
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya 

Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, 

guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Upaya peningkatan peran dan 

fungsi Posyandu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, namun 

semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam 

penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi 

kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke 

Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. (Kemenkes RI, 2012). 

Salah satu jenis kegiatan yang dilaksanakan di posyandu adalah pelayanan gizi, 

Jenis pelayanan yang diberikan adalah memonitor perkembangan berat badan balita 

setiap bulan secara rutin dan teratur (Hidayat & Jahari, 2011). 

Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup, Kesehatan ibu dan anak, 

keluarga berencana atau KB, imunisasi, pelayanan gizi dan pencegaan dan 

penanggulangan diare. Selain kegiatan utama, ada kegiatan pengembangan/pilihan, 

masyarakat dapat menambah kegiatan baru disamping lima kegiatan utama yang 

telah ditetapkan, dinamakan posyandu terintegrasi. Kegiatan baru tersebut misalnya 

seperti, Bina Keluarga Balita ( BKB ), Tanaman Obat Keluarga ( TOGA ), Bina 

Keluarga Lansia ( BKL ), Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), dan berbagai 

program pembangunan masyarakat desa lainnya (Kemenkes RI, 2012).  

Jumlah posyandu yang tersebar di Indonesia sebanyak 296.777 posyandu, 

terdiri dari posyandu pratama sebanyak 17.738 posyandu, posyandu madya 

sebanyak 90.184 posyandu, posyandu purnama 125.292 posyandu, dan posyandu 

mandiri sebanyak 63.563. sedangkan di Provinsi Bali jumlah posyandu yang 

tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Bali sebanyak 4.809 posyandu, terdiri dari 

posyandu pratama sebanyak 4 posyandu, posyandu madya sebanyak 1.260 
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posyandu, posyandu purnama sebanyak 3.376, dan posyandu mandiri sebanyak 169 

posyandu (Kementerian Kesehatan RI, 2019) 

Penyelengaraan posyandu dilaksanakan setiap bulan dan diikuti/dihadiri  

oleh seluruh peserta balita untuk melakukan penimbangan, dan kegiatan lainnya 

yang dilaksanakan di posyandu. Penyelenggaraan Posyandu sekurang-kurangnya 

satu (1) kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari 

satu (1) kali dalam sebulan. Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan 

masyarakat (Kemenkes RI, 2012). Kegiatan  posyandu setiap  bulan  dilaksanakan  

oleh  kader  posyandu. Jumlah  kader  yang  aktif  dapat  dijadikan  indikasi  lancar  

tidaknya  kegiatan posyandu.  Oleh  karena  kegiatan  posyandu  dilandasi  dengan  

lima  meja,  maka kader  yang aktif  dalam  kegiatan posyandu  setiap  bulan 

sekurang-kurangnya  5 kader (Hamzah, Sartika, & Syam, 2018).  

Berdasarkan Riskesdas 2018 prevalensi proporsi partisipasi masyarakat atau 

kehadiran orang tua anak untuk melakukan penimbangan berat badan pada balita 

secara nasional adalah terdiri dari penimbangan berat bada pada balita sesuai 

standar yaitu 54,6%. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional  tahun 

2007 (45,4%) dan tahun 2013 (44,6%) terlihat terjadi peningkatan walau sempat 

terjadi penurunan dari 2007 ke 2013. Perubahan terutama pada prevalensi 

penimbangan berat badan pada balita yang tidak sesai standar tahun 2018 yaitu 

40%. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2007 (29,1%) dan 

tahun 2013 (21,1%) terlihat terjadi penurunan dari 2007 ke 2013, namun terjadi 

peningkatan dari 2013 ke 2018. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2018) 

Sedangkan menurut Profil Kesehatan Bali 2018 capaian penimbangan balita 

di posyandu Provinsi Bali tahun 2018 sebesar 84,9% mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumya. Kabupaten yang belum mencapai target yaitu 

Buleleng (76,2%). Sementara kabupaten lainnya sudah mencapai target. Capain 

tertinggi dicapai oleh kabupaten Klungkung (91,2%). Persentase balita yang 

ditimbang di posyandu harus semakin ditingkatkan, sehigga diperlukan  berbagai 

upaya seperti : meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait 

seperti KIA, imunisasi, promosi kesehatan, PKK, BPMPD dan lain-lain 

meningkatkan penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya pemantauan 
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pertumbuhan balita; melakukan refreshing kader; pemenuhan sarana dan prasarana 

di posyandu; dan memberikan insentif kader(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018 

) 

Partisipasi masyarakat adalah ikutsertanya seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu masyarakat. 

Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota 

masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Dalam hal ini, 

masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasikan program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan 

hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya.  

Jadi, partisipasi dapat diartikan sebagai keikutseraan atau peranserta 

seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan di 

masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan Posyandu diartikan sebagai keikutsertaan 

anggota masyarakat dalam kegiatan yang dijalankan Posyandu, yang dalam hal ini 

berkaitan dengan dengan keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk 

berkunjung ke Posyandu (Puspita, Waty, & Husin, 2018). Dimana target Partisipasi 

masyarakat (D/S) secara nasional tahun 2015 adalah 81 %. 

Dimana pengertian partisipasi masyarakat disini yaitu keaktifan kehadiran 

ibu atau orang tua yang mengantarkan anaknya ke posyandu untuk menimbang atau 

mendapatkan imunisasi. Partisipasi masyarakat dalam program Posyandu 

merupakan langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengikutsertakan anggota 

masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan dengan tujuan untuk menunjang dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat itu sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, mereka akan mampu 

mengembangkan, meningkatkan hidupnya ke arah yang lebih baik dan mampu 

menemukan serta memecahkan masalah yang dihadapinya khususnya masalah di 

bidang kesehatan (Puspita, Sari, 2018). 

Partisipasi masyarakat di posyandu setiap bulan dapat dilihat dari laporan 

cakupan (D/S) di setiap masing-masing posyandu. Cakupan D/S merupakan 

proporsi balita yang ditimbang dalam suatu wilayah di masing-masing posyandu. 

Cakupan D/S menggambarkan tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat. 

Target nasional partisipasi masyarakat (D/S) tahun 2015 adalah sebesar 81 %. 
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Berdasarkan data profil kesehatan provinsi Bali tahun 2016, pencapaian partisipasi 

masyarakat dalam menimbang balita setiap bulan di posyandu (D/S) di Provinsi 

Bali tahun 2015 sebesar 80,52 % dan belum memenuhi target nasional sebesar 81 

% menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2016 dalam penelitian (Dharma 

Putra, 2017). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ke posyandu 

yaitu pertama, Usia ibu yang mempunyai balita, pendidikani ibu,  (Hartono, S, 

2010), pengetahuan ibu yang memiliki balita, pekerjaan orang tua (Fitrianti, 2012), 

dan Jarak rumah keposyandu (Chandra & Humaedi, 2020).  

Tujuan dari pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, yaitu untuk menumbuh kembangkan kesadaran hak dan kewajiban 

masyarakat, memupuk keswadayaan, meneguhkan rasa tanggung jawab, 

meningkatkan rasa memiliki dan mau memelihara atas hasil dan pasca kegiatan di 

masyarakat serta meningkatkannya. Sedangkan fungsi yang diemban oleh 

partisipasi masyarakat, antara lain tidak sedikit kegiatan yang bisa diselesaikan, 

meminimumkan dana/anggaran, memiliki nilai tambah, tanggung jawab tinggi, 

mengatur kebutuhan, penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam dan manusia 

dapat optimal ( Puspita, Sari, 2018). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji faktor 

– faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di posyandu.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang ingin 

dijawab pada penelitian ini “faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat di posyandu ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

di posyandu. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Menelusuri besarnya proporsi partisipasi masyarakat di posyandu  

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi 

masyarakat di posyandu  

c. Mengkaji faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat di posyandu   

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, wawasan, ataupun 

literature bagi pembaca dan peneliti dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dibidang kesehatan khususnya  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat di posyandu.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

tenaga kesehatan ataupun aparat desa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat di posyandu. 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB I
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian


