sehingga perlu perhatian dan peningkatan penanganan (Depkes 

RI,2009). 



  

 Posyandu merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan teknis dari 

petugas kesehatan. Mulai diperkenalkan tahun 1984, dalam perkembangan posyandu 

tumbuh dengan pesat hingga tahun 1993, setelah itu mengalami penurunan fungsi 

dan kegiatannya. Anak balita merupakan salah satu sasaran  posyandu yang cukup 

penting, karena balita merupakan proporsi yang cukup besar dari komposisi 

penduduk Indonesia (Poedji, 2007) 

 Posyandu merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan  pada orang tua tentang bagaimana mengasuh bayi dan 

balitanya serta memantau pertumbuhan dan perkembanganya (BKKBN, 2007) 

 Pemantauan perkembangan anak balita di posyandu bertujuan untuk 

mengetahui keadaan kesehatan dan gizinya melalui pengukuran berat badannya 

setiap bulan pada kegiatan pelayanan penimbangan bulanan balita. Dari hasil 

penimbangan balita setiap bulanya maka akan banyak diperoleh informasi tentang 

bagaimana pengelolaan pembinaan gizi dan kesehatan balita di setiap wilayah kerja 

posyandu (Depkes RI, 1999). Sekitar 90% desa diseluruh Indonesia tersedia 

posyandu, hanya 40% balita di Indonesia yang dibawa keposyandu dalam kurun 

waktu 1 tahun terakhir. rendahnya kunjungan balita ke posyandu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: faktor pendidikan ibu, umur balita, pekerjaan/kesibukan ibu, 

jumlah anak, penolong saat persalinan (Poedji, 2007). Data  Dinas Kesehatan 

Propensi Kalimantan Timur cakupan hasil penimbangan balita yang telah dilakukan 

di Propensi Kalimantan Timur rata-rata masih dibawah target yang diharapkan yaitu 

baru mencapai  60 %  dari jumlah balita 14.021.154 jiwa (Dinkes Kaltim, 2009)  

Data ini masih sangat jauh dibawah target nasional jika merujuk pada target 



  

imunisasi  dasar atau Universal Child Immunization (UCI) angka kecukupan 

immunisasi pada balita yang harus mencapai 100 % (Dinkes, 2008)  

 Data Dinkes (BPP, 2017) Jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2017, 

mengalami peningkatan dari sisi jumlah jiwa dan untuk persentase pertumbuhan 

penduduk Kota Balikpapan tahun 2017 (2,26%) mengalami penurunan pertumbuhan 

penduduk dibandingkan persentase pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 

(3,43%). Jumlah balita usia 0 - 4 , laki-laki : 32.667  dan perempuan: 31.116 , rasio 

:105,02. Posyandu di Kota Balikpapan sudah terdistribusi secara merata disetiap 

rukun tetangga (RT). Berdasarkan data riil jumlah posyandu sebanyak 1.468 

Posyandu dan posyandu lansia sebanyak 237 Posyandu. Kunjungan posyandu 

kelurahan Muara Rapak Balikpapan Utara yang aktif 209 (14,24%). Angka kematian 

balita pada tahun 2016 yakni 7/1.000 Kelahiran Hidup, faktor penyebab yaitu masih 

kurang tingkat pengetahuan ibu tentang PHBS dan keaktifan pelaksanan posyandu.   

  Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 orang tua balita 

bulan Maret 2017 didapatkan  3 orang (30%) mengatakan membawa balitanya ke 

posyandu dikarenakan  mereka dapat mengetahui perkembangan berat badan balita 

setiap bulan, tetapi tidak rutin setiap bulan ke posyandu sehingga kunjungan ibu ke 

posyandu tidak bisa dikatakan aktif. 3 orang (30%) tidak datang ke posyandu dengan 

alasan,  anak mereka  sudah lebih dari satu tahun, dan imunisasinya sudah lengkap, 4 

orang (40%)  tidak datang ke posyandu karena kesibukan orang tua. 

Faktor pendidikan ibu, jumlah anak dan penolong saat persalinan tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini karena faktor pendidikan tidak jauh berbeda dengan 

faktor pengetahuan saat sekarang walaupun seseorang berpendidikan rendah tapi 

karna faktor  lingkungan dan pergaulan dapat dengan mudah untuk mengetahui untuk 



  

mengetahui atau memahami tentang posyandu, sedangkan faktor jumlah anak tidak 

jauh beda dengan kesibukan ibu walaupun seseorang memiliki anak dengan jumlah 

yang tidak banyak bila ibu terlalu sibuk mempengaruhi dengan kunjungan ibu ke 

posyandu, sedangakn faktor penolong persalinan di wilayah tempat penelitian hampir 

90 % di tolong oleh tenaga kesehatan (bidan) sehingga ibu bersalin sudah 

mendapatkan informasi tentang posyandu oleh bidan yang membantu persalinan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang faktor-faktor apa yang berhubungan dengan 

rendahnya kunjungan balita di bawah 5 tahun ke posyandu di wilayah kerja 

puskesmas muara rapak Balikpapn tahun 2017.  

    

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah  faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya 

kunjungan balita usia di bawah 5 tahun ke posyandu di wilayah kerja puskesmas 

muara rapak Balikpapn tahun 2017. 

 

C.Pertanyaan Penelitian 

 a. Bagaimana gambaran kunjungan balita ke posyandu. 

 b. Bagaimana gambaran umur balita ke posyandu. 

 c. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu yang memiliki balita usia <5 tahun. 



  

 d Bagaimana gambaran pekerjaan/kesibukan ibu yang memiliki balita. 

 e. Apakah ada hubungan umur dengan kunjungan balita ke posyandu. 

 f. Apakah ada hubungan pengetahuan pada ibu yang memiliki balita  

  dengan kunjungan ke posyandu  

  g. Apakah ada hubungan pekerjaan/kesibukan pada ibu yang memiliki  

   balita dengan kunjungan ke posyandu. 

D. Tujuan Penelitian    

    1. Tujuan Umum 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang  

 berhubungan dengan rendahnya kunjungan balita usia di bawah 5 tahun ke  

      posyandu di wilayah kerja Puskesmas muara rapak BalikpapanTahun 2017. 

 

 

 2. Tujuan Khusus 

  a. Mengetahui gambaran kunjungan balita ke posyandu di Kelurahan Nenang 

Kecamatan Penajam. 

  b.  Mengetahui gambaran umur balita ke posyandu di Kelurahan Nenang 

Kecamatan Penajam. 

  c. Mengetahui gambaran pengetahuan ibu yang memiliki balita di Kelurahan 

muara rapak Balikpapan. 

  d Mengetahui gambaran pekerjaan/kesibukan ibu yang memiliki balita di    

Kelurahan muara rapak Balikpapan. 

  e. Menganalisis hubungan umur dengan kunjungan balita ke posyandu. 



  

  f. Menganalisis hubungan pengetahuan pada ibu yang memiliki balita 

dengan kunjungan ke posyandu. 

  g. Menganalisis hubungan pekerjaan/kesibukan pada ibu yang memiliki 

balita dengan kunjungan ke posyandu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari  penelitian ini adalah : 

 1. Bagi Dinas Kesehatan, sebagai masukan untuk mengambil intervensi bagi  

    puskesmas yang cakupannya masih di bawah target. 

 2. Bagi tempat pelayanan kesehatan dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

          menambah pola pelayanan dan kinerja petugas kesehatan dalam  

  pelayanan  posyandu. 

 3. Bagi responden, diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang 

   pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balitanya ke 

   Posyandu. 

 4. Bagi penulis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah  

     wawasanpPengalaman yang sangat berharga bagi peneliti selanjutnya. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskritif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan 

rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya kunjungan balita usia di bawah 

5 tahun ke posyandu di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak tahun 2017. 

Subyek penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita dan datang ke posyandu 



  

berjumlah 391,  Sampel penelitian menggunakan teknik Random Sampling atau 

secara acak sederhana yang berjumlah 131 orang.  Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Mei-Juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.Balita 

    1.Pengertian 

Balita adalah anak yang berusia di bawah lima tahun yang masih dalam tahap 

tumbuh kembang dan merupakan kelompok yang rentan terhadap kesehatan 

dan gizi (Depkes, 2010) 

2.Pertumbuhan dan perkembangan Anak Balita 

 a.  Pertumbuhan 

  Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran berbagai Organ (fisik)    

          disebabkan karena peningkatan ukuran masing-masing sel-sel dalam    

            kesatuan sel yang membentuk organ- organ tubuh (Soetjiningsih , 2008). 

  Pertumbuhan fisik anak balita : 

  1).Berat Badan : 

 a)Usia 1 tahun : 3 x berat badan lahir 

 b)Usia 2 tahun : 4 x berat badan lahir 

 c)Usia 3 tahun :± 14,5 kg 

 d)Usia 4 tahun :± 16 kg 

 e)Usia 5 tahun : 5 x berat badan lahir 

  2).Panjang Badan : 

 a)Usia 1 tahun : ± 73 cm 

 b)Usia 2 tahun : ± 80 cm 
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 c)Usia 3 tahun : ± 88 cm 

 d)Usia 4 tahun pada anak laki-laki : ± 96 cm 

 e)Usia 4 tahun pada anak perempuan : ± 95 cm 

 f)Usia 5 tahun pada anak laki-laki : ± 103 cm 

 g)Usia 5 tahun pada anak perempuan : ± 102 cm 

 3). Perkembangan Anak Balita  

  Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan(skil) 

dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks sebagai hasil dari 

proses pematangan fungsi psikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang 

oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam peredaran waktu tertentu 

menuju kedewasaan (Soetjiningsih ,2008) 

 Melalui DDST (Denver Developmental Screening Test) 

mengemukaan parameter perkembangan yang dipakai dalam menilai 

perkembangan anak balita, ( Menurut Rusana,S.Kep.Ns, 2013) yaitu: 

 1) Personal Sosial ( Kepribadian/tingkah laku sosial ) 

 Aspek yang berhubungan dengan kemandirian, bersosialisasi dan 

  berinteraksi dengan lingkungan. 

              2) Fine Motor Adaptive (Gerakan motorik halus ) 

  Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk   

       mengamati sesuatu, melakukan gerakan yang melibatkan bagian- 

       bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan otot-otot kecil, tetapi  

       memerlukan koordinasi yang cermat. 

 

 3) Language (Bahasa) 



  

 Kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti 

  perintah dan berbicara spontan  

 4) Groos Motor (Motorik kasar ) 

  Aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh. 

 Perkembangan anak balita menurut umur : 

 a) Umur 12- 18 bulan : 

  a.Gerakan Motorik Kasar : 

  (1) Berjalan sendiri tidak jatuh 

       (2) Berjalan dengan mengekplorasi rumah serta sekeliling rumah. 

  b.Gerakan Motorik Halus 

  (1)Mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk 

  (2)Menyusun 2 atau 3 kotak 

  c. Bahasa 

  (1)  Mengungkapkan keinginan secara sederhana 

  (2)  Dapat mengatakan 5-10 kata. 

  d.  Bergaul/kepribadian mandiri : 

  (1)  Minum sendiri dari gelas dan tidak tumpah 

  (2)  Memperlihatkan rasa cemburu dan rasa bersaing 

 b )  Umur 18- 24 bulan 

   a.  Gerakan Motorik Kasar 

  (1)  Naik turun tanga 

  (2)  Berjalan mundur sedikitnya 5 langkah. 

  b.  Gerakan Motorik Halus: 

  (1) Menyusun 6 kotak 



  

  (2) Mencoret-coret dengan alat tulis 

  (3) Menggambar garis diatas kertas/pasir 

   (4) Belajar mengontrol BAK dan BAB 

  c. Bahasa : 

  (1) Menyusun 2 kata 

  (2) Menunjuk bagian tubuh dan menyebut namanya 

  d. Bergaul/kepribadian mandiri : 

  (1) Belajar makan sendiri 

 (2) Memperlihatkan minat pada anak lain dan bermain dengan  

           mereka. 

 c )  Umur 2 – 3 tahun : 

  a. Gerakan motorik kasar : 

  (1) Berdiri dengan satu kaki tanpa berpegangan. 

   (2) Belajar meloncat,memanjat dengan satu kaki 

  b. Gerakan Motorik Halus : 

  (1) Membuat jembatan dengan 3 kotak 

  (2) Menggambar lingkaran 

  c. Bahasa : 

  (1) Mampu menyusun kalimat 

  (2) Mempergunakan kata-kata say,bertanya,mengerti  kata-kata  

       yang ditunjukan kepadanya 

  d  Bergaul/kepribadian mandiri : 

  (1) Melepas pakaian sendiri 

  (2) Bermain bersama dengan anak lain dan menyadari adanya 



  

       lingkungan lain di luar keluarganya 

 d) Umur 3 -4 tahun : 

   a. Gerakan Motorik Kasar 

  (1) Berjalan pada jari kaki/jinjit 

  (2) Berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga 

 b. Gerakan Motorik Halus : 

   (1) Menggambar orang hanya kepala dan badan 

  (2) Mengenal 2 atau 3 warna 

  c. Bahasa : 

  (1) Bicara dengan baik 

  (2) Menyebut namanya,jenis kelamin dan umurnya   

 (3) Banyak bertanaya 

  d. Bergaul/kepribadian mandiri : 

  (1) Bermain dengan anak lain 

  (2) Menunjukan rasa sayang kepada saudara- saudaranya 

  (3) Dapat melaksanakan tugas sederhana. 

 e) Umur 4 – 5 tahun : 

  a. Gerakan Motorik Kasar : 

  (1) Melompat dan menari 

  (2) Berdiri dengan 1 kaki 

      b. Gerakan motorik Halus : 

  (1) Menggambar segi empat dan segi tiga 

  (2) Dapat menghitung jari-jarinya 

  (3) Dapat menyebut hari-hari dalam seminggu 



  

  (4) Mengenal 4 warna 

  c. Bahasa : 

  (1) Minat kepada kata baru dan artinya 

  (2) Memprotes bila dilarang apa yang diinginkannya. 

  d. Bergaul/kepribadian mandiri : 

  (1) Menaruh minat pada aktifitas orang dewasa 

  (2) Membedakan besar kecilnya benda 

c. Tahap-tahap tumbuh kembang anak ( Soetjiningsih, 2008)  

 Walaupun terdapat variasi yang besar, akan tetapi anak melalui  

suatu “milestone” yang merupakan tahapan dari tumbuh kembangnya dan 

tiap-tiap tahap mempunyai ciri sendiri. mengenai pembagian tahap-tahap 

tumbuh kembangan ini, tetapi pada tulisan ini digunakan pembagian 

berdasarkan Hasil Rapat Kerja UKK Pediatri Sosial di Jakarta, Oktober 

1986,yaitu : 

  1)Masa prenatal 

  a.Masa mudigah/embrio:konsepsi- 8 minggu 

  b.Masa janin/fetus : 9 minggu- lahir 

  2) Masa bayi : usia 0 – 1 tahun 

  a. Masa neonatul : 0 – 28 hari 

  (1) Masa neonatal dini:0-7 hari 

  (2) Masa neonatal lanjut: 8 -28 hari 

  b. Masa pasca neonatal: 29 hari – 1 tahun 

  3) Masa pra sekolah: usia 1 – 6 tahun 

  4) Masa sekolah : usia 6 – 18/20 tahun 



  

  a. Masa pra-remaja : usia 6-10 tahun 

  b. Masa remaja : 

    (1) Masa remaja dini 

  - Wanita,usia 8-13 tahun 

  - Pria,usia 10- 15 tahun 

  (2) Masa remaja lanjut 

  - Wanita,usia 13 – 18 tahun 

  - Pria,usia 15 -20 tahun 

  d. Ciri-ciri tumbuh kembang anak balita ( Soetjiningsih, 2008) 

1) Tumbuh kembang adalah proses yang kontinyu sejak   dari konsepsi 

sampai maturitas.dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

lingkungan 

2) Periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau masa 

perlambatan serta laju tumbuh kembang yang berlainan diantara 

organ-organ. 

3) Pola perkembangan anak adalah pada semua anak, tetapi 

kecepatannya berbeda antar anak yang satu dengan yang lain. 

4) Perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem susunan 

syaraf. 

5) Aktifitas seluruh tubuh diganti respon individu yang khas. 

6) Arah perkembangan anak adalah sefalokaudal. 

7) Refleks primitive seperti reflek memegang dan berjalan akan 

menghilang sebelum gerakan volunter tercapai 

 e. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak balita   



  

  (Soetjiningsih, 2008 ) 

 1.Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir 

proses tumbuh kembang anak. Melalui intruksi genetik yang 

terkandung dalam sel telur yang telah dibuahi, dapat ditentukan 

kualitas dan kuantitas pertumbuhan. Ditandai dengan intensitas dan 

kecepatan pembelahan,derajat sensitifitas jaringan terhadap 

rangsangan, umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang. 

Termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan 

yang normal dan patologis,jenis kelamin,suku bangsa. 

2 Faktor lingkungan 

Secara garis besar terbagi menjadi : 

a) Faktor lingkungan pranatal 

 Faktor lingkungan pranatal yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang janin mulai dari konsepsi sampai lahir antara lain 

adalah:gizi ibu hamil, mekanis, toksin/zat kimia, endokrin, radiasi, 

infeksi, stress, imunitas dan anoreksia embrio. 

b) Faktor lingkungan post natal. 

 Lingkungan post natal yang mempengaruhi tumbuh kembang  

 Balita secara umum dapat digolongkan menjadi : 

1) Faktor biologis,antara lain :ras/suku bangsa,jenis kelamin, 

Umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, 

Penyakit kronik, fungsi metabolisme dan hormon. 

2) Faktor fisik, antara lain:cuaca/musim, keadaan geografis, 



  

Sanitasi, keadaanrumah, (struktur bangunan, ventilasi,  cahaya, 

Dan kepadatan hunian). 

3) Faktor psikososial,antara lain: stimulasi, motivasi belajar, 

ganjaran ataupun hukuman belajar, kelompok sebaya, stress, 

Sekolah, cinta dan kasih sayang dan kualitas interaksi anak-

orang tua. 

4) Faktor keluarga dan adat istiadat antara lain :  

 pekerjaan/pendapatan keluarga, pendidikaayah/ibu,  

 jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas  

 rumah tangga kepribadian ayah/ibu, adat istiadat/norma- 

 norma agama dan urbanisasi. 

  c. Kebutuhan anak balita. 

    Kebutuhan anak untuk tumbuh kembang secara umum    

    digolongkan  menjadi 3 kebutuhan dasar (Soetjiningsih, 2008) 

1) Kebutuhan fisik-biomrdis (ASUH) meliputi: 

a) Pangan/gizi merupakan kebutuhan penting. 

b) Perawatan kesehatan dasar antara lain:imunisasi,   pemberian 

asi, penimbangan bayi/balita yang teratur,  pengobatan. 

c) Pemukiman yang layak. 

d) Hygiene perorangan,sanitasi lingkungan. 

e) Sandang. 

f) Kesegaran jasmani.rekreasi dll. 

2) Kebutuhan emosi/kasih sayang (ASIH) 



  

Pada tahun-tahun pertama kehidupan hubungan yang erat, mesra 

dan selaras antara ibu/pengganti ibu dengan anak merupakan 

suarat mutlakuntuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik 

fisik, mental maupun sosial. Kasih sayang dari orang tua(ayah-

ibu) akan menciptakan ikatan yang erat (bonding) dan 

kepercayaan dasar (basic trust). 

3) Kebutuhan akan stimulasi mental (ASAH) 

Stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar 

(pendidikan) dan pelatihan pada anak. Stimulasi mental ini 

mengembangkan perkembangan mental psikososial,  kecerdasan, 

ketrampilan, kemandirian, kreativitas, agama moral-etika dan 

produktifitas. 

 

B.Posyandu 

    1. Pengertian 

 Pengertian posyandu banyak para ahli mengemukakan sangat bervariasi 

tergantung dari sudut mana memandangnya. Secara sederhana yang dimaksud 

posyandu adalah “pusat kegiatan dimana masyarakat dapat sekaligus 

memperoleh pelayanan KB-Kesehatan”. Dari aspek prosesnya maka pengertian   

posyandu adalah “merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam 

pembangunan khususnya kesehatan dengan menciptakan kemampuan untuk 

hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal”. Posyandu apabila dipandang dari hirarki system upaya pelayanan 

kesehatan, adalah:” Forum yang menjebatani ahli teknologi dan ahli kelola 



  

untuk upaya-upaya kesehatan masyarakat agar dapat hidup sehat” (Zulkifli, 

2008). 

   Posyandu adalah suatu wadah komunikasi ahli tehnologi dalam 

pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan 

teknis dari petugas kesehatan dan keluarga (Modul, 2013). 

  Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk 

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, untuk masyarakat 

dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan (Poerdji, 2007) 

 

 

 

 2.Kunjungan Posyandu 

  Kunjungan posyandu adalah kunjungan yang dilakukan oleh ibu untuk 

menimbang  berat badan bayi atau balitanya setiap bulan ke posyandu. Seorang 

balita dikatakan aktif dalam kunjungan posyandu bila balita rutin setiap bulan 

dibawa ke posyandu untuk ditimbang berat badannya. Dan dikatakan tidak aktif 

bila balita tersebut tidak setiap bulan dibawa ke posyandu untuk ditimbang 

berat badannya (Depkes,2006). 

   Agar sebuah posyandu dapat berjalan lancar dan lestari maka 

diperlukan dukungan atau peran serta dari warga masyarakat yang berada di 

wilayah kerja suatu posyandu. Dimana ibi-ibu yang mempunyai bayi dan balita 

 hendaknya berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan posyandu, dan mereka 

 diharapkan untuk menimbang berat badan bayi atau balitanya setiap bulan ke 



  

posyandu, kunjungan dikatakan aktif bila > 8 kali dalam setahun, tidak aktif bila 

< dari 8 kali setahun (Depkes, 2006). 

   Posyandu juga merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk  

memberikan pengetahuan dan ket6ampilan pada orang tua tentang   bagaimana 

 mengasuh bayi dan balitanya serta memantau pertumbuhan perkembangannya 

(BKKBN, 2007) 

 3. Tujuan Penyelenggaraan Posyandu (Modul palatihan, 2013) 

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

hamil,melahirkan dan nifas). 

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

c. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainya yang 

menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 

d. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Sejahtera, Gerakan 

Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. 

 4. Tujuan Pokok Posyandu  

  Adapun tujuan pokok didirikanya posyandu adalah : 

a. Mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. 

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR. 

c. Mempercepat penerimaan NKKBS. 

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan 

kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan hidup 

sehat. 



  

e. Pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada 

penduduk berdasarkan letak geografis. 

 5. Sasaran Posyandu (Depkes RI, 2009 ) 

a. Bayi berusia kurang dari 1 tahun. 

b. Anak balita usia 1 – 5 tahun. 

c. Ibu hamil,menyusui, dan nifas. 

d. Wanita usia subur dan pasangan usia subur 

 

 

 6. Penyelanggaran Posyandu  (Depkes RI, 2009 ) 

 Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan dengan “pola lima meja” sebagai  

mana diuraikan sebagai berikut : 

a. Meja I : Pendaftaran 

Di sini bayi dan balita yang datang didaftar dahulu dan dicatat dalam 

buku register penimbangan posyandu yang telah tersedia. 

b. Meja 2 : Penimbangan bayi dan balita 

Setelah bayi didaftarkan maka bayi atau balita ditimbang dengan 

menggunakan slst penimbangan yang telah disiapkan sesuai dengan 

urutan pendaftaran. 

c. Meja 3 : Pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

Setelah bayi atau balita ditimbang kemudian hasil penimbangan dicatat 

atau diisi ke dalam KMS balita. Pengisian hasil penimbangan pada KMS 

diisi sesuai denagn umur bayi atau balita pada saat penimbangan. 



  

d. Meja 4 : Penyuluhan 

Pemberian penyuluhan kepada ibu balita berdasarkan hasil penimbangan 

pada KMS, juga diberikan penyuluhan kepada:ibu hamil/menyusui, ibu 

pasangan usia subur, penyuluhan tentang pemberantasan penyakit diare, 

kekurangan vitamin A.imunisasi,KB, pembagian oralit,kapsul vitamin A, 

Tablet tambah darah, dan pembagian pil ulangan pada peserta KB. 

 

 

e. Meja 5 : Pelayanan Tenaga Profesional (dokter,perawat,bidan). 

Di meja ini pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan KIA, KB, 

Imunisasi, Pemeriksaan ibu hamil serta pengobatan. 

7.Upaya-upaya yang dapat dilakukan di posyandu (Depkes,2009) 

 Di dalam kegiatan posyandu adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan  

 antara lain : 

   a. Pemeliharan kesehatan bayi dan balita melalui : 

1) Penimbangan Bulanan berat badan bayi dan anak balita. 

2) Perbaikan gizi. 

3) Pencegahan terhadap penyakit(terutama imunisasi dasar) 

4) Pengobatan penyakit, khususnya penangulangan diare. 

5) Penyuluhan(kelompok atau perorangan) 

b. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil,menyusui dan PUS. 

1) Perbaikan gizi 

2) Pencegahan terhadap penyakit (imunisasi TT) 

3) Pengobatan penyakit. 



  

4) Pelayanan kontrasepsi. 

5) Penyuluhan (kelompok atau perorang) 

 8. Pencatatan dan Pela[oran Posyandu (Depkes, 2009) 

 Semua hasil kegiatan posyandu dicatat dalam buku catatan atau register yang 

telah tersedia. Dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu yang akan 

dilaporkan kepuskesmas antara lain : 

a) Jumlah bayi atau balita yang ditimbang. 

b) Jumlah bayi atau balita yang naik berat badanya. 

c) Jumlah bayi atau balita yang turun berat badanya. 

d) Jumlah bayi yang tetap berat badanya. 

e) Jumlah bayi atau balita yang mempunyai status gizi buruk. 

f) Jumlah bayi atau balita yang mendapat imunisasi. 

g) Jumlah bayi atau balita yang mendapat vitamin A (bulan vitamin A). 

h) Jumlah bayi atau balita yang menderita diare (bila ada). 

i) Jumlah ibu hamil yang dilayani 

j) Jumlah ibu hamil yang mendapat imunisasi TT. 

k) Jumlah akseptor KB yang dilayani. 

9.Pengelolaan Hasil Data Pencatatan dan Pelaporan Posyandu. 

Data yang telah didapat dilaporkan ke puskesmas dan di puskesmas data 

tersebut akan diolah dengan mengisi data tersebut ke dalam balok SKDN. 

Adapun SKDN itu sendiri adalah: 

S : Jumlah seluruh bayi/balita yang berada diwilayah kerja posyandu. 

K : Jumlah bayi/balita yang memiliki KMS. 

D : Jumlah bayi/balita yang datang menimbang. 



  

N : Jumlah bayi/balita yang naik berat badanyan. 

Sesuai dengan tujuan analisis SKDN maka analisis yang dilakukan meliputi: 

a) Cakupan K/S dalam persen (%) yakni kemampuan petugas untuk 

menyediakan dan mendistribusikan KMS anak balita kepada sasaran satu 

wilayah kerja posyandu. 

b) Cakupan D/S dalam persen (%) yakni tingkat kesertaan masyarakat 

(orang tua) dalam membawa/mengantarkan anak balitanya ke posyandu. 

c) Cakupan N/D dalam persen (%) yakni gambaran berapa besar anak balita 

yang datang ke posyandu dengan keseluruhan pelayanan yang ada 

berdampak positif terhadap naiknya berat badan anak yang bersangkutan. 

d) Cakupan D/K dalam persen (%) yakni sebagai gambaran terhadap 

pemlikan KMS bagi setiap anak balita pengaruhnya kepada kehadiran 

anak balita ke posyandu (Depkes,2009). 

C. Faktor- faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan balita ke  

 posyandu  

    1. Umur Balita 

  Umur balita merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh pada 

kunjungan balita ke posyandu. Menurut Djaiman (2007) faktor umur balita 

merupakan faktor yang kuat terhadap kunjungan balita ke posyandu. 

   Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2008) pembagian umur adalah  

 sebagai berikut :  

    a.  Menurut tingkat kedewasaan: 



  

     Usia 0 sampai dengan 14 tahun dikategorikan bayi dan anak-anak. Usia 

15 sampai dengan 49 tahun termasuk orang muda dan dewasa, usia 50 

tahun keatas dikategorikan orang tua. 

 

   b. Interval 5 tahun: 

     Usia kurang dari 1 tahun, usia 1 sampai dengan 5 tahun, usia 6 sampai 

dengan 9 tahun, usia 10 sampai dengan 14 tahun dan sebagainya. 

    c. Untuk mempelajari penyakit anak: 

     Usia 0 sampai dengan 4 bulan, usia 5 sampai dengan 10 bulan, usia 11 

sampai dengan 23 bulan, usia 2 sampai 4 tahun, usia 5 sampai dengan 9 

tahun. 

     Masa balita dari umur 0-5 tahun mulai dilakukan penimbangan  

    untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. 

  Pada umur 0-1 tahun telah dilakukan pemberian kekebalan kepada balita untuk 

mencegah berbagai penyakit dengan pemberian Imunisasi  

      (Djaiman, 2007). 

       Umur 12 hingga 35 bulan merupakan umur yang palung berpengaruh   

terhadap kunjungan. Banyak ibu yang tidak lagi membawa balitanya ke 

posyandu setelah vaksinasi atau imunisasinya lengkap. Ibu merasa tidak perlu 

lagi datang ke posyandu, apalagi kalau hanya untuk menimbang anaknya. 

Sedangkan hasil penimbangan itu sangat menentukan kecenderungan anak 

apakah akan menjadi penderita gizi buruk atau tidak. Kalau kehadiran anak 

balita dan ibunya di posyandu dapat dipertahankan sampai anak berusia 5 



  

tahun, maka posyandu memang dapat menjadi ujung tombak pencegahan gizi 

buruk  (Gmikro, 2011). 

 

2.  Pendidikan Ibu 

        Merupakan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh ibu  

  melalui pendidikan terakhir, tidak tamat SD, tamat SD, SMP, SMU dan  

  perguruan tinggi. (Notoatmodjo, 2008). 

   Pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah 

menerima informasi sehingga makin banyak pengetahuan yang dimiliki, serta 

semakin meningkat pula perubahan prilaku kearah yang lebih baik, sebaliknya 

pendidikan yang rendah akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai-nilai 

yang harus diperkenalkan  

  (Notoatmodjo, 2008).  

   Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan terakhir yang ditempuh 

atau dicapai melalui lembaga formal yaitu SD, SLTP, SLTA, Akademi dan 

Perguruan Tinggi (Notoatmodjo, 2008). 

           Menurut Dinas Pendidikan (2004) jenjang pendidikan formal adalah 

pendidikan dasar, yaitu SD, pendidikan menengah yaitu SLTP dan SLTA dan 

pendidikan tinggi yaitu Diploma dan Perguruan Tinggi. 

           Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa promosi (pendidikan) kesehatan 

tidak hanya mengkaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan 

praktek kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan 

(baik fisik maupun nonfisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan 



  

kesehatan mereka. Jadi pendidikan dapat diartikan menuntun atau membawa 

seseorang untuk berbuat serta mengisi kehidupannya guna mencapai 

kebahagiannya. 

     Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin mudah menerima 

informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya 

pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap niali-nilai yang baru diperkenalkan  

  (Notoatmodjo, 2010). 

    Jadi dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu 

maka akan semakin mudah pula untuk memperoleh dan mengerti mengenai 

kesehatan, sebaliknya makin rendah tingkat pendidikan ibu maka akan semakin 

sulit untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan 

(Poerdji, 2007).  

3. Penolong Persalinan 

  Seorang ibu yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan sudah 

tentu akan termotivasi untuk membawa bayinya atau balitanya ke posyandu 

karena telah diberikan penyuluhan/penjelasan oleh tenaga kesehatan tentang 

pentingnya membawa balita ke posyandu untuk mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan bayinya. Tetapi ibu yang persalinannya ditolong oleh dukun, 

mereka tidak akan mendapat informasi yang tepat mengenai posyandu dan 

kegunaannya karena sebagian besar dukun bayi tidak memahami tentang 

posyandu (Poerdji, 2007) 

 

 



  

4. Pekerjaan Ibu/kesibukan 

  Faktor pekerjaan/kesibukan ibu karena bekerja diluar rumah atau 

kesibukannya sangat mempengaruhi kesehatan balita. Jika seorang ibu harus 

bekerja diluar rumah atau terlalu banyak kesibukan yang ia lakukan maka ia tidak 

akan memiliki banyak waktu untuk membawa balitanya ke posyandu meskipun 

ia tahu mengenai posyandu dan manfaatnya dibandingkan dengan seorang ibu 

yang tidak bekerja diluar rumah, maka ia akan memiliki waktu yang luang untuk 

dapat membawa balitanya ke posyandu. 

5. Pengetahuan 

      Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2010) 

         Menurut Azwar (2010), pengetahuan seseorang biasa diperoleh dari 

pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya media masa, 

media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media poster, kerabat dekat 

dan sebagainya. Pengetahuan ini dapat memebentuk keyakinan tertentu sehingga 

seseorang berprilaku sesuai dengan keyakinan tersebut.  

         Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau diingat oleh 

setiap orang sesudah melihat atau menyaksikan, mengalami atau diajarkan 

(Notoatmodjo, 2010). 

            Lawrence Green dalam (Notoatmodjo, 2010), pengetahuan dan sikap 

seseorang terhadap kesehatan merupakan salah satu faktor predisposisi yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, jadi jika seorang ibu hamil tidak pernah 



  

mendapatkan informasi atau penyuluhan mengenai posyandu dapat berpengaruh 

dalam kunjungan ke posyandu kemudian hari. 

       Notoatmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan memiliki enam tingkatan, 

yaitu:  

1). Tahu ( know) 

  Adalah sesuatu kemampuan dalam mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.yang termasuk dalam tingkatan pengetahuan ini adalah 

mengingat kembali terhadap suatu hal spesifik yang dipelajari dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. “ Tahu” merupakan 

tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur 

pengetahuan ini adalah: menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan 

lain-lain. Misalnya ibu dapat menyebutkan pengertian posyandu.  

 2). Memahami (comprehension)  

 Merupakan suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek 

yang diketahui, dan dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

Orang yang telah memahami objek tertentu harus mampu menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, terhadap objek yang 

dipelajari. Misalnya ibu dapat menjelaskan usia anak yang akan dibawa ke 

posyandu.  

 

 

 3). Aplikasi (application) 

 Aplikasi adalah suatu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi-situasi dan kondisi yang sebenarnya. Mengaplikasikan 



  

dapat diartikan dengan menggunakan hukum- hukum,  rumus-rumus, metode, 

atau prinsip dalam kontes atau situasi yang lain. Misalnya ibu dapat 

mengaplikasikan cara untuk menimbangkan anaknya ke posyandu.  

 4). Analisis  (analysis) 

 Analisis. adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam suatu struktur 

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu saran lain. Kemampuan 

menganalisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja seperti: 

menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan lain-

lain.  

 5). Sintesis  (synthesis) 

Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru, dengan kata lain mensintesa adalah kemampuan untuk menyusun, 

merencanakan, meringkas, menyesuaikan, terhadap suaru rumusan yang 

telah ada.  

 

 

 

 6).  Evaluasi (evaluation)   

 Mengevaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian    

terhadap suatu objek. penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria 

yang dilakukan sendiri atau kriteria-kriteria yang sudah ada.  



  

        Mengukur pengetahuan kesehatan balita adalah dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung (wawancara) atau melalui pertanyaan-

pertanyaan tertulis (angket) kepada orang tua balita. Indikator pengetahuan 

kesehatan adalah tingginya pengetahuan orang tua balita tentang posyandu , atau 

besarnya persentase balita tentang variabel posyandu balita (Notoatmodjo, 

2010). 

         Menurut Arikunto (2006) untuk hasil ukur, jika data numerik dirubah 

menjadi data dengan empat kategorik maka digunakan presentasi sebagai 

berikut: baik jika skor antara 76%-100%, cukup baik jika skor antara 56%-75%, 

kurang baik jika skor antara 40%-55%, dan tidak baik jika skor < 40%.  

   Orang tua balita yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu  dan manfaat yang dapat diperoleh 

dari mengikuti kegiatan tersebut akan tertarik untuk melakukan kunjungan ke 

posyandu balita  (Depkes RI, 2006). 

D.  Kerangka Teoritis 

 Anak yang sehat pada umumnya akan tumbuh dengan baik. Berbeda 

dengan anak yang sering sakit, biasanya pertumbuhan akan terganggu. Oleh 

karena itu kesehatan anak harus mendapat perhatian dari para orang tua, yaitu 

dengan cara segera membawa anaknya yang sakit ketempat pelayanan yang 

terdekat itu adalah posyandu (Soetjiningsih, 2008). 

            Kunjungan balita ke posyandu  dengan tujuan agar  balita datang ke 

posyandu balita untuk memeriksakan kesehatannya tiap bulan/rutin yang 

meliputi kegiatan penimbangan, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan. 

Tujuan dari kunjungan posyandu ini adalah untuk pemantauan tumbuh kembang 



  

balita. Jika balita tidak dibawa ke posyandu akan mengakibatkan tidak 

terpantaunya tumbuh kembang dan status gizi balita (Depkes RI, 2006). 

          Diantara kegiatan sistem informasi posyandu yaitu ketrampilan dalam 

pengisian KMS, KMS adalah suatu pencatatan lengkap tentang kesehatan 

seorang anak. KMS harus dibawa ibu setiap kali ibu menimbang anaknya atau 

memeriksakan kesehatan anak. Sedangkan pada lingkungan kelurahan bentuk 

pelaporan dikenal dengan SKDN. Pengertiannya S adalah jumlah balita yang 

ada di wilayah posyandu, K adalah jumlah balita yang terdaftar dan yang 

memiliki KMS, D adalah jumlah balita yang datang ditimbang bulan ini, N 

adalah jumlah balita yang naik berat badannya (Depkes RI, 2006). 

 Posyandu merupakan pos terdepan dalam mendeteksi gangguan 

kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, 

pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran 

Posyandu sangat penting karena Posyandu sebagai wahana pelayanan berbagai 

program (Depkes RI, 2012). 

 Djaiman (2007) mengungkapkan bahwa kunjungan balita ke posyandu di 

pengaruhi juga oleh  umur balita, tenaga penolong persalinan,  kemampuan 

membaca (pengetahuan), status pekerjaan ibu, ketersediaan waktu ibu untuk 

merawat dan jumlah anak. 

          Tujuan dan manfaat penyelenggaraan posyandu yaitu mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu 

untuk menurunkan IMR, mempercepat penerimaan NKKBS, meningkatkan 

kemampuan dan mengembangkan kegiatan kesehatan serta kegiatan lain yang 

menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat, Pemetaan dan pendekatan 



  

cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan letak geografis 

(Rahayu, 2010).  

    Target  posyandu untuk kunjungan balita ke posyandu atau D/S sebesar 

80% (DKK BPP 2014). Sedangkan wajib berkujung ke posyandu bagi Seorang 

balita adalah dikatakan aktif dalam kunjungan posyandu bila balita rutin setiap 

bulan dibawa ke posyandu untuk ditimbang berat badannya atau ≥ 8 kali pertahun. 

Dan dikatakan tidak aktif bila balita itu tidak setiap bulan dibawa ke posyandu 

untuk ditimbang berat badannya atau < 8 kali pertahun (Kep Men Kes RI, 2012). . 

  Dampak balita berkunjung ke posyandu yaitu, Anak sehat bertambah umur 

bertambah berat badan, meningkatkan pemantauan tumbuh kembang anak, menilai 

status gizi balita, meningkatkan pengetahuan orang tua tentang kesehatan balita. 

Sedangkan bila balita tidak berkunjung ke posyandu berdampak, tidak 

diketahuinya pertumbuhan berat badannya atau pola pertumbuhan berat badannya, 

kehilangan kesempatan untuk mendapat pelayanan sebagaimana yang terdapat 

dalam KMS, meningkatnya kejadian gizi kurang pada balita (Depkes RI, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

D. Bagan 3.1 kerangka teori. Kerangka konsep 

 

     Kerangka konsep ini dijelaskan bahwa yang menjadi variabel bebas 

(independent) adalah umur balita, pengetahuan ibu, dan pekerjaan ibu, sedangkan 

variabel terikat (dependent) adalah kunjungan balita ke posyandu . 

     Faktor pendidikan ibu tidak diteliti karna pada waktu studi pendahuluan hampir 

rata-rata ibu yang menjawab kuisioner peneliti  berpendidikan rendah sehingga 

peneliti berpendapat seseorang berpendidikan rendah dapat memahami tentang 

posyandu dengan pengetahuan yang didapat dari lingkungan tempat tinggal dan 

sarana informasi yang lain. 

 Kerangka konsep pada penelitian ini dapat dilihat pada skema dibawah ini 

Faktor -faktor : 

1. Umur balita  

2. Pendidikan ibu 

3. Pengetahuan 

4. Pekerjaan ibu/kesibukan 

Kunjungan Balita ke 

posyandu 

Berkunjung ke posyandu Tidak berkunjung ke posyandu 

1. Tujuan Posyandu 

2. Manfaat Posyandu 

3. Target Posyandu 

4. Wajib berkunjung 

1. Anak sehat 

2. Bertambah Umur 

bartambah   berat badan 

3. Terpantaunya tumbuh 

kembang balita 

4. Meningkatnya pengetahuan 

orang tua balita 

 

1. Pertumbuhan berat badan  

    balita tidak terpantau 

2. Meningkatnya kejadian  

    gizi kurang pada balita 



  

 

Variabel independen   Variabel dependen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bagan 2. Kerangka Konsep 

F.  Definisi Operasional 

 1. Variabel Terikat (Dependen) 

 

 

2. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

Umur Balita Usia anak baik laki-

laki maupun 

perempuan yang 

diukur berdasarkan 

tanggal lahir dalam 

bulan 

Angket Kuisioner Ordinal 1. Balita, bila  

    usia 12-59 

    bulan 

2. Bayi, bila 

usia 0-12 bulan 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Ukur 

Alat 

Ukur 

Skala 

Ukur 

Hasil Ukur 

Kunjungan 

ibu yang 

membawa 

anak 

balitanya ke 

posyandu < 

5 tahun 

Keaktifan 

anak laki-laki 

/perempuan 

yang berusia 

0-59bulan 

berkunjung ke 

posyandu  

Angket 

Observasi 

Kuisioner 

KMS 

Register 

Posyandu 

Ordinal 1. Aktif, bila 

setiap bulan 

kunjungan atau 

≥ 8 kali 

setahun 

2.Tidak aktif, 

bila kunjungan 

tidak setiap 

bulan atau < 8 

kali setahun   

Faktor-faktor : 

1. Umur balita 

2.Pengetahuan ibu 

3. Pekerjaan 

    ibu/kesibukan 

Kunjungan Balita ke 

Posyandu 



  

Pengetahuan Pemahaman ibu 

tentang pentingnya 

ke posyandu 

berhubungan 

kesehatan balita 

 

 

Angket Kuisioner Ordinal 1. Baik: 76%-

100% 

2. Cukup: 

56%-75% 

3. Kurang 

baik: 40%-

55% 

4. Tidak baik: 

< 40% 

Pekerjaan 

ibu/kesibukan 

Pekerjaan/aktifitas 

ibu yang dilakukan 

di rumah atau di luar 

rumah 

Angket Kuisioner Ordinal 1.Sibuk, bila 

skor ≥ 60 % 

2. Tidak sibuk 

bila skor < 59 

% 

 

G.  Hipotesa Penelitian 

 1.Ada hubungan  umur balita dengan kunjungan  ke posyandu di Kelurahan 

Mekarsari  

 2. Ada hubungan  pengetahuan ibu yang memiliki balita dengan kunjungan  

     keposyandu di Kelurahan Mekarsasri. 

 3. Ada hubungan pekerjaan/kesibukan  ibu yang memiliki balita dengan 

          kunjungan ke posyandu di Kelurahan Mekarsari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian 

      Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik 

yaitu melakukan analisa terhadap masing–masing variabel dalam bentuk narasi 

kemudian mencari hubungan sebab akibat dengan pengujian analisa statistik 

(Notoatmodjo,2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

rancangan cross sectional yaitu variabel sebab dan akibat yang terjadi diukur 

atau dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Desain penelitian adalah 

keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin selama proses penelitian 

(Notoatmodjo, 2010). 

        Setelah itu dilakukan analisa data secara univariat dengan distribusi 

frekuensi dan analisa bivariat menggunakan perhitungan komputer  

(Notoatmodjo, 2010). 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusyandu Kelurahan Mekarsari Balikpapan. 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei - Juni 2017. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

  1. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Machfoedz, 2014). 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan diteliti 

 



  

(Notoatmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang 

mempunyai balita di bawah 5 tahun yang berada diwilayah kerja Pusban Nenang 

Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah sebanyak 391 orang. 

  2.Sampel 

   Sampel adalah sebagian dari populasi yang merupakan wakil dari 

populasi itu (Machfoedz, 2014). Sampel adalah sebagian data yang diambil dari 

keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2010). 

   Pengambilan sampel dilakukan secara random atau acak. Teknik Random 

Sampling dilakukan  jika unit atau anggota populasi bersifat homogen 

(Notoatmodjo, 2010) Teknik Random atau acak yang digunakan adalah acak 

sederhana. Menurut Notoatmodjo (2010), 

 pengambilan sampel dengan menggunakn acak sederhana maka anggota dari 

unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. 

   Besar sampel yang digunakan menggunakan perhitungan besar sampel 

berdasarkan estimasi proporsi yaitu dengan memperkirakan jumlah populasi 

tahun 2010 yang mengacu pada jumlah populasi tahun 2009 sebanyak 391 orang. 

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut   

  

   N 

  n  =   (Notoatmodjo,2010) 

     1 + N ( d ² ) 

 

 

Dimana : 



  

n = Jumlah sample 

N= Jumlah populasi 

d² = tingkat kelonggaran atau kesalahan. Kesalahan. Tingkat kelonggaran 

yang dipakai dalalm penelitian ini  adalah 0,05 sehingga dapat dilakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

   391 

  n  =  

   1 + 391 ( 0,05 ² ) 

 

 

   391 

  n  =  

    1 + 391. 0,0025 

 

   391 

  n  =  

     1 + 0,97 

 

   391 

  n  =  

      2,97 

 

n  =   131    

Jadi jumlah sample ialah 131 orang 

 (Notoatmodjo, 2010), pengambilan sampel dengan menggunakan  

rancangan ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Menetapkan Klaster Populasi ( Kelompok ) 

Klaster dalam penelitian ini adalah RT diwilayah Kelurahan 

Mekarsari memiliki 391 populasi Balita tersebar di 12 RT. 

b. Menetapkan Taksiran Proporsional  



  

Dari jumlah populasi 391 yang tersebar di 12 RT tersebut, peneliti 

menggunakan taksiran proporsionel (0,05), mengatakan dengan 

jumlah klaster sebanyak 12 klaster ( 12 RT ). 

c. Menggunakan taksiran  klaster sample yang akan digunakan dalam 

penelitian diambil melalui teknik random  sederhana, yaitu: 

klaster yang terpilih adalah sebagai berikut : 

RT 01 = 49  , RT 02 = 19  , RT04 =60   , RT 05 = 18  , RT 07 =35   , 

RT 09 =9  , RT 10 = 20  ,  

Sehingga jumlah sub polpulasi yang diperoleh adalah : 

49 + 19 + 60 + 18 + 35 + 9 + 20 = 207  

d. Sub populasi tersebut daftar simple size dari tiap RT yang akan 

dijadikan responden adalah : 

RT 01 = 49/ 207 x 131 = 31 RT 05 = 18/ 207 x 131 = 11 

RT 02 = 19/ 207 x 131 = 12 RT 07 = 35/ 207 x 131 = 22  

RT 04 = 60/ 207 x 131 = 37  RT 09 =  9/ 207 x 131 =  6 

RT 10 = 20/ 207 x 131 = 12  

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

angket/kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data yang menggunakan lembar 

pertanyaan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai variabel umur 

balita dan pekerjaan/kesibukan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Guttman dengan 2 alternatif jawaban dengan bentuk pertanyaan 

favourable dan unfavourable dengan pemberian skor sebagai berikut : 

Pertanyaan favourable : 



  

1) jika responden menjawab ya, beri skor 1 

2) jika responden menjawab tidak, beri skor 0 

Pertanyaan unfavourable : 

1) jika responden menjawab ya, beri skor 0 

2) jika responden menjawab tidak, beri skor 1  

Variabel pengetahuan menggunakan skala likert dengan kreteria sebagai 

berikut: 

 Untuk pertanyaan favourable maka penskoran dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

 a). Apabila responden memilih jawaban sangat setuju, beri skor 4 

 b). Apabila responden memilih jawaban setuju, beri skor 3 

 c). Apabila responden memilih jawaban tidak setuju, beri skor 2 

 d). Apabila responden memilih jawaban sangat tidak setuju, beri skor 1 

  untuk pernyataan dalam bentuk unfavourable maka penskoran adalah sebagai 

berikut: 

 a). Apabila responden memilih jawaban sangat setuju, beri skor 1 

 b), Apabila responden memilih jawaban setuju, beri skor 2 

 c). Apabila responden memilih jawaban tidak setuju, beri skor 3 

 d). Apabila responden memilih jawaban sangat tidak setuju, beri skor 4 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan menyangkut variabel bebas dan terikat kemudian 

diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing (Penyuntingan Data) 



  

Dilakukan editing data atau penyuntingan data untuk memastikan bahwa data 

yang diperoleh bersih, yaitu data tersebut semua telah terisi dan dapat dibaca 

dengan baik. Hal ini dilakukan dengan meneliti tiap lembar angket yang 

diserahkan oleh responden maupun data yang diisi oleh peneliti, apabila 

terdapat kesalahan atau keganjilan maka akan segera diperbaiki dan 

dilengkapi. 

2. Coding 

  Yaitu memberikan kode berupa data atau simbol yang berupa angka pada 

jawaban responden yang diterima bertujuan untuk memudahkan menganalisa 

data dan mempercepat pada saat entry data. Dalam penelitian ini meneliti 

empat variabel yaitu, variabel kunjungan balita ke posyandu (variabel terikat), 

variabel umur,  pengetahuan, dan pekerjaan (Variabel bebas) yang diberi 

koding sebagai berikut: 

 a. Variabel kunjungan balita ke posyandu (Terikat) 

  Berkunjung diberi koding 1, tidak berkunjung diberi koding 2 

 b Variabel Umur 

   ≥ 1 tahun diberi koding1, < 1 tahun diberi koding 2 

 c. Variabel Pengetahuan 

 Baik diberi koding 1, cukup diberi koding 2, kurang baik diberi koding3,  

tidak baik diberi koding 4 

 e. Variabel pekerjaan/kesibukan 

   Tidak sibuk diberi koding 1, sibuk diberi koding 2 

 3. Entry Data (Pemasukan Data) 



  

Data tersebut kemudian diolah dengan manual dengan cara meneliti setiap 

jawaban responden yang kemudian ditabulasi secara sederhana dengan 

distribusi frekuensi. Pemprosesan data dapat dilakukan dengan cara 

mengentry data dari kuesioner ke paket program komputer.  

Dalam penelitian ini paket komputer yang digunakan adalah paket program 

analisa komputer (Hastono, 2012).  

 4. Cleaning (Pembersihan Data) 

Merupakan pengecekan kembali data yang sudah dientry, apakah ada 

kesalahan atau tidak yang dapat terjadi saat kita mengentry data ke dalam 

komputer dengan cek data sekunder denagn KMS dan Kuisioner  

(Hastono, 2012). 

F.  Teknik Pengujian Instrumen 

Instrumen berupa angket sebelum disebarkan, terlebih dahulu dilakukan 

uji yaitu: 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat-tingkat kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 

2012). Uji validitas dalam penelitian menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment Pearson sebagai berikut  : 

rxy =
}Y)(Y {n  }X)(X   {n

Y)X)((XY  n

2222 ΣΣΣΣ

ΣΣΣ




  

   keterangan : 

r = Koefisien korelasi  

 = Sigma/Jumlah 

Y = Korelasi Y atas X  



  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen suatu penelitian dapat 

dipercaya. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengukuran reliabilitas 

internal dengan rumus Spearman-Brown dengan teknik belah dua ganjil 

genap. Rumusnya adalah  : 

           2 x r1/21/2 

rii  =  --------------- 

        (1 + r1/21/2) 

keterangan  : 

rii :  reliabilitas instrumen 

r1/21/2  :  rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

    instrument 

Kisi – kisi soal 

NO Variabel Soal Favourable Unfavourable 

1 Pengetahuan 28 soal 1,2,3,4,5,10,15,16 

17,23,25,26,28 

6,7,8,9,11,12,13 

14,18,19,20,21 

22,24,27 

2 Pekerjaan/kesibukan 11 soal 1,2,4,7,8,9,10 3,5,6,11 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data  yang dikumpulkan melalui kuesioner akan diolah menjadi 2 macam 

yaitu: 

 1. Analisa Univariat 

Menurut Arikunto (2012), analisa univariat bertujuan untuk melihat 

gambaran penelitian yaitu kunjungan balita, umur balita,  pengetahuan, 

melalui tabel distribusi frekuensi dengan rumus yaitu:  



  

 

 

Keterangan: 

P : Presentase  

F : frekuensi 

Σn : Jumlah responden  

 2.  Analisa Bivariat 

Bertujuan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dianalisa secara analitik dengan 

menggunakan program komputerisasi dan perhitungan manual 

menggunakan rumus Kai kuadrat (χ
2
) sebagai berikut: 

χ
 ²
  =Σ 

( 0 – E )
 
 

 E 

  df  =  (k-1) (b-1) 

Keterangan : 

χ
 ²
 =  Kai kuadrat 

0  =  frekuensi yan diobservasi atau diperoleh 

E =  frekuensi yang diharapkan 

df =  degree of freedom  

b =  baris 

k =  kolom (Hastono, 2012) 

Syarat Uji Kai Kuadrat (Chi Square) 

 Data dalam bentuk  Katagorik(kualitatif) 

 Untuk menganalisis hubungan variabel kategorik dengan variabel 

kategorik 

P  = 
F 

 X  100 % 
Σn 



  

 Untuk menguji perbedaan proporsi dua atau lebih kelompok sampel 

Kelemahan Uji Kai Kuadrat (Chi Square) 

 Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan (nilai E) kurang     

dari 1. 

 Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan (nilai E) kurang dari 

5, lebih dari 20 % dari jumlah sel. 

Selanjutnya pengujian hipotesa pada penelitian ini berdasarkan 

Notoatmodjo (2010), peneliti menetapkan  confidence interval     (CI) 95% 

dan nilai α sebesar 5% dengan ketentuan pengujian hipotesis sebagai berikut : 

1. Jika p value ≤ nilai α, maka H0 ( hipotesa Nol ) ditolak 

2. Jika p value  > nilai α, maka H0 ( hipotesa Nol ) diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian 

berdasarkan lembar angket yang telah diisi oleh responden dengan berpedoman 

pada teknik pengolahan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Penelitian bersifat deskriptif analitik sehingga yang dilakukan terlebih dahulu 

adalah analisa terhadap variabel terikat (univariat). 

1. Analisa Univariat 

Setelah dilakukan penelitian maka dilakukan analisa univariat terhadap 

variabel terikat yaitu kunjungan balita ke posyandu dan variabel bebas yaitu 

umur balita, pengetahuan dan pekerjaan, dalam bentuk distribusi frekuensi 

dan bentuk kategori dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

a. Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah kunjungan 

balita. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian 

dilakukan pengkategorian yang akan disajikan dalam tabel distribusi 

frekuensi sebagai berikut : 

 

 

 

 



  

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kunjungan Balita 

Usia Dibawah 5 Tahun Ke Posyandu Tahun 2017 

 

No Kunjungan Balita  Frekuensi (n) Persentase (%) 

1 Aktif 45 34,4 

2 Tidak aktif 86 65,6 

 Total 131 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 131 responden 

terdapat 45 responden (34,4%) kunjungan balitanya aktif dan 86 

responden (65,6%) kunjungan balitanya tidak aktif. 

b. Variabel Independen  

Variabel independen (bebas) pada penelitian ini adalah umur balita, 

pengetahuan dan pekerjaan. Berdasarkan kuisioner yang telah diisi oleh 

responden kemudian oleh responden kemudian dilakukan pengkategorian 

yang akan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Balita Ke 

Posyandu Tahun 2017 

 

No Umur Balita 
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1 Bayi 36 27,5 

2 Balita 95 72,5 

 Total 131 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dari 131 responden terdapat 36 

responden (27,5%) bayi yang berumur 0-12 bulan berkunjung ke 

posyandu dan 95 responden (72,5%) balita yang berumur 12-59 bulan 

berkunjung ke posyandu. 



  

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan Pada 

Ibu yang Memiliki Balita Ke Posyandu Tahun 2017 

 

No Pengetahuan  
Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1 Baik  25 19,1 

2 Cukup  33 25,2 

3 Kurang  40 30,5 

4 Tidak baik 33 25,2 

 Total 131 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dari 131 responden terdapat 25 

responden (19,1%) pengetahuannya baik, 33 responden (25,2%) 

pengetahuannya cukup, 40 responden (30,5%) pengetahuannya kurang 

dan  33 responden (25,2%) pengetahuannya tidak baik.  

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan Pada 

Ibu yang Memiliki Balita Ke Posyandu Tahun 2017 

 

No Pekerjaan  Frekuensi (n) 
Persentase 

(%) 

1 Sibuk 87 66,4 

2 Tidak sibuk 44 33,6 

 Total 131 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dari 131 responden terdapat 87 

responden (66,4%) sibuk dengan pekerjaannya dan sebanyak 44 

responden (33,6%) tidak sibuk dengan pekerjaannya.  

 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara variabel bebas yaitu umur balita, pengetahuan dan pekerjaan  dengan 



  

variabel terikat yaitu kunjungan balita, maka dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan metode Chi Square (X
2
) dengan tingkat kepercayaan 95% dan 

tingkat kesalahan 0,05. Hal yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel 

crosstabs sebagai berikut : 

Tabel 5.5  Crosstabs Umur Balita dengan Kunjungan Balita Pada Ibu yang 

Memiliki Balita Ke Posyandu Tahun 2017 

 

No 
Umur 

Balita 

Kunjungan  balita 
Jumlah 

X
2
Hitung Pvalue Aktif  Tidak  aktif 

N % N % N % 

1 

2 

Bayi 

Balita 

28 

17 

77,8% 

17,9% 

8 

78 

22,2% 

82,1% 

36 

95 

100% 

100% 
38,901 0,000 

 Jumlah 45 34,4 % 86 65,6% 131 100%   

 

 

Bahwa dari 131 responden terdapat 36 responden yang termasuk bayi 

sebanyak 28 responden (77,8%) kunjungan balitanya aktif dan 8 responden 

(33,3%) kunjungan balitanya tidak aktif. Dari 95 responden yang termasuk 

balita sebanyak 17 responden (17,9%) kunjungan balitanya aktif dan 78 

responden (82,1%) kunjungan balitanya tidak aktif.   

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai Pvalue sebesar 0,000 < dari nilai α 

0,05 dan X
2
hitung = 38,901 > X

2
tabel = 3,841 dengan sendirinya hipotesa nol 

ditolak dan menerima hipotesa alternatif dan ditetapkan ada hubungan yang 

signifikan umur balita dengan kunjungan balita . 

Tabel 5.6  Crosstabs Pengetahuan dengan Kunjungan Balita Pada Ibu yang 

Memiliki Balita Ke PosyanduTahun 2017 

 

No Pengetahuan  

Kunjungan  Balita 
Jumlah 

X
2
Hitung Pvalue Aktif Tidak Aktif 

N % N % N % 

1 

2 

Baik 

Cukup  

19 

14 

76% 

42,4% 

6 

19 

24% 

57,6% 

25 

33 

100% 

100% 
38,193 0,000 



  

3 

4 

Kurang  

Tidak baik 

1 

11 

2,5% 

33,3 

39 

22 

97,5% 

66,7% 

40 

33 

100% 

100% 

 Jumlah 45 34,4 % 86 65,6% 131 100%   

 

 

Bahwa dari 131 responden terdapat 25 responden yang 

pengetahuannya baik sebanyak 19 responden (76%) kunjungan balitanya 

aktif dan 6 responden (24%) kunjungan balitanya tidak aktif. Dari 33 

responden yang pengetahuannya cukup sebanyak 14 responden (42,4%) 

kunjungan balitanya aktif dan 19 responden (57,6%) kunjungan balitanya 

tidak aktif. Dari 40 responden yang pengetahuannya kurang sebanyak 1 

responden (2,5%) kunjungan balitanya aktif dan 39 responden (97,5%) 

kunjungan balitanya tidak aktif. Dan dari 33 responden yang pengetahuannya 

tidak baik sebanyak 11 responden (33,3%) kunjungan balitanya aktif dan 22 

responden (66,7%) kunjungan balitanya tidak aktif.   

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai Pvalue sebesar 0,000 < dari nilai α 

0,05 dan X
2
hitung = 38,193 > X

2
tabel = 7,815 dengan sendirinya hipotesa nol 

ditolak dan menerima hipotesa alternatif dan ditetapkan ada hubungan yang 

signifikan pengetahuan dengan kunjungan balita.  

Tabel 5.7  Crosstabs Pekerjaan dengan Kunjungan Balita Pada Ibu yang 

Memiliki Balita Ke Posyandu Tahun 2017 

 

No Pekerjaan  

Kunjungan  Balita 
Jumlah 

X
2
Hitung Pvalue Aktif  Tidak aktif 

N % N % N % 

1 

2 

Tidak 

sibuk 

Sibuk 

28 

17 

63,6% 

19,5% 

16 

70 

36,4% 

80,5% 

44 

87 

100% 

100% 23,279 0,000 

 Jumlah 45 34,4 % 86 63,6% 131 100%   

 

 



  

Bahwa dari 131 responden terdapat 44 responden yang memiliki 

pekerjaan tetapi tidak sibuk sebanyak 28 responden (63,6%) kunjungan 

balitanya aktif dan 16 responden (36,4%) kunjungan balitanya tidak aktif. 

Dari 87responden yang memiliki pekerjaan tetapi sibuk sebanyak 17 

responden (19,5%) kunjungan balitanya aktif dan 70 responden (80,5%) 

kunjungan balitanya tidak aktif.   

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai Pvalue sebesar 0,000 < dari nilai α 

0,05 dan X
2
hitung = 23,279 > X

2
tabel = 3,841 dengan sendirinya hipotesa nol 

ditolak dan menerima hipotesa alternatif dan ditetapkan ada hubungan yang 

signifikan pekerjaan dengan kunjungan balita.  

 

B. Pembahasan 

1. Umur Balita 

Berdasarkan hasil penelitian yang mendukung tersebut peneliti 

berasumsi bahwa ada responden yang memiliki bayi berumur 0-1 tahun dan 

berkunjung aktif ke posyandu, hal ini disebabkan karena ibu persalinannya 

ditolong oleh bidan dan ingin mengetahui perkembangan anaknya. Dan 

sebaliknya ada responden yang memiliki bayi berumur 0-1 tahun tetapi tidak 

berkunjung aktif ke posyandu, karena responden tidak mengetahui 

pentingnya kegiatan posyandu untuk tumbuh kembang anaknya. Dan ada 

responden yang memiliki balita usia 12-59 bulan tetapi tidak berkunjung aktif 

ke posyandu, disebabkan karena anak balitanya sudah mendapatkan imunisasi 

lengkap. Dan ada responden yang memiliki balita usia 12-59 bulan tetapi 

berkunjung aktif ke posyandu, hal ini disebabkan karena ibu ingin 



  

mengetahui perkembangan anaknya dan mendapatkan penyuluhan tentang 

tumbuh kembang anaknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pvalue lebih kecil dari . 

Diketahui nilai Pvalue = 0,000 < nilai α 0,05. Hal ini juga dapat dilihat dari 

nilai X
2

hitung yang lebih besar dari nilai X
2
tabel. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara umur balita dengan kunjungan balita. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Djaiman (2007) bahwa umur 

balita merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan faktor yang kuat 

terhadap kunjungan balita ke posyandu. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan (2007) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kurangnya minat orang tua terhadap posyandu di 

Puskesmas Sidodadi Balikpapan, didapatkan hasil yaitu terdapat hubungan 

yang signifikan  umur balita dengan minat orang tua terhadap posyandu di 

Puskesmas Sidodadi Balikpapan. 

Pada umur 0-1 tahun telah dilakukan pemberian kekebalan kepada 

balita untuk mencegah berbagai penyakit dengan pemberian Imunisasi       

(Djaiman, 2007). Umur 12 hingga 35 bulan merupakan umur yang palung 

berpengaruh   terhadap kunjungan. Banyak ibu yang tidak lagi membawa 

balitanya ke posyandu setelah vaksinasi atau imunisasinya lengkap. Ibu 

merasa tidak perlu lagi datang ke posyandu, apalagi kalau hanya untuk 

menimbang anaknya. Sedangkan hasil penimbangan itu sangat menentukan 

kecenderungan anak apakah akan menjadi penderita gizi buruk atau tidak. 

Kalau kehadiran anak balita dan ibunya di posyandu dapat dipertahankan 



  

sampai anak berusia 5 tahun, maka posyandu memang dapat menjadi ujung 

tombak pencegahan gizi buruk (Gmikro, 2011). 

2. Pengetahuan 

Berdasarkan hasil penelitian yang mendukung tersebut peneliti 

berasumsi bahwa ada responden yang memiliki pengetahuan baik tetapi tidak 

berkunjung aktif ke posyandu, hal ini disebabkan karena ibu memiliki 

pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu ada responden yang 

memiliki pengetahuan cukup tetapi tidak berkunjung aktif ke posyandu, hal 

ini karena ibu memiliki anak balita lebih dari tiga dan ada responden yang 

memiliki pengetahuan kurang dan tidak baik tetapi berkunjung aktif ke 

posyandu, karena posyandu merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang ibu 

lakukan untuk membawa balitanya. Asumsi hasil penelitian di lapangan 

bahwa pengetahuan ibu balita sangat mempengaruhi kunjungan ke posyandu 

untuk memeriksakan kesehatan balitanya. Apriani, F.(2015),Faktor-Faktor 

yang Berhubungan dengan Pemanfaatan    Posyandu Pada Balita, terdapat 

hubungan signifikan antara pengetahuan ibu dengna kunjungan ke posyandu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pvalue lebih kecil dari . 

Diketahui nilai Pvalue = 0,000 < nilai α 0,05. Hal ini juga dapat dilihat dari 

nilai X
2

hitung yang lebih besar dari nilai X
2
tabel. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kunjungan balita. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010) 

bahwa pengetahuan merupakan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 



  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya suatu tindakan seseorang 

Menurut Depkes RI (2008) Orang tua balita yang memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

posyandu  dan manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan tersebut 

akan tertarik untuk melakukan kunjungan ke posyandu balita. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan, A. (2016). tentang 

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kunjungan Masyarakat 

Terhadap Pemanfaatan Pelayanan Posyandu di Desa Pemecutan Kelod 

Kecamatan Denpasar Barat didapatkan hasil yaitu terdapat hubungan yang 

signifikan pengetahuan dengan minat orang tua terhadap posyandu di 

Puskesmas. 

 

 

3. Pekerjaan  

Berdasarkan hasil penelitian untuk variabel pekerjaan maka peneliti 

berpendapat bahwa ada responden tidak sibuk dengan pekerjaannya tetapi 

tidak berkunjung aktif ke posyandu, hal ini disebabkan karena responden 

memiliki pendidikan yang rendah sehingga tidak mengetahui pentingnya 

membawa anak balitanya ke posyandu. Dan ada responden yang sibuk 

dengan pekerjaannya tetapi berkunjung aktif ke posyandu, hal ini disebabkan 

karena responden mengetahui tujuan dan manfaat posyandu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Pvalue lebih kecil dari . 

Diketahui nilai Pvalue = 0,000 < nilai α 0,05. Hal ini juga dapat dilihat dari 



  

nilai X
2

hitung yang lebih besar dari nilai X
2
tabel. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kunjungan balita.  

Rendahnya kunjungan balita ke posyandu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu: faktor pendidikan ibu, Umur balita, pekerjaan/kesibukan ibu, 

jumlah anak, penolong saat persalinan (Poedji, 2007). 

Menurut Depkes RI (2010) Orang tua balita yang memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

posyandu  dan manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan tersebut 

akan tertarik untuk melakukan kunjungan ke posyandu balita. 

Faktor pekerjaan/kesibukan ibu karena bekerja diluar rumah atau 

kesibukannya sangat mempengaruhi kesehatan balita. Jika seorang ibu harus 

bekerja diluar rumah atau terlalu banyak kesibukan yang ia lakukan maka ia 

tidak akan memiliki banyak waktu untuk membawa balitanya ke posyandu 

meskipun ia tahu mengenai posyandu dan manfaatnya dibandingkan dengan 

seorang ibu yang tidak bekerja diluar rumah, maka ia akan memiliki waktu 

yang luang untuk dapat membawa balitanya ke posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Gambaran kunjungan balita usia dibawah 5 tahun ke posyandu tahun 2017 

menunjukkan hasil 34,4% aktif berkunjung ke posyandu. 

2. Gambaran umur balita  usia dibawah 5 tahun ke posyandu tahun 2017 

menunjukkan hasil 95% balita berumur 12-59 bulan. 

3. Gambaran pengetahuan ibu yang memiliki balita usia dibawah 5 tahun ke 

posyandu tahun 2017 menunjukkan hasil 19,1% berpengetahuan baik. 

4. Gambaran pekerjaan ibu yang memiliki balita usia dibawah 5 tahun ke 

posyandu tahun 2017 menunjukkan hasil 19,1% berpengetahuan baik. 

5. Terdapat hubungan umur dengan kunjungan balita usia dibawah 5 tahun ke 

posyandu tahun 2017  hal ini dapat dilihat dari nilai X
2
 hitung = 38,901 > nilai 

X
2 

tabel = 3,841 dan nilai   Pvalue  0,000 < α = 0,05. 

6. Terdapat hubungan pengetahuan ibu dengan kunjungan balita usia dibawah 5 

tahun ke posyandu tahun 2017 hal ini dapat dilihat dari nilai X
 2

hitung = 

38,193 > nilai X
2
tabel = 7,815 dan nilai   Pvalue  0,000 < α = 0,05. 

7. Terdapat hubungan  pekerjaan ibu dengan kunjungan balita usia dibawah 5 

tahun ke posyandu tahun 2017 hal ini dapat dilihat dari nilai X
 2

hitung = 

23,279 > nilai X
2
tabel = 3,841 dan nilai   Pvalue  0,000 < α = 0,05. 

 

 



  

B. Saran 

Setelah melihat hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Kepada Dinas Kesehatan dan instansi terkait Instansi terkait  diharapkan 

dapat lebih meningkatkan perhatiannya pada kegiatan posyandu bagi balita 

didalam rencana dan program kerja.  

2. Kepada pihak puskesmas agar dapat meningkatkan kinerja para stafnya 

sehingga posyandu di wilayah  kerja puskesmas dapat berkembang dan 

manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. 

3. Bagi semua ibu yang memiliki balita agar lebih memberikan perhatian 

terhadap setiap perkembangan yang ada dan senantiasa berusaha 

meningkatkan pengetahuannya tentang kesehatan yang dampaknya akan 

dirasakan oleh keluarga serta berperan aktif dan rutin dalam kegiatan 

posyandu. 

4. Bagi peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan kepada 

masyarakat yaitu memberikan penyuluhan tentang pentingnya membawa 

anak balita ke posyandu. 

5. Bagi peneliti lain hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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